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tenuispina, 229.
Ilelix arbustorum, 300.
Locomotief, 280.
Klappen met de vingers, 291. Locusta viridissima} 333.
trunculus, 27.
aspersa, 300.
Kleefstof, 243.
Musca domestica, 195.
ericetorum, 300.
Loopkever, 271.
Klei, 256.
Muscardine, 35.
hortensis, 300.
Luchtballon, 362.
Kleine organismen, 386.
Mus musculus, 145.
incarnata, 300.
-steenen, 160, 343.
Muskus. 355.
Kleuren van agaat, 167.
nemoralis, 300.
-trillingen, 288.
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Baadsheer, 388.
Schaap (IJslandsche) 347.
Pampas, 391.
Raap, 150.
Schapenfokkerij, 97,
Panorpa communis, 249.
-plant, 150.
in Nieuw-Holland, 98.
P'antheismus, 318.
-zaad, 150.
Schapen onder de sneeuw, 71.
Papiti, 179, 211.
Rad van Savart, 303.
-horzel, 273.
Papiniaansche pot, 179,
Raderen in een uurwerk, 94. Schaduwen op den Mont Blanc,
Papoea's, 173.
Raderuurwerken, 92,
46.
Pappeling, 124.
Radijs, 151.
Scheering, 38.
Paraguaythee, 187.
Schelp, 5.
Parallellogram, (Gelede) 182. Rails, 281,
Railways, 281,
-dieren, 5.
IVachtegaal, 129.
Par us major, 128.
Rammelas, 151,
-kunde, 6.
Namen, (Latijnsche) 151, 153.
eoeruleus, 129.
Rapen, (Kool-) 150.
-hoopen, 277.
(Systematische), 151,153. Pauw, (Indische) 121.
(Lange) 150.
Schepraderen, 212.
(Wetenschapelijke), 151,
-staart, 338.
(Mei-) 150.
Sehildpadden schieten, 318.
Natrium, 367.
Pebrini, 35.
(Plant-) 150.
Schimmelplantjes, 326.
Neef, 207.
Pecten, 25.
(Ronde) 150.
Schokken, 51.
Neomorpha Gouldi, 395.
pallium, 229,
(Stek-) 150.
Schommelingen, 92.
Nepa cinerea, 378.
purpuratus, 229.
(Zand-) 150.
Schroef van een stoomboot, 213.
Nesten, (Groote) 174.
Peh-tun-tse, 264.
(Zweedsche) 150.
Schroeven, 212.
(Hangende), 103.
Penombre, 115.
Raphanus niger, 151.
Schrijven op het bord, 318.
Nestorianen, 224.
Pepiten, 55.
Scorpioenvlieg, 249.
sativus, 151.
Neurenbergsche eieren, 92.
Pestvogel, 199.
Segrtjnslak, 300.
Ratten te Parijs, 167',
New-Market, 170.
Petroleum, 105.
Semen lycopodium, 157.
Rechts en links, 234,
Nez-perces, 55.
-bron, 105.
Senefelder, (Aloys) 197.
Rechtvleugeligen, 332,
Nicandra physaloides, 267. Petrolia, 105.
Sericaria mori, 17.
Reduvius personatus, 381,
Nickel en kobolt, 141,
Peul, 150.
Setinaaurita 189.
Regen, 163.
Nimbus, 45.
Philomela luscinia3 129.
Sherry, 175.
-wolk, 45.
Notonecta glauca, 378.
Phlogiston, 254.
Siberische argali, 346.
Regulateur, 182.
Nuggets, 55.
Pholas crispata, 229.
Signalen op zee, 143.
Reintje de Yos, 388.
Nijl, (De) 279.
dactylus. 228.
Silicaten, 218.
Rem, 284.
Nijlmeter te Cairo, 279.
Phosphorescence, 275.
Sirius, 72.
Rembrandt, 397.
Photosfeer, 154.
Rendier, 69.
Oceaan van licht, 108,
Slachten van runderen, 393.
Phyllomorpha, 379.
-paard, 66.
Octaaf, 290.
Slaginstrumenten, 289.
Pimp el, 129.
Resinas natricus, 369.
Octopus, 25.
-pennen, 370.
-mees, 129.
Rhipudura albiscapa, 201, Slakkentuinen, 302.
Oculina virginea, 307.
Pinksterbloem, 153.
Rhodospermeae, 83.
Slangengoden, 120.
flabelliformis, 308.
Pinna, 25.
Rhytina Stelleri, 407,
Ocypode , 88.
-tempels, 120.
Pinus sylvestris, 278.
Ricinus communis35.
Slinger, 92.
Oedipodium migratorium, 332.
Pipa, (Surinaamsche) 16.
Rifbouwende polypen, 306.
Slingeringen, 92.
Oenothera biennis, 267.
Pipa dorsigera, 16.
Slink, 338.
muricata, 267.
Piramide van Cheops, 1, 275. Rimpels, 117.
Smetpoeder, 147.
Oesters, 5.
Placers in Noord Carolina, 58, Ringduif, 338.
Snaarinstramenten, 289.
-riffen, 350.
Oestrus equi, 73.
Plafond in een koffiehuis, 200,
Sneeuwhol, 72.
Robijntje, 126.
Oil-creelc, 105.
Plantago major, 164.
-korst, 70.
Roodborst-tapuit, 126.
OZtftfs Tcalicus, 368.
Planten, 148.
-vesting, 70.
Roofspin, 137.
natricus, 368.
(Afkomst van) 359.
Snek, 95.
Roos, 186.
Oleine, 366.
(Verhuizing van) 190.
-diamant, 106.
Oleinezuur, 366, 368.
Snelheid van het geluid, 288.
Plataanboom Van Boejoekdere,
Rotsduif, 338.
Soda, 219, 367.
Oliekoorts, 105.
408.
Rozen in China, 186.
Soep van meikevers, 407.
Olien, 366.
Poederzout, 238.
-olie, 186.
Soie grege, 38.
Oliezure soda, 368.
Polariskoop, 156.
-water, 186.
Solen ensis, 232.
Omwentelingstijd ,115.
Polyciphonia fustigiata, 85.
Omzetting van kracht, 131,
Rund (Builen op de huid van het) Somme, (Dal van de) 313.
Polypen, 305.
Onrust, 95.
166.
Sopraan, 289,
-stokken, 305.
Runderen, (Wilde) 392,
Onweegbare stoffen, 49,
Specht, 395,
Poolster, 112.
Runder horzel, 165,
Onyx, 167.
Spherococcus crispus, 85,
Porcella, 264.
(Angel van de) 166,
Sphinx atropos, 188,
Pontes furcata, 311.
Oog van den mensch, 317.
(Larve van de) 166.
Spicula, 38,
Porselein, 256.
Oogstniuis, 103,
(Legboor van de) 166.
Spiegel, (Metalen) 267.
(Bakken van) 265.
Ooievaar, 254,
Rundvee te Rio Janeiro, 390.
(Beschilderen van) 265.
auricularis, 25.
in Turkije, 214,
Rundvleesch (Zuidamerikaansch)
-maken, 263.
Oorsprong van het nederlandradians, 25.
390.
-slak, 27.
sche volk, 401,
Rups van den oleander, 188.
(Zwart) 266.
usitatissima, 38.
Oorzaak en gevolg, 23.
Rijstvelden, 219
Porthesia (Liparis)
Orang-oetan, 385. '
Spongillen , 1 3 .
-vogel, 28.
Orchideen, 149.
Spons, 12.
rhea, 358.
Organsin, 38.
(Gewone), 38.
P or una, 55.
Sabelsprinkhaan, 332.
Oscillatien, 92.
(Soorten van) 40.
Postduif, 337.
Saccharum officinarum, 246. (Voortteeling van de) 39.
Oscula, 38.
Postwaggon, 286.
Salangane, 323.
-visschers, 39.
Overblijfselen van menschelijke Potasch, 218, 367.
School van Salerno, 233.
-visscherij, 12,
-soda, 219.
industrie, 277.
Salicornia herbacea, 103.
Spook van den Brocken, 41.
-waterglas, 219.
Ovis aries var. macrocercus,
Salladera, 392.
Spoorweg, 286.
Pottenbakkerswiel, 258.
347.
Saman del guere , 191.
Prentjes, (Oproerige) 291.
Poli, 347.
-ongelukken, 3,
Sambucus racemosa, 129.
(IJzer van den) 3.
aries, var. brachyura, 347.Prikken, 150.
Samendrukking, 51.
(Liggers van den) 3.
// a hispanica, 347. Prisma van steenzout, 304.
Sarcorhamphus gryphus , 372. (Veiligheid op den) 2.
Protuberantien, 157.
musimon, 346.
Sargassum bacciferum, 84.
Pterocera chiragra, 229.
(Wrijving op den) 134.
ammon, 346.
Savon a la rose, 369.
Pulperias, 191.
(Menschen in dienst van
Pupa muscorum, 131.
den) 2.
Paaldorp, 278.
au bouquet, 369.
Purper, 27.
-wegen, 1.
Paapje, 126.
Saxicola rubicola, 126.
Purpura lapillus, 27.
Sporen, 86.
Paard, (Volbloed) 65.
Scalaria preciosa, 7.
Sporangen, 86.
Paardekracht, 364.
haemastoma, 28.
Schaap, 345.
Paarden, 30.
Put van Grenelle, 193.
(Afkomst van het) 345. Sporenhonders, 86,
Sport, 30.
Passy, 194.
(Wilde), 392.
(Egyptische) 347.
Sprinkhaan, 332.
Putter, 125.
-horzel, 73.
(Engelsche) 347.
(Heide-) 348.
(Groote groene) 333.
-maag met horzellarven, 74.Pijpbloem, 206.
(Merinos-) 347.
-ketel, 282.
-eters, 336.
Paarden in steenkoolmijnen, 26.
(Pamir-) 347.
Pyrrhocoris apterus, 379.
Sprinkhanen (Eten van) 336.
Paardrijden, 30, 169.
(Syrische) 347.
Pyrrhula vulgaris, 125.
(Middelen tegen de) 335.
Padda oryzivora, 28.
(Texelsche) 348.
Pythecus satyr us, 385.
(Zwermen van) 333.
Palissy, (Bernard) 261.
(Wilde) 345.
Springmuis, 356.
Palumbus torquatus, 338.
Muschelkalh, 231.
Maskuskever, 271.
Musschenclub, 403.
Muziekale geluiden, 287.
Muzieknoten, 290.
Mijnwerkers in Europa, 140.
Amerika, 51.
Mytilus edulis, 232.
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Vinken, (Blind maken van) 127. Wol uit Australie, 98.
Springmuis (Egyptische) 356. Thermo-electrische zuil, 49.
Vinkeslag, 127.
Wolfsklauw, 147.
(Ruwpootige) 356.
Ticheloven, 258.
Visscherij, 403.
WTolken, 41, 163.
Somateria mollissima, 358.
-werken, 258.
Vitis vinifera, 323.
Wolkachtige laag, 154.
Staart, 372.
Tiercelet, 395.
Viverra civetta, 186.
Woningen op palen , 278.
Staartpennen, 370.
Timber, 291.
zibetha, 186.
Wrattenbijter , 333.
Sfcaartschildpad, 79.
Tinnunculus alaudarius, 339
Vlasvink, 153.
Wrijving, 50.
Stable-boy, 169.
Tintwijn, 175.
Vleesch, (Gedroogd) 393.
Wij en ik, 23.
Stalwaggon, 286.
Toessah, 37.
Vleeschextract, 394.
Wijn, (Mouseerende) 227.
Standvastige expansie, 183.
Toiletspons, 40.
Vliegen, 370.
(Roode) 226.
Stearas Tcalicus , 368.
-zeep, 369.
-klap, 205.
(Witte) 226.
natricus, 368.
Tonen, 287.
-vangertje, 206.
(Ziekten van den) 227.
Stearine, 366.
Toonladder, 290.
Vliegwerktuigen, 370.
-druif, 323.
-zuur, 368.
Tor, (Gouden) 270.
-wiel, 182.
Wijnen, (Spaansche) 175.
Steekvlieg, 195.
Torenuurwerken, 93.
Vlinders, (Geluiden van) 189.
Steenarend, 404.
-valk, 339.
Vlotspin, 136.
'
Xereswijn, 175.
-barm, 127 , 153.
Torpedo, 14.
Vlotter, 210.
Ximeneswijn, (Pedro) 175.
-drukkunst, 195.
Traan, 366.
Vogelnestjes, (Eetbare) 323.
-kplen, 1.
Trame> 38.
•koolmijnen, (Vrouwen in Tras, 204.
Vogels en zaadkorrels, 402.
IJsbeer, 72.
Volute queue de paon, 7.
onder de sneeuw, 72.
de) 141.
Treksprinkbaan, 332.
couronneey 7.
IJszout, 238.
-olie, 105.
Trevithick en Vivian, 280.
Voortplanting v. h. geluid, 288. IJzer, (Uitzetting van) 227.
-zout, 238.
Tridacn'a, 7.
Vormveranderingen van zonneSteinle, (Eduard) 47.
gigas, 26, 230.
vlekken, 114.
Zaad, (Ontkiemen van) 250.
Stem fork, 290, 318.
safranea, 26.
Ster, (Verschieten van een) 340. Trillingen, 287.
Vrouwen van de Fellahs, 167.
-lobben, 253.
Sterke drank, 102.
Trilobiten, 241.
Vuurkogels, 343.
Zaagwier, 83.
Vuursteenen werktuigen, 313. Zand, 218.
Sterren, (Vallende) 340.
Tripel, 219.
Vuurvaste steenen, 258.
Zandlooper, 91.
(Ware afstanden der) 78.
Triton variegdtum, 229.
Vuurvormingen, 239.
Zanglijster , 123.
Stomoxys calcitrans, 195.
lotorium, 5.
Vijanden van insekten, 394.
-vogels, 122.
Stoom, 177.
Trivoltine, 35.
Zeeoor, 7.
(Kracht van), 178.
Trochus CooJci, 229.
Waggons, 281.
Zeep, 366.
-boot in een kanaal, 304.
niloticus, 229.
(Bonte) 368.
Walpurgisnacht, 319.
van Papin, 180.
Trommel, 95.
Patrick Miller, 212. Troost, (Cornelis) 320.
Wandluis, 378.
(Hars), 369.
Pulton, 213.
Tubulairketel, 282.
Wanklank, 290.
(Spaansche) 368.
Bell, 213.
Tuimelaar, 337.
Wants, 378.
(Terpentijn) 369.
-booten, 211.
Tuinloopkever, 270.
• (Gemaskerde), 381.
(Witte) 368.
Warmte, 49, 207.
(Zwarte) 368.
-kap, 283.
-slak, «300.
van dieren en planten, 195.
-ziedersloog, 367.
-ketel 210.
-weegluis, (Roode) 379.
-straal, 303.
Zelfopoffering der dieren, 357.
-ketel met pijpen, 281.
Tumuli, 277.
Wasch, (Droogen van de) 161. Zilvermijnen in Peru, 53.
-machine, 209.
Tunnel, 285.
-bekken uit de XVile euw, 4. Zincographie , 199.
van Newcomen, 181.
Turdus musicus, 123.
Wasem, 162.
Zinkdruk , 199.
Watt, 183.
Turf, 30.
Zon, 74.
-machines, 177.
Tijaperk, (Voorhistorische) 277. Waterdamp, 162.
van hooge drukking, 178, Tijdvak, (Bronzen) 277.
-gas, 162.
(Afmetingen der) 74.
-glas, 217.
(Afstand van de) 74.
van lage drukking, 179.
(Steenen) 277.
in den bodem, 267.
(Bewoonbaarheid van dc)
-wagen van Cugnot, 280.
(IJzeren) 277.
-koken, 61.
160.
Stralen, (Scheikundige) 275. Tyndall, (Proeven van) 62.
-leiding, 199.
(Diameter der) 77.
(Aktinische) 275.
bij Salerno, 232.
(Gasomhulselvan de) 175.
(Onzichtbare) 275.
Uitroeiing van dieren, 407.
-looper, 379.
(Gedaante der) 74.
(Zichtbare) 275.
Uitsteeksels, 157.
-mortel, 204.
(Gewicht der). 78.
Strandriffen, 350.
Uitstellen, 331.
-pas, 210.
(Licht van de) 159.
Stratiotes aloides, 135.
Ulevelletjes, 245.
-plant,(Amerikaansche) 164.
(Massa der) 74.
Stratus, 45.
Cllva crispa, 83.
-scorpioen, 378.
(Omvang der) 74.
Strikling, 124.
latissima, 83.
-spin, 135.
(Opperviakte der) 74.
Strombus, 7.
Umbri, 346.
-tijm, 164.
(Volumen der) 77.
Stroop, 245.
Ursus arctos, 215.
-vormingen, 239.
(Wolkatmosfeer vande)154.
Succinea amphibea} 131.
Uurwerken, 91.
-wants ^378.
(Donkere wolken op de)161.
Suiker, 242.
(Vaststaande), 94.
Zonnewarmte, 161.
(Brood-), 243.
Uurwerk van Straatsburg, 96. Watt, (James) 182, 211.
Wedden, (Bedriegerijen bij het)
-atmosfeer, 159.
(Bruine), 247.
Uurwijzer, 93.
294.
Zonnedauw, 206.
(Druiven-), 243.
Wedders, 293.
-fakkels, 117.
(GeraffineerdeX, 247.
Vallende sterren, 342.
Weddingschappen, 171, 293.
-spectrum, 275, 304.
(Kandi-), 245.
Valsch gehoor, 289.
Wederik, (Gele) 267.
-stralen op de sneeuw, 266.
(Kruimel-), 243.
geluid, 290.
Wedgwood, 261, 266.
-vlekken, 113, 155.
(Melk-), 243.
Varkentje, 264.
-aardewerk, 260.
-warmte, 160.
(Nietkristalliseerbare), 243. Vazen, (Etrurische) 260.
Wedrennen, 30, 169.
-wijzer, 91.
(Riet-), 243.
Vederen, 370.
Weegbrce, (Groote) 164.
Zooltreders, 215.
(Witte), 247.
Vederwolken, 44.
Weegluis, 378.
Zoutmijn van Wieliczka, 236.
-riet, 246.
Vee in de pampas, 391.
Weekdieren, 228.
Zulte, 103.
Sijsje, 128.
Veenrook, 42.
(Voet van), 230.
Zuren, 218.
Veiligheidsklep, 210.
Werken van den mensch, 330. Zwaluw, 255.
Taal, (Algemeene) 142.
Veldduif, 338.
Weten en werken, 175.
Zwartkopmees, 130.
(Maleische) 142.
-muis, 70.
Wetenschap en godsdienst, 247. Zwartsel, 343.
(Reis-), 142.
Venus verrucosa, 228.
White Turk, 30.
Zwavelkoolstof, 167.
Tachypetes aquila, 374.
Verbranding, 102.
Wier, (Besdragend) 84.
-zuur, 218.
Tafelstecn, 106.
Vercingetorix, 382.
Wieren, 81.
Zijde, 17.
Tallegalla, 174.
Verdamping, 161.
(Groene), 83.
(Geschiedenis van de), 18.
Talpa europaea, 70.
Verglaassel, 259.
(Olijfkleurige), 83.
(Haspelen van), 38.
Tanden en kiezen, 398.
Verkwartst hout, 167.
(Roode), 83.
(Ruwe), 38.
Tarr-farm, 105.
Verstandskiezen, 400.
(Verven van), 38.
Wikel, 339.
Tarwe-galwespmug, 207.
Versteeningen, 241.
-worm, 17.
Tellina radiata, 232.
Verticale stroomingen, 157. Wilde duif, 338.
Zijdeworm (Ages van den), 21.
Tenatero, 53.
Verwarming van een koperen Windinstrumenten, 289.
Windsor soap, 369.
(Eieren van den) ,35.
Tender, 284.
bal, 23.
Winterslaap van de slak, 301.
(Spintoestel van den),
Tertiaire tijdvak, 240.
Vetten, 366.
33.
Thalarctos maritimus, 72.
Vingers, (Spreken op de) 144.Winterzanger, 131.
Wisselen der tanden, 399.
-kweckerij, 20.
Theorien, 253.
Vink, 127.

KENNIS EN KUNST.
ring van een voet breed en een voet dik rondom
den geheelen aardbol zou kunnen maken.
De warmte die door de verbranding van dieontDe kracht die den locomotief doet voortgaan, zaglijke -hoeveelheid ontstaat, doet in de ketels
ligt verborgen in de stof die wij steenkool noemen. der locomotiven eene hoeveelheid water verdampen,
Yoor honderd duizenden van eeuwen hebben het waarin onze geheele vloot voor anker zou kunnen
licht en de warmte der zon een plantengroei uit liggen als het in een kuil verzameld werd. Die verden voorwereldlijken bodem moeten lokken, die thans branding en die verdamping doen 18 000 locomoin lagen opeengestapeld als steenkool in den grond tiven in Europa over hunne wegen vliegen, met
ligt. Als in een voorraadschuur geborgen liggen in eene kracht die vier- of vijfmaal grooter is dan de
die steenkoollagen het zonnelicht en de warmte kracht van alle paarden van alle legers der gevan voorheen. Door de verbranding halen wij bei- heele wereld; want zij staat gelijk met de krachten
den weer uit de steenkolen; de warmte door de van twee en een half millioen paarden.
Een locomotief met gewone snelheid dag en nacht
zon in het steenkooltijdvak der aardgeschiedenis
verwekt, drijft thans onze locomotiven voorwaarts doorstoomende, zou een vol jaar noodig hebben om
en smelt onze ertsen, en het licht dat zij toen uit- ons op de maan te brengen, en 350 jaar om op de
straalde, verlicht thans onze nachten door millioenen zon te komen. De weg dien Europa's locomotiven
Jasvlammen. En die opgespaarde voorwereldlijke in een jaar doorloopen, zou, aaneengelegd, niet
krachten zijn onvermoeid. In een goed ingerichte slechts tot de zon, maar zelfs tweemaal verder reistoommachine verricht de verbranding van 2 tot 3 ken. Op die lange baan voert de kracht die de
pond steenkolen den arbeid die een paard in een locomotiven beweegt, een gewicht mede dat gelijk
uur doet, en in 7 pond steenkolen woont de kracht is aan dat van twee batailjons soldaten met pak
die in staat is om een mensch op den top van den en zak.
Om de honderd millioen centenaars steen waaruit
Mont-Blanc te brengen.
En toch verbruiken Europa's spoorwegen in de groote piramide van Cheops bestaat, op te stahet jaar tachtig millioen centenaars, in cijfers pelen, dat is volgens mechanische wetten tot een
8000000000 pond, een massa waaruit men een derde van hare hoogte van 466 voet op te heffen.
STEENKOLEN EN SPOORWEGEN.
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werkte een half millioen slaven een menschenleeftijd
lang. Een twintigmaal grooter gewicht aan steenkolen heffen de machines van een vrij volk jaarlijks
in Engeland uit eene diepte op, die dooreengenomen driemaal grooter is dan de hoogte van de piramide van Cheops. En die verlichamelijkte vrije
arbeiderskracht loopt op honderde spoorwegen over
duizenden van vierkante mijlen, en verspreidt overal
leven, beweging en welvaart.
De steenkoolmijnen van Westfalen en Silezieliggen thans als voor de poorten van Berlijn, gelijk
die van Newcastle voor Londen; de onmetelijke
oogsten van Hongarije en Rusland stroomen naar
elke plaats in Europa, waar de graanprijzen niet
in verhouding staan tot de waarde van andere levensbehoeften; het ijs van Noorwegen en Canada
verschijnt op de markten van landen die zelve geen
ijs voortbrengen. De spoorwegen zijn in het leven
der beschaafde volken wat het water is in de huishouding der natuur, dat is het element dat gelijkmaakt, dat assimileert.
Assimilatie, gelijkmaking, dat is het in denwaren zin van het woord, als Europa's spoorwegen
jaarlijks 400 millioen menschen van de eene plaats
naar de andere brengen — dat is dubbel zooveel als
Europa bewoners heeft — en als er, onder die vele
millioenen, duizenden zijn die andere landen en
andere menschen zagen en een weinig goeds uit
den vreemde medebrachten naar huis, en een weinig misbruiks en vooroordeels voor goed afschaften.
Geweldig groot is de massa materieel aan locomotiven en wagens die op de spoorwegen loopt.
De europeesche spoorwegen bezaten in het jaar
1865 bijna 18 000 locomotiven, 40 000 personenwagens, met genoeg zitplaatsen om alle thans in
werkelijken dienst staande legers gelijktijdig te verplaatsen, en ongeveer 460000 goederenwagens die
samen bijna 20 millioen centenaars konden bergen.
A1 die wagens achter elkander geplaatst, zouden
een spoorweglengte van Parijs naar Petersburg innemen.
Een eerste voorwaarde voor een goeden spoorweg is, dat hij horizontaal gelegen is. Loopt hij op
de 300 voet lengte slechts een voet opwaarts,
dan kan een locomotief, die op een volkomen horizontalen weg een gewicht van 8000 tot 10 000 centenaars trekken kan, slechts de helft daarvan in
beweging brengen.
Om een horizontaal vlak voor de spoorwegen van
Europa te krijgen, heeft men eene stofverplaatsing
moeten doen,waarvan de geschiedenis geentweede
voorbeeld weet aan te wijzen. De massa's aarde,
steenen, hout en metalen die tot het aanleggen van
de wegen, het maken van dammen, het boren van
tunnels, het slaan van bruggen en viaducts, van
de eene plaats naar de andere vervoerd zijn, overtreffen vele malen alle massa's die in alle vorige
tijden tot het bouwen van steden, kerken, kloos-

ters, het aanleggen van straatwegen enz. vervoerd
zijn. De wegen van de Romeinen, de piramiden van de
Egyptenaren, de bouwwerken van Babyloniers, Perzen en Meden enz. verdwynen daarbij in het niet.
Om den 8700 geographisclie mijlen langen spoorweg
die Europa in 1865 bezat, aan te leggen, zijn er
ongeveer 150000 millioen centenaars stoffen van
de eene plaats naar de andere gevoerd. Hij wordt
afgebroken door bijna 65 000 bruggen, groote en
kleine, van de reusachtige Britania-bridge tot het
kleine bruggetje over een nauwe sloot. Over 21
mijlen ver loopt die weg in tunnels onder de aarde
door. De ijzermassa die in rails en nagels zijne
sporen vormt,weegt meer dan 150 millioen centenaars. Zij zou voldoende zijn om vier ijzeren hoepels van een arm dikte rondom den aardbol te slaan.
De stofbeweging bij het aanleggen van dien weg
is de oorzaak geweest van eene andere beweging
die niet minder de belangstelling verdient, namelijk van het geld uit de eene hand in de andere.
Wij bedoelen hier niet zoozeer groote getallen van
guldens, francs, thaler, of ponden sterling, als
wel de werkelijke verplaatsing van massa's edele
metalen of van hetgeen hare waarden vertegenwoordigt.
De europeesche spoorwegen kostten tot in hetlaatst
van 1863, ongeveer 10 000 millioen gulden. Dat getal is gemakkelijk uit te spreken, maar moeielijk te
vatten. Bevattelijker wordt het als men hoort dat er
om die som, die 200 millioen pond weegt, te vervoeren, 25 000 karren met vier paarden bespannen
noodig zijn; dat men met die som in stukken van
een gulden 80 mijlen spoorweg over zijn geheele
breedte, munt aan munt gelegd, bedekken kan; en
dat een man die gewoon is geld te tellen toch 200
jaar aaneen, nacht en dag door zou moeten tellen
om die som in ontvangst te nemen.
En of er ook menschen staan in dienst van spoorwegen? Meer dan 400000 smeden, timmerlieden,
wagenmakers enz., 60 000 ambtenaren voor de administratie, meer dan 5 000 directeuren, opzichters,
100 000 machinisten, stokers, conducteurs enbaanwachters, meer dan 200 000 bestellers van goederen
en andere werklieden, en daarbij 40000 paarden
om koopwaren en reizigers van en naar de stations te vervoeren! En dit groote leger, dat jaarlijks
eene soldij verdient van meer dan 36 millioen gulden die grootendeels in den zak van den middenen arbeiderstand vloeien, is bij een gebracht zonder
dat een enkele tak van bedrijf daarbij merkbare
schade geleden heeft, of uit gebrek aan handen
is ten ondergegaan.
Ook is er geen veiliger manier van reizen dan
het reizen op spoorwegen, zelfs het gaan op eigehe
gezonde voeten niet uitgezonderd; Ja, hoe vreemd
het ook klinken mag, terwijl de reiziger in een
spoorwegrijtuig zit, is hij, als hij ten minste niet
door eigen onvoorzichtigheid een ongeluk krijgt,
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bijna nog veiliger dan als hij op zijn bed ligt. En
dat is te bewijzen: laat ons daartoe zien wat er
op de pruissische spoorwegen — waarvan de statistieke opgaven tot voorbeeld genomen zijn — gebenrt.
In de laatste jaren werden er op die spoorwegen
jaarlijks bijna 30 millioen passagiers vervoerd, dat
is ongeveer anderhalf maal de bevolking van het
geheele koninkrijk, die samen een weg aflegden die
25000 maal om de aarde reikt. Van die reizigers
bracht ieder dooreengenomen een uur in den wagen door. Dat staat gelijk met een verblijf van
millioen menschen gedurende een geheel jaar lang
onafgebroken in den wagen. Dat getal nu is de
helft van de bewoners van het koninkrijk Saksen.
Nu komen er jaarlijks op de helft van de bewoners van Saksen meer dan vijftig sterfgevallen van
stil te huis hlijvende menschen voor, door moord,
het instorten van huizen, verdrinken, brand en
andere ongelukken. Tien tot vijftien worden door
den bliksem gedood, en meer dan honderd sterven ten gevolge van ongelukken met paard en
rijtuig, door vallen op het ijs, op gladde straten
enz.; zoodat men rekenen kan dat van elke 5000
stilletjes te huis blijvende bewoners van dat land,
jaarlijks een zonderzijne schuld op geweldige wijze
om het leven komt. Het gevaar van het rijden met
paarden en rijtuig en van het te voet gaan wordt
in groote steden, bij voorbeeld te Londen en Parijs,
nog veel grooter. Yooral is dit in eerstgenoemde
stad het geval. Het middenpunt van het londensche
gewoel op straat, London-bridge, wordt namelijk
elken dag dooreengenomen betreden door 6000 cabs,
4000omnibussen, 11000 voermanskarren en 90000
voetgangers, en de drukte op zulke punten is tot
zulk een hoogte gestegen, dat er jaarlijks op de
straten van Londen 500 personen het leven door
ongelukken verliezen, en er van 5000 tot 6000 verwond worden.
Vergelijken wij daarmede nu de ongelukken die
de bovengenoemde 30 millioen reizende Pruissen
op de spoorwegen getroffen hebben. De nauwkeurige statistiek dier spoorwegen bewijst dat er dooreengenomen vier dier reizigers gedood en vier gekwetst worden, dat is op 7^ millioen reizigers een
doode, en op 3-| millioen een ongeluk. Als dus de
te huis blijvende of te voet of in een gewoon rijtuig reizende zoo veilig was als hij die in een
spoorwagen zit, dan zouden er op alle bewoners
van het koninkrijk Saksen, 2\ millioen, jaarlijks
slechts acht op gewelddadige wijze om het leven
komen en acht gekwetst worden, terwijl in der daad
daar zoowel als in alle overige beschaafde landen
der wereld het getal der ongelukken meer dan
twintigmaal grooter is. Te Londen en Parijs heeft
de voetganger of de man die in een rijtuig zit,
ongeveer honderdmaal meer kans om een ongeluk
te krijgen dan de man die in een spoorwagen in
Duitschland reist.
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Minder veilig dan op het vaste land is het reizen op spoorwegen in Engeland, waar de haast
van den handelsgeest en de woede der industrie,
die elke minuut tijds in duizende ponden goud
omzetten, de vaart van de spoortreinen zoo snel
maken, dat de snelheid op onze en de duitsche spoorwegen daarbij vergeleken een sukkeldrafje is. Het
verkeer op de spoorwegen is er dooreengenomen vijfmaal drukker dan in Pruissen. Om een enkel voorbeeld te geven hoe het er daar toegaat: Op den
dag van den Derby-wedren van 1865 kwamen er
in 24 uren op Clapton-Junction 972 treinen aan.
Dat het er dus niet zoo veilig is als in andere
landen, is wel te begrijpen.
Nu nog een woord over een paar dingen die
zonder gerucht te maken hun gang gaan, die slechts
door enkelen bespeurd worden, entoch jaarlijks groote
sommen kosten, namelijk het vergaan van hethout
en het afslijten van het ijzer. Wandel eens in
een dicht bosch, en loop, onder het groene bladerendak, waardoor het zonnelicht heenvalt op het mos
dat den bodem bedekt, vier uren ver in de lengte en
twee uren ver in de breedte voort, en laat iemand
u dan eens zeggen dat dit geheele bosch van vier
uur gaans lang en twee uur gaans breed, nauwelijks voldoende zijn zou om alle houten leggers der
europeesche spoorwegen te vervangen. Gij gelooft
het haast niet, en toch is het zoo. Dagelijks verrot er onder de rails van de europeesche spoorwegen eene waarde van ongeveer 36 000 gulden. Ten
getale van 130 000 000000 stuks liggen er jaar uit
jaar in houten leggers in den vochtigen bodem te
verrotten, en ongeveer om de acht jaren moeten
zij alien vernieuwd worden.
Wandel vervolgens eens in den zonneschijn over
een onbeschaduwden spoorweg. Hier en daar glinstert iets dicht bij de sporen, en naast de sporen
ligt aan beide zijden een smalle, bijna onzichtbare
bruine streep. Wat is dat? Bezie die glinsterende
stores nauwkeuriger, en gij zult bespeuren dat het
kleine stukjes ijzer zijn, hier en daar een splintertje
of een zeer dun schilfertje. Een regenbui zal die
ijzerdeeltjes eene verandering doen ondergaan, en
zal hen als ijzerroest voegen bij de bruine streep
naast de rails. Het zijn alien ijzerdeeltjes van de
wielen en sporen afgestooten en afgeschuurd door
het schuren en wrijven en rollen van den trein over
de rails, die liggen gebleven zijn als stof en roest. En
toch vormen al die ijzerdeeltjes samen in het jaar
eene massa ijzer, waaruit men al het ijzer dat een
leger van 600 000 man noodig heeft, geweren, sabels, bajonetten, wagenassen, beslag van wielen
enz. zou kunnen smeden, en nog een groot stuk
ijzer overhouden.
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EEN WASCHBEKKEN UIT DE
ZEVENTIENDE EEUW.

Hier en daar ziet men
in sommige deftige huizen in
den gang of in een portaal
toestellen om zich te wasschen : veelal een kleine mariner en nis met een waterkraan
er in, en eenmarmerenbekken
er onder. Voorheen was dit
evenwel veel meer het geval
dan thans. In het treemter (het
refectorium) der kloosters,
in de eetzaal van kasteelen,
burchten, herbergen en andere
openbare gebouwen vond men
toen overal waschbekkens. Zij
waren (en dit zijn de oudsten)
veelal zeer groot en vaststaande, van lood, hardsteen,
marmer of brons, ook wel bewegelijk en in kleine nissen
staande en dan veelal op een
ijzeren voet geplaatst. Groote
waschbekkens vond men vooral in kloosters, waar vele personen tegelijk voor en na den
maaltijd zich de handen kwamen wasschen, en de kleineren in kasteelen enz. waar zij
bij die zelfde gelegenheden
den heer des huizes en zijnen
gasten werden aangeboden.
Dat gebruik om zich voor
en na het eten de handen
te wasschen,7 had voorheen
i
nog meer reden dan thans. In
de middeleeuwen had men
geen vorken, zelfs niet in de
eerste huizen: men at met zijn
tweeen uit het zelfde bord of
den zelfden nap, en soms alien
te gelijk uit den zelfden schotel. Yleesch, visch en andere
vaste spijzen at men met
de vingers, en slechts voor
vloeibare spijzen gebruikte
men een lepel. Sedert de dertiende eeuw had men vorken
voor bepaalde spijzen, maar

in den regel werden zij niet
gebruikt. En meen niet dat
dit zoo was bij het volk, neen,
het boven gezegde is van toepassing op het elegantste hof
van dien tijd, dat van Frankrijk, alsmede op die van de
fransche prinsen van Anjou,
van Bourgondie, van Berry,
van Orleans en anderen. Eerst
in de zeventiende eeuw kwam
de vork algemeen in gebruik.
Tot dat tijdperk behoort
het venetiaansche waschbekken dat hiernevens afgebeeld
is, en dat zich in het Musee
retrospectif te Parijs bevindt.
De kom, de waterketel en het
kleine bakje van gedaante
als een schelp, zijn van koper, al het overige is van
gesmeed ijzer. De bloemen
rondom den waterketel zijn
verguld en gekleurd. De
dwarsloopende staaf ijzer boven het lofwerk rondom den
ketel diende waarschijnlijk
om er een handdoek over
te hangen.
De nevensstaande afbeelding dient hier vooral als een
staaltje van smidswerk uit vorige dagen, wier kunstsmaak
in menig opzicht aan onzen tijd
ten voorbeeld mag strekken.

GOEDE EN SLECHTE
REKENING.

Beleefdheid is zich een weinig geneeren om een ander
genoegen te doen, waaruit,
onder beleefde menschen, een
groot voordeel voor iedereen
voortvloeit. Als wij met ons
twaalven zijn, ontvang ik
elf beleefdheden voor eene
enkele, en ik vind het er
elfmaal pleizieriger dan indien ik mij in een gezelschap
van onbeleefde lieden bevond. Ego'isten die zich voor
niemand geneeren willen, maken een slechte rekening.
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OVER S C H E L P E N EN SCHELPDIEREN.

Het verzamelen van voorwerpen, het bijeenbrengen van eene zoogenoemde collectie, bij voorbeeld

pen op onze stranden een groote bron van genoegen en leering; en bovendien is het verkrijgen van
uitlandsche schelpen in ons land niet moeielijk, daar
onze zeelieden niet zelden een heelen voorraad me-

Murex crinaceus
Harpa ventricosa.
Triton lotorium.

Cypraea undata.

van insekten , van eieren,
van schelpen , ge hebt het
zeker in uwe jeugd wel
gedaan, lezer? of als gij
jong zijt en het nog niet
doet, welnu, dan zult ge
er hoop ik spoedig mede
beginnen. Immers dat verzamelen van bepaalde
voorwerpen is zekerlijk
een der beste en tevens
aangenaamste aanleidingen tot het bestudeeren
van de natuurlijke liistorie,
in dien zin namelijk dat
men niet slechts verzamelt om die dingen te
bezitten, om iets te hebben wat een ander niet
heeft, maar dat men voorwerpen bijeenbrengt met
het doel om ze te leeren
kennen , om te weten hoe
zij heeten, hoe zij gerangschikt moeten worden enz.
Als het schelpen zijn
waarop gij vooral uwe
aandacht richt, dan vindt
gi] reeds in de schel-

Corns ammiralis.

Oesters van verschillenden leeftijd.

Helix Waltoni.

debrengen. Ik wil u hier
eenige afbeeldingen van
schelpen laten zien, en
ondertusschen wat praten
over schelpen en de dieren
die er in wonen — wie
weet of een mijnerlezers
daardoor geen aanleiding
krijgt, om zich eens op
de studie der weekdieren
en hunne fraaie kalkhuizen toe te leggen. Kalkhuizen, zeide ik. Zijn die
schelpen dan van kalk
gebouwd 7 vraagt ge misschien? Ja zeker, van koolzure kalk. Gij weet het
zeker: er is eene stof die"
in zulk eene groote mate
op aarde aanwezig is, dat
zij na kwarts en nevens
leem zekerlijk de meest
verspreide mag heeten.
Op en in de aardkorst
vindt men haar — het is
de stof gevormd door de
vereeniging van het koolzuur met de kalk, de stof
die men naar scheikun-
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dige regels gewoon is koolzure kalk .te noe- ven had van zich zelf eene schelp te maken, een huis
men. Zij neemt een der eerste plaatsen in het rijk waarin zij zich als in eene vesting kunnen verschuilen.
der delfstoffen in, vertoont zich in hoogst ver- Slechts enkele soorten hebben geen uitwendig geschillende vormen, en is een der schatten van raamte , maar in plaats daarvan eene soort van inwenden aardbodem die door den mensch gewoonlijk des dige schelp, en zy weten zich voor hunne vyanden te
te minder hooggeschat worden, hoe onmisbaarder beveiligen, hetzij door de buitengewone ontwikkeling
zij voor hem en in hoe grooteren overvloed en kracht van hunne bewegingswerktuigen, hetzij door
zij hem gegeven zijn. Koolzure kalk — dat is mar- bijzondere aanvals- of verdedigingsmiddelen. De
iner, dat zijn onze stoepsteenen, dat is de litho- meesten echter leven in eene schelp, en sterven
grafische steen, dat is krijt, dat is de stof die ons zoodra men hen er uit neemt. Desniettemin worden
in staat stelt huizen en kerken en havens en sluizen zij niet met een schelp geboren; doch zoodra zij
te bouwen. Koolzure kalk — dat is in het die- uit het ei gekomen zijn begint reeds de afscheirenrijk de stof die door milliarden en milliarden ding van kalk, en het duurt niet lang of het jonge
kleine werkers afgescheiden wordt, en waarvanzij, weekdier heeft reeds een schelp waarin het veilig is.
De natuurlijke geschiedenis der weekdieren is
even als wij, woningen maken. Koolzure kalk —
dat zijn de ontelbare millioenen pantsers die op vele dus onafscheidelijk van die van hunne schelpen;
plaatsen den zeebodem uitmaken, en die onder ande- daarom heeft men haar ook langen tijd schelpren thans het bed vormen waarop de telegraafkabel k u n d e, conchologie of conchyliologie geheeten. Dat
rust die twee werelden, de oude en de nieuwe, ver- doet men evenwel tegenwoordig niet meer, want
bindt. Koolzure kalk —dat zijn de polypenstokken in de wetenschap geldt niet zooals in het dagelijkdie in de zeeen van het zuiden riffen en banken sche leven de spreuk: "uitzonderingen bevestigen
en eilanden maken, waarop de palmboom wortelt. den regel": integendeel, in de wetenschap is een
Koolzure kalk — dat is de schaal van het schaal- enkele uitzondering genoeg om den regel om te
dier, dat is de schelp van het weekdier, het huis stooten. En omdat er nu, zooals ik boven reeds
waarin het leeft en waarbuiten het niet leven kan. met een enkel woord zeide, weekdieren zijn die
Gij kent ze toch wel, die weekdierschelpen, die geen schelp bezitten, heeft men het woord conchyschoone kalkhuizen, zoo verschillend van grootte, liologie thans vervangen door het woord malacozoo onderscheiden van vormen, met hunne prach- logie.— van de grieksche woorden ^aXax.o?, week
tige kleuren en spiegelenden glans, niet minder dier, en loyos,. gesprek of leer.
Het spreekt van zelf dat het hier de plaats niet
schoon en afwisselend dan de bloemen des velds
en de kleurige insekten die van bloemensap leven; is om ons uitvoerig met de kennis der weekdieren
gij hebt toch wel dat zachte oranje, dat gloeiende bezig te houden — de wetenschap der weekdieren
rood, dat heldere bruin, dien parelmoerglans en is eene studie op zich zelve, en wij moeten ons
dien parelgloed gezien van de schelpen der week- hier tot een vluchtig overzicht bepalen. Wij nemen
dieren ? Willen wij ons eenige oogenblikken met eene dus hier niet het mikroskoop en het scalpel of ontbeschouwing van sommige schelpen bezig houden? leedmes ter hand: wij verwijderen het dier uit zijn
Wat zijn weekdieren ? De naam zegt het ons reeds: huis, en slaan slechts het oog op de schelpen, op
weeke dieren, dieren die niet vast of hard zijn. die fraaie kalkhuizen met hunne bevallige ensoms
Zij hebben wel spieren, en sommige spieren zijn zonderlinge vormen en rijke en schoone kleuren,
zelfs zeer ontwikkeld, maar op zich zelf beteekenen op die prachtige schelpen die, het kan niet ontkend
die spieren niets; wat het weekdier in staat stelt worden, zulk een groot contrast vormen met de voor
gebruik te kunnen maken van die spieren, dat vele menschen onoogelijke dieren die ze maken.
Doch wat zou ons eene beschryving baten, eene
zijn de punten van aanhechting en inplanting, de
plaatsen waar zij aan de schelpen gehecht zijn, beschrijving die noodzakelijk dor en droog moet
aan de schelpen, dat is aan het uitwendige ge- zijn, daar het bedrevenste potlood en het geoefendraamte. Het geraamte is namelijkbij de zoogdieren, ste penseel nauwelijks in staat zijn ons een denkvogels, kruipende dieren en visschen i n w e n d i g, beeld van de schoonheid eener schelp te geven?
maar het is uitwendig bij alle lagere dieren, dat Om te weten wat schelpen zijn, moeten wij schelis bij die een geraamte hebben; want niet alien pen zien, met aandacht bezien, alle bijzonderhehebben dat. De geleerden noemen een inwendig den opsporen en geen daarvan overslaan. Dat is
geraamte een endoskeleton, en een uitwendig eeneen genot wat ik aan al mijnlezers gun, en gelukkig
exoskeleton. Nu, de weekdieren hebben een exoske- kunnen zij het zeker zonder veel moeite smaken;
immers in elke eenigszins belangrijke plaats van ons
leton, en dat zijn hunne schelpen.
Hoewel de weekdieren betrekkelijk vrij hoog ont- land is wel de een of andere lief hebber die eene collecwikkeld zijn wat hunne organen betreft, zouden zij tie van schelpen heeft; en in onze groote steden, zooals
die organen toch niet kunnen gebruiken en geheel Amsterdam, Rotterdam en's Gravenhage, die zoogeonbeschermd zijn voor hunne veelvuldige vijanden, noemde dierentuinen bezitten, vindt men zelfs groote
als de natuur hun niet het wonderbare vermogen gege- en goed gerangschikte verzamelingen van schelpen.
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Vooral zulke verzamelingen moet men bestuDE K A S T A N J E B O O M VAN DEN ETNA.
deeren, want die weekdierhuizen zijn grootendeels uit
de zeeen der warme luchtstreken afkomstig; en
Op den berg Etna vindt men een reusachtigen
al kan ook eene wandeling op ons eigen zeekastanjeboom, die aldaar den Castagno di cento castrand ons fraaie ex^mplaren verschaffen, onze inlandvalli — de kastanjeboom van de honderd paarden —
sche weekdier-schelpen zijn tocli in vormen en
geheeten wordt, en een stam van 52 el in omvang
kleuren niet te vergelijken bij die welke de stranden
heeft.
en zeeen tusschen de keerkringen opleveren. ImJean Houel zegt het volgende van dezen merkmers vandaar komen, om met de grootsten te bewaardigen boom: "Wij verlieten Aci-Reale, om den
ginnen, de reusachtige Tridacna's, waarvan men een
kastanjeboom, dien men den boom van honderd paarpaar schelpen te Amsterdam voor het hok der zeeden noemt, te bezoeken. Wij gingen over Santohonden in den tuin van het genootschap Natura
Alfio en Piraino, waar vele boomen zijn, en daarArtu Magistra kan zien liggen, en waarvan de
onder lieerlijke kastanjebosschen. De kastanjeboom
Zuidzee-eilanders spaden en andere werktuigen makomt veel op dit gedeelte van den Etna voor, en
ken. Vandaar komen de groote Triton's die als
men kweekt er hem met zorg: men maakt er hoetrompetten gebruikt worden, door in het afgebropels voor vaten van, waarin een vrij belangrijke
kene einde van den spiraal te blazen; de schoone
handel gedreven wordt. De nacht was nog niet
Oypraeae waarvan men snuifdoozen maakt; de nauingetreden toen wij reeds den beroemden kastantilusschelpen die tot sieraden op schoorsteenmantels
jeboom, het doel van onze reis, voor ons zagen.
en etageres gebruikt worden; de zeeooren, HalyoHij is zooveel dikker dan elke andere boom daar
tesj die parelmoer leveren; de Strombus die tot
om heen, dat men geen woorden vinden kan om
bloemenhangers ingericht onze kamers versieren;
de gewaarwording uit te drukken die men op het zien
de pareloesters die ons niet slechts parelmoer maar
van dien reus gevoelt. Na hem goed bezichtigd te hebbovendien ook parelen, die kostbare voortbrengseben , begon ik met er eene schets van te maken. Ik
len van de Meleagrina margaritifera, leveren. Vanvervolgde mijne teekening op den volgenden dag op
daar komen al die schelpen welker opsomming alhet zelfde uur, en teekende nauwkeurig naar de
leen verscheidene kolommen van ons tijdschrift zou
natuur, zooals ik gewoon was. Mijne afbeelding is dus
vullen; de groote Cassis-soorten, grauw van buiten,
een welgelijkend portret. Ik heb ook een platten
maar van binnen heerlijk zacht vleeschrood vankleur;
grond van den boom geteekend, om te kunnen aande voluten, olijven, kegelschelpen, tolschelpen, wentoonen dat hij honderd en zestig voet in omtrek heeft.
teltrappen en hoe zij verder ook heeten mogen die
De lieden die er om heen woonden, verhaalden
schoone voorwerpen, zoo fijn bewerkt dat de bedrevenmij, dat deze boom de kastanjeboom der honderd
ste houtsnijder of graveur het niet zou kunnen navolpaarden geheeten wordt ten gevolge van de groote
gen, zoo fijn en keurig bewerkt dat het oog bijna
uitgestrektheid van zijn bladerenkroon. Zij vertelden
niet in staat is alle schoonheden der schelpen te
dat Johanna van Aragon, toen zij uit Spanje naar Nabevatten. Vandaar komen de zeldzame voorwerpels reisde, zich eenigen tijd op Sicilie ophielden
pen die soms met groote sommen gelds door rijke
den Etna bezocht, vergezeld van den geheelen adel
verzamelaars betaald worden. De schoone en zeer
van Catania: zij was even als haar geheele gevolg
zeldzame Carinaria vitrea uit de Indische zee wordt
te paard. Er stak een onweer op, en zijzochteen
nog altijd met 500 of 600 gulden betaald. Vroeger
schuilplaatsonder den boom, die groot genoegwas
gaf men gaarne 300 gulden voor eene Scalaria preom de koningin en al hare volgelingen met hunne
ciosa, en de Gypraea aurora, die de nieuw-zeepaarden voor den regen te beschermen. Ten gevolge
landsche opperhoofden als het teeken hunner waarvan die gebeurtenis zou de boom den naam van
digheid om den hals dragen, kost nog tegenwoordig
den kastanjeboom der honderd paarden verkregen
500 gulden. Sommige voluten, vooral de soorten
hebben; maar andere geleerden, die niet in het
die algemeen onder de fransche namen van Volute
dorp wonen, beweren dat nooit eene Johanna van
queue de pdon, en Volute couronnee bekend zyn,
Aragon den Etna bezocht heeft, en zijn overtuigd
harpen, zooals Harpa nobilis, marginellen en andedat deze geheele geschiedenis niets als een volksren, worden ook met veel geld betaald.
sprookje is.
{Wordt vervolgd.)
Deze beroemde boom is geheel hoi; de kastanjeboom is als de wilg,hij leeft vooral door zijn bast,
IN TEGENSPRAAK.
en verliest als hij oud wordt zijn inwendige deelen,
Als ik gezond ben, denk ik dat ik mij zeer wel maar versiert zich daarom niet minder met een
in Gods hand kan overgeven, en kan ik mij ver- kroon van groene bladeren. De holte van dezen
heugen dat Hij over mij beschikt naar Zijn welge- stam is zoo groot dat de lieden die er om heen
vallen; maar als ik smarten lijd, zou ik liefst zelf wonen er een huis in gebouwd hebben, waarin een
oven is om er kastanjes, noten, amandelen en anden baas willen zijn en zelf mijn lot regelen.
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dere vruchten die men bewaren wil, in te droogen: het volk de overlevering bewaard werd, dat de stam
deze gewoonte is op Siciiie vrij algemeen. Als zij langen tijd geleden geheel met een gezonden en onhout noodig hebben, nemen zij een bijl, en kappen afgebrokenen bast bedekt was. De kanunnik Recustukken uit den boom die het huis omringt: ook pero onderzocht in het bijzijn van den genoemden
is ten gevolge daarvan de boom in een zeer treu- engelschen reiziger en van verscheidene andere gerigen toestand.
tuigen den wortel van dezen boom, en overtuigde
Er zijn menschen die meenen dat deze boom- zich dat het een enkele wortel was. Wij moeten
massa gevormd is uit onderscheidene kastanjeboo- hier echter doen opmerken dat het bij de tuinlieden
men die met elkander vergroeid zijn, en die, daar der Ouden in't geheel niet ongewoon was om rondom
zij door een gemeenschappelijken bast omringd zijn, een stam verscheidene andere stammetjes van de
er in het oog van den onnadenkende als een en- zelfde soort te verzamelen, zoodat zij een enkelen
kele stam uitzien. Maar zij bedriegen zich, en het stam schenen te vormen. Men schilde een gedeelte
is mij gebleken dat alle gedeelten, hoe verminkt der stammen, en drukte de ontbloote gedeelten tegen
zij ook zijn door den tijd en de hand van den elkander, en weldra werden alien door een enkelen
mensch,toch tot een en den zelfden stam behooren." bast omgeven. Vooral bij den olijfboom komt zulk

I)e kastanjeboom van den Etna.

Yolgens den zelfden schrijver vindt men in den
omtrek van den Etna verscheidene andere zeer
schoone en recht opgeschotene kastanjeboomen,
die 12 el in omtrek hebben, en zelfs een van
25 el.
Brydone, die in 1770 dezen boom bezocht, verhaalt dat zijne gidsen hem vertelden dat onder

eene vergroeiing van onderscheidene stammen veelvuldig voor.
Hoe oud mag die kastanjeboom van den Etna
wel zijn? Dit weet niemand; maar als wij vooronderstellen dat hij elk jaar slechts een streep in
omtrek dikker geworden is, dan moet hij tussehen
de 3600 en 4000 jaren tellen.

A F H A N K E L I J K OF VRIJ.

Er zijn twee middelen om de hoogste persoon- doen. Het eerste middel is veel gemakkelijker dan
lijke vrijheid te verkrijgen; zij zijn: weinig be- het andere. En echter maakt men er veelal het
hoeften te hebben, of veel middelen om er aan te vol- minste gebruik van.

G U S T A V E DOR£.

Wie is Gustave Dore, de man van wien de heele
wereld spreekt? Zijn naam schittert met groote
letters op aanplakbiljetten op de hoeken der straten; zijn roem wordt verkondigd door dagbladen
en tijdschriften; zijne werken worden in bijna elk
huis gevonden, en prijken voor de ramen van bijna
alle boek- en plaatverkoopers — want Gustave Dore
is een groot man, een groot kunstenaar, een hard
werker. Het is verbazend zoo veel als door dien
man reeds gedaan is. Hij heeft hout genoeg onder
handen gehad om er een tempel voor zijn genie van te
bouwen, beschilderd met beelden vol van leven en
gloed en kleur. Zijn laatste groote werk alleen zou
voldoende zijn, al had hij niets anders gedaan, om
hem wereldberoemd te maken — het zijn zijne
illustration van den Bijbel. Die teekeningen behooren

tot de schoonsten die ooit door een kunstenaar, van
welkentijd ook, geteekend zijn. "Dore'sBijbel, zegt
een bevoegd beoordeelaar, is een monument: het is de
kroon van zijn leven, het sieraad van den kunstenaar. In vruchtbaarheid van verbeelding, in locale
getrouwheid, in breedte van opvatting, in juiste
waardeering van den tekst, in nieuwheid en frischheid van voorstelling, overtreft Gustave Dore zelfs
de grootste kunstenaars die ooit de zelfde onderwerpen behandeld hebben."
Geillustreerde boeken zijn eigen aan onzedagen.
De vraag naar boeken en tijdschriften met houtgravuren en staalplaten is in den laatsten tijd hoe
langer hoe grooter geworden. Gravuren die een dertigtal jaren geleden niet slechts dragelijk gerekend,
maar zelfs als kunststukken beschouwd werden,
%
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zijn tegenwoordig geen bezienmeer waard. Detee- voornemens daar drie weken door te brengen, doch
kenscholen hebben in dit opzicht wel veel goeds de toen veertienjarige kunstenaar sloeg een langedaan, maar goedkoope, goed geillustreerde lite- ger verblijf voor. "Hier blijf ik," zei hij toen hij
ratuur heeft veel meer gedaan om den smaak van het die stad binnenkwam; en hij hield woord.
In die dagen stond er op de Place de la Bourse
publiek te vormen, om de schoonheden van een correcte teekening, een goede groepeering der figuren, de beroemde prentwinkel van den opgeruimden,
en eene zorgvuldige uitvoering te doen waardeeren. goedhartigen Philippon. Een dichte volksmenigte
Gustave Dore heeft een zeer groot aandeel in stond gewoonlijk voor de vensters van Philippon,
dien vooruitgang. Als kolorist heeft hij zijn gelijken zich gratis vermakende met het bezichtigen van
niet, en als houtteekenaar is hij onovertroffen. Hij de comieke caricaturen die daar ten toon gesteld
staat geheel alleen. Hij heeft gewerkt voor het volk, hingen. Dore zag dien troep en ging er heen: welhij heeft de populariteit getracht te verkrijgen die dra stond hij in de voorste rij, en verslond wat
een gevolg is van welbekend te zijn bij alien, en de artisten daar te zien gegeven hadden. Daar;
niet slechts in een kleinen kring, hoe uitgezocht voor die ramen, vatte Dore het voornemen op dien
die ook zijn mag. Hij heeft een glimlach op het weg te betreden, en met het potlood zijn fortuin
gelaat geroepen, of een traan gelokt nit het oog te beproeven. Hij liep naar huis, teekende een
van alien die zijne werken beschouwden, door den hu- caricatuur, deed het met eenigen zijner beste
mor en den pathos van zijn potlood; hij heeft het schetsen in een portefeuille, ging naar de Place
hart getroffen en de ziel geroerd van hen die zijne il- de la Bourse, liep eenigen tijd voor den prentwinlustration van den Bijbel zagen, hij heeft hen op- kel op en neer, ging er eindelijk in, en vroeg om
geheven boven hen zelven en boven de wereld, en den patroon te mogen spreken. Yerbeeld u een
gemaakt dat zij zich bevonden in de tegenwoordig- jongen van veertien jaar, zonder iemand om hem
heid van apostelen en profeten, van engelen en aan te bevelen, zonder de minste kennis van zaken, die een onderhoud verlangde met een man
aartsengelen.
Wilt gij iets weten van Gustave Dore's levens- die groote zaken deed — wat zou dat geven ? Gegeschiedenis ? Zijn vader was een ingenieur die te lukkig, Philippon was een onder duizend: hij was
Straatsburg woonde: op den 6den Januari 1833 werd een zeer vriendelijk mensch, noodigde den jongeling binnen, sprak met hem, en bezag zijne schetsen.
Gustave in die stad geboren.
Hij zag genoeg om verder te gaan. Zeker, die
Hij is dus thans een jong man van 34 jaar.
Eer hij aeht jaar oud was, teekende hij reeds jongen was een genie. Philippon ging Dore's vader
met de grootste gemakkelijkheid. Eens kreeg hij opzoeken, en herhaalde met vuur de oude les hem
de krachtige schetsen van Grandville te zien, sehet- vroeger zoo dikwijls door Grandville gegeven: als
sen waarin het menschelijke leven geestig gecari- kunstenaar zou de jongen welslagen, maar in elk
caturiseerd werd in voorstellingen van dieren. De ander vak waarschijnlijk mislukken.
Zoo bleef Dore te Parijs om zijne roeping te
jongen was opgetogen, en nam oogenblikkelijk het
besiuit dat denkbeeld te vervolgen. Grandville, volgen, hoewel onder beding dat hij het gymnawien die teekeningen vertoond werden, was erver- sium zou bezoeken, om zijne opvoeding te volrukt van; hij verklaarde den jongen voor eenkun- tooien, en dat Philippon alle schetsen zou nemen
stenaar, zeide dat men zich niet tegen zijne roe- die de jonge kunstenaar mocht teekenen. Het eerste
ping verzetten moest, dat hij moest teekenen, en werk, dat van hem het licht zag, was: Les train geen ander vak zoo goed zou slagen. Van dien vaux d'Hercule. In een kort voorwoord bericht de
tijd af hield Grandville niet op belang in den jon- uitgever, dat deze platen saamgesteld, geteekend
geling te stellen, gaf hem onderricht als de gelegen- en gesteendrukt zijn door een vijftienjarigen kunheid zich daartoe aanbood, en, wat nog beterwas, stenaar, die zonder meester en klassieke studie
zich het teekenen heeft geleerd, en dat hij dit
moedigde hem aan zooveel hij kon.
Toen de vader van onzen Gustave hoofdinge- mededeelt, opdat men later, als Dore zijn naam
nieur van het departement de TAin geworden was, zou hebben gemaakt, zou weten hoe hij begonnen
werd Gustave te Bourg, de hoofdstad van dat de- was. Kort daarop stichtte Philippon het komische
partement, ter school gezonden. Hij maakte echter tijdschrift als het Journal pour rire bekend.
op school meer papier zwart met zijn potlood dan
Van 1847 tot 1850, het tijdstip waarop Dore
met de pen.
het gymnasium verliet, en gedurende de drie volLandschappen of figuren schetsen was voor hem gende jaren, maakte hij meer dan duizend teekeeene veel aangenamer bezigheid dan het vertalen ningen gereed. Doch zijn uitgever en zijne vrienvan thema's. Al zijne schrijfboeken werden vol van den hielden niet op hem te vermanen zich op de
schetsen uit de oude geschiedenis, vermengd met studie der schilderkunst toe te leggen. Daar lag echschetsen van episoden uit den veldtocht in Algiers. ter een groote hinderpaal. Er was vraag naar zijne
Gedurende de vacantie in September 1847 be- teekeningen, een vraag die den kunstenaar in staat
zocht Dore met zijne ouders Parijs; zij waren stelde om te eten, te drinken en zich te kleeden.

KNNIS EN KUNST.
Hoe zou hij leven zonder teekenen? Doch dit werd
eindelijk geschikt: de noodige ondersteuning werd
hem verschaft, en Dore lei nu het potlood ter
zijde, om penseel en palet ter hand te nemen.
Met het hem eigene enthousiasme legde hij zich
op het schilderen toe, en weldra schilderde hij een
groot getal stukken. De buitengewone vlugheid
waarmede hij werkte, wordt slechts geevenaard
door hetgeen voorheen geschiedde door Giaeomo
Robusti, beter bekend door zijn bijnaam Tintoretto.
Op de tentoonstellingen van 1852 en 1853 prijkten schilderijen van Dore. Wel trokken zij de aandacht, doch het publiek was meer verwonderd dan
gestreeld. Dore zelf vond zijn werk niet goed: hij
voelde zich niet onafhankelijk. Hij wist niet wat
hij wilde, of terugkeeren tot de caricatuur, of den
stijl van den een of anderen grooten schilder zien
meester te worden.
Daar krijgt hij een idee: Rabelais illustreeren!
Met zijne gewone vlugheid werd dat denkbeeld uitgevoerd. Het werk kwam in een goedkoopen vorm
uit, had weldra een grooten opgang, en maakte
dat Dore bekend en onmiddellijk verzocht werd om
boeken te illustreeren. Er was humor, fijn gevoel
en soms eenige overdrijving naar de bespottelijke
zijde, en ook wel een zweem van genreschilderen
in zijne teekeningen; maar altijd toonden zij dat
het potlood gelijken tred hield met de pen, dat de
kunstenaar zijn schrijver begreep en verstond.
Als iemand in het eene of andere opzicht uitmunt en wel slaagt, zijn er altijd menschen om
hem heen, die hem raden bij zijn genre teblijven,
hem aanraden telkens al weer het, zelfde te doen,
om zoo een specialiteit te worden, en die specialiteit te behouden. Dit was ook met Dore het geval. Doch die politiek was den steeds, werkzamen
en avontuurlijken geest van Dore onverdragelijk.
Hij toonde dat hij een middeneeuwsche romankon
illustreeren, zoo als geen ander dat kon doen of
ooit gedaan had; en dat was hem genoeg. Niemand
kon hem overhalen om zich zelven na te doen,
om illustration te maken bij onderwerpen die hij
reeds eenmaal geillustreerd had. De Krim-oorlog
trok toen in de hoogste mate de aandacht van het publiek: Dore besloot den teekenaar van dien strijd
te worden. Met zijn ouden vriend Philippon ontwierp hij een geillustreerd tijdschrift, dat elke
maand teekeningen van de voornaamste gebeurtenissen van dien oorlog gaf. Het verscheen onder
den titel van Musee Franco-Anglaue, en werd
gelijk in Engeland en in Frankrijk uitgegeven.
Voor velen die dit opstel lezen, begint misschien
Dore's beroemdheid met de eerste nummers van
dat tijdschrift.
Andere werken volgden snel dat tijdschrift op.
Het potlood van Gustave rustte nooit. Het brandende verlangen om de geheele wereld tot beoor-

11

deelaar te hebben, gaf hem den moed om de schilderkunst gedurende maanden en zelfs jaren te laten
rusten. Immers als schilder kon hij zich slechts
een kleinen kring van bewonderaars scheppen. Wat!
zou hij schilderen, om een gewone kamer te
decoreeren, of schilderijen penseelen die opgesloten zouden worden in de eene of andere onbezochte galerij, die slechts nu en dan geopend werd
als er een bezoeker kwam! Neen, dat was een
roem dien Gustave Dore niet begeerde. Met zijn
potlood wilde hij spreken tot de massa, totde geheele menschheid. Wat beteekende voor hem de
grootte van het doek, of de verven waarmede het
was bedekt? En er was niemand die hem het talent van kolorist betwistte, als hij met een weinig
zwart en wit wonderen van licht en doorschijnendheid tooverde, en op eenige vierkante duimen hout
een onafzienbaren horizon of een menschendrom
schilderde.
In alle tweehonderd en dertig teekeningen waarmede Gustave Dore de Heilige Schrift heeft geillustreerd, toont hij zijn genie. Hij bewyst dat hij den
tekst kent dien hij illustreert. Hij vat wat er bedoeld
wordt; hij wordt getroffen door de omstandigheden
waarin zijne personen zich bevonden; hij ziet hen
met het oog van zijne ziel zooals zij waren; het^zijn
mannen en vrouwen bewogen door de zelfde hartstochten, onderworpen aan de zelfde gebreken, getroffen door de zelfde groote daden, ter neer geslagen
door de zelfde verdrietelijkheden, vervrolijkt door de
zelfde vreugden en genoegens als wij. Er is leven in
zijne schilderingen, waardoor zij eene realiteit verkrijgen zoo als er in de werken van geen anderen
kunstenaar gevonden wordt. Zijne oostersche schilderingen hebben oosterschen gloed en pracht. Zijne
priesters dragen gewaden en zijne soldaten harnassen zoo als zij die droegen in hunnen tijd; zijne
gebouwen zijn zoo als zij waren in het oosten van
ouds; zijne boomen en planten, kameelen, runderen , schapen en andere dieren zijn zoo als wij hen
nog heden ten dage in Syrie kunnen zien.
Gustave Dore is dus een trouwe en goede commentator van den tekst. Hij heeft veel gewerkt,
hij werkt nog veel, hij wenscht — en moge zijn
wensch vervuld worden — nog meer te werken.
Zijne illustration van de Bivina Comedia van Dante
hebben reeds duizende bewonderaars. Doch wat hij
ook gedaan heeft, wat hij ook nog doen mag, nooit
zeker zal hij schooner en heerlijker illustration
teekenen dan die van den Bijbel, Het is onze volte
komene overtuiging dat het nageslacht zoo wel als
de thans levende generatie de hoogste eereplaats
van al zijne werken toekennen zal aan den Bijbel
van Gustave Dore.

KNNIS EN KUNST.

12

tuigde wezens, iets aan zich zelven gelijk willen
vinden.
Erasmus, over de meening van Plinius ten opDe zee is vol geheimen. Daartoe behooren voor zichte van de sponsen sprekende, komt tot het
menigeen ook de sponsen of sponsdieren. besluit dat men de spons moet laten gaan over
Sponsdieren zeg ik, en met recht, want de sponsen alles wat hij over die dieren geschreven heeft.
zijn dieren. Dit heeft men echter niet altijdgeweten;
Rondelet, de beroemde vriend van Rabelais, die
zelfs mannen van wetenschap hebben zeer verschil- door den vroolijken pastoor van Meudon Rondibilend over de
lis genoemd
sponsen gewerd, en te
dacht, nameMontpellier
lijkwelke wede geneeszens het wakunde uitoeren: planten
fende, was de
of dieren. De
eerste die niet
Ouden waren
aan de gevoein dezen zeer
ligheidvande
oneens: volsponsen gegens sommiloofde. Daargen behoordoor gaf hij
den de sponvooral aanleisen tothetrijk
ding tot het
der dieren,
denkbeelddat
volgens andede sponsen
ren tot dat
planten zouvan de planden zijn, eene
ten. Anderen
meening die
hielden het
door Tournemidden , en
fort, Bauhimeenden dat
nus, Ray en
een spons een
zelfs doorLinsoort van viltne in de eerachtig, plantste uitgaven
aardig nest
van zijn Syswas. dat tot
tem a naturae
woning van
gedeeldwerd.
polypen dienLater evende. Die dierwel, na de
tjes, die nieberoemde onmand evenderzoekingen
wel ooit gevan Tremzienhad, zoubley en andeden niet in
ren, nam Linhet nest vastne de sponsen
zitten, maar
uit het planer naar wiltenrijk, en
lekeur uit en
bracht hen in
in
kunnen
dat der dieSponsvisscherij.
gaan.
ren over. BePlinius, Dioscorides en hunne navolgers be- halve Trembley, Nieremberg en Peyssonnel hebweerden dat de sponsen gevoel hadden, en aan de ben nog vele andere geleerden, zooals Donati, Guetrotsen en steenen van den zeebodem vastzaten door tard, Ellis en Lamouroux de dierlijke natuur der
eene bijzondere kracht, en dat zij de hand ontwe- sponsen bewezen, en tegenwoordig zijn alle geleerken die hen wilde aanraken. Zij hebben de sponsen den het eens dat de sponsen dieren en geen planzelfs in mannetjes en wijfjes onderscheiden. De ten zijn. Het is dan ook vrij gemakkelijk te bewijoude natuurkundigen (om dit in }t voorbijgaan te zen dat sommige polypen, aan welker dierlijke nazeggen) zagen overal mannetjes en wijfjes. De tuur niemand kan twijfelen, door den aard van hun
mensch heeft overal, zelfs in de laagst bewerk- weefsel veel op sponsen gelijken, en dat aan den
DE SPONS.
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anderen kant er een wezenlijk verschil tussclien
een spons en een plant bestaat. Maar dit punt
zou ons hier te ver kunnen voeren.
Sponsen zijn massa's van een eigenaardig weefsel, dat licht, veerkrachtig, vol holten en openingen is en eene zeer verschillende uiterlijke gedaante
heeft, doch die vast bij elken lezer van dit opstel
zoo bekend is, dat het zeker onnoodig is die nauwkeuriger te beschrijven. De meeste sponsen die wij
in het dagelijksche leven gebruiken, zijn bolvormig, rond, of min of meer plat van gedaante, maar
door een bezoek in het eene of andere museum,
bij voorbeeld in dat van Natura Artis Magistra
Amsterdam, worden wij gewaar welke hoogst verschillende vormen de sponsen vertoonen. Men kent
wel 300 onderscheidene
soorten van sponsen, die
alien verschillende wetenschappelijke namen
dragen, doch die ik hier
niet zal opsommen — de
lezer mocht schrikken
voor zooveel geleerdheid
— ik wil liever mededeelen dat de verschillende
vormen der sponsen vrij
goed uitgedrukt worden
door de namen die er door
de kustbewoners der Middellandsche zee aan gegsven worden, zooals de
pen, de waaier, de klok,
de lier, de trompet, de
.klos, de ganzepoot, de
pauwestaart, de handschoen van Neptunus, enz.
Er zijn sponsen die in
zee, en sponsen die in
zoetwater leven. De laatsten zijn ongeregelde en
verwrijfbare massa's die
zich over waterplanten of
andere onder water liggende voorwerpen uitspreiden.
Zij worden ook wel spongillen geheeten: de meeste
waarnemingen en onderzoekingen ten opzichte der
sponsen, vooral wat hunne anatomische structuur en
hunne wijze van voortteeling betreft, zijn op die zoetwater-sponsen gedaan. Laat ons hier eene korte beschrijving van de bovenstaande figuren geven; als wij
die goed begrepen hebben, zullen wij een goed denkbeeld hebben van wat eene spons is. Voorafmoeten wij
doen opmerken dat de zoetwater-sponsen verschillen
van de gewone sponsen die wij in het dagelijksche
leven gebruiken, vooreerst door het gemis van het
chitineuse of vezelige gedeelte, of dat gedeelte van
de zeesponsen dat wij juist spons noemen, en door
dat hunne spiculen of naaldjes kwartsachtig zijn,
en niet kalkachtig zoo als die der zeesponsen.
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Verklaring van de afbeelding:
A. 1 en V kwartsnaaldjes of spiculen die als
't ware het geraamte van de spons vormen. — 2
en 2' sporangen of wintereieren; 2' is geopend en
bevat verscheidene voortteelingslichaampjes of kiemen. — 3 een bewegelijke en met trilhaartjes bedekte kiem. Men ziet er reeds kleine spiculen binnen in.
B. Doorsnede van een spongille in het ontwikkelingstijdperk. De pijltjes wijzen de richting
aan van het water dat door de massa heenstroomt. —
a uitwendige of bastzelfstandigheid die geleiachtig
is. — i weefsel dat door de spiculen gevormd wordt.—
te
c kamers of holten met trilhaartjes bekleed. —
e groote opening om het water uit te laten. — d ondevste laag die door de
sporangen of wintereieren
gevormd wordt.
C. Zoetwaterspons van
boven gezien. —De pijltjes wijzen demondjesof
openingen aan waardoor
het water naar binnen
gaat. — c c de openingen
der behaarde kamers of
holten. — In het midden
van de massa is de opening ter uitlating van het
water, die op figuur B
met e gemerkt is.
Rondom de massa van
de spongille wordt het
geleiachtige gedeelte gesteund door de uitsteeksels van de viltachtige
massa, en een twaalftal
bundels spiculen steken
er doorheen.

In bijna alle zeeen van
de gematigde en warme
luchtstreken vindt men sponsen, vooral in de Middellandsche zee, de Roode zee en de Golf van
Mexico. Zij leven bij voorkeur in warme of gematigde wateren, en op plaatsen waar zij niet van
den golfslag of van stroomen te lijden hebben,
meestal op eene diepte van vijf tot vijf en twintig
vademen, in de holligheden en spleten van den
zeebodem. Zij zijn altijd vastzittend, en ontwikkelen zich niet slechts op onbewerktuigde voorwerpen maar zelfs op planten en dieren. Zij zijn uitgespreid, rechtopstaande of hangende, al naar de
plaatsen waar en naar de lichamen waarop zij leven. Het is, om dit hier in ; t voorbijgaan op te
merken, eene zeer zonderlinge eigenschap van sommige dieren, dat zij vastzittende hun leven doorbrengen. Het denkbeeld van beweging zijn wij zoo
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gewoon met leven en wel met het leven der dieren
in verband te brengen, dat vele menschen niet
begrijpen kunnen dat er dieren zijn die zich niet
van hunne plaats kunnen verwijderen. En toch is
het zoo: er zijn groote geslachten van dieren die
zich niet bewegen, die leven en sterven op de zelfde plaats. Daartoe behooren bij voorbeeld de polypen en ook de sponsen. Uit dat vastzitten van die
dieren volgt, dat zij meer aan den invloed van uitwendige omstandigheden onderworpen zijn dan de
dieren die zich bewegen kunnen; immers deze laatsten kunnen zich, door van plaats te veranderen,
aan dien invloed onttrekken. Het trekken der
vogels, en andere verhuizingen leeren ons dit
duidelijk. En zoo is het ook te verklaren dat er
een groot verschil moet zijn in verrichtingen, gewoonten en levenswijs tusschen de vastzittende en
de niet vastzittende dieren.
(Wordt vervolgd.)

OVER TORPEDO'S.

Ofschoon de titel van ons tijdschrift Kennis en
Kunst is, en kundigheden en kunsten planten zijn
die niet kunnen bloeien dan gekoesterd door de
zon van den vrede, en wortelende in een bodem
van maatschappelijke rust en kalmte, moeten wij
toch hier met een enkel woord spreken over eene uitvinding van den oorlog, van het monster dat meer
menschenbloed en menschenlevens eischt dan alle
spoorwegen en stoombooten en maehinerien die er
op aarde zijn, en in een enkel jaar meer familien
in rouw en tranen dompelt dan tien epidemien van
cholera en gele koorts, van pokken en roodvonk,
van typhus en tusschenpoozende koorts, en hoe
verder die geesels der menschheid mogen heeten.
Het zijn de torpedo's die ik met een paar woorden wil beschrijven. Ook in ons land maakt men
reeds die moordtuigen, en in onze wateren worden tegenwoordig ook reeds torpedo's geprobeerd:
men dient dus wel te weten wat torpedo's zijn.
Niet alle torpedo's zijn volkomen gelijk van inrichting. Het zou hier veel te veel ruimte innemen als ik alle verschillende vormen en samenstellingen die reeds beproefd zijn, wilde beschrijven. Wij bepalen ons dus tot een der nieuwsten,
en wel tot de torpedo's die door de Paraguayers
tegen de braziliaansche vloot gebruikt zijn, toen
zij voor Curupafty op de rivier Paraguay lag.
Zulk een torpedo (fig. l)bestaatuit een vierkante
houten kist, van binnen met ijzer beslagen. Zij
is 38| duim lang en 26 \ duim hoog en breed. Op
het deksel zijn twee drijvers of boeien van zink
vastgemaakt, en aan den bodem eenige gewichten,
hetzij van ijzer of van steen. Zoodoende kan die
kist in het water drijven op drie of vier voet onder de oppervlakte.

Op elken zijwand van de kist vindt men een hefboom die door middel van een veer min of meer van
de kist afgehouden wordt en in verband staat met de
bus of capsule. Er zijn dus vier hefboomen en vier
bussen (zie defiguren 1 en 2). In de houten, met
ijzer gevoerde kist zit een tweede, ook van hout,
die nauwkeurig in de eerste sluit. Die tweede kist
bevat een derde, namelijk een van zink, van 29 duim
lengte op eene breedte en hoogte van 18 duim:
zij is geheel met buskruit gevuld.
De bus of capsule (fig. 3) is een koperen koker
van een duim in doorsnede, waarin zich een stempel
van het zelfde metaal gemaakt, bevindt: de knop
van dien stempel wordt door het plaatje van den
hefboom geraakt, zoodra men dien hefboom slechts
even van boven aandrukt. Onzefiguren maken dit
alles duidelijk genoeg. In het ondereinde der bus
zit een klein glazen fleschje, hermetisch gesloten,
dat met zwavelzuur gevuld is, en gewikkeld in
watten die vermengd zijn met eene kleine hoeveelheid chloorzure potasch.
De geringste drukking tegen een van de hefboomen veroorzaakt dus dat de stempel naar binnen
gedreven wordt, en oogenblikkelijk ontploft de torpedo. De stempel drukt namelijk tegen het fleschje,
het glas breekt, het zwavelzuur loopt er uit, komt
in aanraking met de chloorzure potasch, steekt de
watten in brand, en het vuur deelt zich aan het
buskruit mede door vijf gaatjes die men onder in
den koker heeft gemaakt.
Verbeeld u nu, dat zulk een voorwerp onder
water zweeft, en dat de kiel van een schip tegen
een der vier hefboomen aankomt — of de torpedo ook
springen zal en het schip vernielen met man en muis!
Het Zundmdel^weer, het achterlaadgeweer, het
fusil chassepot en andere nieuwe inrichtingen van
geweren hebben, wel is waar, in den laatsten tijd
bijna de geheele aandacht van het publiek in beslag genomen, en daardoor zijn de torpedo's wel
eenigszins op den achtergrond geraakt, maar de
wijze waarop Oostenrijk in den laatsten oorlog tegen Italie van torpedo's gebruik heeft gemaakt om
zijne havens te verdedigen, heeft die dingen weer
meer op den voorgrond gebracht. Daarom volgt
hier ook nog eene korte beschrijving van de wijze
waarop de Oostenrijkers torpedo's gebezigd hebben.
Gelijk wij boven gezien hebben, zijn torpedo's
dus eigenlijk zoogenoemde helsche machines die
onder water drijven, of, zoo als de Franschen zeggen, entre deux eaux, en die ontploffen moeten als
er vijandelijke schepen over heen varen. Door hen
te laden, in plaats van met buskruit, met andere
sedert korten tijd ontdekte ontplofbare stoffen,
nitro-glycerine onder anderen, heeft men torpedo's
gemaakt die in kracht en hevigheid van werking
alle denkbeeld te boven gaan. De proeven die men
voor eenigen tijd te Toulon genomen heeft, hebben
aangetoond dat de ontploffing van een enkelen tor-
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pedo voldoende is om een oorlogschip in een paar
minuten in den grond te boren.
Het is gemakkelijk te begrijpen dat eenige torpedo's voor den ingang van een haven of voor een
riviermond gelegen, volkomen in staat zijn om te
verhinderen dat een vijandelijk schip die haven of
rivier binnenloopt, en meer dan genoeg om elk
gevaar van overrompeling of landing van troepen
te voorkomen. Maar toch, het zou kunnen gebeuren dat zulke als op den loer liggende torpedo's
niet juist op het verlangde oogenblik sprongen:
het is wenschelijk dat men hen kan doen ontploffen precies wanneer het verlangd wordt, niet eerder en niet later. En ook die zwarigheid is thans
uit den weg geruimd, en wel op de volgende wijze.
Eenige torpedo's worden op gelijken afstandvan
elkander, op rijen, op de daarvoor geschikte plaatsen nedergelegd, en, zooals ik boven zeide, een
Fig. 1.

welk horizontaal ligt op een midden in het vertrek geplaatste soort van bureau. Volgens de welbekende
wetten der optica vertoont er zich een getrouw afbeeldsel van de haven op het glas. Zwarte punten op
dat afbeeldsel gemaakt, wijzen de juiste plaats aan
waar elke torpedo ligt. Die zwarte punten voeren elk
een cijfer,en de zelfde cijfers ziet men ook op de
toetsen van een klavier dat zich aan de voorzijde
van het bureau bevindt. Het met den vinger naar
beneden drukken van een dier toetsen is genoeg
om den daaraan beantwoordenden torpedo in verbinding te brengen met een krachtige electrische
batterij, door middel namelijk van den metaaldraad
die hem verbindt met het gebouwtje, en om hem
dus op het zelfde oogenblik te doen ontploffen.
Een ambtenaar van de militaire telegrafie zit
voor het bureau, en houdt onophoudelijk zijn oogen
op het glas voor hem gevestigd; met een enkelen
rig. 2.

Fig. 3.

weinig onder de oppervlakte van het water, zoo oogopslag overziet hij de reede, de haven en den
dat er boven water niets van te bespeuren is. Een geheelen omtrek. Geen enkele bijzonderheid hoe
metaaldraad loopt van elken torpedo naar een ge- klein, geen enkele beweging hoe gering ook, ontbouw op het land, zoo hoog gelegen dat menvan- snapt hem; alles vertoont zich in het klein, maar
daar gemakkelijk de geheele haven kan overzien. zoo duidelijk als in de werkelijkheid voor hem op
Dat gebouwtje is eigenlijk niets anders als een het glas — een levend schilderij. Wee elk vijandelijk schip dat trachten zou den wal te naderen!
groote Camera obscura. Wat een camera obscura
is, mogen wij hier als bekend vooronderstellen: de Zijn beeld verschijnt op het glas, wordt grooter
lezer heeft zekerlijk zulk een toestelletje wel eens naarmate het de kust nadert, eindelijk is het bij
gezien, misschien wel eens een zeer groote, waar een der zwarte punten — een tik met den vingerhij zelf in kon gaan; en zoo niet, welnu de eerste top op den toets van het klavier, die het zelfde cijde beste photograaf bezit er een. In de camera fer vertoont als de zwarte punt, en het schip springt
obscura die tot observatorium dient, bevindt zich in stukken en wordt als weggevaagd van h^t tooneel.
de toestel dien de torpedo's zal doen ontploffen als
het tijd is. In den wand die naar de haven gekeerd
is, bevindt zich een lens; het licht dat van buiten
komt, gaat door die lens heen, de lichtstralen vallen
nu op een prisma dat hen richt op een dof glas, het

Als de torpedo's niet met een electrische batterij
in verband staan, moeten zij zoo hoog in het water geplaatst zijn dat de kiel van een schip er
tegen aan kan stooten opdat zij zullen ontploffen;
maar als er een electrische verbinding tusschen de
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torpedo's en den vasten wal bestaat, dan kunnen voor vrienden is hij dan open, voor vijanden gesloten.
zij niet slechts maar moeten zelfs veel lager ligDit stelsel van verdediging was gedurende den
gen, en wel zoo diep in het water dat zij niet door laatsten oorlog door Oostenrijk op al zijne havens
de schepen, die de haven in- of uitzeilen, aangeraakt toegepast, en dat is naar alle waarschijnlijkheid
kunnen worden. De haven is zoo doende slechts ge- de reden dat de italiaansche vloot geen enkeleh
sloten voor de schepen die men er niet in wil hebben — aanval op een dier havens heeft durven wagen.
DE S U R I N A A M S C H E PIPA.

De geheele klasse der kruipende dieren bevat mis- schiede onderzoek en door de fraaie afbeelding van
schien geen zoo afschuwelijk dier als de s u r i n a a m- dit dier, gegeven door de beroemde mevrouw Merian.
s c h e p i p a, Pipa dorsigera, s. americana. Het lichaam
Door hare nasporingen weten wij dat het wijfje op
van dit dier is bijna vierkant, bovendien zeer de wijze van de padden haar kuit of schot in het
plat en met eene vuil bruine, slijmige huid bedekt. water afzet, maar da\ vervolgens het mannetje dat
Tusschen den breeden kop en den romp bespeurt schot op den rug van het wijfje strijkt. De huid
men niet de minste afscheiding, terwijl de kleine, schijnt dan door de aanraking van het schot in een
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De surinaamsclie pipa.

ver zijwaarts staande oogen gluipend en bijna onbewegelijk staren. Het verblijf in de donkerste boschmoerassen, een langzaam, onbehendig kruipen over
den grond, en een zwavelachtigen stank, die ten
minste door het mannetje verspreid wordt, vermeerderennog de som dier afkeerwekkende eigenscliappen.
Van alle andere kikvorschachtige dieren onderscheiden de pipa's zich ook nog door dat hunne huid
met kleine korreltjes bedekt is, waar tusschen kegelvormige, hoornachtige knobbels oprijzen. Aan elke
zijde van de bovenkaak vindt men een korten baarddraad, en aan den mondhoek hangt een vleezig lapje,
dat men ten onrechte voor een oor gehouden heeft.
De pipa is vooral bekend geworden door het nauwkeurige, reeds voor meer dan anderhalve eeuw ge-

geprikkelden, misschien wel ontstokenen toestand
te geraken, en daardoor ontstaan er kuiltjes of cellen
die al grooter en grooter worden. Elke eel bevat
een eitje. In die cellen worden niet slechts de
eitjes uitgebroed, maar ook de jongen ontwikkelen er
zich volkomen in. Hoe dezen zich voeden, is nog onbekend: misschien dat het water der moerassen, waarin
de moeder zich gaarne baadt, hun voedsel oplevert.
De pipa is de eenige soort van zijn geslacht, en
bewoont het oosten van Amerika, van Suriname tot
Rio Janeiro. Hij leidt een eenzaam, nachtelijk leven,
en wordt dus minder dikwijls gezien dan andere padden en kikvorschen dier landstreken. Het wijfje wordt
tot 8 duim lang en 4 duim breed, doch het mannetje
is steeds kleiner. Beide sexen zijn bruin van kleur,
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OVER ZIJDE EN ZIJDEWORMEN.

Er is geen insekt dat in een industrieel opzicht
zoo belangrijk is als het insekt dat ons de stof
levert die wij zijde noemen, het insekt dat zeer
oneigenlijk den naam van zijdeworm draagt.
Hoeveel er ook over den zijdeworm geschreven
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een zeer verkeerden naam draagt. Dat de zoo genoemde rups niet de minste overeenkomst met een
worm heeft, behoef ik zeker aan geen enkelen mijner
lezers te vertellen. Ook de pop en de vlinder gelijken even weinig als de rups op een worm. Maar
die naam is nu eenmaal algemeen aangenomen, en
daarom moeten wij hem, om verstaan te worden,
wel behouden.

l)e keizerin Si-ling-chi.

mag zijn, een overzicht van den tegenwoordigen
toestand der zijdeteelt, een beschrijving van het
merkwaardige insekt, en van de wijze waarop men
zijde verkrijgt, kortom een opstel over zijde en
zijdewormen is zeer zeker op zijne rechte plaats
in een tijdschrift dat Kennis enKunst heet.
Daarom twijfel ik ook niet, of hetgeen volgt zalde
belangstelling van den lezer wel opwekken.
Ik heb zoo even reeds gezegd dat de zijdeworm

Dezijdeworm, Bombyx (Sericariu) mori, behoort
tot de vlinders die zich van anderen onderscheiden
door de 'gedaante van de voelers die min of meer op
een kam of een schuier gelijken. In den vlindertoestand eet hij niet, en leeft slechts enkele dagen, om zich eeniglijk met de voortplanting bezig
te houden. De rupsen van deze insekten zijn de
voornaamste voortbrengers van zijde, en spinnen
een soort van koker of tonnetje van zijde, coconge*
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heeten, voordat zij in den poptoestand overgaan.
De oorsprong van den zijdeworm verliest zich in
de grijze oudheid, en is dus onzeker. Hij moet in
het wild geleefd hehben, en doet dat zekerlijk nog
tegenwoordig, in de bosschen van China, Perzie
en op de hellingen van den Himalaya.
Doch hoewel men niet zeker weet wat het vaderland van den zijdeworm is, toch is het hoogst
waarschijnlijk China, want het is zeker dat de
zijde-industrie althans in China ontstaan is. In de
geschiedenis van China van Pater Mailla lezenwij
het volgende:
"De keizer Hoang-ti, die 2600 jaren voor onze
jaartelling leefde, wilde dat zijne wettige vrouw
Si-ling-chi medewerkte tot het geluk van zijn volk:
daarom gelastte hij haar zydewormen te zoeken,
en te onderzoeken of er geen nuttig gebruik van
de cocons te maken was. Si-ling-chi liet eene groote
menigte zijdewormen verzamelen, en voederde zelve
die insekten in een afzonderlijk gedeelte van den
tuin. Zij .vond zoodoende niet slechts de wijze om
den zijdeworm te kweeken, maar ook de manier
om de cocons te haspelen, en zijden kleederen te
maken."
Het is echter de vraag of de Chineezen die dit
verhalen, niet alle gebeurtenissen en ontdekkingen,
op de zijdeteelt betrekking hebbende, maar die zich
in den nacht der tijden verliezen, bijeengezameld
hebben, en van de keizerin Si-ling-chi een conventioneel wezen gemaakt, eene soort van chineesche
Ceres, eene godin der zijde.
Duhalde zegt overigens van deze keizerin het
volgende: "Tot in den tijd van de keizerin Si-lingchi ging het volk gekleed in kleederen van dierehuiden gemaakt. Maar er waren geen huiden genoeg te verkrijgen voor de groote menigte bewoners:
de behoefte maakte hen vernuftig, zij legden zich
toe op het weven van kleederen, en toen was het
dat die vorstin het maken van zijde uitvond. Vervolgens vonden de volgende keizerinnen er vermaak in zijdewormen te kweeken, en er4zijde van
te maken. Zelfs was er in het keizerlijke paleis een
boomgaard van moerbesseboomen.
De keizerin, vergezeld van de koninginnen en de
grootste dames van het hof, begaf zich in plechtigen optocht naar dien boomgaard, en plukte met
eigene hand de bladeren van drie takken die hare
bedienden voor haar naar beneden bogen. De schoonste stukken zijde die zij zelve maakte of op haar
last en voor haar oogen gemaakt werden, waren
voor de groote ceremonie bestemd waarbij men aan
Chang-si offerde."
Men mag evenwel gelooven dat de staatkunde
meer dan elke andere reden deel had aan die bemoeiing van de keizerinnen. Debedoeling was slechts
om door haar voorbeeld de vorstinnen, de vrouwen der grooten en in 't algemeen het geheele
volk aan te sporen om zijdewormen te kweeken,

gelijk de keizers ook, om den landbouw als't ware
tot een edel bedrijf te maken en er het volk toe
aan te drijven, in het begin van elke lente met
eigene hand de ploeg besturen, eenige voren maken en met veel ceremonien eenige handen vol
zaad daarin werpen.
De keizerinnen hebben zich evenwel reeds sedert
lang niet meer met de zijdeteelt bemoeid, hoewel
men nog in het paleis des keizers een groot huis
vindt, waarvoor een poort staat met het opschrift:
Weg die naar de plaats leidt,' bestemd
om zijdewormen te kweeken voor het genoegen van de keizerinnen en koninginnen.
Toen Tsjin-ioe gouverneur van het district Kien-Si
was, beval hij dat elk man vijftien moerbesseboomen moest platen.
De keizer Witei gaf aan elken man twintig morgen land, onder voorwaarde van vijftig moerbesseboomen te kweeken.
De keizer Hien-tsang, die in 806 den troon beklom, beval dat de landlieden op elken morgen
lands twee moerbesseboomen moesten planten.
De eerste keizer van de dynastie der Song, die
in 960 den troon besteeg, verbood het rooien van
moerbesseboomen.
Door al die middelen werd de zijdeteelt in China
algemeen ingevoerd. Dat groote rijk kon weldra
de kostbare stof die zijde heet aan zijne buren leveren, en zoodoende het monopolie van een zeer
belangrijken tak van handel in het leven roepen.
Het was op doodstraf verboden eieren van zijdewormen uit China te voeren, en onderwijs te geven
in de kunst om zijde te verkrijgen. Slechts getwijnde zijde mocht uitgevoerd worden.
Zoo leerden de volken van Azie weldra de zijde
kennen, en begon men in onderscheidene steden zijden stoffen te weven. De tapijten en behangsels
van Babel, van goud en zijde geweven, waren in
de oudheid zeer beroemd.
China was echter niet het eenige land dat toen
zijde aan de steden van Klein-Azie leverde. In
zeer vroege tijden reeds zond Indie groote hoeveelheden zijde met karavanen naar Klein-Azie.
Emile Blanchard meent echter dat de indische zijde
eene andere als de chineesche was, en afkomstig
van eenigen der Bombyx-soorten waarmede men zich
in de laatste jaren veel bezig gehouden heeft als
plaatsvervangers van den gewonen zijdeworm, en
waarover wij aanstonds zullen spreken. Eeuwen aaneen bleef de zijde zeer duur. Ten tijde van Alexander
werd zij in letterlijken zin tegen goud opgewogen.
Daarom ook waren de weefsels die van zijde geweven werden, zeer los en dun en zoo doorschijnend als gaas, zoodat de vrouwen die in zijde
gekleed gingen nauwelijks gekleed konden heeten.
Voor Julius Cesar bleef de zijde aan de Romeinen onbekend: hij bracht voor het eerst die stoffe
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te Rome. Eens bij een feest in het colyseum, bij naar den latijnschen naam van den moerbesseboom,
een gevecht tusschen wilde dieren en gladiatoren, Morns.
zag het volk met verbazing dat het grove doek
Uit Constantinopel en Griekenland is sedert eeuwen
dat de zitplaatsen voor de zonnestralen beschutte, alle zijde gekomen die over geheel Europa werd
door een prachtig velum van oostersche zijde ver- verspreid. De Grieken hadden het monopolie, en
vangen was.
de arbeiders in de zijdefabrieken te Constantinopel,
Het volk murmureerde over die kostbare ver- door Justinianus opgericht, leerden hunne kunst
kwisting, maar vond toch dat Cesar een groot man aan geen vreemdeling.
was.
In het eerst der achtste eeuw brachten de
De invoering van de zijde bij de Romeinen werd Arabieren den zijdeworm naar Spanje, waar de
de aanleiding tot het maken van groote uitgaven. zijdeteelt weldra een hooge vlucht nam. Eerst
De patriciers droegen zijden mantels die ontzaglijke na de twaalfde eeuw begon die industrie zich over
sommen kostten. Daarom meende de senaat ten tijde het zuiden van Europa te verspreiden, vooral ten
van Tiberius verplicht te zijn het dragen van zijden gevolge van de overwinningen van Roger, koning
kleederen aan mannen te verbieden. Het voorbeeld der beide Sicilien, in Griekenland. Deze voerde
van eenvoudigheid in kleeding werd toen soms door grieksche zijdeteelers alsmede zijdewevers naar
de hoogste standen gegeven, want keizer Aurelius Sicilie en Napels. In 1169 had hij een zijdekweeweigerde aan de keizerin Severina zulk een kost- kerij in een vertrek naast zijn paleis te Palermo,
baar kleed.
waar men zijde met verschillende kleuren verfde,
De zijdehandel drukte dubbel op Europa, namelijk en goud, parelen en edelgesteenten daarin weefde.
door de duurte van de stof en door de groote hoeIn 1204 werd te Florence zijde gemaakt; doch
veelheid die er van gebruikt werd. De Persen hadden eerst meer dan 200 jaar later, in 1423, vindt
het entrepot en het monopolie van die koopwaar. men de eerste melding van moerbesseboomen in
Keizer Justinianus de Eerste, die van 527 tot 565 Toscane. In 1440 was elke boer in dat hertogte Constantinopel regeerde, trachtte door allerlei mid- dom gedwongen om ten minste vijf moerbesseboodelen zijne staten van die overheersching te verlos- men op zijne landerijen te planten. In 1474 was de
sen, toen, naar het verhaalluidt, een toevallige om- zijdehandel te Florence zeer bloeiend. In 1314 wastandigheid de aanleiding werd tot de invoering van ren er drieduizend werklieden in zijde te Yenetie.
de zijdeteelt in Europa. Twee monniken van de orde
In 1340 werd de eerste moerbesseboom te Avignon
van St. Basilius waren in hun ijver om het christelijke geplant door een paar fransche edellieden die
geloof voorite planten, tot in China doorgedrongen. eenigen tijd te Napels gewoond hadden. Sedert
D&dr hadden zij gezien hoe men zijde van zijde- dien tijd is de zijdeteelt altijd in Frankrijk bedrewormen verkreeg. Toen zij te Constantinopel terug vei;. Lodewijk XI deed al het mogelijke om die
gekeerd waren, vernamen zij welke pogingen Justini- industrie te bevorderen, vooral ook door italianus in het werk stelde om den zijdehandel aan de aansche werklieden voor de fabrieken van Toulouse
Persen te ontrukken: zij stelden toen aan den keizer en Lyon te ontbieden. Doch het was eerst onder
voor om de kunst van het maken van zijde in zijne Hendrik den Vierde dat de zijdeteelt in Frankrijk
staten in te voeren.
een hoofdtak van bestaan voor het volk werd. Die
Men kan denken hoe gretig die voorslag aange- koning verhief iedereen in den adelstand die zich
nomen werd. De beide monniken gingen weder gedurende twaalf jaren met de zijdeteelt bezig hield;
naar China, met het doel om eieren van de rups en Colbert loofde een belooning van 80 sous uit voor
die zijde voortbrengt, te halen. Dit gelukte: zij elken witten moerbesseboom die drie jaar oud was.
wisten zekere hoeveelheid eieren te verkrijgen, ver- Men plantte toen moerbesseboomen in de Cevennes,
borgen die in hunne hoi gemaakte wandelstokken
in Provence, Touraine en Languedoc, te Fontainekwamen zonder tegenspoed in hun vaderland terug, bleau, in de tuinen van Tournelles en zelfs in den
en twee jaar later deden zij met hun kostbare bezitting tuin der Tuilerien, waar eene italiaansche dame,
hun intocht in Constantinopel.
Julie geheeten, zijdewormen voor den koning kweekte.
De zoo verkregene eieren werden nu, om hen te
Door de herroeping van het edict van Nantes
doen uitkomen, in paardenmest gedaan. Er kwamen verloor Frankrijk eene menigte van zijne beste
rupsjes uit, die men met bladeren van den witten moer- zijdewerkers. Wel trachtte Boissier de Sauvages
besseboom voederde; en weldra begon het kweeken later, in 1760, dezen tak van industrie weer zijn
van zijdewormen en het maken van zijde naar het ouden bloei te hergeven, maar het verval duurde
onderricht dat de monniken in die kunst gaven. tot in 1815, en werd toen eerst door een nieuw
De eerste proeven gelukten volkomen, en alras tijdperk van bloei vervangen.
zag men in het oosten overal plantages van moerTen besluite van dit zeer vluchtige geschiedkunbesseboomen. Yooral in het zuiden van Griekenland dige overzicht melden wij dat er tegenwoordig
ontwikkelde zich die industrie, en toen verloorde jaarlijks 30000 pond zijdeworm-eieren verbruikt
Peloponesus zijn naam en werd Morea geheeten, worden: het pond heeft tegenwoordig eene waarde
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van 150 tot 250 gulden en zelfs meer. De zuidelijke departementen van Frankrijk leveren jaarlijks
tusschen 15 en 23 millioen pond cocons, die, het pond
cocons gemiddeld op 3 gulden gerekend, eene waarde
van ongeveer 50 000 000 gulden vertegenwoordigen.
Yolgens officieele opgaven is er in 1863 voor 192
millioen gulden aan zijde uit Frankrijk gevoerd.
Die ontzaglijke uitvoer bewijst voldoende hoe
hoog de zijde tegenwoordig overal geschat wordt.
Maar geen wonder ook: er bestaat geen andere
stof die in zoo hooge mate geschikt is voor
schoone kleederen en versierselen, want in alle opzichten is zijde een schoone stof, hetzij men het
oog slaat op hare zachtheid en gladheid, hare
fijnheid, glans en sterkte, of wel op de prachtige

den. Men houdt vrij algemeen de donkerkleurige
zijdewormen die negers, moricauds of bouchards,
geheeten worden, en die zeer krachtig zijn, voor
het type van de geheele soort. Door het leven in
tammen staat zou eerst de rups, en later de cocon
wit geworden zijn.
Andere schrijvers meenen dat er twee oorspronkelijke soorten zijn geweest, de eene met witte en
de andere met gele cocons. Die onzekerheid echter
is wel een bewijs voor den langen tijd waarin de
zijdeworm reeds onder het beheer van den mensch
heeft geleefd, en rechtvaardigt het gezegde van
Gruerin-Meneville: ude zijdeworm is de hond der
insekten." De invloed van den mensch heeft den
zijdeworm, even als ons schaap, van alle energie

Eene zijdewormkweekerij in de Cevennes.

kleuren die zij aanneemt: het ritselen dat zij doet, beroofd, heeft al zijn kracht en wil als verlamd.
en het vallen in voile en in gebrokene plooien, De zijdeworm kan niet meer zitten blijven op de
alles is even schoon, elegant en smaakvol.
hangende en bewegelijke bladeren van den moerMen beweert dat de oorspronkelijke kleur van de co- besseboom in de opene lucht: als zij door den wind
cons der zijdewormen geel was en later wit geworden bewogen worden, valt hij er af; hij heeft het inis, omdat men nu en dan die gele kleur der cocons we- stinkt verloren om zich onder de bladeren te verder verschijnen ziet. Zulk eenterugkeerentotden oor- schuilen voor de warmte der zonnestralen, en om
spronkelijken toestand ziet men niet zelden bij dieren aan zijne vijanden te ontsnappen: hij is volkomen
en planten dielang onder den invloed van den mensch weerloos geworden. Het wijfje blijft als vlinder ongeweest en daardoor gewijzigd en veranderd zijn. Om bewegelijk zitten, nauwelijks kan het de vleugels
een bekend voorbeeld aan te halen: onze gele ka- bewegen; en het mannetje loopt wel met de vleunarievogels hebben oorspronkelijk op de Kanarische gelsfladderende rondom het wijfje heen, maar zich
eilanden eene kleur vrij gelijk aan die van ons sijsje, al vliegende opheffen, kan het niet. De wilde zijen het is bekend dat er niet zelden bij ons zulke deworm zal zeker even goed kunnen vliegen als
groenachtig geteekende kanarievogels geboren wor- alle andere nachtvlinders in het wild. Door de
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proeven van den lieer Martins te Montpellier is
Dit alles is slechts van toepassing op de kleine
het gebleken dat de mannetjes na drie generation magnanerien die men bijna in elke boerenwoning
in de opene lucht, weder het vermogen van te in de Cevennes vindt: over de groote inrichtingen
vliegen terug verkregen hadden.
spreken wij hier thans niet.
In het zuiden van Frankrijk vooral wordt de zijDe zijdeteelers ontvangen de zydewormeieren,
deteelt op groote schaal gedreven, en ten gevolge het zoogenoemde zaad, graine, in het laatst van
daarvan zijn de meeste uitdrukkingen en namen den winter, en bewaren die, in dunne laagjes uitdaarop betrekkelijk, franseh. Wij spraken boven reeds gespreid, tusschen opgevouwen linnen, dat op een
maar vooral niet vochtige plaats wordt
over cocons en moricauds; magnans noemt men luchtige
den
gewonen zijdeworm, en het vertrek waarin derup- opgehangen.
sen gehouden worden, heet men magnanerie. Men Zoodra de knoppen van de moerbesseboomen zich
brengt de zijdewormeieren in de magnanerie om beginnen te ontplooien, moet men aanvangen met
hen nit te laten komen. Voorheen bracht men de het uitbroeien der eieren. Daartoe legt men de
daartoe noodige warmte aan door middel van ver- eieren op bladen papier in zeer dunne laagjes,
schen paardenmest, of
op een tafel die naar
het zuiden staat. Zoo
wel door de warmte
laat men hen drie of
van het menschelijke
lichaam. Thans doet
vier dagen liggen, zorgende dat de zonnestramen dat door het verlen er niet op vallen,
trek op de vereischte
terwijl men nu en dan
warmte te stoken.
de vensters opent. Na
Wij willen nu eene
korte beschrijving gedrie of vier dagen legt
men vuur aan onder den
ven van de wijze waarschoorsteen, en zorgt
op men zijdewormen
kweekt, dat is van de
er voor dat er niet meer
dan 13 graden warmte
zorg die men voor dit
op den honderddeeligen
insekt moet dragen om
te maken dat het een
thermometer rondom de
tafel is waarop de eieren
goeden cocon voortliggen, en die zoo ver
brengt.
mogelijk van den school
De eerste zorg van
steen verwijderd moet
den magnanier, zooals
zijn. Elken dag stookt
men in Frankrijk den
men een weinig sterzijdeteeler noemt, is
ker, zoodat de tempezich goede eieren aan
ratuur elken dag 1 of
te schaffen, en een ver2 graden hooger wordt,
trek in te richten dat
zoolang totdat men 25°
voor de zijdewormen gebereikt heeft, waarop
schikt is. De voornaammen blijft totdat de eieste voorwaarde voor
ren uitgekomen zijn.
zulk een vertrek is dat
de lucht er gemakkelijk
Als de rups op het
Be y.ijdeworm in zijne verschillende toestandeu.
in ververscht kan worpunt van uit het eitje te
den , en men' de rupsen zooveel mogelijk lucht kan komen is, kan men door middel van een vergrootglas
geven zonder dat zij kou vatten. Er is geen beter zien dat zij met haar zwarten bek langzamerhand
middel om dat doel te bereiken dan steeds vuur aan door de eierschaal boort. Op elk uur van den dag kote houden, in een kamer die door een ander ver- men er rupsjes uit, maar de meesten tusschen 5 en 10
trek van de buitenlucht gescheiden is. In dat zoo uur 's morgens, en vooral tusschen 5 en 7 uur. Men
warm gestookte vertrek maakt men nu onderschei- noemt ages, leeftijden, tijdperken, van den zijdedene rijen stellingen van licht hout, waarop riet- worm de perioden van zijn bestaan, die door de
matten gelegd worden. De stellingen moeten een vervellingen van elkander gescheiden worden. De
half el van elkander afstaan, en de rietmatten van eerste age duurt vijf dagen, de tweede vier, de
1 tot 1,75 el breed zijn. Zij moeten zoo geplaatst derde zes, de vierde zeven, en de vijfde tien. Die
zijn dat men gemakkelijk tusschen de stellingen ages zijn gescheiden door de tijden waarin de zijdoor kan gaan, om de rupsen op te passen, en deworm onbewegelijk blijft en geen voedsel neemt?
bladeren te kunnen geven. Eindelijk legt men bla- het lichaam half opgericht als de rupsen van het
den papier op de rietmatten.
geslacht Sphinx, waarop hij ook gelijkt door zijn
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kleinen kop, doordat zijn eerste ring zeer dik is, op het rupsje te vinden: de kleur wordt hoe langer
en door een hoorn op den op een na laatsten ring. hoe meer een dof wit.
De oppassers of magnaniers behoeven dus geen bla- Om de rupsen versche bladeren te geven, en
deren aan de rupsen op de overgangsdagen van den om tevens, zonder de rupsen aan te raken, de vuil
eenen age tot den anderen te geven. Daar het nu gewordene oude bladeren weg te nemen — wat
voor de goede orde in de magnanerie zeer voor- men delitage noemt, wij zouden zeggen verbeddeelig is dat alle rupsen te gelijk vervellen, en zich den — legt men frissche bladeren op een net of
dus ook te gelijk verpoppen, tracht men die ge- op een papier met gaatjes er in, zoo wijd dat de
lijkheid zooveel mogelijk te bevorderen door de eerst rupsen er door kunnen. De rupsen gaan dan door
uitgekomene jonge rupsjes te laten vasten, totdat die gaten heen, en zoodra dat gebeurd is, neemt
de laatsten van den zelfden dag ook uitgekomen men haar alien te gelijk met het papier weg, en
zijn. Om te vervellen spint de rups het onderste ruimt de vuile, afgegetene bladeren op.
In den vierden age gaat men over tot hetgeen
gedeelte van haar lijf en hare pooten aan het eene
men
de splitsing, dedoublement, noemt, dat is, men
of andere voorwerp vast: de huid van het voorste
gedeelte valt nu als een masker af, en de rups
kruipt uit die opening, terwijl de oude huid liggen
blijft. Soms gelukt het haar niet uit haar vel te
komen, en dan sterft zij. Gedurende dat vervellen
wordt de temperatuur van haar lichaam gelijk aan
die van de omringende lucht en zelfs iets lager,
Vierde &ge.
terwijl zij, als de vervelling, de ruiing of mue, afgeloopen is, en dus in het tijdperk waarin zij weder brengt de helft der rupsen op andere papieren met
eet, in de freze, iets hooger wordt dan die van de bladeren over, om haar meer ruimte en lucht te
lucht. De volgende acht afbeeldingen vertoonen ons den geven.
zijdeworm telkens in het eerst en in het laatst van elke
.
,_
...
.
age, op de natuurlijke grootte.
rryy^
f%m W v j
In den eerst en age is de zijdeworm zwart en behaard; hij wordt
bruin op het oogenblik waarop de
eerste vervelling of mue begint.
Vijfde age.
Eerste &ge.
De opvoeding der rupsjes begint
De vijfde age is die waarin deze insekten het
met het nederleggen van moerbessetakjes op de uitvraatzuchtigste.
zijn. Op den zevenden dag van idt
komende eieren, en weldra zijn £ie takjes met kleine
rupsjes bedekt, of nog beter strooit men jonge fijn- tijdperk is hun honger onverzadelijk; dit is de
gehakte moerbessebladeren op het als een zeef met grande freze, de groote vreterij der Franschen, de
gaatjes doorboorde papier, waarmede men deeitjes furia der Italianen. Op dezen dag verteeren de
in het broedvertrek bedekt. Die gehakte bladeren rupsen die uit 30 wichtjes graine) eieren, voortgezijn zeer geschikt voor de jonge rupsen, want komen zijn, een gewicht aan moerbessebladeren
zij behoeven nu minder moeite te doen om voed- waaraan vier paarden genoeg zouden hebben, en
sel te krijgen, daar er dus eene menigte kunst- het geruisch dat zij met hare kaken maken, gelijkt
matige randen aan de bladeren zijn. Immers met op dat van een hevigen stortregen. In het laatst
uitzondering van enkele zeer kleine vlindersoor- van dit tijdperk gebeurt de montee. De rups is nu
ten, welker rupsjes het parenchym der bladeren van plan om zich in te spinnen, en zal nu de
als uitgraven, eten alle rupsen de boombladeren op moeite en onkosten van den magnanier beloonen
door aan den rand te beginnen: de larven van en vergelden. Men ziet nu de rupseft op de blakevers, en ook sommige slakken, bijten gaten in deren klimmen zonder er van te eten, en den kop
de bladeren, en beginnen niet van den rand af.
in de hoogte steken; het lichaam wordt nu glazig,
In den tweeden age is de zijdeworm grijs, bijna halfdoorschijnend, van kleur als een zeer rijpe
zonder dons, wordt vervolgens geelachtig, en op witte druif, en zoo week als deeg. De ringen
worden smaller, en de huid van den hals krijgt
imm^
rimpels.
Doch eer wij verder gaan moeten wij een blik
op de zijde-voortbrengende organen van den zijdeworm werpen, hetgeen wij op een volgende bladTweede age.
Derde age.
zijde hopen te doen.
den tweeden en vijfden buikring komen halfmaan{Wordt vervolgd.)
vormige vlekken, croissants geheeten, te voorschijn.
In den derden age is er geen enkel haartje meer
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Het is een zonderling gebruik en dat toch veel
een koperen bal, en een ring waar die
bal gemakkelijk doorheen kan, en maak hem ver- aangetroffen wordt, namelijk dat een schrijver het
volgens heet. Zelfs zoodra hij slechts goed warm woordje wij gebruikt als hij van zich zelven spreekt.
is, kan hij niet meer door den ring. De koperen Yorsten doen het ook: "Wij Willem bij de gratie
bal is dus grooter geworden. Na zijne bekoeling G o d s e n die doen het zeker niet uit nederigheid,
gaat hij weer door den ring heen: het koper zet zooals het schijnt dat het door schrijvers die geen
zich uit door de warmte en trekt zich samen door vorsten zijn, gedaan wordt. Het is zonderling dat
de verkoeling. Dus is het veranderen van het vo- men niet het woordje ik in vele gevallen schijnt te
lumen der lichamen een physisch uitwerksel der durven gebruiken, alsof er eenige aanmatiging in
warmte. Wij begrijpen die verandering gemakke- lag. Het heeft, dunkt mij, iets kruipends in 't
lijk door ons voor te stellen .dat de moleculen, de meervoud te spreken als het enkelvoud bedoeld
deeltjes der lichamen, zich van elkander verwijde- wordt. De Duitschers doen dat met hun Sie; zij
ren of tot elkander kunnen naderen." Dit leest men meenen daarmede gij, een enkel persoon, maar main vele boeken die over de natuurkunde handelen. ken er meer van, alsof zij niet tegen een enkel
"Dat is geen nieuws, dat heb ik reeds lang ge- persoon in *t bij zonder het woord durven ricliten.
weten," zegt de lezer misschien. Nu, dat wil ik Ook' de Franschman doet dat met zijn vous;
gaarne gelooven. Maar hebt gij er wel bij gedacht slechts in den familiekring zegt hij tu, en als hij
dat uit die eigenschap der lichamen moet volgen bidt. De Duitscher schrijft zijn ich met een kleine
dat de moleculen elkander niet raken, en dat er beginletter, maar Sie met een groote. De Engelschdus zekere kracht moet zijn die hen van elkander man doet het juist andersom; zijn ik is I met een
verwijderd houdt, een kracht gelijk aan dezwaar- kapitale letter geschreven, en zijn gij is, zonder
tekracht of gravitatie die de aarde en de overige kapitale letter, eenvoudig you. De trotsche Spanplaneten op bepaalde afstand^n van de zon, en jaard zegt als hij koning is met een groote letter
de ontelbare bollen die het heelal doorwentelen Io el rey, Ik, de Koning. Het is waar, men moet
op hunne banen houdt? Want elke ster is een zon soms wij schrijven, en soms ook kunnen we niet
die haar stoet van planeten heeft en zich beweegt wel anders als ik schrijven, b. v.niemand, al is hij
op de baan die haar door den Schepper is aange- een Engelschman, zal durven zeggen: "Ik heb
wezen. Hebt gij er wel aan gedacht hoeveel over- Sebastopol ingenomen, of, ik heb de slaven in Ameeenkomst er dus is tusschen de wereld der mole- rika vrij gemaakt;" maar ook niemand, al is hij een
culen en de wereld der sterren? Een algemeene Duitscher, zal zeggen: "Wij hebben onze bruid gewet regelt hunne bewegingen en beheerscht hunne kust, of, wij hebben buikpijn gehad." Hoe't ook
standplaatsen. Wij kennen die wet nog niet, maar zij, ik neem de vrijheid een ik te zijn: als ik u
het is reeds veel dat wij haar bestaan vermoeden, iets vertel, lezer, dat ik zelf heb onderzocht of
en dat wij eene en de zelfde bewondering kunnen wat mijn eigen gevoelen is, zal ik steeds zeggen,
gevoelen voor twee toestanden die slechts in ver- ik; maar als ik spreek van u en van mij, b.v. "wij
houdingen van elkander verschillen: de eene blinkt hebben dit of dat op eene vorige bladzijde gelezen" zal ik wij zeggen, uit betamelijkheid.
door in het o n e i n d i g k 1 e i n e dat wij kunnen tasten
en voelen, de andere in het oneindig groote dat
onze werktuigen ons leeren kennen als op onmeteDE PAARDEN IN DE STEENKOOLMIJNEN.
lijken afstand van ons bestaande. — Hebt gij er wel
eens aan gedacht dat het verwarmen van een koperen
De steenkool, in de mijnen door het houweel van
bal ons de grootheid Gods kan leeren kennen?
den mijnwerker uit de laag losgemaakt, moet naar
uNeem

OORZAAK EN GEVOLG.

Er gebeurt niets zonder oorzaak; geen verseliijnsel ziet men, of geen gebeurtenis is er die geen oorzaak heeft; dit is het beginsel en de regelaar van
de menschelijke rede in het onderzoek der feiten.
Soms ontsnapt ons de oorzaak van eene gebeurtenis, of wij meenen eene oorzaak te vinden waar
eene andere werkt, maar nocli onze onmacht om
het beginsel dier wet toe te passen, noch de
dwalingen waarin wij niet zelden in die toepassing
vervallen, kunnen ons doen wankelen in onze overtuiging dat dit beginsel voor ons een onomstootelijke en noodzakelijke regel is.

den bodem van den mijnput gebracht worden, om
vandaar opgeheschen te worden naar boven, haar
de oppervlakte der aarde. Dat vervoer van de steenkolen geschiedt in wagens die op sporen loopen,
en die wagens worden voortgetrokken door mannen, rouleurs in Belgie en het noorden van Frankrijk geheeten, of wel door paarden. Over die paarden hier een enkel woord.
De paarden die als trekpaarden in de steenkoolmijnen worden gebezigd, worden in de mijn afgelaten
door middel van den kabel waarmede de mijnwerkers
ook naar beneden gaan. Men gebruikt daartoe netten van touw of wel leeren riemen, op de wijze als de
afbeelding op de volgende bladzijde voorstelt, Als het
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paard zoo in de riemen hangt, maakt het niet de minste beweging, het is als verstijfd van angst en vrees.
Op den bodem aangekomen maakt men de riemen
los; langzamerhand bekomt het dier, en voelt
zich weldra in die donkere gewelven te Jiuis. Die
schrandere dieren gewennen schielijk aan hun nieuw
verblijf, en kennen weldra alle gangen, bochtenen

worden ook uitnemend behandeld. Hun stal is ruim
en luchtig, zij krijgen dikwijls versch stroo,enhet
hooi en de haver die men hun geeft, zijn van de
beste soorten. Zy worden in de mijnen vet en dik,
hun haar wordt lang en glanzig, en het schynt
alsof zij zich beter bevinden in de warme lucht,
die steeds op de zelfde temperatuur blijft, dan op

Het neerdalen van een paard in een mijnput.

gevaarlijke plaatsen in de mijn. Men moet zien hoe
voorzichtig zij zijn op de plaatsen waar de wegen elkander kruisen, om niet met een anderen trein in botsing te komen, en hoe zij uit zich zelven op eenigen
afstand van de deuren in de gangen staan blijven,
om aan den deurwachter of aan den voerman ruimte
genoeg over te laten om de deur te openen. Zij

de aarde, op wegen en velden blootgesteld aan zon
en regen, wind en vorst. Zijn zij eens in de mijn
dan blijven zij er in totdat zij sterven, maar dit
gebeurt gewoonlijk eerst na vele jaren. Zij maken
als 't ware een deel van het personeel der mijn
uit, en hunne namen, waarop renpaarden en harddravers jaloersch zouden zijn,prijken op een bord.
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strook die men den band noemt, en waardoor
de schelpen steeds geopend zouden zijn, als het
Vervolg van biz. 7.
dier niet een paar sterke spieren bezat die aan
de binnenvlakte van de schelpen vast zitten,
Men kan de schelpen in drie groepen verdeelen: en waardoor het zijn huis gesloten kan houden:
eenkleppigen, tweekleppigen en veelkleppigen. De daarom gapen doode oesters en mossels.
eersten bestaan uit een stuk, dat bijna altijd eene
Wie weet niet dat de weekdieren algemeen bemin of meer spiraalvormige gedaante heeft. Tot scliouwd worden als typen van onbewegelijkheid,
de tweekleppigen behooren onze oesters, mossels, van domheid, van ongevoeligheid ? Het is waar, alle
kamoesters, en vele anderen; en tot de veelklep- tweekleppigen brengen hun geheele leven op eene
pigen de overige soorten, behalve de naakte week- en de zelfde plaats door, vastgehecht door middel
dieren.
van hun byssus, en maken geen andere beweginHet orgaan dat de kalkachtige stof afscheidt gen als hunne schelpen openen en sluiten, om er
waaruit al die verschillende schelpen bestaan, noemt water in te laten of uit te werpen — het water
men den mantel, omdat het veelal het dier, als namelijk moet hun spijs aanvoeren. Maar er zijn er
een mantel een mensch, omringt, en het bijna al toch ook die, zooals de kamoesters, Pecten, zich
zijne overige organen onder dien mantel terugtrekken verplaatsen kunnen en zwemmen door het beurteen verbergen kan. Alle weekdieren hebben een mantel; lings openen en sluiten der schelpen. Onder de eenmaar er zijn er, zooals onze zoogenoemde inktvisch, kleppigen zijn er die langzaam over den bodem
Sepia, waarbij hij eene soort van inwendige schelp afscheidt, en anderen, zooals de achtpoot, Octopus?
waarbij die mantel geheel werkeloos blijft. Bij
alle weekdieren die in schelpen leven, blijft de
rand van den mantel altijd los en bewegelijk.
OVER SCHELPEN EN SCHELPDIEREN.

Cypraea histrio.

Soihmige buikpootige weekdieren kunnen de opeSpondylus radians.
ning van hun huis met een hoornachtig deksel sluiten, dat men het operculum, heet. Dat operculumder zee rondkruipen, gelijk onze slakken doen, en
wordt door de rugvlakte van het einde van den voet anderen die vrij snel kunnen zwemmen en, in het
afgescheiden; de laatste is voor het dier een zeer water, van den grond naar de oppervlakte rijzen
belangrijk werktuig waarop het voortkruipt, en dat en weder naar beneden gaan, door behulp van areen verlengsel van den mantel is.
men of pooten waarvan zij voorzien zijn, en ook
De mantel van sommige koplooze tweekleppigen door een buis waardoor het water uitgeworpen
bezit een bundel hoornachtige draden, die men sa- wordt dat zij door den mond opgenomen hebben.
men den byssus noemt, en waarmede het dier zich Dat doen onder anderen de koppootigen.
De levenswijs, of liever de wijze waarop de weekzelf en zijn huis aan steenen en rotsen onder water vasthecht. De byssus van sommige plaatkieu- dieren hun voedsel opnemen, verschilt naar de bijwige weekdieren bestaat uit vrij lange draden, doch zondere wijze waarop de mond bij de verschillende
die van de Pinna is vooral merkwaardig door zijne soorten ingericht is. Zekere weekdieren die een kop
lengte, fijnheid, zachtheid en glans, zoodat hij vol- hebben, bezitten eene soort van slurf die hen in
komen op zijde gelijkt. Aristoteles vond reeds dat staat stelt om kleine diertjes of plantjes te grijpen
men dien byssus gebruiken kon om er eene stof van te en op te eten; anderen hebben lange, met zuigweven, en noemde de Pinna daarom ude schelp die napjes bedekte armen, grijpen daarmede alles wat
zijde geeft." Wij komen straks op dien byssus terug. zij kunnen krijgen, en zelfs grootere dieren worDe twee helften van het huis der tweekleppige den daardoor hun ten prooi. Chenu zegt het volweekdieren zijn vereenigd door een elastieke gende: "Anders is het evenwel met de acephalen.
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de weekdieren die geen kop hebben, vooral bij hen der prachtigste schouwspelen voor oogen die men
die door hun vastzitten aan andere lichamen hun zien kan," zeggen Quoy en Gaimard, "als in onvoedsel niet kunnen opzoeken, en die moeten af- diep water eene menigte dezer dieren met gapende
wachten totdat het hun in den vorm van kleine schelpen liggen en hunne prachtigefluweelen kleudiertjes en plantendeeltjes door het water wordt ren vertoonen."
De mantel van de tridacna is wijd en ruim; zijn
toegevoerd. Dat voedsel, hoe schraal het ons ook
voorkomt, is toch samengesteld uit deeltjes die het rand is bijna overal geplooid en laat slechts drie
weekdier kunnen voeden, en die, na door het ge- vrij kleine openingen open. De eene dient ter ontheele spijsverteringskanaal heengegaan te zijn, en lasting van de verteerde spijzen, de tweede laat
onderweg alles afgegeven te hebben wat het dier het water dat voor de ademhaling van het dier
kan gebruiken, naar buiten worden uitgeworpen. noodig is uit en in. Deze beide openingen liggen
Eene menigte weekdieren leven slechts van doode van boven. De derde ligt van onderen en laat den
dieren en planten, bijna alien slokken aarde, zand- dikken voet door, die doorbyssusdradenomringdis.
Door middel van dien byssus hecht het dier zijn
korreltjes, kleine steentjes enz. in. Over het algemeen kunnen zij zeer lang vasten zonder te sterven. zware schelpen aan een rots van den zeebodem
De slakken, na in den zomer veel gegeten te hebben, vast. Als men die schelpen van den steengrond
sluiten in den herfst haar huis door middel van een wil losmaken, is men genoodzaakt den byssus
bijzonder operculum, en brengen den geheelen win- met een bijl door te hakken. Alle soorten van triter zonder eten door."
dacna's leven in de zeeen tusschen de keerkringen:
Laat ons nu nog iets van eenige weekdieren ver- de Tridacna gigas in de Indisclie zee. Het vleesch
tellen. Wij spraken reeds boven met een enkel woord van dit groote weekdier, ofschoon naar men zegt
over den byssus van de Pinna, en zeiden dat reeds taai en niet aangenaam van smaak, wordt echter
Aristoteles m die draden eene stof gezien heeft, ge- door de Maleiers gegeten.
schikt om er een weefsel van te maken. Dit gebeurt
Het dier dat in de schelpen leeft die onder den
ook tegenwoordig nog. In Sicilie, waar de pinna op naam van Spondylus bekend zijn, gelijkt op een
de kusten zeer overvloedig is, verzamelt men zijn oester. De rand van den mantel is voorzien van
byssus, spint hem en brengt hem onder den naam twee rij en van franjes, en verscheidene franjes van
van ablaco in den handel. Men maakt daar van ablacode buitenste rij hebben gekleurde knopjes. De schelp
onderscheidene gebreide en geliaakte voorwerpen, der spondylen is hard, dik, heeft ongelijke kleppen,
zooals beursen, handschoenen, taschjes enz. en zelfs en is bijna altijd met uitwassen en stekels bedekt.
weeft men er eene zeer fraaie, zachte stof van, Die stekels op de schelp, en de fraaie en verschildie slechts een gebrek heeft, namelijk dat zij zoo lende kleuren die haar versieren, maken dat deze
zeldzaam is en ten gevolge daarvan zoo duur. De schelpen door de verzamelaars zeer gezocht worden.
oude Romeinen spreken niet zelden van deze stof Voor sommige soorten betaalt men zelfs zeer hooge
en roemen hare kostbaarheid en glans.
prijzen. Dat is vooral het geval met de soort die
Ook noemden wij boven reeds de Tridacna. Demen de koninklijke, Spondylus regius, noemt. Hij
tridacna is de grootste aller schelpen; men wil dat leeft in de Indische zee, en is zeer zeldzaam, zoozulke schelpen soms meer dan een el lang kunnen dat men beweert dat er slechts een drietal voorworden, en dat zij, met het dier er in, soms 250 werpen in de museums van Europa aanwezig zijn.
pond wegen. Behalve de beide bovengenoemde exem- Poppig zegt van dezen spondylus het volgende:
plaren in Natura Artis Magistra, vindt men op onder"In geen museum vindt men de spondylen zoo
scheidene plaatsen van ons land en van andere lan- rijk vertegenwoordigd als in de volkomenste verden groote tridacnaschelpen ten toon gesteld. Twee zameling- van de geheele wereld, die van den heer
schoone schelpen van deze soort kan men zien in de B. Delessert te Parijs, waarin zich onder anderen
kerkvan St. Sulpice te Parijs, waar zij totwijwaterva- de twee schoonste bekende exemplaren van den
ten dienen. Frans de Eerste heeft deze schelpen Spondylus regius bevinden; eene zoo zeldzame schelp,
van de venetiaansche republiek ten geschenke ge- dat zij, behalve hier, nog slechts een paar malen
kregen, en onder Lodewijk den Veertiende werden in geheel Europa te zien is."
zij in de bovengenoemde kerk geplaatst. Om de
De concholoog Chenu vertelt in een zijner werreusachtige grootte heeft men het weekdier dat in ken een anecdote, die bewijst, als het ten minste
deze schelpen woont, den naam van Tridacna gig asnog noodig was om dat te bewijzen, hoe ver de
gegeven.
hartstocht van een verzamelaar kan gaan om, het
Het dier van de tridacna is merkwaardig door zijne koste wat het kost, een zeldzaam voorwerp waarfraaie kleuren. Dat van de Tridacna safranea naar
is hij reeds sedert lang verlangde, in zijn beprachtig blauw met dwarsloopende lichtblauwe stre- zit te krijgen. Hier volgt zij: Een handelaar in
pen. Meer naar binnen is eene rij geelachtig groene naturalien te Parijs was in het bezit van een prachvlekken, en het midden is helder violet met over- tigen Spondylus regius. Dit kwam ter kennis van
langsche bruin gestippelde strepen. "Men heeft een Prof. R., een groot liefhebber van schelpen. Zes-
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duizend francs was de prijs die voor dat voorwerp Op de kusten der Maladiven zoeken vrouwen drie
gevraagd werd, maar die som overtrof verre de dagen na voile maan en drie dagen voor nieuwe
spaarpenningen van den geleerde, en helaas, de maan deze schelpen: zij worden vervolgens naar
verkooper wilde volstrekt niets hooren van een han- Bengalen, Siam en vooral naar Amerika gevoerd,
del op krediet. De verlegenheid was groot, maar nog waar zij door de Negers, zooals ik zooeven zeide,
grooter was de begeerte van den professor, die ten voor geld gebruikt worden.
Een andere schelp die ook zeer onze aandacht verlaatste het besluit nam om zijn tafelzilver te verkoopen (natuurlijk zonder medeweten van mevrouw), dient, is de purperslak, en welde soort dizPurpuralatinnen lepels en vorken daarvoor in de plaats te pillus geheeten wordt. De purperslakken houden zich
koopen, en zoo doende in het bezit te geraken van in holten en spleten van de rotsen onder zee op, voorden prachtigen spondylns, dien hij, in de blijd- al waar veel wieren groeien. Ook kunnen zij zich
schap zijns hart en, met den naam van den "konink- in het zand verschuilen. Zij kruipen door middel
van hun voet, zoeken hun prooi, tweekleppige
lijke" doopte.
Maar het wordt etenstijd, en men begrijpt de schelpdieren, op, en doorboren die schelpen met hun
verbazing van mevrouw over de zonderlinge gedaan- korten snuit. Zij leven in alle warme zeeen, vooral
teverwisseling, die er in haar zilverlaadje heeft in die van het oosten.
Deze kleine weekdieren nemen zelfs eene plaats
plaats gehad. Ondertusschen loopt de gelukkige
professor vol genoegen naar huis; maar hoe dichter in de geschiedenis in. Vele soorten van het gehij bij zijne woning komt, des' te langzamer wor- slacht Purpura leverden de kleurstof aan de Roden zijne schreden; zijn helder voorhoofd wordt meinen en Grieken, waarmede zij de mantels der
bewolkt, en de ontvangst die hem te wachten staat, patriciers de prachtige kleur gaven, die algemeen
rijst als een schrikbeeld op voor zijne ziel. Doch onder den naam van purper bekend is. Men wil
met zulk een kleinood in den zak kan men wel dat ook andere schelpdieren purper leverden, bij
een storm het hoofd bieden, en zoo besluit hij voorbeeld het dier dat Murex trunculus geheeten wordt;
eindelijk om onbeschroomd zijne vrouw onder de bij de rumen van Tyrus heeft een engelsch reiziger,
oogen te komen. Maar zulk een onweer als hem hier Wilde geheeten, in holten van de rotsen eene meverbeidde, neen, daarop was hij niet gewapend; nigte verbrijzelde schelpen van deze soort gevonden
zijn moed verlaat hem; hij vergeet zelfs de kost- die hoogstwaarschijnlijk door de bewoners van Tybare en kostelijke schelp; werpt zich vol vertwij- rus stuk geslagen zijn om er purperverf van te maken
Het purper der Ouden was niet zoo rood van
feling op een stoel neder, en.... door een vreeselijk gekraak in zijn rokzak herinnert hij zich tint als de kleur die men tegenwoordig dien naam
de dure oorzaak van zijn ongeluk! Bij geluk waren geeft. Het was een soort van violet, vrij donker
er slechts twee stekels afgebroken, maar de droef- van tint. Later werd het hoe langer hoe rooder.
heid van den armen verzamelaar was zoo groot, Purper werd vooral door de Phoeniciers bereid,
dat de vertoornde dame zelfs niet meer in staat die de kunst geheim hielden.
was om hem verwijtingen te doen, maar weldra hem
Aristoteles spreekt uitvoerig over het purper: hij
troosten en weder opbeuren moest.
zegt dat die kleurstof getrokken werd uit twee
Een bij iedereen bekende schelp is de cowrie. soorten van vleeschetende weekdieren die in de zee
Dagelijks bijna kunnen wij deze eenkleppige schelp- aan de kusten van Phoenicie leefden. Men beweert
jes zien tot sieraad op hoofdstellen van paarden, dat de eene dier soorten onze gewone purperslak,
vooral van paarden van friesch ras, die als wa- Purpura lapillus, geweest is. Reaumur en Duhamel
genpaarden gebruikt worden. Zij dragen in ons land verkregen eene purperen kleurstof uit de purperonderscheidene namen; zoo, bij voorbeeld, heeten slakken die in het Kanaal leven: zij verfden stofzij in Friesland b a r g j e s, dat is kleine varkens, want fen met die kleur, welke tegen zeep bestand waren.
een varken heet in het friesch een barg; in NoordHet orgaan dat het purper voortbrengt, is langen
Holland heeten zij ulken of wulken, bij voor- tijd onbekend gebleven: men dacht dat het door
beeld aan het Nieuwe Diep; katjes te Haar- de maag, de lever of de nieren afgescheiden werd.
lem, en op vele plaatsen varkentjes. Porse- Lacaze-Duthiers heeft voor eenigen tijd aangetoond
leinslakken worden zij wel door de verzame- dat het orgaan hetwelk het purper afscheidt, aan
laars genoemd, en de man van wetenschap noemt debinnenzijde van den mantel gelegen is, tusschen
hen Cypraea moneta. Deze cypraea is een kleinehet darmkanaal en de ademhalingswerktuigen. Het
eivormige schelp, plat van onderen, meteendikken heeft de gedaante van een strook. De kleurstof is
rand. Zij is veelal geelachtig wit van kleur, soms op het oogenblik waarop zij uit het dier genomen
van boven citroenkleurig en van onderen wit. Gewoon- wordt, geelachtig van kleur. Aan het licht blootgelijk vindt men twaalf tandjes aan den rand der schelp. steld, wordt zij geel, vervolgens groen en eindelijk
Zij komt uit de Indische zee, van de kusten der violet. Terwijl die veranderingen van kleur gebeuMaladiven-eilanden en uit de Atlantische zee. Door ren, ontwikkelt er zich een scherpe prikkelende geur,
de Negers wordt deze schelp als munt gebruikt. zoowat als van knoflook of eigenlijk van duivels-
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drek. Zoo lang de kleurstof nog niet violet geworden is, is zij in water oplosbaar, maar zoodra zij
DE RIJSTVOG EL.
die kleur aangenomen heeft, is zij onoplosbaar geworden. Het verschijnen van die kleur schijnt door
den invloed van het licht en niet zoozeer door dien
De hier naast afgebeelde vogel is in ons land in't
van de lucht te gebeuren; want de stof doorloopt
hare kleursveranderingen des te sneller hoe sterker geheel niet zeldzaam. Op zeeplaatsen, zooals het
het licht is dat er op valt. Het zoo door den on- Nieuwe Diep en Hellevoetsluis, ziet men dikwijls
middellijken invloed der zonnestralen ontstane pur- eenpaar rijstvogels, in kleine prikkenkooitjes, zelfs
peris vervolgens volkomen tegen het licht bestand, in kleine kroegjes en herbergen als een geschenk
terwijl integendeel de purperen kleurstof die de van den een of anderen pas uit zee gekomen macochenilje-schildluis oplevert, vrij schielijk door het troos. In onze groote steden, zoo als Rotterdam en
licht verkleurt. Het is waarschijnlijk ten gevolge 's Gravenhage, ziet men hier en daar eenpaar rijstvan die merkwaardige kleurvastheid dat deze schoo- vogels in een elegante kooi op een bloementafeltje
ne kleur zoo hoog in aanzien stond bij de patri- prijken, en in elken dierentuin vindt men veelal
eene menigte van deze fraai gekleurde vogels bijeen. Daarom zal eene uitvoerige beschrijving van
den rijstvogel ook hier niet noodig zijn. Het zij genoeg hier te zeggen dat de kleur van den rijstvogel is op den rug schoon lichtgrijs met een blauwe tint; van onderen gaat die kleur in dof rozerood over; de staart is zwart, gelijk ook de schedel; de groote snaveliskarmijnrood, en ter zijde van
Cypraea moneta.
den zwarten kop vindt men twee groote witte vlekken, die bij oude mannetjes niet zelden tot zwart
overgaan. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit zwart
worden van sommige vederen een gevolg van het
voedsel is; immers wij weten dat ook andere vogels, b. v. goudvinken, leeuwrikken, enz. door het
voederen met hennepzaad zwart van kleur worden.
Doch zijn die rijstvogels inboorlingen van ons
land ? Neen, zij komen uit Oost Indie, veelal met sommige andere soorten, zooals muskaatvogeltjes, nonnetjes enz. Maar onder de vogels die uit onze oostindische bezittingen naar Nederland worden gebracht,
Purpura lapillus.
is de r ij s t v o g e 1, Pringilla (Padda) oryzivora, zekerciers van Rome en de rijke burgers van Grieken- lijk een van de meest bekenden en een die op meest
land en Klein-Azie, die in purperen kleederen ge- alle binnenkomende oostindievaarders gezien wordt*
dost in den zonneschijn wandelden.
Hoewel hij in menigte op Java gevangen wordt
De visschers van de Balearische eilanden gebrui- en daar zeer goedkoop te verkrijgen is, blijft deze
ken eene andere soort van purperslak, de Purpura schoone vogel toch bij ons betrekkelijk duur, daar
hemastoma, om er eene kleurstof uit te halen waar-velen ons noordelijk klimaat niet kunnen verdragen,
mede zij hun linnen enz. merken. Daartoe steken en weldra sterven. Echter is dat veelvuldig sterzij met een puntig houtje in den mantel van het ven van rijatvogels op de reis naar Nederland —
weekdier. De letters en teekens die daarmede ge- tot verdriet van de stuurlieden, den scheepsmaakt worden, zijn in het eerst geelachtig, doch heelmeester enz., die gehoopt hadden aan hunne
worden weldra schoon violet van kleur.
goede vrienden in het vaderland een geschenk van
En hiermede eindigen wij ons vluchtig overziclit een paar rijstvogels te kunnen doen — naar het
van eenige schelpen en schelpdieren: later hoop schijnt niet een gevolg van den invloed van het
ik in bijzonderheden op eenige andere soorten terug klimaat alleen: het is mij steeds voorgekomen,
te komen.
dat er nog iets anders toe mede werkte, en
bedenkende dat er zeker wel aanstaande zeelieden
onder mijne lezers zullen zijn, heb ik gemeend
OM TE BEPROEVEN.
hier eene opmerking die ik meermalen gemaakt heb,
Denk er niet om wat gij zijt of wat gij geweest
niet te moeten verzwijgen. Veelal koopen de zeezijt, maar denk liever aan hetgeen gij moest zijn
lieden, ten einde des te meer kans te hebben om
en aan hetgeen gij niet zijt; —en wees dan eens
althans eenigen levend in Holland te brengen, eene
hoogmoedig als gij kunt.
menigte rijstvogels te gelijk, die alien bij elkander

29
in een kooi van bamboes gezet worden, soms met een klein kooitje, en zorgt men er vooral voor, dat
muskaatvogeltjes, nonnetjes en anderen vermengd. zij geen gebrek lijden aan eten en drinken, dan
Nu zijn de rijstvogels zeer twistziek van aard, kan men bijna zeker zijn dat zij levend overkomen,
vooral de mannetjes vechten hevig met hun gelij- en, eenmaal in eene kamer aan land geplaatst, jaken, en bovendien zijn zij misschien even te voren ren lang in het leven kunnen blijven.
In bijna alle gedeelten van Oost Indie komen rijstgevangen, en derhalve nog zeer wild. De kooi wordt
opgehangen in de kleine hut van den eigenaar, ja vogels voor, vooral op de Soenda-eilanden. In vele
soms in zijn slaapplaats of kooi; de diertjes fladderen streken van Java is de rijstvogel zoo gemeen als
rond door de nabijheid van de vele vreemde voor- de vink bij ons, doch niet zoo als de musch in
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De rijstvogel.

werpen, menschen, kaarslicht en dergelijken; door
dat fladderen en rondvliegen wordt hun veehtlust tevens opgewekt; onder geschreeuw en getier vallen de rijstvogels op elkander aan, en bijten elkander heftig, ja plukken elkander niet zelden den geheelen schedel kaal. Wat wonder dat
zij sterven, wanneer het schip in koudere luchtstreken komt. Plaatst men daarentegen slechts twee
rijstvogels, efcn mannetje en een wijfje, bijeen in

onze steden en dorpen, niettegenstaande vele zeelieden dat vertellen. De rijst-bouwende Javaan is
geen vriend van den rijstvogel, die in groote scharen op zijne rijstvelden nedervalt, en de aren zoo
goed van de korrels weet te ontdoen, dat de ledige hulsels aan den steel blijven hangen.
Wij zagen boven dat de rijstvogel niet zelden
in kooien bij ons gehouden wordt. Tot kamervogel
is de rijstvogel bij uitnemendheid geschikt, voor-
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eerst door zijne kleinheid, daar hij niet grooter is
dan een gewone vink, ten tweede door zijne aangename kleuren, en ten derde omdat hij gemakkelijk aan het eten van wit kanariezaad gewent, als
de voorraad van medegebrachte ongepelde rijst,jE?adie, opgebruikt is, vooral indien men tijdig de padie met eenig wit kanariezaad vermengt. Ook als
kamervogel is derijstvogel geschikt, omdat hij weldra
zeer mak wordt, en omdat vele mannetjes zeer aangenaam zingen; hun gezang is niet krachtig, maar
fluitend en zeer melodieus.
Gelijk bij alle vogels die in kooien hun leven
moeten doorbrengen, moeten ook de nagels der rijstvogels nu en dan geknipt worden. Als gij dat eens
zult doen, lezer, en gij daartoe den vogel in de
hand neemt, wees dan zeker dat gij zoo in uwe
hand gebeten zult worden, dat het u inspanning
zal kosten den vogel niet los te laten.
OVER PAARDEN, PAARfrRIJDEN EN WEDRENNEN IN
ENGELAND.

Niet alle menschen behoeven te werken voor
hun dagelijksch brood: er zijn er in de maatschappij — hoewel zij niet het grootste getal uitmaken,
toch velen — die veel tijd en geld over hebben om
uitspanningen en genoegens te smaken, die voor
duizenden onbereikbaar zijn. Doch ook die rijke
lieden zijn nuttig voor de maatschappij , want hunne
genoegens en uitspanningen kosten geld, ja soms
veel geld; en dat geld komt natuurlijk in handen
van hen die de middelen scheppen om dat genot
te smaken. Tot die uitspanningen en genoegens
van de rijken in alle landen der wereld, behoort
vooral het houden van paarden van weelde, paarden die slechts nu en dan eens voor een prachtig
rijtuig worden gespannen, of paarden die tot rijpaarden, tot harddravers, tot jachtpaarden enz.
worden afgericht. Sport noemen de Engelschen alles wat met het houden van paarden in verband
staat, jacht, wedrennen, derijschool, exercitiente
paard enz. Wij willen eenige bladzijden wijden
aan den sport, en wel voornamelijk aan het gedeelte dat op wedrennen en renpaarden in Engegeland betrekking heeft.
Van alle oefeningen en bezigheden die den sport
vormen, zijn zekerlijk de wedrennen wel de belangrijksten. Dit gedeelte van den sport noemt men
ook met een engelsch woord: den turf. Turf beteekent een groote, met gras begroeide oppervlakte,
een effene vlakte uit een met gras bedekten veengrond bestaande. Hoog veen noemt de Engelsehman
turf — het woord is voor ons, Nederlanders, verstaanbaar genoeg — maar de naam van het veld
waarop de wedrennen gehouden worden, wordt toegepast op alles wat met de laatsten in betrekking
staat; dus niet de wedrennen alleen, maar ook de
opvoeding en africhting der paarden, de opvoeding

der jockeys of rijders, de verbetering van het paardenras enz.
De eerste sporen van wedrennen in Engeland
vinden wij in de beschrijving van Londen van William Fitz-Stephen, die ten tijde van Hendrik II
leefde. Hij vertelt dat men paarden op de markt
van Smithfield bracht, en hen daar met elkander
om het hardst liet loopen. Weldra werden de vlakten van Epsom door de liefhebbers tot dat doel
bij voorkeur gebruikt. Eduard III, Eduard IV en
Hendrik VIII hadden beroemde paarden in hunne
stallen. De laatste deed veel om het paardenras te
verbeteren, en liet daartoe te Chester en Hamford
harddraverijen houden. Maar de wetenschap van
den turf was toen nog in hare kindsheid. Men liet
de mededingers niet op een effene baan, maar
dwars door het veld loopen, en niet zelden werd
juist het slechtste en moeilijkste terrein met opzet
gekozen. Het doel van die draverijen was niet om
volbloedpaarden te krijgen, maar om paarden te
fokken geschikt voor den oorlog, die vermoeienissen uitstaan en een ruiter dragen konden, in
zijn voile wapenrusting van ongeveer drie honderd
pond. De prijs voor den overwinnaar bestond in een
houten, met bloemen versierde klok. Later echter
werd die klok van zilver gemaakt, en op den
paaschdinsdag van elk jaar verreden.
Later, onder Jacobus I, werden er vele harddraverijen gehouden, zooals in Yorkshire, te Croydon, Garterley en Enfield-Chace, en toen eerst
konden die harddraverijen wedrennen geheeteii
worden; want de eigenaars der mededingende paarden wedden niet zelden tegen elkander, ofschoon zij
zelven voor jockeys speelden. Toen ook ontstond de
kunst die men het entraineeren noemt. Men lette
zorgvuldig op den leefregel van het paard, en onderwierp het aan geregelde oefeningen, zonder evenwel nog het gewicht voor elk paard afzonderlijk te
bepalen; want de reglementen zeggen dat elk
paard zonder onderscheid honderd en veertig pond
moest dragen. Die wedrennen werden bell-races geheeten.
Jacobus I is de eerste in Engeland geweest die
ingezien heeft hoeveel nut er van het arabische
paard te wachten was om het engelsche ras te
verbeteren. Hij kocht voor zeer veel geld een schoon
arabisch paard; doch die proef viel ongelukkiguit.
Het schijnt dat dit paard geen enkele der eigenschappen bezat die men verwachtte: men liet het
staan, en gedurende langen tijd werd het arabische
ras in Engeland als vergeten en bijna veracht.
De burgeroorlog die daarna Engeland teisterde,
was niet gunstig voor de wedrennen. Cromwell hield
echter eene schoone paardenstoeterij, en een zijner
hengsten, White Turk geheeten, iseenderoudste stamvaders van het tegenwoordige engelsche paardenras. Ook bezat hij eene beroemde merrie, bekend onder den naam van de doodkistmerrie, Cof-
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finmare, orndat dit paard ten tijde der restau- Italie maakte. Vlamingen, Hollanders, Duitschers
deden dat. Sommigen bleven er hun leven lang,
ratie in een grafkelder verborgen gehouden was.
Met de restauratie bloeiden ook de wedrennen anderen keerden terug naar hun vaderland, en brachweder. Karel II, die een groot lief hebber van paar- ten herinneringen en schetsen mede die niet zonder
den was, verscheen zelf op den turf, en zyne paar- invloed bleven op de kunst in hun land. Daarmede
den liepen vooral te New-Market en te Burford. willen wij evenwel niet beweren dat de invloed
Ook de prijzen werden belangrijker; menbetwistte dien zij uitoefenden en vooral niet die welken zij
elkander toen zilveren en gouden bekers van 1200 zelven ondergingen, altijd een zeer gewenschte was.
gulden waarde. Karel liet vreemde hengsten in Gelijk in de vorige eeuw historieschilders en schilEngeland komen om bet ras te verbeteren, en dit ders van altaarstukken ook uit het noorden gekogescbiedde eveneens door Willem III en de koningin men waren en in hunne schilderstukken de monuAnna. De hengst Darley Arabian, zoo geheeten menten, de antieke beelden en den stijl van den
naar den naam van zijn eigenaar, is uit den tijd klassieken bodem hadden opgenomen, en niet zelvan koningin Anna: het was een volbloed arabisch den daardoor hunne •oorspronkelijkheid en eigene
paard, uit Aleppo gekomen. Langen tijd bleef hij zienswijze hadden verloren, zoo ook werden hunne
ongebruikt, zoo groot was de vooringenomenheid opvolgers, de. genre- en landschapschilders, hoeveel
tegen het arabische ras. Doch toen eenige van hem moeite zij ook deden om het zuivere licht en de
afkomstige veulens bewezen hadden welke deugd- stoute partijen van de natuur in Italie na te volgen,
zame dieren zij waren, erkende men zijne waarde, daarom toch zelven geen Italianen; de vreemde
en sedert dien tijd bezigt men in Engeland het schoonheden die zij in hunne werken traclitten weder
te geven, bleven maar al te vaak gekunsteld en
arabische paard om het ras te veredelen.
George II liet, in navolging van Darley, met onwaar. Jan Both is echter een der weinigen waarop
groote kosten vele arabische hengsten uit Arabie dit verwijt niet van toepassing is. Reeds jong in
halen;onder zijneregeering verscheen Godolphin Italie gekomen, scheen het alsof daar het rechte
Arabian, de oorsprong van het beste engelsche klimaat was voor zijn talent; en in Claude Lorrain,
zijn meester en zijn vriend, ontmoette hij juistden
paardenras.
Toen ontwikkelde zich de smaak der Engelschen man die in staat was om zijne ontwikkeling als
voor den turf, en werd zelfs tot een nationale harts- schilder voor te bereiden en te besturen.
Terwijl Jan van Claude Lorrain leerde hoe men
tocht, vooral toen in het vierde jaar van de regeering van George II het beroemde paard Eclipse de natuur moet zien om er poezie in te vinden, volgde
op den turf verscheen. Dat is een merkwaardig Andries II Bambocchio, den hollandschen schilder
tijdstip in de jaarboeken van den turf! Eclipse, wiens eigenlijken naam Pieter van Laar was, en
eene grootheid zonder val! het eenige, onovertrof- wiens manier zooveel opgang in Italie maakte dat
fene paard! Ik hoop later uitvoeriger over dit uitne- de naam van bamlochades nog tegenwoordig in de
mende paard te spreken. Zijn toppunt bereikte de turf kunstenaarswereld bekend is. Andries heeft slechts
onder George IV.. Reeds als prins van Wales was hij enkele stukken geschilderd zonder zijn broeder. Bijna
een sportsman bij uitnemendheid, een groot kenner altijd heeft hij zijn talent gebruikt om menschen
van paarden, een paardenhouder die geen kosten en dieren-beeldjes te schilderen in de landschappen
ontzag, een hartstochtelijk wedder; en later, koning van Jan: hij deed dit met zooveel smaak en oordeel
zijnde, bleef hij dat alles,en overtrof al zijne hove- dat het schijnt alsof zoowel het landschap als de
lingen door zijne paardenliefhebberij. Op hem mocht figuren het werk van de zelfde kunstenaarshand
toegepast worden hetgeen Pindarus zegt van Hie- zijn. Andries was zoo kunstig in het ondergeschikt
ronimus: "hij was verliefd op paarden." Als hij in houden van zijnefiguren, dat is om te zorgen dat
lagen stand geboren was, en met werken zijn kost zij geen schade deden aan het algemeene effect
had moeten verdienen, zou hij zijne roeping ge- van het landschap, en Jan maakte zoo kunstig de
plaats gereed waar zij staan moesten om op het
volgd en paardekooper of jockey geworden zijn.
(Wordt vervolgd.) voordeeligst uit te komen, dat niemand ooit denken
zou dat een stuk, hetwelk zij met hun beiden geschilderd hebben, niet door een en den zelfden kunEEN LANDSCHAP VAN BOTH.
stenaar gemaakt is.
Jan Both, bijgenaamd de italiaansche Both,
Ten gevolge van die schrandere samenwerking,
werd geboren te Utrecht in 1610. Met zijn broeder An- of, zooals men ook gezegd heeft, van die vrienddries ontving hij het eerste onderricht in de schilder- schap van twee penseelen, gelukte het hun om zelfs
kunst, van hun vader die glasschilder was. Later werk- den roem van een Claude Lorrain te evenaren. Claude
ten zij eenigen tijd bij Abraham Bloemaert die ook te Lorrain mocht onnavolgbaar zijn in het schilderen
Utrecht woonde, en weldra gingen de beide broeders van de uitwerkselen van het licht, zijne figuren
op reis naar Rome. Het was in de zeventiende eeuw lieten veel te wenschen over, terwijl de broeders
geen zeldzaamheid dat een schilder een reis naar Both door hunne samenwerking in beide genres
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uitmuntten. Geen mensch heeft er dan ook ooit aan
getwijfeld of de beide Both's wel tot de grootste
schilders die er ooit geleefd hebben, mogen gerekend worden.
In vele verzamelingen vindt men schilderstukken
van Jan Both, zoo als in den Louvre, te Dresden,
Berlijn, Weenen, 's Gravenhage, Amsterdam, in

Andries in het kanaal viel en verdronk. Jan was
ontroostbaar over het verlies van zyn broeder. Nocli
de roem dien hij had ingeoogst, noch de vriendschap
van mannen als Claude Lorrain, de beide Poussin's, Elzheimer, Swanevelt, II Bambocchio en anderen konden hem in Italie houden. Hij ging terug
naar Utrecht, en vond daar Cornelis Poelemburg

•

onderscheidene particuliere verzamelingen in Engeland, en in de galerijen Sciarra en Doria te Rome.
Het stuk, waarnaar de bovenstaande gravure genomen is, bevindt zich in den pinacotheek te Munchen.
In 1650 waren Jan en Andries Both te Yenetie.
Eens keerden zij's nachts, na een souper, in een
gondel naar het huis dat zij bewoonden terug, toen

die zijn kameraad in de werkplaats van Abraham
Bloemaert was geweest, en even als hij naar Italie
gegaan was, en van Berghem die toen de beroemdste landschap- en dierenschilder van geheel Holland was. Jan Both schilderde in het zelfde genre als
zijn vriend. Hij stierf reeds in het jaar 1650 te
Utrecht.

Eene zijdehaspelarij.

OVER ZIJDE EN ZIJDEWORMEN.
(Vervolg

van biz. 22.)

Op een vorige bladzijde hebben wij den zij- en van boven een zeer kleine opening heeft. De
deworm in zijne verschillende ages of leeftijden spintoestel ligt dicht bij den mond, en schijnt als
't ware een vervolg van
beschonwd: wij willen
de onderlip te zijn. De
nn zien wat zijde is en
nevensstaande afbeelhoe die stof ontstaat.
dingen zullen zekerlijk
De zijde of de stof waardit alles duidelijk maken,
van de zijdeworm zijn
vooral als men de volgencocon spint, is eene
de verklaring met die afzelfstandigheid die een
beeldingen vergelijkt.
weinig zwavel bevat, en
A. De geheele spineen vrij groote overeentoestel uit het lichaam
komst met sommige eigenomen. Men ziet hier
witaehtige stoffen heeft,
defiliere in verband met
die in het lichaam der
de twee buisvormige
dieren gevonden worklieren diede zijde afden. Het is eene vloeischeiden en zich bij de
bare, kleverige stof die
filiere tot een enkel kain de lucht vast wordt
naal vereenigen. Elke
en door twee lange
buis is in het midden verklieren wordt afgewijd tot een vergaderscheiden, welke heen
plaats voor de vloeistof.
en weer geslagen in het
lichaam van de rups
B. De kop van den zijliggen. De zijdeklieren
deworm van onderen
7
bevatten dus niet een
om de filiere en den
kluwen zijde dat afgedraad zijde die er uit
Spintoestel van den zijdeworm, vergroot voorgesteld.
rold wordt, maar een
komt, te vertoonen.
vloeistof. Die stof komt uit de rups door een toeC. De spintoestel afzonderlijk. Zijn opening is
stel dat men den spintoestel of defiliere noemt, naar beneden gefeeerd.
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D. Een draad gezuiverde zijde onder liet mi- lichtgele of zwavelkleurige cocons, en lichtgroenen
kroskoop.
die men celadons noemt, en in Japan zijn, zegt
Als de zijdeworm met zijn spinsel beginnen zal, men, geheel groenen. Ook kent men cocons van
ziet men een draadje zijde uit de opening van den een nankingkleur of een rosachtig geel; een ras dat
spintoestel liangen. In de soorten die gele cocons in Toscane bij Pistoia gekweekt wordt, heeft bleek
maken, ziet men nu door de huid heen de zijdeklieren rozeroode cocons, en eindelijk vindt men soms
als gekronkelde gele draden in het lichaam van de purperkleurige cocons.
De zijdeworm heeft drie of vier dagen werk om
rups liggen. De draad bestaat eigenlijk uit twee draden , die in den spintoestel naast elkander gevormd zijn cocon te maken, en in dien tijd wordt hij
worden, en als een platte draad naar buiten ko- veel korter en bovendien lichter door het verlies
men. Men kan door zeepwater dien draad in twee van gewicht, dat hij lijdt naarmate zijne zijdekliezeer fijne, bijna onzichtbaar dunne draden splijten. ren geledigd worden. Na twee of drie dagen in
Sommige rupsen krimpen in dezen tijd ineen, en den cocon gezeten te hebben, verandert de rups in
dit is een teeken dat zij slechts een zeer slechten een pop, de vijfde mue, dat is, zij gaat in haar
cocon zullen geven; zij worden, zooals de zijde- zesden age over. Men zamelt dan de cocons in;
kweekers zeggen, tapissier, tapijtwerker, dat is daartoe *maakt men hen los van de voorwerpen waarzij zullen niet een ronden cocon, maar een plat aan zij zitten, doodt de poppen in een oven waarin
napje of koekje van zijde vormen. Zoodra de magna- zoo even brood gebakken is, en daardoor droogen
nier zulk een tapissier ziet, werpt hij hem in azijn, dan tevens de cocons die anders weldra onbruikhaalt de zijdeklieren er uit, en breekt die instuk- baar zouden worden.
De zevende age die op de zesde mue of vervelken. Er komt een slijmige stof uit, die zoolang
ling
volgt, of het uitkomen van de pop, is de volmogelijk uitgetrokken wordt, en in de lucht verwassene
of volkomene toestand, de vlindertoestand
hardt. Zoodoende krijgt men de sterke zijden draden
die gebruikt worden om den vischhoek aan het hen- van het insekt. De pop komt na vijftien tot twingelsnoerte verbinden, en die men florentijnsche tig dagen na het verpoppen uit. Die van den zijdeworm heeft, gelijk de poppen van alle soorten die
draden noemt.
In den wilden staat spint de zijdeworm waarschijn- een geslotenen cocon hebben, aan den kop een blaasje,
lijk zijn cocon tusschen de takken van den witten gevuld met een vocht dat door den vlinder gebruikt
moerbesseboom waarop hij leeft. In den tammen staat wordt om de zijdedraden los te weeken en van elkandoet hij niet anders: men moet hem dus de middelen der te verwijderen, om zich zoodoende een doorgang
verschaffen om zijn cocon vast te hechten. Men ge- te verschaffen. De Bombyx-soorten, die een zeer
bruikt daartoe takjes heide, brem, maagdepalm, sten- losgewevenen of aan het einde openen cocon hebgels van koolzaad of van wilde chicorei, stroo enz., of, ben, missen zulk een blaasje. De cocons die door
wat nog beter is, een soort van laddertjes uit kleine pa- den vlinder doorboord zijn, hebben dus geen gerallel loopende plankjes gemaakt, waartusschen ruimte brokenen draad, want de vlinder is niet in staat om
is voor den cocon; zij heeten naar hun uitvinder cocon- den cocon te kunnen stuk bijten, maar de zijde is
op die plaats verdund en uiteen gedrongen. Over
nieres Davril. De zijdeworm begint met hier en daar een
draad vast te hechten: dit noemt men de couche. Ver- het algemeen zijn de poppen van de mannetjes kleivolgens beweegt hij onophoudelijk zijn kop heen en ner en in het midden dunner dan die van de wijfweer, en vormt zoodoende zijn cocon uit een enkelen jes, die grooter, dikker en aan de einden ronder zijn.
draad die soms wel ongeveer 1000 el lang kan zijn,
De beste cocons worden bewaard om de vlinders
zoodat men van 40000 cocons een zijdedraad zou die ter voortplanting moeten dienen, te laten uitkunnen maken die lang genoeg was om rondom de komen. Zij worden in een kamer gebracht waarin
geheele aarde heen te gaan. De eerste lagen zijn een temperatuur van 21° tot 24° is, en men hecht
vlokkig, worden gemakkelijk weggenomen, en vor- hen vast opdat de vlinders hen niet kunnen medemen de zoogenoemde bourre, die, met den afval bij slepen. De vlinders komen even als de eieren's morhet haspelen der zijde verkregen, samengesponnen gens tusschen vijf en acht uur uit. Men houdt de
de zoogenoemdefiloselle zal vormen, die wij flos- cocons in het donker, want de vlinders kunnen,
zijde noemen. Vervolgens komt de eigenlijke zijde daar zij nachtvlinders zijn, het daglicht slecht verdie afgehaspeld moet worden, en eindelijk het dragen, en zouden zich te veel metfladderen vervaste binnenste weefsel, zoo dicht dat het er als moeien. Men zet de mannetjes afgezonderd van de
een vlies uitziet. De cocon wordt dus op het laatst wijfjes in een doos, en brengt hen niet eerder bij
niet meer geschikt om afgehaspeld te worden, en de wijfjes dan nadat beide sexen een nankinkleuwel des te eerder hoe minder bedreven de haspe- rig vocht ontlast hebben. Men laat de wijfjes op
laarster is. Wij zullen straks zien hoe dat afhas- linnen, of op de chineesche en japansche wijze op
pelen van de cocons gebeurt.
papier hare eieren leggen, eene methode die ook
De meeste rassen van zijdewormen maken gele in de magnanerie van den Jar din d* acclimatation
cocons, maar ook velen maken witten. Er zijn ook te Parijs gevolgd wordt.
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met gretigheid gegeten heeft, wordt plotseling
dof wit van kleur, hare bewegingen worden trager, zij wordt week, en het duurt niet lang of zij
sterft. Zeven of acht uur na den dood is zij roodachtig van kleur en stijf geworden. Yierentwintig
uren later komt er een witte uitslag rondom den
kop en over de ringen van het lichaam, en weldra is de rups geheel alsof zij met meel bepoederd was.
Een mannetjesvlinder van
Dat meelachtige stof is niets anders als een kleine
Bomhyx (Sericaria) mori.
paddestoel, Botrytis Bassiana geheeten, die zich in
het vetweefsel van de rups ontwikkelt, de ingewanden opvult en op de huid te voorschijn komt.
Men houdt dien paddestoel voor de onmiddellijke oorzaak van de muscardine; anderen beschouwen haar in
tegendeel als het laatste verschijnsel van de ziekte.
Ook is men het nog niet eens of de ziekte besmettelijk
is of niet. Daar dus de oorzaak van die ziekte, alsmede de middelen om haar met goed gevolg te
bestrijden, nog onbekend zijn, kan men inde magnanerien niets anders doen om die plaag te voorkomen of'te bestrijden, als de voorschriften der gezondEen eierleggend wijfje van
heidsleer opvolgen: een goede luchtverversching,
Bomhyx {Sericaria) mori.
de uiterste zindelijkheid, de rupsen herhaaldelijk
gens grijsrood en eindelijk leikleurig, en hebben in overbrengen op versche bladeren, en haar slechts
het midden een klein kuiltje. Men bewaart de pa- goede en frissche bladeren te eten geven.
Men heeft ten gevolge van het ziek worden der
pieren met eieren door die in netjes te hangen in
gewone
zijdewormen, getracht andere spinners in
een kamer waar de temperatuur 18° niet moet te
boven gaan; hoewel die eieren, waarin het kleine Europa in te voeren en op te kweeken, om daarrupsje spoedig gevormd wordt, zonder te sterven van zijde te gewinnen. Daartoe heeft men onder andeeene warmte van 50° kunnen verdragen, en ook ren proeven genomen met den Attacus (Saturnia) van
weerstand kunnen bieden aan de hevigste koude den Ricinus, en met dien van den Ailanthusglandulosus,
van den winter van Europa en zelfs van Siberie, de eerste uit Indie, en de laatste uit China en Japan afzooals de ondervinding geleerd heeft met eieren komstig. De eerstgenoemde rups werd in 1854 door
die uit China door karavanen naar Europa ge- Prof. Milne Edwards in het Museum van Natuurlijke
bracht zijn. In de lente, als het warm begint te historie te Parijs gekweekt; doch dit wordt thans
worden, brengt men de eieren in den kelder of in niet meer gedaan, omdat hare generation elkander
een ijskelder over, om het te vroeg uitkomen te te snel opvolgen, en men haar in den winter geen
voedsel geven kan; want de plant waarop deze rups
beletten.
Reeds sedert langen tijd heeft men in Italie een leeft, is een eenjarige plant, de zoogenoemde wonbijzonder ras van zijdewormen, trivoltine geheeten, derboom, Ricinus communis, een plant die alle jaren
doen ontstaan, door voor de voortteeling slechts de op nieuw in het klimaat van Europa gezaaid moet
vroegst uitkomende vlinders uit te kiezen, die rup- worden. De andere rups, de Attacus van den
sen geven welke slechts drie in plaats van vier Ailanthus, is in 1858 het eerst door Guerin-Menemues ondergaan. De kweeking duurt dan des te ville in Frankrijk vertoond. Zij heeft slechts . twee
korter, maarde zijde is van middelmatige kwaliteit. generation in het jaar, en is thans in dat land
Bekend is het dat de zijdewormen sedert eenigen volkomen geacclimateerd, zoodat haar vlinder thans
tijd door eene epidemische ziekte, voorheen pebrine, niet zelden in de tuinen van Parijs vliegende en
tegenwoordig muscardine geheeten, bezocht worden,eieren op de ailanthen leggende, gezien wordt.
die duizenden doet sterven en een groote schade ver- Deze zijdeworm is, zooals ik boven zeide, uit Japan
oorzaakt. De muscardine is een groote plaag voor de en het noorden van China afkomstig. Hij werd in
zijdeteelers: men rekent dat er jaarlijks een zesde 1858 door pater Annibale Fantoni in Europa gegedeelte van de rupsen door die ziekte verloren gaat. bracht, en door de heeren Griseri en Colomba te
Er is geen enkel teeken waaraan men in de eerste ages Turin aan bovengenoemden heer Guerin-Meneville
kan zien dat de rupsen in den laatsten age door die gezonden, die reeds in het zelfde jaar de eerste
ziekte getroffen zullen worden, hoewel men gelooft vlinders en eieren aan de Academe des Sciences te Padat zij dan reeds de kiem daarvan met zich om- rijs vertoonde. Die geleerde insektenkenner bewees
dragen. De rups, die tot nu toe als naar gewoonte daarna dat de rupsen van deze soort in de opene lucht
De eieren zijn in het eerst bleek geel van kleur,
worden na acht of tien dagen roodachtig, vervol-
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kunnen opgevoed
worden; dat zij in
Frankrijk twee
oogsten van zijde
in het jaar kunnen
opleveren, en dat
de boom waarop
deze rups leeft,
de Ailanthus glandulosus, g$makkelijk in het zelfde
klimaat en op de
magerste gronden
groeit. Ook in ons
land kan deze rups
zeer goed in de
opene lucht gekweekt worden;
zoo als onder anderen te Haarlem
en elders gebeurd
is. Evenwel geeft
zij in ons klimaat,
gelijk in het noordenvan Frankrijk
slechts een enkelen zijdeoogst.
Tot in het jaar
1862 kreeg men
van deze nieuwe
rups slechts eene
zijde die uit vrij
korte draden bestond, en niet
geschikt was om
er een langen
draad van te maken. Door de bemoeiingen van de
gravin De Vernede de Corneillan
aan den eenen,
en van Dr. Forgemol aan den anderen kant, het
toch later gelukt
een zeer goeden
onafgebrokenen
draad zijde te
spinnen van de
cocons van den zijdeworm die op den
Ailanthus glaudulosus leeft, en den
naam van Attacus
cyntMa of Bombyx
cynthia draagt.
Ook heeft men

Rupsen, cocons en eieren van den Bombyx (Attacus) cynthia, op een tak van
Ailanthus glandulosus.

Rups van den Attacus Yama-mayu.

Cocon van den Attacus Yama-mayu.

Vlinder van den Attacus Yama-mayu,

drie zijdewormen
die op eiken leven,
een uit Japan, een
uit Mandsjoerie en
een uit Indie, die
alien geslotene cocons hebben, en
die zich laten afhaspelen gelijk die
van den zijdeworm
van den witten
moerbesboom. Wij
willen ook deze
drie soorten kortelijk bespreken.
In den laatsten
tijd heeft men zeer
belangrijke proeven genomen om
den japanschen
Attacus Yama-mayu in Europa in te
voeren. De zijde
van den YamaMayu is zoo glanzig als die van den
gewonen zijdeworm, maar iets
minderfijn, en niet
zoo sterk. In 1862
werden de eerste
eieren van den
Attacus YamaMayu naar Europa gebracht. Dit
geschiedde door
den heer Pompe
vanMeerdervoort.
Door het Ministerie van kolonien
werden er eieren
van den Yamamayu aanGuerinMeneville en ook
aan onderscheidene personen hier
te lande gezonden, om proeven
daarmede te nemen.Bij ons echter
stierven de rupsen: te Haarlem
werden zij wel
volwassen, doch
stierven dan, en
hingen als een
zakje met een
bruin vocht ge-
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vuld aan de boomtakken. De eerste rupsen kwamen een bruinachtige, stevige en glanzige zijde van, die
in 1863 te Parijs uit. Deze rups is groen van kleur, tot zomerkleederen en voor meubels gebruikt wordt.
zeer groot, leeft twee en taehtig dagen in rupstoe- De beide onderste afbeeldingen op deze bladzijde
stand, en is gemakkelijk aan te kweeken. De cocon stellen den vlinder en den cocon van den Attacus mygelijkt op die van den zijdeworm, doch is vaji litta voor. In 1855 kweekte de heer Chavannes deze
binnen zilverwit en van buiten helder groen van soort voor het eerst bij Lausanne in Zwitserland in de
opene lucht. Verkleur. De vlinder
scheidene jaren
is zeer groot, zeer
aaneen gelukte
schoon en geeldie kweekerij zeer
achtig oranjevan
goed, zonder dat
kleur, met groote
de rupsen in het
oogvlekken. De
minst ontaardden.
afbeeldingen verEn echter stierven
toonen de rups, de
alien na eenigen
pop en den vlintijd in eens, zonder , alien op twee
der dat men weet
derden van de nawaardoor: men
tuurlijke groot te
Ylinder van den Attacus Pern
ziet iets dergelijks
afgebeeld.
ook wel eens bij
De tweede soort,
onze inlandsche
die uit Mandsjoevlinders. Het zou
rie, noemt men
zeker zeer te wenden Attacus Perschen zijn dat het
nyi. Deze rups
gelukken mocht
leeft even als de
den Attacus mylitYama-Mayu op eita in Europa te
kenboomen, en
Cocon van den Attacus Pemyi.
acclimateeren, als
geeft eene zeer
een plaatsvervanschoone, fijne,
ger van den gewosterke en glanzige
nen zijdeworm.
zijde, die zich geEindelijk heeft
makkelijk spinnen
Audouin, en later
en verven laat.
Lucas en BlanOm al die redeehard in Franknen heeft men in
rijk
proeven geFrankrijk eene
nomen met den Atgroote verwachtacus cecropia uit
ting van deze
het zuiden van
soort. Op de groote
Noord-Amerika,
tentoonstelling te
die zich voedt met
Parijs in 1855 zag
Vlinder van den Attacus mylitta.
de bladeren van
men voor het eerst
hagedoorn, van
cocons en vlinders
appelboomen en
van den Attacus
voaral van pruiPer nyi, door den
meboomen.
heer Jordan te Lyon ingezonden.
Doch al die
De derde soort,
vreemde rupsen
die uit Indie, is
zouden ons van
Cocon van den Attacus mylitta.
de Attacus mylitta.
den echten zijdeDe zijde door deze rups voortgebracht, overtreft worm afvoeren, en ik moet er toch nog iets over
misschien zelfs die van den Attacus Pemyi. Als de zeggen voordat ik dit opstel eindig, namelijk nog
cocons goed behandeld worden, laten zij zich van iets over de zijde en hoe men die stof verkrijgt.
het eene einde tot het andere in een draad afhasMen heeft wel eens gezegd dat de zijde onder de
pelen. Deze rups leeft in vele gedeelten van Ben- weefbare stoffen is, wat het goud is onder de metalen.
galen, Lahore, en rondom Calcutta op de Jujuha. En inderdaad, van al die stoffen is de zijde zeker de
Hare zijde wordt in groote hoeveelheid onder den kostelijkste; zij ontleent hare waarde aan haar glans,
naam van toessah uitgevoerd. Men maakt er in Indie hare sterkte, haar lenigheid en veerkrachtigheid.
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Om goede zijde te verkrijgen is het noodzake- langde kleur te verkrijgen. Tegenwoordig evenwel
lijk dat men de poppen niet slechts geen tijd laat worden die bovengenoemde kleurstoffen weinig meer
om uit te komen en den cocon te doorboren, maar gebruikt, daar men nu algemeen de zijde met anide poppen moeten ook gedood worden. Men doet line-kleuren verft. Doch over het verven van zijde
dit op verschillende wij zen: door ovenwarmte, door en andere stoffen hoop ik later te spreken.
damp van kokend water, heet water, heete lucht
of door vergiftige gassen. Als de poppen zoodoende
DE SPONS.
gedood zijn, kan men den cocon af haspelen. Daartoe
(Vervolg van biz. 14).
werpt men de cocons in warm water, waardoor de
De gewone spons, Spongia usitatissima Lasoort van vernis die den draad omhult, week wordt
marck,
is zeer veelvuldig in de Middellandsche zee,
of oplost, waarna de draad zonder te breken afgevooral
rondom
de grieksche eilanden, en is daar
haspeld kan worden. Vervolgens gaat men over tot
het haspelen van de zijde, waarbij verscheidene bekend onder de zonderlinge namen van zeepaddraden met elkander vereenigd worden, die dan destoel, zeenest, zachte spons van Syeen enkelen draad vormen, welke tot strengen ge- rie en anderen. Het is eene min of meer ronde
wonden wordt. De afbeelding op biz. 33 stelt een massa, en bestaat uit een vrij vast, licht, veerzijdehaspelarij voor. De cocons liggen in water dat krachtig weefsel, vol gaten en holligheden. Dat
door stoom tot 70° verwarmd wordt Op dien warmte- weefsel bestaat uit saamverbondene, buigzame vegraad hield men het water voorheen, doch toen zels die elkander in alle richtingen doorkruisen,
kregen alle werksters een soort van huiduitslag en zoodoende eene menigte porien vormen (die door
aan de handen, wat men als een gevolg van het Lamarck mondjes, oscula, genoemd zyn) en onheete water beschouwde. Nu laat men het water regelmatige gangen die onderling met elkander in
tot op 30° verkoelen, en de huiduitslag vertoont verband staan. In dat weefsel vindt men kleine
zich sedert niet meer. De werkster neemt het uit- vaste kalknaaldjes of spiculen. Deze spiculen zijn,
einde van een zijdedraad van den cocon, en hecht zooals wij op biz. 13 reeds gezien hebben, kwartsdat aan een rad vast. Door het omwentelen van naaldjes bij de zoetwatersponsen, en kalknaaldjes
het rad wordt nu de zijde afgehaspeld, en heet dan bij de zeesponsen; ook zijn er sponsen met hoornachtige spiculen. Sommigen gelijken op naalden,
ruwe zijde, soie grege.
Doch de zoo verkregene ruwe zijde kan niet op anderen op spelden, en nog anderen zijn gespleten
den weefstoel gebruikt worden zonder vooraf ge- of stervormig van gedaante.
De beteekenis van, of het doel waartoe de vertwijnd te zijn geworden. Door twee of meer draden
ruwe zijde met elkander samen te twijnen, wordt schillende openingen en gangen in de spons dienen,
de draad sterker, en kan dan geverfd worden zonder is op onderscheidene wijzen verklaard. Ellis in 1765
van elkander los laten. Dit dubbele doel wordt vooronderstelde dat die gaten de openingen der
bereikt door het zoogenoemde r e e d e n, moulinage,cellen of vakjes waren waarin de diertjes, de polypen,
van de zijde, dat bestaat uit het winden van de leefden. Lamarck, in 1816, was ook dit zelfde gevoeruwe zijde op klossen, en het twijnen van twee of len toegedaan, en zelfs nog in een in 1865 verschenen
meer draden tot een enkelen. Zulk een getwijnde werk van Fredol lezen wij: "De bewoners van een
draad krijgt nu den naam van in slag, trame. spons zijn diertjes die er uitzien als doorschijnende,
Eindelijk draait men een enkelen draad, entwijnt slijmachtige pijpjes, die zich kunnen uitstrekken en
hem: deze wordt tot s c h e e r i n g van zijden weef- samentrekken. Men zou hen kunnen houden voor
sel gebruikt, en draagt den naam van organsin. jonge polypen zonder stevigheid en zonder voelers,
De zijden stoffen voeren onderscheidene namen; beginnende polypen, om zoo te zeggen. De
de voornaamsten zijn: taf, levantine, gros de Naples, zoetwaterpolyp is een maag met armen. Het diertje
satijn, foulardzijde, blonde, gaas, fluweel, pluis, van de spons is een maag zonder armen, een zeer
eenvoudige maag, een maagdier." Deze manier van
lint enz.
Voordat de zijde geverfd kan worden, moet zij zien komt evenwel niet met die van andere natuurmet zeep afgekookt worden. Vervolgens legt men kundigen overeen. Prof. Milne Edwards, onder anhaar soms gedurende eenige uren in een oplossing deren, denkt geheel anders over het dier van de
van aluin, en daarna wordt zij in schoon water spons. In plaats van een spons te houden voor een
uitgespoeld, en nu is zij gereed om geverfd te verzameling van wezens, die vereenigd zijn om een
kolonie te vormen, zooals dat bij voorbeeld het
worden.
Door cochenilje en braziliaansch hout verft men geval is met de koraalpolypen, ziet die geleerde
zijde rood, door weede of quercitron geel, door in de spons een enkel dier, een afzonderlijk
indigo in potaschwater opgelost blauw, enz. Wei- individu. De vele kanalen die de zelfstandigheid
nig kleuren worden onmiddellijk aan de zijde me- der spons doorkruisen, dienen volgens hem zoowel
degedeeld, meestal moet zij herhaaldelijk in ver- voor de spijsverterings- als voor de ademhalingsschillende verfkuipen gedaan worden, om de ver- verrichtingen van het sponsdier. De trilhaartjes
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waarmede die kanalen bekleed zijn, bevorderen het
doorstroomen en dus het vernieuwen van het water,
dat is van de vloeistof waardoor het sponsdier leeft.
De waterstroom heeft eene bepaalde richting; het
water dringt in het dier door de vele kleine, ongeregeld verspreide openingen, loopt zoo door de
kanaaltjes waarvan die openingen de mondjeszijn,
komt uit die kleine kanaaltjes in anderen die al
wij der en grooter worden, geheel gelijk aan de
wijze waarop de aderen zich in het lichaam der
hoogere dieren vertoonen, en eindelijk, in het wydste
gedeelte gekomen, vloeit het door andere openingen
weder naar buiten.
Yolgens Milne Edwards dienen de kanalen van
de spons dus tot een tweeledig doel, spijsvertering
en ademhaling. Het met dampkringslucht bezwangerde water stroomt er door heen, om er stoffen
in af te geven die tot de voeding van het zonderlinge wezen kunnen dienen, en om tevens de uitwerpselen naar buiten te brengen, en in den zelfden
tijd slorpen de wanden der kanalen zuurstof uit het
aangevoerde water op, en geven er koolzuur, door
de ademhaling ontstaan, in af. Uit het levende
sponsdier ziet men uit de groote openingen onophoudelijk een stroom van water voortkomen, een
soort van fontein die nooit stilstaat zoo lang de
spons leeft.
De sponsen planten zich voort door een soort
van eieren of sporangen, zooals wij op biz. 13vergroot afgebeeld zien. Uit die eieren of sporenhouders komen de jonge diertjes voort, die eerst
van buiten glad zijn, maar weldra met trilhaartjes
bedekt worden, terwijl er van binnen samentrekbare cellen en kleine naaldjes in ontstaan. Door de
beweging dier trilhaartjes kunnen die kleine larven
zwemmen, of liever zich golvende door het water
bewegen. Dit geboren worden van jonge larven
geschiedt in de maanden April 3n Mei; zij worden
door de groote openingen uitgeworpen, en vormen
een dichten zwerm rondom de oude spons. Als zij
eenigen tijd in het water rondgezwommen hebben,
zetten zij zich weldra aan het eene of andere voorwerp
vast, zegt Milne Edwards; zij worden dan volkomen
onbewegelijk, geven geen bewijzen meer van gevoel
noch van samentrekbaarheid, worden grooter, en
veranderen geheel van voorkomen. De geleiachtige
zelfstandigheid van hun lichaam wordt met kanalen
doorboord, vertoont eene menigte gaten en openingen,
het vezelige weefsel wordt gevormd, de naaldjes
worden grooter, en de spons is gereed.
Wij moeten hier echter opmerken dat niet alle
dierkundigen dit gevoelen van Milne Edwards deelen.
Prof. Paul Gervais en Prof. Van Beneden, onder
anderen, meenen dat het met het ontstaan der
sponsen eenigszins anders toegaat. Volgens den
eerstgenoemden geschiedt de vermenigvuldiging
van de spons op twee verschillende wijzen, vooreerst door bewegelijke en van trilhaartjes voorziene
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kiemen, die vrij veel op infusorien gelijken, en
ten tweede door een soort van sporangen, die te
vergelijken zijn met de kiemen van cryptogamen
of bedektbloeiende planten. Deze dubbele wijze van
voortteeling, zegt die geleerde, is zoowel bij de
zeesponsen als bij de zoetwatersponsen waargenomen. Die eerst beweeglijke kiemen hechten zich
nu vast, verscheidenen vereenigen zich, en smelten
als 't ware ineen om een soort van kolonie te vormen,
die de spons zal worden die wij kennen.
Men ziet dus dat de geleerden het nog niet
eens zijn ten opzichte van de zonderlinge wezens
waarover wij hier spreken. Ook de levensduur en
de snelheid waarmede de sponsen groeien, zijn ons
nog onbekend. De sponsvisschers zeggen evenwel
alien dat men na verloop van drie jaren weer
sponsen halen kan van de plaatsen die vroeger tot
groeiplaats van sponsen gediend hebben, en waar
# men toen die dieren bijna volkomen had uitgeroeid.
Nu iets over het visschen van sponsen.
In den tegenwoordigen tijd geschiedt dat voornamelijk in de zee rondom den Griekschen Archipel
en aan de kusten van Syrie. De Grieken en Syriers
verkoopen den opbrengst hunner sponsvisscherij aan
kooplieden uit Frankrijk, Engeland en andere westersche landen, en sedert het gebruik van sponsen
voor het toilet en voor huishoudelijk en industrieel
gebruik zoo groot geworden is, kan men dien handel
zeer belangrijk noemen.
De Grieken Jeginnen te visschen in Mei, en
houden in Augustus daarmede op; de Syriers echter
visschen tot het laatst van September. De maanden
Juli en Augustus zijn vooral gunstig voor de* sponsvisscherij. Zij wordt gedreven door ongeveer 10
visschersbooten uit Latakia, 20 uit Batrun, 25
tot 30 uit Tripoli, 50 uit Kalki, 170 tot 180 uit
Simi, en meer dan 200 uit Kalminos. De plaat
op biz. 12 stelt de wijze voor waarop de sponsvisscherij op de kusten van Syrie gedreven wordt.
In elke boot bevinden zich vier of vijf man; zij
varen langs de kusten, en gaan soms ook wel een
eind weegs in zee op, overal waar banken en ondiepten zijn. De slechtste sponsen vindt men op
laag water, de besten slechts op eene diepte van
twaalf tot twintig vademen. De eersten haalt men
van den zeebodem door middel van harpoenen met
drie tanden, doch door dat afscheuren worden zij
natuurlijk min of meer beschadigd. Om echter de
beste sponsen te krijgen, gaan duikers naar beneden,
en maken met een groot en scherp mes de sponsen
voorzichtig van den bodem los. Daarom ook is de
prijs van een door duikers opgehaalde spons veel
hooger dan die. van een geharpoeneerde. De duikers van Kalminos en Psara zijn vooral beroemd:
zij gaan tot op 25 vademen diepte, blijven niet
zoo lang onder water als de Syriers, en doen desniettemin ondertusschen veel meer werk.
De sponsvisscherij rondom de grieksche eilanden
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1 evert niet veel fijne sponsen, maar eene des te sponsen, onderscheiden naar de kleur, de grootte,
grootere hoeveelheid grove soorten aan denhandel. de fijnheid, de plaats van afkomst enz.
De fyne zachte spons van Syrie onderDe fijne sponsen van Syrie zijn niet zeer groot
van stuk, en gaan meestal naar Frankrijk, terwijl scheidt zich door hare lichtheid, haar fraaie blonde
de fijne soorten van de barbarijsche kust zeer groot kleur, hare gedaante als een beker, en door hare
zijn en vooral door de Engelschen gekocht worden. zachtheid op het gevoel. Soms wordt zij gebleekt
In de Roode zee visschen de Arabieren sponsen door bijtende loogen of door zuren, maar daardoor
door duiken, en verkoopen die vervolgens aan de wordt zij minder duurzaam en ook anders van kleur.
Engelschen te Aden of verzenden die naar Alexandrie. Deze spons wordt vooral voor de toilettafel verkoOp de Bahamas-eilanden in de Golf van Mexico zen en is zeer duur. Zulke sponsen die bolvormig
groeien sponsen op geringe diepte. Engelschen, van gedaante, zeer zacht en tevens groot van stuk
Amerikanen en Spanjaarden drijven daar de spons- zijn, worden wel met 50 tot 75 gulden het stuk
visscherij, door een langen .staak naast de boot in betaald.
De fijne zachte spons van den Archipel
den zeebodem te steken, en zich daarlangs naar
beneden te laten glijden, waarna zij de sponsen verschilt slechts zeer weinig van de zoo even genoemde, echter is zjj iets zwaarder, minder fijn
afsnijden en naar boven laten halen.
Overal waar men sponsen vischt, gebeurt het van weefsel, en hare gaten zijn wijder en minder
zonder regel en orde en zonder eenig toezicht. talrijk.
De fijne harde spons, ook wel grieksche
Aan den anderen kant wordt de vraag naar sponsen
hoe langer hoe grooter, en is het dus vooruit te spons geheeten, wordt minder dan de twee vorizien dat er vroeg of laat een tijd komen moet, gen voor het toilet gezocht. Zij wordt vooral inde
waarin de opbrengst der sponsvisscherij niet meer huishouding en voor sommige industrien gebruikt.
aan de vraag zal beantwoorden. Daarom hebben de Zij is ongeregeld van gedaante, hard, vast, met
Fransclien ook reeds proeven genomen om sponsen kleine gaten, en ros van kleur.
De blonde spons van Syrie, ook de veneop de kusten van Algiers en het zuiden van Frankrijk te zaaien. Wij kunnen ons echter hier niet tiaansche spons genoemd, wordt zeer geacht wemet die zaak bezig houden, lioewel de door zekeren gens hare lichtheid, hare geregelde gedaante en
heer Lamiral genomene proeven en nasporingen hare vastheid. In ruwen toestand. is zij bruin, fijn
hieromtrent zeer belangrijk zijn. De Societe d'Accli-van weefsel en dicht, maar gezuiverd zijnde wordt
matation te Parijs heeft in April 1862 den heer zij blond en losser van weefsel. De groote gaten
Lamiral naar het oosten gezonden om sponsen vol die er in zijn, hebben om den rand ruwe,scherpe
eieren te halen, maar die eerste proef is niet met haartjes.
De bruine spons van Barbarije, de margoeden uitslag bekroond.
Zoodra de sponsen uit zee opgeliaald zijn, wor- seiljaansche spons genoemd, is, als zij uit
den zij gezuiverd van de slijmachtige stof die haar zee komt, een lang en plat lichaam met ronden
bedekt, alsmede van de naaldjes en de vreemde rand en vol van een zwartachtig en slijmig slijk.
lichamen, zooals schelpjes van weekdieren, steen- Zij is dan zwaar, hard, vast van weefsel en roodachtig van kleur. Doo"r het wasschen en spoelen
tjes, zand enz. die er soms in zitten.
De zoogenoemde toiletspons is een vrij hoog in het water wordt zij rond, maar blijft zwaar en
in prijs staandhandelsartikel: de beste soorten kosten roodachtig. Zij is vol kanalen die met taaie vemeer dan vijftig gulden het pond. Er zijn zeker zelen gevuld zijn. Voor huiselijk gebruik is zij zeer
weinig handelsartikelen die zoo duur zijn bij zoo geschikt, daar zij gemakkelijk water opneemt en
weinig gewicht. Het zou zekerlijk eene wensche- zeer sterk in het gebruik is.
Yerder heeft men nog de blonde spons van
lijke zaak zijn als de aanplantingen van sponsen
op plaatsen waar zij nu niet groeien, zooals op den Archipel, die veelal met de venetiaansche
de kusten van Algiers, Frankrijk en Spanje, ge- verward wordt; de harde spons van Barbalukten, en zij dus goedkooper en meer voor het r ij e, geline geheeten, die slechts zelden in den handel
algemeen verkrijgbaar werden. Niet alleen zou men komt; de spons van Salonica, middenmatig
dan sponsen aantreffen in huizen waar zij nu nog van kwaliteit, en eindelijk de spons van Bageheel onbekend zijn, maar zelfs zouden er dan hama die uit de zee der Antillen komt. Deze laatste
sponsen gebruikt worden in plaats van andere stoffen, is hard en niet sterk, en daarom ook zeer goedbij voorbeeld tot opvulsel voor matrassen, stoel- koop, maar toch altijd nogte duur, want hier vooral
is het oude spreekwoord waar: "goedkoop, duurkoop."
kussens enz.
Er zijn in den handel verschillende soorten van

Het spook van den Brocken.

MIST EN WOLKEN.

De waterdamp die de lucht bevat, is even als
de laatste volkomen doorschijnend en dus onzichtbaar; slechts met hulp van den hygrometer kan
men gewaar worden dat hij bestaat; maar zoodra
door de eene of andere oorzaak die waterdamp
verdicht, wordt hij ziehtbaar, maakt de lucht min
of meer ondoorschijnend, en heet dan mist en
w o 1 k e n.
Hoe ontstaan er dus mist en wolken ? Eenvoudig
omdat als er waterdamp is in de luelit, en deze
laatste kouder is dan de aarde en het water, de
damp door die koude verdicht en ziehtbaar wordt,
en dus om de zelfde reden waarom de waterdamp
die uit een theeketel opstijgt, ziehtbaar wordt. De
kleine lichaampjes waaruit de damp bestaat, zijn
holle blaasjes gelijk kleine zeepbelletjes; door metingen onder het mikroskoop is het gebleken dat
die dampblaasjes in den zomer kleiner zijn dan
in den winter, en ook dat zij grooter worden als
er regen dreigt.
Wolken en mist zijn in het algemeen gevolgen
van de verkoeling der lucht, en van de vermenging van twee luchtstroomen die een ongelijke temperatuur bezitten en tevens vochtig zijn. Daarom
ziet men vooral 's morgens en 's avonds, voornamelijk in den herfst, wolken ontstaan boven meren
en rivieren, omdat hun water dan veelal veel warmer is dan de lucht daarboven.
Hoe vochtiger de lucht is, des te meer wolken
ontstaan er. Kaemtz meldt daaromtrent eenewaarneraing die reeds door de Ouden op den vulkaan
Stromboli gedaan is. "Als die vulkaan in wolken
gehuld is, dan zeggen de bewoners der Liparische
eilanden, dat het weldra regenen zal; doch dit

gebeurt niet, zooals zij meenen, omdat de vulkaan voor den regen krachtiger werkt, maar omdat de met waterdamp beladene lucht de dampen
die uit den krater opstijgen, niet volkomen kan
oplossen of opnemen."
Groote dampzuilen verheffen zich soms op plaatsen waar de aard van den bodem of van den
plantengroei tot eene groote verdamping van water aanleiding geeft. Als het hard geregend heeft,
en de zon daarna weer doorbreekt, ziet men zulke
dampzuilen op de hellingen der bergen versehijnen, waar de bodem bijna altijd beurtelings kaal
en met boomgewas bedekt is, naar de golvingen
of den toestand der helling.
Het zelfde ziet men niet zelden in Zwitserland,
boven de meren waarvan het water min of meer
warm is, naarmate van de rivieren die er in
vloeien, namelijk of deze laatsten al of niet in de
streken der eeuwige sneeuw ontspringen.
Ziehtbare dampmassa's vormen zich ook onder
omstandiglieden die slechts schijnbaar van de bovengenoemden versehillen, bij voorbeeld op het
oogenblik waarop het begint te dooien, als de met
water beladene lucht zich met de koudere luchtlagen
vermengt, die in aanraking zijn met het ijs dat nog
op het water ligt, De zelfde oorzaak verwekt ook de
zomerdampen op de rivieren, vooral nastortregens.
De stroomen van warm water in de zee, zooals
de bekende Golfstroom, veroorzaken dikwijls een
zwaren mist op de koudere kusten die zij bespoelen. De dikke mist die soms op Newfoundland en
Groot-Brittanje rust, ontstaat daardoor. Het zelfde
verschijnsel heeft men ook op andere plaatsen
waargenomen, zooals op de Aleoeten, die op den
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Zulk een phosphoriseerende mist is gemeenlijk
weg liggen van den grooten stroom, welke, aan
een
drooge mist. Niet zelden is een drooge mist
den Golfstroom gelijk, door liet noordelijke gedeelte
der Stille zee vloeit. De luitenant De Haven zag niets anders als eene menigte zeer kleine, niet
op zijn toeht ter opsporing van Sir John Franklin, waterige deeltjes die in de lucht zweven en
boven het noordelijkste gedeelte van Wellington's haar ondoorschijnend maken. Von Humboldt werd
kanaal een dichte bank van mist, een waterluclit op den top van den Silla door een dichten mist
{watersky) rustende op de zee der Noordpool, die omringd, die hem belette de dichtst bij zijnde
waarschijnlijk steeds open is en warmer dan de voorwerpen te zien, doch waardoor zijne kleederen
IJszee, door een onderzeeschen stroom welks be- niet nat werden. De hygrometer toonde den hoogstaan onder anderen door Dr. Kane in Straat Davis sten graad van droogte aan.
In Zwitserland geeft men den naam van hale
bewezen is.
aan
een soort van rook die soms den noordewind
De mist is soms zeer dik en zeer uitgestrekt.
in
den
zomer vergezelt, en zich overal aan den
Niet zelden is hij zoo zwaar dat men de zon met
liet bloote oog beschouwen kan. Zulk een mist be- horizon vertoont. Hij is nu eens grijs dan weder
dekte bijna geheel Europa gedurende een maand ros van kleur, en de zon heeft, door dien mist
lang, in 1783. In eene oude fransche geschiedenis, gezien, een donkerroode kleur. De callina is in
Spanje een dergelijke mist, die den hemel een
Le Journal du regne de Henri ZZ7,leest men: "Op
Zondag den 24sten Januari 1588 viel er zulk een loodkleur geeft.
Ook de veenrook in ons land is een drooge
dikken mist op de stad Parijs en hare omstreken,
mist.
Men noemt hem ook wel h a a r r o o k, h e i vooral van den middag tot den volgenden morgen,
als er bij menschen geheugenis nooit een gezien deb rand enz. Hij is niets anders als een rook,
was, want hij was zoo zwaar en dicht dat men ontstaan door het branden van heidegronden in
elkander in de straten niet zien kon, en men ge- Westfalen, Munsterland en in het oosten van ons
noodzaakt was fakkels op te steken om elkander land. Die heiden worden in brand gestoken in het
te herkennen, hoewel het eerst drie uur was. Ver- voorjaar, om daarna boekweit in de asch te zaaien.
scheidene wilde ganzen en andere vogels werden Dit geschiedt alle jaren op nieuw over eene opop de binnenplaatsen der huizen gevonden, geheel pervlakte van bijna 500 vierkante mijlen, en maakt
bedwelmd door dat zij al vliegende tegen schoor- de lucht onder den wind voor vele menschen zeer
onaangenaam.
steenen en huizen aangevlogen waren."
De dikke drooge mist of rook die in 1834 in EuEen russisch officier, de heer Berg, spreekt van
ropa
waargenomen werd, ontstond, volgens Kaemtz,
eene soort van mist die bij stormen uit zee opstijgt. Hij wil dat men dien mist gedeeltelijk aan door de vele veenbranden die in dat jaar plaats
de werking der electriciteit moet toesclirijven. Pel- hadden. Terwijl hij in Mei in den Harz voor het
tier onderscheidt den mist in een eenvoudigen of niet eerst waargenomen werd, stonden er groote uitgeelectrischen, en een electrisclien mist. Hij verklaart strektlieden veen in den omtrek van Basel en in dien
den laatsten door den vereenigden invloed van de van Orleans in brand. Het veen van Dachau in Beieaarde en de liooge luclitstreken. Men heeft waar- ren brandde tot eene diepte van drie el af, en het
genomen dat er steeds electriciteit ontwikkeld wordt vuur werd zelfs niet door vrij breede slooten gein de litcht die zulke watervallen omringt waarbij keerd. Ook in Hannover en in den omtrek van
het water altijd tot damp verstuift; dit merkwaar- Munster verbrandden toen onderscheidene veengrondige verschijnsel is misschien geschikt om ons eenige den. Later, in Juli, gebeurden er vreeselijke brankennis van den onmiskenbaren invloed der atmos- den van bossclien en venen bij Berlijn, in Silezie,
ferische electriciteit op het ontstaan van waterige in Zweden en in Rusland, en de droogte bevorderde die branden zeer, alsmede de verspreiding
luchtverhevelingen te verschaffen.
Men heeft ook een lichtgevenden mist waargeno- van den rook.
men. In een brief aan Elie de Beaumont beschrijft
Een zeer buitengewone drooge mist verspreidde
de heer Wartmann van Geneve zulk een vreemd zich in 1783 over geheel Europa en een gedeelte
verschijnsel, dat gedurende negen nachten aaneen van Azie. Hij was zoo dik dat men op sommige
bestaan bleef, namelijk van den 18den tot den plaatsen de voorwerpen op vijf minuten gaans
27sten November 1859. De maan die nieuw was,
niet kon onderscheiden, en men op den middag in
kon natuurlijk niet tot liet verschijnsel toedoen. de zon kon zien zonder verblind te worden. Hij
Hoewel de mist zeer dik was, kon hij de aarde werd het eerst op den 19den Mei te Kopenhagen
toch niet vochtig maken. Hij verspreidde licht ge- waargenomen, na een reeks van held ere dagen.
noeg om kleine voorwerpen binnenshuis te kunnen Op andere plaatsen werd hij door wind en regen
onderscheiden. Iemand die op den 22sten Novem- voorafgegaan. Op den 6den Juni zag men hem te
ber te voet van Geneve naar Annemasse in Savoye la Rochelle, op den 14den te Dijon, op den 16den
ging, zegt dat het gedurende den naeht op weg te Mannheim en te Rome. Hij verscheen den 19den
even licht was alsof de voile maan scheen.
in de Nederlanden, den 22sten in Noorwegen, den
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23sten op den St. Gothard en in Hongarije, in het
laatst van Juni in Syrie, en op den lsten Juli op
de toppen van den Altai'. Hij duurde op die verschillende plaatsen niet even lang, en werd hier
en daar door heldere dagen afgebroken. {Jij nacht
was deze mist vooral merkwaardig omdat hij dan
lichtgevend was, en wel zoo veel licht verspreidde
dat men er bij lezen kon.
Men heeft onderscheidene vooronderstellingen geopperd om dit verschijnsel te verklaren. Yolgens
Prof, van Swinden en den heer Toaldo was het
een gevolg van de aardbevingen en vulkaanuitbarstingen die in dat jaar Calabrie en IJsland
teisterden. Van Februari tot in het laatst van Maart
gebeurden er groote omkeeringen in den bodem
van Calabrie, wijde spleten en afgronden openden
zich, en braakten rook en gassen nit, en meer dan
honderd duizend menschen kwamen om het leven
door de omvallende steden en dorpen. De uitbarstingen begonnen op IJsland op den lsten Juni.
Hoewel de beide genoemde geleerden dien mist
dus voor een uitwerksel der vulkanische omkeeringen hielden, waren toch niet alien met die
verklaring tevreden. Franklin meende dat een
groote vuurkogel in de bovenste luchtstreken ontvlamd was, en dat die zonderlinge Hoist dus een
kosmische damp zou zijn.
Een dergelijk verschijnsel werd in de maand
Augustus 1831 in een gedeelte van Europa, op de
noordkust van Afrika en in de Yereenigde Staten
van Amerika waargenomen. Ook nu werd de zon
daardoor verdonkerd, en 'snachts verspreidde de
mist een phosphorisch licht. Daar er geen enkele
komeet waargenomen werd in den tijd waarin deze
drooge mist heerschte, zoo kon men hem niet voor
een uitvloeisel van een komeet houden, zooals
sommigen beweerden. Yolgens Arago moet echter
de aarde onderscheidene malen in eene eeuw door
den staart van een komeet heen gaan, en dit
moet de oorzaak van atmosferische verschijnselen
zijn, die soms ziehtbaar kunnen wezen, maar meestal
onbemerkt zullen voorbijgaan als een gevolg van
de ontzaglijk groote fijnheid der stoffen die den
staart van een komeet vormen.
Mist die zich boven moerassige streken vormt,
heeft soms een eigenaardigen reuk, die waarschijnlijk door de uitwasemingen der moerassen ontstaat.
In streken waar het zelden regent, zooals bij
voorbeeld te Lima en in den geheelen omtrek dier
stad, is het soms, ten gevolge van bijzondere
plaatselijke omstandigheden, een groot gedeelte
van het jaar aaneen mistig: de vochtigheid van
dien mist maakt den bodem nat, en onderhoudt
het leven der planten in die streken.
Niet zelden ziet men op zee mist boven ondiepten, omdat, volgens Yon Humboldt, het water
daar bijna altijd kouder is dan op diepe plaatsen.
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Die geleerde zegt dat in de Stille zee de mistwolken soms nauwkeurig den vorm der ondiepten
vertoonen.
In de woestijn van Sahara en andere zandwoestijnen is het nooit mistig, want de zeer drooge
lucht op die plaatsen lost den waterdamp dien hij
bevat, volkomen op.

De wolken ontstaan door de zelfde oorzaken
waardoor de mist ontstaat. Het voorkomen en de
bewegingen der wolken zijn voor ons de voornaamste kenteekenen van de veranderingen die er
in de luchtzee, ten gevolge van de verschillende
graden van vochtigheid, warmte en electrische
spanning in den dampkring, voorvallen.
De toppen der bergen zijn veelal in wolken gehuld, voortbrengselen van de vochtige lucht, van
den waterdamp die zich verdicht, naarmate hij tot
in die koude streken opklimt. Niet zelden ziet
men die wolken verdwijnen zoodra zij zich van
de bergtoppen verwijderen, en dan warmere luchtstroomen ontmoeten. "Dikwijls," zegt Kaemtz,
"trekken er donkere wolken snel over het klooster
op den St. Gothard heen, en storten als dikke
massa's in de diepe spleet die men het dal Tremola noemt. Men zou denken dat geheel Lombardije in weinige oogenblikken onder een dikken mist
begraven zou moeten zijn, maar als hij uit het dal
Tremola komt, is hij reeds door de opstijgende
warme luchtstroomen opgelost."
Als het zeer hard waait, ziet men soms de wolken schijnbaar onbewegelijk als aan de pieken en
naalden der bergtoppen vastgehecht, terwijl het
tusschen die pieken helder is. Het voorkomen
van wolken die aan de toppen van hooge bergen
als vastgehecht hangen, kondigt somtijds een storm
aan, die bovendien meestal door goed waarneembare veranderingen in den toestand van den dampkring voorafgegaan en vergezeld wordt. Zoo voorspellen de bewoners van het Kaapland stormen,
die in die streek zoo hevig kunnen zijn, als een
diehte loodkleurige wolk zich rondom de toppen van
hunne bergen en vooral op den Tafelberg vormt.
De mist die op de oppervlakte der aarde, in
dalen of op de wateren ontstaat, wordt tot wolken
als hij, door opstijgende luchtstroomen gedreven,
naar boven trekt en in de lucht hangen blijft. Er
ontstaan ook wolken onmiddellijk in de lucht, als
twee luchtstroomen, die beiden met waterdamp beladen maar verschillend van temperatuur zijn, elkander ontmoeten.
Dikwijls ziet men verscheidene lagen wolken
boven elkander, en in't algemeen zijn de hoogsten
het witste van kleur.
De temperatuur der luchtstreken waarin wolken
drijven, kan verscheidene graden onder nul zijn,
en het spreekt van zelf dat de wolken dan uit
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bevrorene waterdeeltjes bestaan, gelijk aandefijne
ijsnaaldjes die men 's winters, als het vinnigkoud
is, in den zonneschijn ziet schitteren. Eene zeer belangrijke waarneming hieromtrent wordt door den
heer Barral volgenderwijze verhaald: "Toen wij,
mijn vriend de heer Bixio en ik, op den 27sten Juli
1850 het geluk hadden door middel van een luchtballon een weinig hooger te komen dan de luchtlaag waarin Gay-Lussac in 1804 gekomen was,
vonden wij tot onze verwondering in een zeer bewogene lucht en te midden van een groote wolk
van ijsnaaldjes, met behulp van de gevoelige werktuigen van Regnault, een temperatuur van —39°7,
dat is de temperatuur waarop het kwik een vast
lichaam wordt, terwijl Gay-Lussac daar in een kalme
lucht en bij helderen hemel slechts —9°5 waargenomen had.
Onze verwondering b^ustte echter slechts op
eene onjuiste verklaring van vroeger waargenomene
feiten. Men moet thans aannemen dat er in de
hoogste streken van de atmosfeer die ooit door
den mensch bereikt zijn, even groote veranderingen in de temperatuur der lucht plaats hebben als
op de oppervlakte der aarde. En wat zeer opmerkelijk is, midden in den zomer kunnen wolken die
meer dan vierduizend el dik zijn en uit een oneindig getal van kleine ijsnaaldjes bestaan, over
onze hoofden heen zweven met eene snelheid
van ten minste vijftig mijlen in het uur. In de
luchtstreken waar eene eeuwige stilte heerscht,
en waar alle leven ophoudt, verdichten zich met
de waterige deeltjes die uit de aarde en de
wolken opgestegen zijn, ook de ontelbare stoffen die men de "onzuiverheden van den dampkring"
heeft genoemd. Die stoffen vallen met den regen,
den hagel en de sneeuw weer op de oppervlakte
van onze planeet: daar verspreiden zij zich weder,
en brengen aan de dorste rotsen de elementen die
voor het leven der planten noodzakelijk zijn; de
laatsten kunnen zich dus op bijna alle aardbreedten
vermenigvuldigen, hoe de grond ook is waarin een
zaadkorrel valt. De onderste luchtlagen die op de
oppervlakte van de vaste korst onzer aarde en op
de tweemaal grootere oppervlakte der zeeen rusten, zetten zich uit door de warmte, na met verschillende stoffen beladen te zijn geworden, en
stijgen op totdat de verkoeling die zij op groote
hoogten ondergaan, hen weer naar beneden doet
vallen. Een onafgebroken heen en weer gaan van
stoffen heeft er plaats in die luchtlaag van zeven mijlen dikte die wij hebben kunnen peilen.
Regen en sneeuw vormen zich daar, en door de
winden weggevoerd van de plaats die de eerste
wolk had zien geboren worden, maken zij ver afgelegene vlakten vruchtbaar, door haar te besproeien
met water verzadigd van nieuwe lucht."
De opstijgingen met een luchtballon in den winter, eenigen tijd geleden door Glaisher in Enge-

land gedaan, hebben bewezen dat op eene hoogte
waar de temperatuur bij de zomeropstijgingen zeer
laag was, een warme luchtstroom van zeven honderd el dikte, met waterdamp beladen, gevonden
werd, ei* dat hij, eenigen tijd later op de stad
Londen nederdalende, haar in een dichten mist
dompelde.
Door dergelijke waarnemingen wordt bewezen
dat de hooge streken van den dampkring, gelijk de
diepten van den oceaan, doortrokken worden door
groote stroomeri van een ongelijken warmtegraad,
die zonder twijfel medewerken tot het bestaan van
een kringloop in de atmosfeer, en die, soms tot
op de oppervlakte der aarde afdalende, daar de
groote wisselingen der temperatuur veroorzaken,
die wij, door vlijtige waarneming van de verschijnselen, misschien eens in staat zullen zijn met voldoende zekerheid voor uit te zien en te voorspellen.
De oorzaken waaraan de wolken hare gedaanten en kleur en de hoogte waarop zij drijven, te danken hebben, zijn nog niet goed bekend. De dubbele invloed van de warme luchtstroomen die bij
dag van de aarde opstijgen, en van de horizontale
stroomen, kan ons doen begrijpen waarom er in
den dampkring zichtbare dampmassa's hangen, die
zwaarder zijn dan de middenstof waarin zij zweven. Yolgens Fresnel maakt de warmte der zon,
die in den boezem der wolken opgenomen wordt,
er een soort van luchtbal van, die des te hooger
stijgt hoe hooger de temperatuur is. Ten gevolge
daarvan drijven in 't algemeen de wolken op den
middag hooger dan 's avonds.
De heer Jamin heeft bewezen dat de waterdeeltjes die samen een wolk vormen, druppeltjes en
geen blaasjes zijn, en dat er, als zij slechts klein
genoeg zijn, zeer weinig kracht noodig is om hen
in de lucht te doen zweven. De kracht die de
wolken zwevende houdt, bestaat in de verplaatsingen die de lucht bestendig ondergaat.
De engelsche natuurkundige Howard is de eerste geweest die vier hoofdvormen van wolken onderscheiden heeft, namelijk de vederwolk, Cirrus;
de laagwolk, Stratus; de regen wolk, Nimbus; en
de hoopwolk, Cumulus.
Yederwolken, Cirrus, zijn losse en doorschijnende wolken die op vederen gelijken, en zich steeds
op een groote hoogte bevinden. Men ziet haar dikwijls in parallel loopende strooken, veelal van noord
naar zuid, en niet zelden als een waaier uitgespreid.
Onderscheidene meteorologen, zegt Martins, zooals
Howard, Forster, Peltier en anderen, meenen dat
de vederwolken als geleiders tusschen twee plaatsen van ongelijknamige electriciteit dienen, en dat
de buigzaamheid der geleidende wolken zoo groot
is dat zij eindelijk, ten gevolge van het er door
heengaan der electrische vloeietoffen, recht van
gedaante worden."
De witte kleur der vederwolken is een gevolg
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van de bevrorene waterdeeltjes of sneeuwvlokjes land tot allerlei bijgeloovige denkbeelden aanleiwaaruit zij bestaan. Naar haar voorkomen heeft ding gegeven hebben. En onder de veder- en
men haar ook wel kattestaarten, paardestaarten, hoopwolken strekken zich de laagwolken uit, die
windboomen enz. geheeten. Meest altijd kondigen de laagste streken van de atmosfeer innemen."
De lage en de hooge streken zijn steeds tegen
zij verandering van weer aan.
Laagwolk, Stratus, noemt men de lange hori- elkander in opstand; nu eens wint de bovenste
zontal wolkenstrook, van een donkere kleur en het. en de hoopwolken worden verbroken en stijniet scherp van omtrekken, die zich dikwijls bij het gen als kleine vlokken op; dan weder is, in teondergaan van de zon aan den westelijken horizon gendeel, de onderste de machtigste, de hoopwolken
vertoont, en vooral op zomeravonden zich boven spreiden zich uit tot een laagwolk, en de opeenwatervlakten en vochtige weiden vormt. Die wol- hooping van wolken vormt- een nimbus, met regen
kenstrook kan soms zoo groot en dik zijn dat zij beladen. Ook andersom kan het gaan: een dikke
den geheelen hemel bedekt, doch regen geeft zij niet. mist stijgt op van de aarde, onder de gedaante
De regenwolk, Nimbus, is een ophooping van van een dichte en lange laagwolk, die zich verzwarte dichte wolken met uitgerafelde randen, die volgens als hoopwolken rangschikt, en zich einregen of storm aankondigt. Elke wolk die regen delijk in vederwolken splitst. Met dien voortdurenden strijd der hoogste en laagste luchtlagen staan,
geeft, verandert altijd eerst in een nimbus.

Regenwolk, Nimbus.

Hoopwolk, Cumulus.

De hoopwolken, Cumulus, zijn teekenen van volgens Goethe, de winden in verband: hij meent
mooi weer: hare witheid die tegen het blauw des he- bespeurd te hebben dat de wind oost of noord is
mels afsteekt, hare ronde of halfronde gedaanten als de hoogste lagen, en west of zuid als delaagen wel bepaalde omtrekken, maken haar zeer ken- sten de overwinning behalen.
baar. Aan den horizon opgestapeld, zien zij er dikDe verspreiding der wolken in de verschillende
wijls als hooge, met sneeuw bedekte bergen uit. breedtegordels van den aardbol is niet nauwkeurig
Als men ziet dat zij donker van kleur worden, en genoeg bekend om daaruit algemeene wetten te
als tevens de onderste laag zich tot een stratus kunnen afleiden. Die verspreiding staat evenwel
verlengt, dan mag men regen verwachten.
klaarblijkelijk in verband met de hoeveelheid reu
Goethe zegt: er zijn drie streken in de at- gen die er in elke streek valt; en dat de regen
mosfeer te onderscheiden: de hoogste kenmerkt in onmiddellijke betrekking staat tot de vruchtzich door eene groote droogfce, zij tracht de voch- baarheid van den bodem, is algemeen bekend. Doch
tigheid der lagere streken tot zich te trekken; in die vruchtbaarheid is niet aan den weldadigen indie streek is de lucht helder of bedekt met enkele vloed van den regen alleen die de velden besproeit,
vederwolken. Tot de middenste luchtlaag behooren nocli aan die van de sneeuw die hen in den winter
de hoopwolken met hare wonderlijke en afwisse- beschermt, te danken: de wolken, die zich als een
lende vormen die bij de bergbewoners vanDuitsch- sluier over de aarde uitbreiden, houden de opper-
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vlakte warm en beschermen haar voor de uitdrooging, ten, en toen plotseling verdwenen. Soms waren
en , zooals Maury te recht opmerkt, "als hare taak op diefiguren flauw en onbepaald, maar op een aneen punt volbracht is, worden zij door de winden der oogenblik duidelijk en scherp van omtrek. De
naar elders gevoerd om daar de zelfde rol te spelen." lezer heeft zeker wel begrepen dat dit verschijnsel
Vooral in den gordfcl der windstilte, omstreeks door de schaduw der waarnemers op de wolken
den evenaar, kan men den invloed der wolken op voortgebracht wordt. Op biz. 41 ziet men eene
het klimaat en den plantengroei het best bespeu- af be elding van het spook van den Brocken.
Gedurende zijne reis met La Condamine in de
ren. Terwijl in de streek der passaatwinden ten
noorden en ten zuiden van den evenaar de lucht Cordilleras zag Bouguer een dergelijk verschijnsel
gewoonlijk helder of met kleine wolkjes bezaaid op den top van den berg Pambamaria. "Wij zagen
is, ziet men, integendeel, als men den gordel der met verwondering," zegt hij, "dat het hoofd van
windstilte nadert, de lucht betrokken en met dikke ons schaduwbeeld versierd was met een krans van
wolken bedekt worden, ontstaande door de met drie of vier ringen van eene zeer heldere kleur;
waterdamp beladene luehtmassa's die door de pas- elke ring als een regenboog gekleurd, dat is met
saatwinden onophoudelijk naar dien gordel heenge- het rood naar buiten. Het was als 't ware eene
voerd worden. De zoo gevormde ophooping van soort van apotheose voor elk van ons, en ik mag
wolken strekt zich als een ring, de cloudring van niet verzwijgen dat wij alien het recht pleizierig
Maury, rondom de aarde uit, verplaatst zich eenigs- vonden zoo met een aureool versierd te zijn."
Kaemtz heeft het zelfde op de Alpen gezien.
zins zuidwaarts of noordwaarts, beschut beurtelings
de onderscheidene parallellen die hij bedekt tegen Zoodra zijn schaduw op de wolken viel, was het
de hitte der zon, en brengt er regen op bepaalde hoofd van het beeld met een lichtkrans omringd.
Scoresby heeft dit verschijnsel in de poolstreken,
tijden.
Boven sprak ik reeds met een enkel woord Ramond op de Pyreneen, en De Saussure op de
over den invloed dien de bergen op de verdichting Alpen waargenomen; het is onder den naam van
van waterdamp uitoefenen. De Gasparin zegt daar- anthelie bij de geleerden bekend.
Zulk een versehijnsel ziet men ook wel eens bij
van: "Men weet dat de haven van Plymouth ten
oosten en ten westen door twee met bosch bedekte het op- en ondergaan der zon als het mistig is.
kapen bepaald wordt. Harvey heeft opgemerkt dat Meestal is het schaduwbeeld in de lucht weinig
een dichte, omschrevene wolk die van het westen grooter dan het origineel, en bijna altijd is het
kwam, verdween terwijl zij over den zeearm trok, hoofd met een lichtkrans omringd. Het is te been zich weer vormde toen zij den tegenovergestel- grijpen dat zulke verschynselen aanleiding tot
spookvertelseltjes hebben kunnen geven, vooral in
den oever bereikte."
De zonderlinge en soms zeer vreemde vormen bergachtige streken, waar de hooge, met wolken
der wolken in de gebergten, hebben niet zelden gekroonde toppen soms zulk een zonderling voortot bijgeloovige denkbeelden aanleiding gegeven. komen hebben.
Zoo zijn b. v. de bewoners van zekere gedeelten
Als de zon aan den horizon is, kan men soms
der Vogesen nog in de meening dat er booze ook, als men langs een spoorweg gaat, deschadugeesten in aantocht zijn, als er donkere wolken wen der telegraafpalen zien verschijnen op de
over de bergtoppen trekken. Ook het spook van witte rook- en dampwolk die uit den schoorsteen van
denBrocken is langen tijd voor een bovennatuur- de locomotief komt. En niet zelden ook zien luchtlijk wezen gehouden. Eene goede beschrijving van reizigers het vergroote beeld van den ballon op
dit verschijnsel hebben wij aan Hane te danken, de wolken waar zij doorheen trekken. Al die verdie meer dan dertig maal den top van den Brocken schijuselen zijn gelijk aan het spook van den
beklommen heeft, om dat voorwerp van zijne nieuws- Brocken.
gierigheid te zien. Eens weer op dien bergtop
Als men op een zeer hoogen berg staat, ziet
staande, zag hij, terwijl het helder weer was, en men soms dat de schaduw van dien berg door de onde wind doorschijnende dampen naar het westen, dergaande zon op de wolken geworpen wordt. Branaar de Achtermannshohe, dreef, eene monsterach- vais en Martins hebben dit verschijnsel op een
tig groote menschelijke gedaante in de lucht. Een hunner beklimmingen van den Mont-Blanc waargewindvlaag zou bijna den hoed van den heer Hane nomen : de eerstgenoemde geleerde verhaalt dit
van zijn hoofd gewaaid hebben — hij sloeg er de volgenderwijs:
hand aan, en de gedaante deed het zelfde. Ter"Toen de zon op het punt van onder te gaan
stond daarop bukte hij zich, en ook het spook was, zagen wij den anderen kant uit, en ontdekbukte zich. Toen ging een ander persoon naast ten niet zonder eenige verwondering de schaduw
den heer Hane staan, maar beiden zagen nu niets, van den Mont-Blanc op de met sneeuw bedekte
totdat er op eens twee reusachtige gedaanten bo- toppen in het oosten. Zij klom. naarmate de zon
ven de Achtermannshohe in de lucht verschenen, daalde, in de lucht op, en bleef zeer duidelijk
die de zelfde bewegingen als de twee mannen maak- zichtbaar. De hemel was boven dien bruinen scha-
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duwkegel rooskleurig purper van kleur, en vooral rende eenige oogenblikken aan ons vertoonde. Het
op den rand van de schaduw zeer helder. Men was alsof een onzichtbaar wezen op een met vuur
verbeelde zich nu de bergen van het groote dal omzoomden troon zat, en engelen met schitterende
van Aoste, die ook op dit zelfde oogenblik hunne vleugelen het knielende aanbaden. Op het zien
sehaduwen op den hemel wierpen; de donkere, min van zoo veel heerlijkheid en luister stonden wij en
of meer groenachtige partijen daar beneden; en onze gidsen bewegingloos, en een kreet van beboven elke schaduw den purperen hemel met den wondering ontsnapte onze borst. Ik heb het prachdonkeren rooskleurigen rand die de vormen der seha- tige noorderlicht gezien met zijne kroon in het
duwen afteekende; men voege daarbij de scherpe zenith en zijne doorschijnende wandelende zuilen,
omtrekken van de schaduwkegels, en men zal nog het noorderlicht waarbij onze fraaiste vuurwerken
slechts een onvolledig denkbeeld hebben van de in het niet verdwijnen; maar het gezicht op den
pracht van het natuurverschijnsel dat zich gedu- Mont-Blanc op dien avond was nog veel prachtiger."

LICHTGAS UIT PETROLEUM.

Wat er bij het zuiveren van ruwe petroleum overblijft, kan op zeer geschikte wijze, volgens de methode
van Prof. Hirzel te Leipzig, gebruikt worden om er
lichtgas van te stoken. Het uit die stoffen gestookte
gas heeft een soortelijk gewicht van 0,698, een
maal grooter lichtgevend vermogen dan gas uit
steenkolen, brandt in de
kleinste branders die in het
uur nauwelijks een kubiekvoet gas verbranden met
een zeer schoone, helderwitte, groote vlam, is volkomen vrij van zwavelhoudende en ammoniakale bijmengselen, bestaat uit
koolwaterstoffen, kan langen tijd zelfs bij winterkoude in den gasmeter bewaard worden, en is bovendien zeer goedkoop.
De toestel om dit gas te
stoken is zeer eenvoudig
Hij bestaat slechts uit een
in een oven gemetselden
retort A, een bak B, ge
vuld met de stoffen die bij
het zuiveren van petroleum
overgebleven zijn; een tot
vulling van den retort dienend, zelfwerkend drijfwerk C, en den condensator D, waaruit het gas
in den gasmeter geleid wordt.
Als men den retort roodgloeiend stookt en het
drijfwerk aan den gang maakt, krijgt men zooveel

gas dat men met zulk een toestel 200 vlammen
onderhouden kan; 70 tot 75 pond overblijfselen van
petroleumraffinaderijen leveren 1000 kubiek voet petroleumgas die gelijk staan met 4000 tot 5000 kubiek voet steenkolengas. Daarbij is deze gasbereiding volkomen" zonder gevaar, daar de petroleumoverblijfsels moeielijk ontbrandbaar zijn. De geheele
toestel neemt veel minder
plaats in dan een inrichting om steenkolengas te
stoken: men kan kleinere
gasmeters en nauwere gasbuizen gebruiken, heeft
geen afzonderlijke drijfkracht en geen zuiveringstoestel noodig, en dus is
de geheele inrichting veel
goedkooper dan een gewone gasfabriek. Daarbij
komt dat de geheele bewerking zeer zindelijk is,
daar men geen teer of andere bij product en maar
slechts gas verkrijgt, en
de fabrieatie is zoo eenvoudig dat elk werkman
haar doen kan. Om al die
redenen zijn zulke inrichtingen vooral voor fabrieken, kasernen, spoorwegstations, hotels , hospitalen enz. aan te bevelen. Reeds lang wordt er in
de petroleumraffinaderij van Hirzel en Gerhard te
Plagwitz bij Leipzig, op die wijze gas gestookt.

DE VIOOLSPELER VAN EDUARD STEINLE.

Eduard Steinle, de teekenaar vaij achterstaande
plaat, is een leerling van Overbeck en van Cornelius,
en is in Duitschland zeer beroemd. Vooral heeft hij
zijne vermaardheid aan zijne religieuse composition
te danken, waarin zijn geest van getrouwe waarneming en zijn flinke manier van uitvoering mees-

terlijk uitkomen. Doch ook zijne andere teekeningen
bewijzen dat Steinle een der grootste kunstenaars
van Duitschland is. Zyn Vioolspeler vooral is uitmuntend. Die peinzendefiguur daar in de eenzaamheid in het venster zittende van een hoog gebouw —
hoe boeit ze u! Wat vraagt de speler, zich gansch

48

KNNIS EN KUNST.

en al overgevende aan zijne indrukken, wieernaar vorm van klanken, en zijne gedachten, gedragen
zijne toonen luistert ? Zonder dat liij er zelf aan denkt, door de trillingen der snaren, zweven ver weg in
geeft hij aan zijn gevoel en aan ziin verbeelding den de heldere lucht.

KNNIS EN KUNST.
WARMTE EN BEWEGING.

Van ouds, bij voorbeeld ten tijde der Grieken en
Romeinen, en veel vroeger vooral ook, namen de
mensclien meer dan tegenwoordig natuurverschijnselen waar die zij niet konden verklaren. Zoodra
iets dergelijks gebeurde, zoodra er iets voorviel dat
tegen den gewonen loop der dingen scheen te strijden,
schreven zij zulks onmiddellijk aan dewerkingvan
de eene of andere bovennatuurlijke macht toe. Een
geheimzinnig wezen, een geest deed het. De hitte
van den zomer en de koude van den winter werden
door booze geesten verwekt, de versehrikkingen
van den nacht waren het werk van spoken, de bliksem was de flikkering van den scepter van een god.
Thales gaf eene ziel aan den barnsteen en aan het
diamant; Paracelsus schreef de spijsvertering aan
de werking van een geest toe; en in de middeneeuwen werd het laboratorium van den alchimist
slechts verlicht door de walmende lamp der zwarte
kunst.
Hoe meer wij tot onze tijden naderen,hoe meer
de stellige wetenschappen zich ontwikkelden, des te
meer geraakte het geheimzinnige op den aclitergrond,
zonder echter nog geheel te verdwijnen; want
steeds was er nog veel wat het menschelijke begrip
te boven ging. De luclit, dampen, gassen die eerst
geesten waren, werden nu stoffen. Gassen, vloeistoffen, werden nu gehouden voor de groote werkers
in de natuur, vooral sedert men den stoom en de
electriciteit had leeren kennen. En als het noodig
was, namelijk als men de oorzaak van zekere verschijnselen niet wist te verklaren, scliiep men hypothetische vloeistoffen, die men alle eigenschappen
toediclitte welke men noodig had om de waargenomene feiten te kunnen verklaren. En zoo werden
het geluid, het licht, de warmte, de electriciteit
als zoovele vloeistoffen beschouwd die men onweegbaren noemde, want waarlijk het was moeielijk de zwaarte van een ding te scliatten dat hoogst
waarscliijnlijk niet bestaat.
Reeds in het eerst onzer eeuw begreep men dat
die onweegbare vloeistoffen slechts hypothetisch bestaan konden. Men zei, bij voorbeeld, dat het geluid.
geen vloeistof kon zijn zooals het water; dat, als
men een natte spons knijpt, er eindelijk al het
water dat zij bevat, uitgedrukt kan worden, maar
dat zulks niet het zelfde is als men een klok slaat:
men kan er duizend jaar lang op slaan zonder er
den klank uit te slaan. Derlialve, zei men, is het
geluid niet eene zelfstandigheid, maar slechts het
uitwerksel van eene meclianische werking.
Tegenwoordig, na de vele waarnemingen en proeven die er door groote geleerden genomen zijn, beschonwt men de krachten die de natuur beheerschen
hoe langer hoe meer als van mechanischen aard:
alle zoo verschillende werkingen waardoor de uit-
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wendige wereld zich aan onze zinnen vertoont, het
geluid, het licht, de warmte enz. zijn terug te brengen
tot hetgeen men beweging noemt, het zijn geen
werkelijk bestaande zelfstandigheden meer, maar
slechts bijzondere wijzen van beweging, trillingen
of scliommelingen van eene weegbare stof. En niet
slechts verklaart men daardoor eene menigte versehijnselen die voorheen onverklaarbaar waren, maar
men is er zelfs in geslaagd om de hoeveelheid beweging te leeren kennen die eene dier krachten
vomit, dat is, zijn mechanisch equivalent te vinden.
Om dit alles den lezer zoo duidelijk mogelijk te
maken, willen wij thans de warmte als eene wijze
van beweging bescliouwen. Wij willen daartoe eene
voordracht van Prof. Tyndall in the Royal Institution
van Groot Brittanje volgen.
In de meeste gevallen en vooral als men zeer
nauwkeurige proeven wil nemen, is de gewone
thermometer een veel te ruw werktuig, dat in
't geheel niet voldoende is om zeer kleine veranderingen in de warmte aan te toonen. Daarom gebruikt men bij deze proeven ook geen gewonen
thermometer, maar een veel gevoeliger werktuig,
de thermo-electrisehe zuil geheeten.
Dit vernuftig uitgedachte instrument, dat wij aan
de studien en de schranderheid van onderscheidene
natuurkundigen te danken hebben — aan Seebeck
die de thermo-electrische stroomen ontdekte, aan
Nobili die de eerste zuil samenstelde, en aan Melloni
die haar algemeen in gebruik heeft gebracht —
is gegrondvest op een zeer eenvoudig verschijnsel.
Fig. 1.

In de bovenstaandefiguur 1 is E F een staafje
antimonium en F G een staafje bismuth, die in
het punt F aan elkander gesoldeerd zijn, en H is
een ijzerdraad die de beide vrije einden der staven
E en G met elkander verbindt. Als men beide
staven bij F verwarmt, wat gebeurt er dan? Een
electrische stroom wordt er opgewekt, en gaat van
het bismuth naar het antimonium in de richting
die door het onderste gebogene pijltje aangewezeu
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er over heen te gaan. Let nu op de richting van
de beweging. Het roode uiteinde, stellen wij, is links
gegaan, dat is de richting van de beweging door
de warmte veroorzaakt. Telkens als eene warmtebron, hoe gering zij ook wezen mag, in aanraking met het punt B van de zuil gebracht wordt,
zal de naald in de zelfde richting afwijken. En omgekeerd, telkens als de naald in die richting afwijkt, mag men daaruit afleiden dat het door de
werking der warmte veroorzaakt wordt.
Als de invloed van de warmte door beademing
verwekt, opgehouden heeft, gaat de naald weldra
weder naar hare vorige plaats terug. Houden wij
nu een stuk ijs tegen de plaats B van de zuil ,
wat gebeurt er nu? Wij zien de naald op nieuw
in beweging komen, mits nu in de tegenovergestelde richting. De roode punt draait nu rechts: dit
Fig. 2.
is de richting die door de koude veroorzaakt wordt,
en wij weten dus wat dat beteekent telkens als wij
de naald zich in die richting zien bewegen.
Het is reeds geen kleiniglieid dat wij door zulk
eene gemakkelijke waarneming weten kunnen of
het koud of warm is; maar er is nog meer. Door
de kracht waarmede die beweging geschiedt en
door de snelheid die haar kenmerkt, krijgt men
kennis van de betrekkelijke hoeveelheid warmte of
koude die de zuil in de verschillende gevallen ontvangt.
Nu volgen hier eenige zeer eenvoudige proeven
die de omzettingvan beweging in warmte bewijzen.
Als wij een stuk hout, ijzer, koper of wat ook,
dat vooraf kouder gemaakt is dan de temperatuur
die de zuil heeft, met de zuil iii aanraking brengen, bespeuren wij terstond dat de naald naar den
kant der koude afwijkt; maar als wij nu dit zelfde
Onze tweede figuur vertoont die twee werktui- stuk hout of metaal zacht, ja zelfs zeer zacht tegen gereed gezet: T T is de magneetnaald; aan gen de zuil wrijven, duurt het niet lang of de
het eene einde heeft zij een rood en aan het an- naald gaat tot nul terug, en zelfs over dat punt
dere een blauw stukje papier als een pijlspits ge- heen naar den kant der warmte. Dit is gemakkesneden; zij hangt aan een ongetweernden draad ka- lijk te verklaren: het is duidelijk dat de warmte
toen X, en wordt beschermd door een glazen klok vermeerderd is geworden door de wrijving van
het stuk hout tegen de zuil.
H, die haar voor de luchtstroomen beveiligt.
Het einde B van de zuil is hier het punt waar de
Doch het is juist niet noodig om het stuk hout
staven aan elkander gesoldeerd zijn, waarover wij tegen de zuil zelf te wrijven om de naald te doen
boven spraken; het is eene vereeniging van zeker afwijken; elke andere wrijving zal het zelfde uitgetal antimonium- en bismuthstaven: het spreekt werken. Zoo, bij voorbeeld, als wij in plaats van?
van zelf dat hoe meer paren staven men vereenigt, gelijk wij gedaan hebben, een stuk leder (dat wij eerst
des te krachtiger is de uitwerking. De naald is in koud gemaakt hebben) wrijven op de mouw van
rust: om haar in beweging te brengen is er niets ons kleed of op de tafel, bespeuren wij dat er
anders noodig als de plaats B een weinig te ver- warmte voortgebracht is zoodra wij er de zuil mewarmen. Breng den mond er dicht bij en adem er de aanraken.
eenige oogenblikken op, en uw warme adem is volHier heb ik een glas met kwik. Het kwik is
doende om een stroom te doen ontstaan. De naald koud, en doet de naald naar links afwijken. Ik giet
gaat afwijken en stelt zich zelfs kruiselings met het in een ander glas over: het is nog koud. Maar
den stand dien zij in rust had. Een klein stukje ik giet het herhaalde malen uit het eene glas in
leder op dat punt bevestigd, dat is op 90 graden het andere , langzamerhand wordt het warm, en de
van haar normalen stand, keert haar en belet haar naald van den galvanometer wijkt rechts af. Gij
wordt, en van het antimonium naar het bismuth
door den verbindingsdraad in de richting van het
bovenste pijltje. Dit gebeurt als men het punt F
verhit; als men het verkoelt ontstaat er een stroom
in tegenovergestelde richting.
Dit is het waarop de samenstelling van de thermoelectrische zuil gebouwd is. Een zeer eenvoudige
zaak, zult gij zeggen. Zeker, maar zijn de eenvoudigste dingen niet bijna altijd de besten? Om
de richting van den stroom waar te nemen, brengt
men den ijzerdraad in verbinding met een galvanometer, dat is met een magneetnaald die geisoleerd
is, dat wil zeggen, voor alle storende invloeden
beveiligd. Als dat gedaan is, zijn de thermo-electrische zuil en de galvanometer gereed om er proeven mede te nemen.

KNNIS EN KUNST.

51

boren, en groeven hakken in den grond; van afkomst zijn zij Spanjaarden, Franschen, Engelschen, Duitschers. Laat ons een blik werpen op
die mijnwerkers van Amerika: en beginnen wij met
den man die zilver haalt uit den bodem van Peru.
De mijnwerkers van spaansch Amerika hebben
veel in voorkomen en karakter wat hunne voorvaderen herinnert. Zou het dus niet goed zijn eerst
een oog te slaan op den spaanschen mijnwerker?
In Spanje, van de Asturien tot de Sierra Morena, van de Pyreneen tot de Sierra Nevada, in
de ijzer-, zink-, lood-, zilver-, kwik- en kopermijnen onderscheidt de mijnwerker zich overal door
den een of anderen karaktertrek. Die van Asturie
is stug, min of meer somber, geen praatjesmaker, gelijk alle Spanjaarden van het noorden van
Spanje. De bewoners der Sierra's van Gador, van
Almagrera en van de Alpujarras, bergen die vol
zijn van lood en zilver; de mijnwerkers van Carthagena en Almeria; maar vooral de andaluzische
mijnwerkers, van Huelva of van Sevilla , zijn
vroolijker en vriendelijker dan die van Asturie.
Hun karakter staat onder den gelukkigen invloed van den schoonen hemel van hun land, het
land van brem en laurierrozen, het "schoone land
van Spanje" waarvan de romancero zingt. Slechts de
mijnwerker van Almaden, vergiftigd door kwikdampen, gaat treurig een vroegtijdigen dood tegemoet, als een slachtoffer van het werk onder de
aarde. Houden wij ons even bij die kwikmijnen van
Almaden op. Het arbeiden in de mijnen is zoo
gevaarlijk, dat er tot in het begin van onze eeuw
slechts veroordeelde misdadigers voor gebruikt werden. Almaden was de zetel van een presidio of
correctioneele gevangenis, en die gevangenis stond
door een onderaardschen gang met de mijn in
verband. Tegenwoordig zyn alle werklieden vrij.
Men lokt hen door onderscheidene voordeelen: het
in eigendom geven van een stuk gronds, vrijstelling van den militairen dienst enz. Zij werken
slechts den eenen dag om den anderen, en krijgen
gratis geneeskundige hulp als zij ziek zijn. Slechts
enkelen kunnen weerstand bieden aan den invloed
van het kwik. Bleek, mager, en lijdende aan speekselvloed, vallen hunne tanden uit; zij lijden aan
krampen en bevingen, en sterven uitgeteerd of
idioot. In dat land der treurigheid worden zelfs de
planten door het metaal vergiftigd, de grond is er
(Wordt vervolgd.) onvruchtbaar, het eenige wat hij te Almaden oplevert is kwik. Vier duizend werklieden leven daar.
Het kwik, door distillatie uit het kwikerts getrokDE MIJNWERKER IN AMERIKA.
ken, wordt in ijzerenflesschen gedaan, waarop een
De oorspronkelijke bewoners van de Nieuwe We- ijzeren stop wordt geschroefd. Op muildieren, met
reld, de Indiaan van Zuid-Amerika en de rood- een escorte van soldaten om de roovers af te houden, worden deflesschen met kwik naar Cordova
huid van Noord-Amerika, werken niet in den aardgebracht. Van daar gaan zij per spoor naar Sevilla.
bodem om schatten op te graven, om koper en
Wij keeren na dit korte uitstapje tot onze spaanijzer, zilver en goud te halen uit de ingewanden
der aarde. Vreemdelingen zijn het die daar mijnen sche mijnwerkers terug.

zult misschien zeggen: die beide glazen zijn warm
geworden door de aanraking van uwe warme handen; maar om die oorzaak van dwaling te voorkomen, lieb ik de glazen dik met zelfkant omwikkeld. Wat is dan de oorzaak van de voortgebrachte warmte ? De wrijving die de kwikbolletjes
op elkander uitoefenden tijdens het overgieten uit
het eene glas in het andere.
Behalve door wrijving kunnen wij ook warmte
doen ontstaan door samendrukking: wij kunnen
ook daardoor beweging omzetten in warmte. Hier
is een stuk hout dat kouder is dan de lucht, en
dus ook kouder dan de zuil die zich in de zelfde
middenstof bevindt: het doet de naald naar den
kouden kant afwijken. Laat ons nu het hout tusschen de platen van een hydraulische pers leggen
en drukken het samen. Wat gebeurt er? Ofschoon
de platen van de pers koud zijn en gevolgelijk geen
warmte aan het hout hebben kunnen mededeelen,
zien wij toch dat de naald naar den kant van de
warmte afwijkt, zoodra wij het saamgedrukte stuk
hout tegen de zuil houden.
Even als door drukking wordt er ook door
schokken of kloppen warmte voortgebracht. En
dit is veelal zelfs zeer duidelijk waar te nemen.
Iedereen weet dat als er lang met een hamer op
den kop van een spijker geslagen wordt, die kop
eindelijk zoo heet wordt dat men er de vingers
aan kan branden. Als wij een looden kogel op een
aambeeld leggen en er herhaaldelijk op slaan, bespeuren wij, als wij er aan raken, dat de warmte
merkbaar grooter geworden is, en als wij met slaan
volhouden totdat de kogel geheel plat geklopt is,
dan kunnen wij er onzen vinger aan branden als
wij hem er maar even opzetten, en dat zou
een uitnemend bewijs zijn van de verandering of
omzetting van beweging in warmte. Immers de mechanische kracht waarmede de hamer bezield is
als hij op het aambeeld valt, wordt plotseling vernietigd door den schok: maar is daarom ook de beweging vernietigd? Wel neen, er gaat niets verloren in de natuur. De beweging is in warmte omgezet, en die warmte is mathematisch gelijk aan
de verloren gegane beweging, zoodat zij op hare
beurt, als zij ongeschonden verzameld en toegepast
kon worden, in staat zou zijn om den hamer opte
lichten tot de hoogte waarvan hij gevallen is.
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In de Asturien en aan den voet der Pyreneen en waarvan men touw, gareelen voor trekdieren, en
zijn de spaansche mijnwerkers en smelters in alles zelfs papier maakt. En ook sprak ik niet van den
zeer matig. Een stuk brood, dikke wijn die in een mantel, la manta, een gestreepte deken, heldervan
schapehuid bewaard wordt en naar teerriekt, meel- kleuren, en niet meer chocolaadkleurig, zooals die
achtige lupinenzaden, garbanzos, vormen een feest- van den mijnwerker uit het noorden. La manta is
maal, vooral als het besproeid wordt met een ran- voor den mijnwerker uit het zuiden wat de poncho
sche olie die wij niet eens goed genoeg om in de is voor dien van Chili, de sarape voor dien van
lamp te branden zouden vinden. Niet zelden is Mexico, dat is een mantel, een deken, en, als't
zulk een schraal maal het eenige in de vieren- noodig is, een bed. Een echte mijnwerker van Altwintig uren: het middagmaal. 'sMorgens en 'savonds meria wordt geboren en sterft in zijn manta, en
eet men wat voor de hand ligt, of niets. De ciga- laat hem aan zijne erfgenamen 11a. In Andaluzie
retto is zelden uit den mond, zelfs gedurende den draagt ook de mijnwerker de manta, en bovendien
arbeid. Als het werk gedaan is, doet de mijnwer- een hoed met veeren. Zondags trekt hij een kort
ker zijn bruigeborduurd
nen mantel om,
buisje aan en
zet den breedeenkorte broek,
geranden somen ziet er dan
brero op, en
op zijne manier
gaat zwijgend
uit als een mayo,
naar zijne hut.
een oudste zoon
Aan deze hoofdvan
goeden
trekken herhuize.
kent men zooDe woning
wel Castilianen
van die bewoen Basken, als
ners van de
Navarreezen,
Sierra Nevada
Cataloniers en
en de Sierra
Aragoneezen.
Morena is in
In het zuiden
overeenstemvan het schierming met hun
eiland, in de
Weeding: een
Sierra Almaarmoedige hut
grera of de
van steenen en
Sierra de Gaklei gebouwd.
dor, ver van de
Hier en daar
bewoonde streeenige koperen
ken, is het leof ijzeren potven van den
ten , een pomijnwerker nog
reuze aarden
harder en nog
pot, de alcaravoller van ontza, om het wabeeringen —
ter koel te houmaar wie denkt
den, en eenige
in Spanje aan
manden van
Een baretero of mijnwerker.
levensgemak ?
esparto o'f van
Een wijde broek van zeildoek die tot de knieen reikt; teenen. De haard is in het midden; het bed is
een gordel om het lijf om er tabak, een mes en de nergens; men slaapt op den grond waar men wil,
beurs in te steken; een zakdoek om het hoofd ge- in de wollen manta gerold.
knoopt, in plaats van een hoed; en eindelijk het
Het voedsel is evenredig aan de woning en de
kleedingstuk dat de schaamachtige Engelschen het kleeding. Yoor ontbijt een soep, bestaande uit
inexpressible noemen — zij meenen echter het inex-warm water, olie (en welke olie!), en daarin
primable — en dat wij eenvoudig den naam geven drijven knoflook, tomaten en stukjes brood. Yoor
dien het toekomt, het hemd, maken de geheele middagmaal rijst en stokvisch, lupinen, snijboouitrusting van den mijnwerker uit. Doch neen, ik nen of erwten, alles met olie overgoten en
vergeet de sandalen van esparto: een grassoort die
met piment gekruid in een houten nap. Voor
in geheel het zuiden van Spanje in het wild groeit, en
avondmaal het zelfde. De drie maaltijden koswelks taaie en buigzame vezels men niet slechts
ten ongeveer 32\ cent van onze munt, het brood
tot sandalen maar ook tot manden en matten vlecht,
er bij gerekend. En met dat weinige is de spaan-
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sche mijnwerker vlijtig, onderdanig, moedig en
verstandig: mijnwerker, voerman, smelter, iedereen doet zijn werk zonder geschreeuw, en is gehoorzaam aan zijn chef.
Laat ons nu oversteken naar Amerika, en wel,
zooals ik boven zeide, naar Peru.
Hoe heeft men zilver in den bodem van Peru
ontdekt ?
De sonde, het werktuig dat men in den grond
steekt om steenkool op te sporen, kan niet gebruikt worden om ertsaders in den bodem op te
zoeken. Dat zou vergeefsche moeite zijn: de sonde
zou in den regel geen ertsader treffen: bij uitzondering slechts
zou het gebeuren. Steenkool,
steenzout, petroleum, water,
gassen , alles
wat niet in
aders of gangen maar in
lagen in den
bodem ligt, kan
door de sonde opgespoord
worden; maar
hoe zonderling
zou het niet zijn
dat een sonde
juist op een zilver- of lood- of
kopererts-ader
stiet!
Hoe heeft
men dan zulke
ertsaders ontdekt? Vooreerst door dat
zij uitloopers
naar de oppervlakte zenden,
die de aandacht
van den mensch
Een apire
hebben getrokken; ten tweede bij toeval; en ten derde door
de wetenschap. De wetenschap heeft tot heden
nog niet veel ertsaders aangewezen — trouwens
zij is ook nog zeer jong. Het toeval is wel de
groote aanwijzer van ertsaderen geweest. Hier is
het tegendeel van hetgeen in het Evangelie gezegd wordt: die vinden, zijn zij die niet zoeken. Een herder, een arme werkman, een slaaf,
soms zelfs een kind zijn de uitverkorenen om aan
de wereld de metaalschatten te doen kennen, die
in den aardbodem verborgen zijn. Wie heeft de
meeste mijnen van Amerika ontdekt ? Columbus niet,
Cortez niet, Pizarro ook niet. Als de mijnen niet
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reeds van oud bekend waren, als de inboorlingen
de plaatsen waar zij metalen vonden niet aan de
conquistadores aangewezen hadden, dan was het
een herder, een jager of een Indiaan die erts
vond. Zoo zijn de beroemde zilvermijnen van Peru
ontdekt. Een herder verzamelt eenige takjes, steekt
die in brand, en kookt erzijn schralen maaltijd op.
Een steen, door de vlam geraakt, smelt een weinig aan de kanten, en vertoont een zilverachtigen
glans. De steen is zwaar en vast. De herder brengt
hem naar de Munt te Lima. Men onderzoekt hem:
het is zilver. De spaansche wet maakt den vinder
eigenaar van de mijn: de herder ontgint zijn
mijn, en is weldra millioenair.
Dit is geen
fabeltje: het
geschiedde in
1630,entegenwoordig heet
die mijn Cerro
de Pasco.
De mijnwerkers
in
spaansch Amerika, zeide ik
boven, hebben
veel in hun karakter van hunne castiljaansche en andaluzische voorvaderen, vooral
matigheid, eergevoel en een
schijnbare onverschilligheid.
In Chili,Peru en Mexico
vormen zij een
kraehtig, onvermoeid menschenras. Daar
vindt men den
of ertsdrager.
baretero of mijnbareta noemt men het lange stalen
werker,
breekijzer waarmede hij het erts los maakt uit den
gang: daarom noemt men hem baretero — en den
apire of ertsdrager. Op biz. 52 ziet gij een baretero
en op biz. 53 een apire afgebeeld.
Het is de apire die in een stikkend heete lucht
het erts in een lederen zak draagt door de eindeloos
lange mijngangen, en het naar boven brengt langs
ongemakkelijke ladders. In Peru en Chili is deze
de andere hand van den mijnwerker. Tenatero noemt
men hem in Mexico. De tenatero wekte in het
eerst van onze eeuw de verwondering op van Yon
Humboldt. De ijver en de goede wil waarmede
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de tenatero zijn moeielijk werk doet, aclit of tien worden, en honger noch dorst krijgen. De Indiaan
maal daags achtereen en zonder uitrusten ladders die over de Andes trekt, beladen als een muilvan achttienhonderd sporten beklimmende, het bo- dier, kan verscheidene dagen zonder te eten voortvenlijf tot aan den gordel naakt, steunende op een gaan als hij slechts coca genoeg heeft. Looit het
kleinen stok, en beladen met een gewicht dat sap van die bladeren de wanden van zijn maag, en
soms honderd ned. pond te boven gaat — dat alles maakt het die ongevoelig? De physioloog weet
vervulde den beroemden reiziger met verbazing. nog geen goede verklaring hiervan te geven, maar
Er zijn mannen van zestig jaar, en kinderen van het is daarom niet minder waar. In Peru wordt
nauwelijks twaalf jaar, die als dragers werken.
zooveel coca verbruikt dat het kweeken van die
Vergelijkt men het werk dat deze spaansch- plant en de handel daarin een belangrijken tak
amerikanen doen met den arbeid der angel-saksi- van industrie vormen. De Indiaan die coca kauwt,
sche werklieden die ook in de mijnen van Amerika heeft aan zijn gordel een kalebas met kalk, en
werken, dan blijkt het duidelijk dat de eersten neemt die er met een stokje uit. Die gewoonte
veel minder uitvoeren dan de laatsten, maar zij wordt zoo krachtig bij de cocakauwers, dat zij
eten ook veel minder. Welk een groot verschil in zelfs in den slaap die bladeren kauwen. Op den
elk opzieht tusschen die twee menschenrassen! duur heeft de coca een nadeeligen invloed op de
De Cornishmen hebben hun gelijken niet in dehersenen, en vermindert de verstandelijke verwijze waarop zij met buskruit een kwartsader aan- mogens.
tasten; zij winnen een dagloon van ongeveer tien
Ik noemde zoo even den Indiaan van Zuid-Amerika.
gulden, terwijl de spaansche, chileesche en mexi- Ook hij heeft voor den onaf hankelijkheidsoorlog in de
caansche werklieden geen vijf kunnen verdienen. mijnen gewerkt: de conquistadores hebben hem daarDe eersten zijn krachtige mannen, groote roast- toe gedwongen met eene wreedheid en ruwheid
beef-stem en gin- m whiskey-Hrvak^vB: als 't werk
grooter dan die waarvan de Ouden ooit een voorgedaan is, geven zij zich aan onmatigheid over, beeld gegeven hadden ten opzichte van hunne slaworden dan twistgierig, en vechten onder elk- ven of in den oorlog gemaakte gevangenen. Men
ander. De laatsten zijn altijd kalm, matig, gedul- noemde dat gedwongene werk van den Indiaan la
dig, zoowel gedurende het werk als in den tijd mita. In Peru en Bolivia stonden de Indianen hervan uitspanning, groote liefhebbers van het roo- haalde malen op, om zich aan die overheersching
ken van papelitos, en hartstochtelijke spelers. Zij te onttrekken, maar steeds werden zij weer onderleven van bijna niets, van eenige gedroogde vijgen drukt. De beroemdste opstand is die van 1780. De
en een weinig charqui, dat is in de zon gedroogd cacique Tupai-Amaru, een afstammeling van de
vleesch, hetwelk er uitziet als een stuk van een Inca's, wapende de Indianen, en bood twee jaren
leeren riem. Zij werken slechts om dat sobere lang weerstand aan den onderkoning van Peru.
maal, la comida, zooals zij zeggen, te verkrijgen, Eindelijk werd hij gevangen genomen en met zijne
rusten uit zoodra zij eenige piasters bij een hebben, vrouw Mi^aela omgebracht. Hunne armen en beeen verspelen die tot den laatsten maravedi met nen werden in stukken gehouwen en in onderscheila monte, het zuid-amerikaansche baccarat. Zij dene steden ten toon gesteld, hunne lichamen verhouden van alleS wat schittert en in 't oog valt: brand, en de asch in den wind geworpen. Groote
een pistool of een revolver in den gordel, een troepen slaven werden toen elk jaar naar de mijmes, machete, in de laars, de sarape of den pon-nen van Pasco, Potosi, Huancavelica enHuantacajo
cho , een gestreepten mantel, over de schouders ge- gezonden. Zij stierven daar bij duizenden, ten geworpen, zilver en knoopjes aan het vest en op den volge van het zware werk en de barbaarsche bebroeknaad, een grooten hoed van vigoniawol met handeling. In Mexico was la mita niet gemakkegoudgalon op het hoofd.
lijker dan in Zuid-Amerika. Maar zij hield geheel
Doch hoe sober de mijnwerker der kolonien op toen de kolonien zich van het moederland afook leeft, charqui en drooge vijgen kan hij niet scheidden. Sedert dien tijd werken in geheel Amemissen, en bovendien heeft hij nog een andere rika geen Indianen gedwongen in de mijnen. Zij
behoefte. Er is een heester die in deze streken, zijn weer in de bosschen gaan leven, zooals hun
vooral in Peru, gekweekt wordt, de coca. De mijn- aard medebrengt. Wel is waar ontmoet men somwerker vermengt coca-bladeren met ongebluschte tijds inboorlingen in de mijnen, maar zij zijn er
kalk, en kauwt die onophoudelijk. Gelijk de Hin- dan vrijwillig ingegaan. In oorlogstijd worden zij
doe zijn betel, de Chinees zijn opium, en de zee- nog wel eens tot mijnwerken gedwongen. Zij worden
man zijn pruim tabak niet kan missen, zoo ook vooral gebruikt om in de opene lucht zilvererts te
kan de Indiaan van Zuid-Amerika niet zonder zijn kloppen en te stampen.
coca. De mijnwerkers van Chili en Peru hebben
Nu gaan wij naar Noord-Amerika.
het cocakauwen van de Indianen overgenomen, en
Ook in Californie werkt de Indiaan niet in de
kauwen nu altijd die bladeren. Zij beweren dat mijnen: dat is een werk goed genoeg voor den
zij daardoor beter kunnen werken, niet vermoeid blanke, meent hij, maar niet voor den rooden man.
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In liet graafschap Mariposa gaan de Indianen, een pepiten nuggets. De grootte der pepiten wisselt af
verachtelijken blik op de smelterijen werpende, tusschen een speldeknop en een vuist, ja zelfs
die inrichtingen voorbij. Wat behoeven zij zulk vindt men in sommige museums pepiten van vijfwerk te doen? Een boog, eenige pijlen, een veder tien tot dertig pond zwaar.
Uit alle landen der aarde afkomstig, vormen de
in het haar, een been of vischgraat door het oor
goudwasschers
wel samen een soort van familie,
of door den neus gestoken, een hut onder de boomen, wat willen zij meer? Wat geven zij om pe- maar elk lid behoudt toch zijn bij zonder karakter.
piten en goudzand. Wat zouden zij er mede doen, Bovenaan staat de Chinees. Het zijn geduldige,
die Nez-perces, zooals de Franschen van Canada vlijtige werkers, die Chineezen: zij zijn het die
de wieg, de cradle of de rocker der Engelschen,
hen noemen.
De Chippeways die aan het Bovenmeer wonen, op de placers hebben ingevoerd; zij zijn het die,
zien met eene even groote verachting op dekoper- de geringste winst niet versmadende, het zand
mynen neder, als die van Californie op de goud- wasschen dat door anderen veracht wordt als niet
mijnen. Echter zijn het de voorvaderen van die genoeg goud opleverende.
Wasschen van goudzand is het vooral wat op
zelfde Chippeways die het eerst de kopermijnen van
het Bovenmeer ontgonnen, en er erts uitgehaald de placers gebeurt. De placers worden daardoor in
hebben, losgemaakt door de steenen hamers die wasscherijen in de opene lucht veranderd: daarom
men nog hier en daar vergeten in de mijnen vindt. noemen de Spanjaarden hen ook wel lavaderos. Het
Zie op biz. 56 een Chippeway-mijnwerker in zijn doel van het wasschen is natuurlijk niets anders
als de lichtere stoffen te scheiden van de zwaarwerkpak.
Ook de Azteken in Mexico kenden het koper, deren, door middel van water. Wasschen is
en maakten reeds alliages van koper en tin; zelfs dan ook het eerste wat men op de placers van
wisten zij dat brons te harden. Tegenwoordig zijn Californie en Nieuw-Holland doet. Voor de komst
die stammen overal in verval, en niet meer in staat van de Europeanen gebruikten de Indianen daartoe
om partij te trekken van de schatten die in hun den hoorn of poruna. De poruna is een overlangsch
bodem verborgen liggen. De blanke man, die zoo doorgesnedene koeiehoorn, in warm water tot een
lang reeds door hunne waarzeggers voorspeld was, langwerpige schaal gefatsoeneerd. Ook gebruikten
is gekomen, en bebouwt nu hunne jachtvelden. de Indianen de bate, een groote houten beker van
Wat wonder dat de roode man wijkt voor den twee voet middenlijn maar zeer ondiep, gemaakt
blanke! Is't niet billijk dat hij heenga enverdwijne, uit een stuk van een boomstam. De Europeanen
de man die geen gebruik heeft weten te maken hebben in Californie de poruna en de bate vervan de schatten die de natuur hem zoo ruimschoots vangen door een vertind ijzeren schotel, en later
door een van blik.
aanbood ?
Hetzij men den hoorn, den beker of den schotel
Slechts waar het werk niet zwaar is, zooals op
gebruikt,
de bewerking is toch de zelfde. Men doet
de placers, de plaatsen waar men goud vindt,
werkt de Indiaan soms mede. Overigens vindt men er een handvol zand en een schep water in, schudt
op die placers een zeer bijzondere klasse van mijn- den schotel al ronddraaiende, en houdt hem tevens
een weinig scheef. De zwaarste deeltjes zakkennaar
werkers, de groote familie der goudwasschers.
den
bodem, de lichtsten spoelen er uit. De grofste
Ik noemde het woord placer. Placer is de naam
door de Spanjaarden aan de goudhoudende allu- steenen en klonters zoekt men er met de handen
vien van Amerika gegeven. Placer beteekent in uit. Eindelijk ligt het goud op den bodem met
het castiliaansch "pleizier," en hier "plaats van eenige getrouwe kameraden, platina dat mede verpleizier," wat de placers in het eerst gewoonlijk zameld wordt, magnetisch ijzer dat men er met
zijn. Zulke oppervlakkige lagen zand, gerolde keien, een magneetnaald uithaalt, en sommige edelgesteenklei en gruis vindt men zoowel in de oude bedden van ten, waarbij soms een diamant is.
rivieren en beken als op de vlakten. Soms zijn het
Die manier van goudwasschen is voldoende om
zeer dikke lagen zand, leem en keien, aaneenge- een proef te nemen of het zand goudhoudend is,
lijmd tot een grindsteen. Die stoffen zijn afkomstig van en zelfs bij eene exploitatie in het klein als de
de gesteenten der omliggende bergen, graniet en placer zeer rijk is; maar in vele gevallen is dat
kwartsrots, lei en zandsteen: door de verweering niet het geval. De Chineezen hebben, zooals ik
en de kracht van het water zijn zij van de hoog- boven zeide, de wieg die de Engelschen cradle of
ten gespoeld. Zij bevatten in Californie en Australie rocker heeten, op de placers gebracht. De wieg is
platina en goud in gedegen toestand, in poeder of een langwerpige trog van voren open, dien men eene
stof, in plaatjes en in pepiten. Pepita is ook een schommelende beweging geeft. Op dien trog staat
spaansch woord; het beteekent pit, kleine kern, een zeef, en daaronder een schuins staande plank
b. v. een druivepit; de goudklompjes worden pe- met doek overtrokken. Op die zeef werpt men het
piten geheeten omdat zij op die dingen gelijken. zand, het grind of de aarde die men wasschen
Om de zelfde reden noemen de Engelschen die wil; met de eene hand doet men de wieg schom-
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melen en met de andere schept men er water in. hunnen, van "Kwang Tsjew, een man gezond van
De fijne stoffen, zandkorreltjes, splintertjes en rede, vijfde neef van den mandarijn Ta-Kwangplaatjes goud, en kleine pepiten, gaan met het water Tsing-Loo, die vele tuinen heeft bij Macao," en
door de gaatjes van de zeef heen. Zij vallen op ook daar hebben zij de overwinning behaald. "Het
het hellende doek en zoo onder in den trog, ter- goede volk van de aantrekkelijke landstreek van
wijl het water en de fijne aarddeeltjes er uit loo- het goud, de heer van den gastvrijen oever der
pen. De zwaarste stoffen leggen den kortsten weg gele velden," de Engelschman, is voor het eerst
af, en bijna al het goud vindt men boven op het ontroerd en getroffen geworden. De gouvemeur van
doek onder de zeef. Op biz. 57 ziet gij een Chinees de kolonie en zijne raadsleden, "demandarijns van
den oranjeappelschil" hebben geluisterd "met een
bezig met goudwasschen.
Wij spraken over de Chineezen op de placers. aandachtig oor en het hoofd op den eenen schouDie lieden van het gele ras houden zich bij- der leggende" naar de rede van John-Chinaman^ zij
een, leven bij elkander, en eten slechts voort- hebben een gunstig, "een vermiljoenkleurig antwoord" gegebrengselen van
ven, waarom de
hun eigen land.
redenaar met
Men heeft m
zoo veel welCalifornie en
sprekendheid
Australie de
verzocht.
Chineezen meer
Maar het zijn
dan eens wilniet slechts Chilen uitroeien.
neezen die men
Men, beschulop de placers
digde hen, die
vindt. Daar ziet
met zoo weinig
men mannen uit
tevreden zijn,
spaanseh Amevan anderen het
rika , vooral
brood uit den
uit Chili en
mond te stoouit Mexico, en
ten. Ook was
bovendien het
men bang dat
groote
leger
zij het geheele
van goudzoeland zouden inkers dat uit Eunemen, want
ropa overgekohun getal werd
men is, Italiasteeds groonen,Duitschers,
ter. Zij houden
Engelschen en
steeds vast aan
Franschen. De
de oude gelaatsten vooral:
woonte
van
in 1859 waren
hunne dooden
er vijftien duinaar hun vazendFranschen
derland terug
in Californie;
te zenden. Een
al diegoudwasYankee - dagEen fhippeway-mijnwerker.
schers vertooblad van San
Francisco, de Daily-Califor nian, verdedigde de nen iets eigenaardigs: de Mexicaan en de Chilees,
zaak der Chineezen op de volgende wijs: "Wij liefhebbers van het spelenvan de cigaretto, matig,
doen niet goed met de Chineezen af te wijzen: stil en rustig; de Italiaan, die langzamerhand koophet is onze beste koopwaar. Wij voeren hen ruw man, zeeman of visscher wordt; de Engelschman,
in, levend, en voeren hen uit bewerkt, geraf- stug, gierig en grof; deDuitscher, die zich met den
fineerd en gemanufactureerd, als zij dood zijn." germaanschen broeder vereenigt en altijd muzilcaalis;
Het schijnt dat men die redenen van dat dagblad en eindelijk de Franschman, lichtzinnig, ongedurig,
onwedersprekelijk gevonden heeft, want tegenwoor- van den eenen placer naar den anderen loopende,
dig telt men meer dan veertigduizend inboorlingen altijd klagend, steeds het oog houdende op la belle
France dat hij hoopt eens terug te zien; overigens
van het Hemelsche rijk in Californie.
In Australie heeft niet een dagblad de zaak der de beste kameraad, de vroolijkste viveur, vol ijver
Chineezen verdedigd, maar zij zelven hebben dat als hij eens aan 't werk is; geen die op de claim
gedaan door den "welsprekenden mond" van een der beter met houweel en spade weet om te gaan, geen
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die beter in de kenken een schotel weet gereed te Francisco uitgegeven. Marshall zegt het volgende:
maken, zonder mededinger als er een liedje zal
"Wij waren gewoon 's avonds het water dat het
aangeheven worden, of als er een calembourg temolenrad in beweging bracht, te laten wegloopen,
maken valt op den placer.
en's morgens ging ik gewoonlijk eerst zien of alles
'sAvonds komen alle goudzoekers in de hut bij- in orde was. Omstreeks half acht uur van, ik geeen, ten minste als het camp ver af is. Nu en dan loof den 19den Januari 1848 — want ik ben niet
zoekt men een anderen placer op, en gaat met zijne recht zeker van den datum, maar het was van den
werktuigeil een rijkeren grond opsporen. Yelen 18den tot den 20sten — ging ik volgens gewoonte,
hebben onderscheidene bedrijven uitgeoefend voor- na de sluis gesloten te hebben, in het kanaal. Aan
dat zij in Californie kwamen om goud te zoeken: het benedeneinde daarvan vond ik op den grond,
de een is bakker geweest, de andere metselaar, ongeveer zes duim onder de oppervlakte van het
een derde koopman, een vierde advokaat. En ook water, goud. Ik was op dat oogenblik geheel alin het goudland, in het land van den M dorado, leen. Ik nam een paar brokjes op, en bezag die
hebben zij allerlei industrien uitgeoefend. Beurte- met aandacht. Daar ik eenige algemeene kennis
lings koffiehuishouders, muildierdrijvers, shopkee- van delfstoffen bezit, herinnerde ik mij twee minepers, landbouwers zijn zij geweest, maar altyd ralen die eenigszins geleken op die ik in de hand
weer zijn zij op de placers terug gekomen, alsof hield, pyriet of zwavelijzer, glanzig en broos; en
dat leven op het opene veld, waar de mensch goud, glanzig, maar liamerbaar. Ik beproefde dus
mijn erts tusmeester over
schen een paar
zich zelvenis,
waar hij vrij is,
steenen, en
zag dat het
waar hij slecht s
door kloppen
met moeite, in
onderscheidehet zweet zijns
ne vormen kon
aanschijns, zijn
broodverdient,
aannemen zonder te breken.
eene ongekende bekoorlijkYier dagen
heid, poezie
daarna ging ik
zelfs bezit. Met
. naar het fort
hoeveel lust en
om provision
genoegen gaan
te halen 1 , en
zij op ontdeknam ongeveer
king uit, zoe4 ons goud mekende naar
de, die kapieen goed tertein Sutter en
rein, snuffelenik met salpede naar goudterzuur onderhoudend zand,
zochten. Yersteeds hopende
volgens nam
Ken
Chinees
aan
liet
goudwasschen.
op iets onbeik in het bijkends, iets onverwaehts, nooit rijk, maar ooknooit zijn van Sutter een andere proef: ik nam drie
arm, want het goudland is zoo vruclitbaar! Op biz. 60 zilveren dollars, lei die op een schaal, en op
ziet gij zoo'n goudzoeker uitgegaan op verkenning, de andere schaal zooveel stofgoud dat de evenaar
flair ant het terrein, zooals de Franschman zou gelijk was. Daarna dompelde ik beide schalen in
zeggen.
water, en de grootere zwaarte van het goud maakte
In 1848 werd het goud van Californie ontdekt. ons in eens bekend met den aard en de waarde
2
Laat ons zien hoe en op welke plaats het eerste daarvan."
goud daar gevonden werd. Laat ons hooren wat
1 Marshall zegt hier niet dat hij te voet ging onder een
de ontdekker zelf, een mormoon, Marshall geheeverschrikkelijken regen, zooals er niet zelden in Januari in
ten, vertelt.
Marshall was werkman in den houtzaagmolen Californie valt, en dat hij eerst op den derden dag in het
van zekeren kapitein Sutter, aan de amerikaansche fort aankwam. Hij was onrustig en anders als gewoonlijk, en
vroeg om Sutter afzonderlijk te spreken. Dat alles wekte terrivier, de American River, bij Coloma. Die molen,
stond reeds argwaan, en was het begin van het bekend worop biz. 61 afgebeeld, stond op een afstand van vijfden van een geheim, dat trouwens niet lang een geheim kon
tien mijlen van het aan den Sacramento gebouwde blijven.
fort New-Helvetia. De volgende regelen zijn overge2 Voor den lezer die deze proef van Marshall misschien
nomen uit de Miner's own book, in 1858 te Sanniet begrijpt, diene het volgende: Een lichaam verliest in het
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Zoo werden de goudvelden, de placers van Californie ontdekt. Voor velen is echter deze geschiedenis niet nieuw, en daarom volgt hier iets
nieuws, namelijk wat de geoloog Marcou verhaalt
ten opzichte van de ontdekking der placers in
Noord-Caroline.
Het was in het laatst der vorige eeuw gedurende
den onaf hankelijkheidsoorlog. Duitsche troepen waren
door Engeland in dienst genomen als een vreemden-legioen. Die troepen werden te Charleston
(Zuid-Carolina) in garnizoen gelegd. Gedurig deserteerden sommige manschappen, en een van die
deserteurs, Reid geheeten, bereikte Noord-Carolina.
Daar, in het graafschap Cabarrus, op de grenzen
der beschaving, nam hij een stuk gronds in bezit,
in hoedanigheid van eersten inbezitnemer of
squatter. Daar beploegde de veteraan den grond,
en bouwde er een hut van boomstammen, maar
slechts met moeite hield hij er het leven, want
het land was bijna een woestijn.
Zoo bleven de dingen totdat, vele. jaren later,
in 1799, drie kinderen van den armen Reid (hij
was gehuwd, en had, gelijk de meeste kolonisten,
vele kinderen), op den oever van een beek spelende, een gelen steen vonden. Hun vader, wien
zij van hun vondst vertelden, sloeg er niet de
minste acht op: voor hem waren alle steenen
keien, en daaruit besloot hij dat ook dat stuk
steen geen waarde had. Maar daar die kei vijftien
pond woog, lag men hem op den vloer bij de deur
van de hut neder, en gebruikte hem om de deur
open of toe te houden, want Reid was zoo arm
dat er niet eens een klink aan de deur was. Evenwel vertoonde Reid zijn gelen steen eens aan een
man uit Concord, het naburige dorp dat sedert
een stad geworden is. De man bezag dien gerolden keisteen die wel geel en zwaar was, en verklaarde hem voor een metaal dat hem onbekend
was. De steen kwam dus weer op zijn oude plaats
bij de deur te liggen, en werd als een aardigheid
aan de vrienden vertoond.
Drie jaar later gingReid eens naar Fayetteville,
en nam zijn keisteen mede, om hem aan een
water een gedeelte van zijn gewicht, gelijk aan het gewicht
van de massa water die het verplaatst. Het goud dat in de
proef van Marshall het zwaarste was, had dus een kleiner
volumen dan het zilver, en was dus in even groote massa
zwaarder. Onder de gewone metalen hebben slechts het goud
en het platina deze eigenschap, en het platina is wit.
Archimedes nam ongeveer de zelfde proef, om de hoeveelheid zilver te bepalen die een ontrouwe goudsmid met het
goud van de kroon van Hieronymus verbonden had. Over de
oplossing van dat probleem nadenkende terwijl hij in het bad
was, vond hij de physische wet die zijn naam draagt: hij
liep in zijne verrukking naakt uit het badhuis en door de
straten van Syracuse, roepende: 'Eureka, ik heb het gevonden! Dat woord is het devies van Californie geworden, de
naam van een stad in dien staat, en niet zelden wordt het in
do mijn on van Amerika gehoord.

goudsmid te laten zien. "Gij moet toch eens zien
te weten te komen wat het is, hadden zijne buren gezegd, misschien hebt gij daar wel eenschat."
De goudsmid verklaarde onmiddellijk dat het goud
was, en vroeg verlof om het te mogen onderzoeken. Reid liet den goudklomp in zijn handen, kwam
eenigen tijd daarna terug, en vond in plaats van
zijn keisteen een staaf goud. Men vroeg hem hoeveel hij er voor verlangde. Reid, die nooit massief goud gezien had, kon zijn oogen niet gelooven: hij dacht al een zeer hoogen prijs te vragen
door drie en een halven dollar, acht en een halve
gulden ruim, te noemen. De goudsmid gaf hem
dat geld zonder afdingen: de zeven ned. pond waren meer dan 10000 gulden waard!
En zoo heeft het dus vier jaren geduurd eer
men wist dat de gele steenen uit de beken van
Carolina goud waren. De berg, aan welks voet die
eerste pepite gevonden werd, was zoo rijk dat hij
later door de Am erikanen the bull of goldmines, de
bul van de goudmijnen, geheeten werd. Een Franschman zou hem la perle des mines d'or genoemd hebben, maar de Franscliman drukt zich anders uit
als John Bull of broeder Jonathan.
Nu, eer wij verder gaan, een enkel woord over
het edele metaal dat de dichters het "slijk der
aarde" noemen, maar dat evenveel op slijk gelijkt
als, bij voorbeeld, het diamant op geel was.
Het goud is het edelste der edele metalen.
Zijn groote voortreffelijkheid berust niet slechts op
de zwaarte, de smeedbaarheid, de kleur en den
glans, die het van alle andere metalen onderscheiden, noch ook op zijne zeldzaamheid, maar bovenal
op de eigenschap van zich vrij te houden van bijna
alle verbindingen met andere stoffen, vooral met
de meest voorkomenden, zuurstof en water. Goud
roest niet. Derhalve blijft het ook onveranderd,
als de bergen, waarin het zich bevindt, door
de verweering tot puin vervallen, door het water
weggespoeld en als grind in de dalen verstrooid
worden. Ja zelfs blijft het onder dat alles, ten gevolge van zijne zwaarte, nabij den voet der bergen
liggen, terwijl de lichtere zand- en grindmassa's
ver weg worden gevoerd. De natuur zelve slibt het
als 't ware uit het goudhoudende aardrijk en verzamelt het, terwijl de overige metalen en ertsen
de grootste veranderingen en vervormingen moeten
ondergaan. Opmerkelijk is het dat het goud geen
ander metaal liever vergezelt dan het ijzer. Door
het ijzer laat het zich zelfs verleiden om verbindingen aan te gaan, die het op zich zelf nooit zou
aangaan. Het zwavelijzer of de pyriet is veeltijds
goudhoudend. In vele streken, b. v. te Goldkronacli in het Fichtelgebergte en in den Monte Rosa,
gewint men goud uit zulke goudpyrieten. Dringt
de verweering in de gesteenten, die in beddingen
of in gangen goudpyrieten voeren, dan verbindt zich
het ijzer en het zwavelgelialte van deze laatsten
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met zuurstof en water tot ijzervitriool, zwavel- nien van Nieuw-Holland ontsnapt; woeste squatters
zuur ijzer, terwijl het goud zuiver aehterblijft. Op uit de uiterste grensstaten van Noord-Amerika;
die wijze ontstaan de goudstofjes, goudkorreltjes en bachwoodmen uit the far west; rowdies door Newgoudklompen die in de grindhoopen van rivierda- York uitgebraakt, en daarbij het schuim van alle
len, aan den voet van verwoeste goudhoudende beschaafde landen der geheele wereld — wat wongebergten worden gevonden. De eerste aankomelin- der dat het er ruw toeging! De revolver en het
gen in de goudstreken vinden meestal veel goud, bowie-mes beslisten elken twist, en dagelijks werd
soms in zware stukken aan de oppervlakte der aarde. er getwist. Een commissie van toezicht, maar nog
Maar dat oprapen duurt niet lang, en weldra begint meer de Lynchwet moesten steeds het oog houden
het moeielijke "goudwasschen." Door water moet de op moordenaars, dieven en brandstichters. Doch
goudhoudende aarde geslibd, het lichte steenstof en ten laatste werd het er rustig. De bandieten moeszand van de zware goudkorrels gescheiden worden. ten de vlucht nemen voor den arbeid, voor het
Dat werk wordt, hoe dieper de aarde opgegraven zware werk in den bodem, en dat werk werd
moet worden, des te moeielijker, en weldra zijn de de louteringsproef voor die er bleven. En zoo is
goudzoekers gedwongen om het metaal in de vaste het goudland thans een modelland geworden, zoo
gesteenten zelven op te zoeken. Dan worden er uit hebben landbouw en boschbouw, handel en indusrondzwervende fortuinzoekers, wier zinspreuk meest- trie zich daar ontwikkeld, niet minder dan mijnal is "zoo gewonnen, zoo geronnen," gezetene kolo- bouw en de exploitatie van den grond beneden de
nisten die den berg en den akker bebouwen.
oppervlakte.
Bij millioenen guldens rekent men de waarde
Wij zijn nu toch in het schoone land dat Caliaan goud die sedert 1848 uit Californie alleen fornie heet, laat ons nog even om ons heen zien.
Langs de Stille zee vertoont de kust eene reeks
over de geheele aarde verspreid is. Wat zal het
gevolg zijn van het vinden van zooveel goud in van havens die door koopvaardijschepen van alle
dat land, vroegen in 1848 de staathuishoudkun- volken en zelfs door walvischvangers worden bedigen van alle beschaafde volken; en niet zelden zocht. In 't midden is de Golf van San Franwerd er met sombere vermoedens op die vraag cisco, zoo ruim dat zij alle schepen der geheele
geantwoord. Moord en doodslag, verplaatsing en wereld zou kunnen bergen. Zij staat slechts door
vernietiging van waarden, omkeering in maat- een nauwen zeearm met den oceaan in verband;
schappelijke toestanden, allerlei akeligheden. En Golden Gate, de gouden poort, is zijn naam. De
wat is de uitkomst geweest? Verre van, gelijk kustbewoners zijn niet slechts visschers en koopkortzichtige lieden vreesden, onheil en jammer over lieden, maar ook landbouwers. In het zuiden teelt
de aarde te verspreiden, heeft die massa van ruil- men wijn, die niet minder van' kwaliteit is dan de
middelen de menschheid slechts zegen aangebracht. wijnen van Champagne en Bordeaux. In het noorGoederen zijn ingeruild voor dat goud, goederen, den bouwt men tarwe en mai's. De grond vergeldt
om welke voort te brengen millioenen vlijtige handen overal met woeker de vlijt van den kolonist: het
moesten arbeiden, en daardoor verkregen millioenen maagdelijke land geeft honderdvoudig den zaadmenschen voedsel tot onderhoud van hun lichamelijk korrel terug. Ook de tuinbouw levert heerlijke en
leven, en middelen om hun geestelijk leven te ont- zeer verschillende producten, en de bosschen bewikkelen. Aan ruwe grondstoffen ontbreekt het de vatten kostbare stammen, vooral de schoone roode
aarde niet, ook niet aan krachten om die stoffen
dennen van Californie.
te veredelen en in lichamelijk en geestelijk brood
Een bergketen, de Coast-range, loopt in gelijke
om te zetten. Maar ongelijk zijn de oogsten van richting met de kust door de landbouwende streken
elk jaar; ongelijk zijn de schatten in den bodem; heen. De mijndistricten worden doorsneden door den
ongelijk zijn de menschen op aarde verdeeld. Die Sacramento en den San Joaquin, twee rivieren die
ongelijkheden worden ten algemeenen nutte weg- het zonderlinge verschijnsel vertoonen dat zij naast
genomen door het verkeer, en niets bevordert het elkander maar in tegenovergestelde richting looverkeer sterker dan de algemeen aangenomene ruil- pen. De eene, de Sacramento, komt van het noormiddelen, zilver en goud. Daarin ligt de echte, den, de andere, de San Joaquin, van het zuiden.
Deze rivieren met al hare bijrivieren en beken
de hooge waarde der edele metalen.
Men weet wat verder de gevolgen van het vinden ontspringen uit de Sierra Nevada, de bergketen die
van goud in Californie waren: hoe de geheele wereld ten oosten Californie begrenst: den naam van Pacer door ontroerd werd, en hoe een geheel leger tolen mogen zij voeren zonder dat iemand zulks
van gelukzoekers van allerlei natien en tongen naar overdrijving zal noemen.
het goudland trok. Pijnlijk en moeilijk was de geHet zoeken van goud is de aanleiding geweest
boorte der nieuwe volkplantingen in Californie. tot eene ontwikkeling van den geheelen staat, zoo
Het waren geenszins de besten en braafsten die groot dat menig rijk in Europa er jaloers op mag
het eerst naar het land trokken dat goud in zijn zijn. De placers zijn eigenlijk de oorzaak van die
bodem verborg. Convicts, uit de britsche strafkolo- welvaart. Het goud dat men uit die placers gehaald
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heeft en dat over het geheele land als verspreid waarin de Indiaan een nauwen gang groef in de
geworden is, heeft den mensch in staat gesteld leigesteenten der bergen van San Jose, en op zijn
om het land te bebouwen op groote schaal, we- buik daarin kroop om er een weinig vermiljoengen aan te leggen en telegraafdraden te spannen kleurige aarde uit te halen en er zijn gezicht mede
door het geheele land heen. Kanalen voor het te besmeren.
bevloeien der landerijen en om water te leveren
Is dit alles? Kwik, koper, steenkool en goud,
aan de placers, doorsnijden overal den bodem. Als zijn dat de eenige minerale schatten van Californie ?
door tooverij zijn er steden ontstaan: eerst een- Verre vandaar; ijzer, lood en zilver zijn er ook gevoudige kampen van mijnwerkers, thans welva- vonden, en weldra zal de beurt ook aan die merende schoone steden. Californie is tot een der talen komen om geregeld geexploiteerd te worden.
schoonste landen der wereld geworden zonder dat Ondertusschen verzamelt men met de meeste opEuropa zulks heeft bemerkt, en velen in Europa lettendheid het platina dat in het goudhoudende
meenen nog dat Californie tegenwoordig nog het zand der placers zit, en met dat metaal ook de
vreeselijk geschokte en beroerde land is, dat het edelgesteenten, robijnen en diamanten, die in het
eerst geen de minste aandacht hadden getrokken.
in de eerste dagen der kolonisatie was.
Doch zijn de voortbrengselen van den landbouw Ook agaat, opaal, " petroleum, borax en zwavel
heeft men in
grootelijks vergroote massa's
scliillend, de
ontdekt. De peschatten in den
troleum van
bodem van CaCalifornie conlifornie zijn niet
curreert tegenminder onderwoordig met
scheiden. Niet
die van de stagoud
alleen
ten aan de Atvindt men daar.
lantische zee;
De goudzoede zwavel en
kers hebben
de borax met
meer gevonden
dan goud: voordie van de twee
landen die er
al steenkool,
het monopolie
kwik enkoper.
van bezaten,
Bovenal * het
Sicilie en Toslaatstgenoem cane. En alsof
de metaal is
er geen enkele
overvloedig in
delfstoffelijke
het noorden
stof van groote
van het land. In
waarde aan het
den omtrek die
zoo gelukkige
de rijkste kogoudland ontper - ertsaders
breken mocht,
bevat, in het
Een goutlzoeker uitgegaan op verkenning.
men heeft er
district Calaveras , heeft men een stad gebouwd die den naam een onyx-marmer gevonden zoo schoon als dat
draagt van Copperopolis, de stad van koper. In van Algiers.
1861 vermoedde men nauwelijks dat er steenkool
En vraagt men nu welke maatschappelijke rol de
te vinden was, en tegenwoordig is de opbrengst mijnwerker, vooral de mijnwerker der placers, de
van die stof reeds zeer aanzienlijk. En hoeveel goudzoeker, vervult? Hij is de eerste kolonist, de
kwik is er niet te New-Idria en te New-Almaden! pion van onzen tijd. Hij is de man waarvan de
In 't algemeen zijn de kwikertsen arm aan metaal, natuur zich bedient om de maagdelijke landen die
op zijn meest bevatten zij tien of twaalf ten hon- zij aan de industrie van den beschaafden mensch
derd kwik. Hier echter bevatten zij gemiddeld meer wil overleveren, vruchtbaar te maken. In Califordan vijftig ten honderd. De prijs van het kwik is nie en in Australie heeft de groote familie der
van zes gulden het pond tot drie gulden gedaald, goudzoekers, bijeengestroomd uit alle hoeken der
en verscheidene kwikmijnen van Europa, vooral wereld, samengesteld uit grootendeels zeer slechte
die van Toscane, zijn nu voor altijd verlaten, en bestanddeelen, zich langzamerhand gezuiverd, verhet kwik van New-Almaden heeft het kwik van edeld door den arbeid, zonder welken niets groots
Almaden in Spanje van alle amerikaansche mark- tot stand komen kan. Tegenwoordig zijn er reeds
ten verjaagd. De tijden zijn reeds ver achter ons in Californie en Nieuw-Holland kolonien die in
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geen enkel opzicht beneden de beschaafdste lan- het is niet slechts in het stichten van kolonien dat
den van Europa staan, en die als door tooverij de mijnwerker een der belangrijkste rollen speelt,
ontstaan zijn. Maar de toovenaar die deze kolonien hij heeft ook het grootste aandeel in den voortgang
beeft gevormd,
van de beschais de arbeid,
ving. Zonder de
vooral de armetalen die de
beid in de mijmijnwerker uit
nen , die het
de aarde haalt,
eerst die verre
is er geen Inlanden uit den
dustrie mogestaat der wildlijk ; zonder
heid heeft gegoud en zilrukt. Eere zij
ver zou een
dus den mijngroot deel der
werker , den
kunst sterven,
man die erts en
en de gronduit den bodem
slag van de
haalt, waaraan
waarde waarop
die gelukkige
de koophandel
omkeering te
steunt, zou niet
danken is. En
bestaan. De
erkennen wij in
mijnwerker is
hem, niet mindus — wie zal
der dan in den
het ontkennen
steenkoolmijn— de eerste, de
De houtzaagmolen van kapt. Sutter bij Coloma.
werker, een
verdienstelijk dier verborgene werktuigen waarvan de Schepper zich ste arbeider: ook is hij tevens de oudste. Zonder
soms voor de ontwikkeling, den vooruitgang en het hem zou landbouw noch scheepvaart kunnen bestaan.
welzijn van de menschheid bedient! En bovendien, Gaat het houweel niet voor den ploeg en het schip ?

WARMTE EN BEWEGING.
('Vervolg

Zoo hebben wij dus verscheidene bewijzen voor de
omzetting van beweging in warmte gezien. Zij schijnen niet de moeite waard om bestudeerd te worden , en toch is juist door het bestudeeren van zulke
kleinigheden een der belangrijkste ontdekkingen
van de hedendaagsche natuurkunde geboren geworden. Het zijn natuurlijke feiten, en als zoodanig
verdienen zij ons onderzoek, want de natuur is de
zelfde in het kleine zoowel als in het groote, altyd
schoon en leerzaam. Door het bestudeeren van die
dagelijks voorkomende wrijving is men er in geslaagd om de hoeveelheid warmte te bepalen die
gelijk staat met, of, zooals men gewoon is te zeggen, die het equivalent is van de beweging der
aarde, van de planeten en van de zon.
Zoodra wij weten dat er zulk een omzetting bestaat , wordt een menigte feiten die wij vroeger niet
verklaren konden, in eens duidelijk. De timmerman
die zijne zaag met vet bestrijkt, de machinist die
de assen en andere gedeelten der stoommachine vet
maakt, bespeuren dat zij door de wrijving te verminderen, minder beweging in warmte omzetten, en
dat zij gevolgelijk gemakkelijker werken. De Wilden
die vuur maken door een paar stukken hout tegen

van biz. 51).

elkander te wrijven, de sjouwerlui die 's winters
hunne armen tegen de schouders slaan, en gij zelf,
lezer, als gij uwe koude handen tegen elkander
wrijft, alien bespeuren duidelyk dat er eene omzetting of verandering van beweging in warmte bestaat.
In het laatst der vorige eeuw bemerkte de graaf
van Rumford, een der oprichters van de Royal Institution , terwijl hij waarnemingen over het boren van
kanonnen deed, dat er warmte ontstond door wrijving. Hij dacht er over na, en nam daarop eene der
treffendste proefnemingen die er ooit gedaan zijn,
vooral in den tijd waarin hij leefde, namelijk om
water te doen koken zonder vuur. Hij plaatste een cilinder in een vat met water, en liet dien
draaien door middel van een riem die met een rosmolen in verband stond. Toen het paard twee en
een half uur geloopen had, kookte het water alsof
het op het vuur stond. De omstanders keken elkander
met eene zeer begrijpelijke verbazing aan, en de
uitvinder zelf was verwonderd en vroolijk te gelijk,
en schaamde zich in 't minst niet om zijne vreugde
op luidruchtige wijze te kennen te geven.
Maar die proefneming duurt wat lang; doch men
kan haar vervangen door eene dergelijke die schie-
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lijker afloopt en even overtuigend is, namelijk door gewone blaasbalg daartoe gebruiken. In plaats van
die van Prof. Tyndall.
koude zal de naald warmte aantoonen, want in dit
De beide houten plankjes die gij op figuur 3 geval ontstaat de beweging niet ten koste van de
met P geteekend ziet, zijn door een scharnier T lucht, maar ten koste van onze spierkracht.
met elkander verbonden, en de hand drukt de niet
Nu willen we zien of men ook warmte kan ververeenigde einwekken door
den naar elkanwrijving teder toe. Het
gen.... bijna
stijltje B, dat
niets, tegende
dus tusschen
ruimte. Deze
die plankjes gebelangwekkenknepen of gede proef is door
drukt wordt, is
Tyndall geeen buis met
nomen, en wij
koud water gekunnen hier
vuld.
Men
niets
beter
draait het rad
doen dan dien
R, en door midgeleerde zelf te
del van den
laten spreken.
uHier heb ik een stuk ijzer, een stuk van een
riem wordt daardoor de buis B snel rondgedraaid. Er
is nu een aanhoudende wrijving op het gedeelte dat schakel uit een zeer zwaren kabelketting, omwikdoor de plankjes gedrukt wordt. Nu, die wrijving keld met een koperdraad die er eene menigte slais voldoende om het water in de buis zoo warm gen om been maakt. Ik kan dit stuk ijzer oogente maken dat het kookt.
blikkelijk in een krachFig, 4.
Na twee en een halve
tigen magneet veranderen,
minuut stijgt er reeds waeenvoudig door een electerdamp uit de buis B op,
trischen stroom door den
en als men er een kurk
koperdraad te doen gaan.
op gedaan heeft om het
Gij ziet, hoe krachtig die
spatten van het water te
magneet wordt zoodra ik
beletten, springt de kurk
dat doe. Dit stuk ijzer
er weldra af door de kracht
hecht er zich stevig aan
van den stoom; zij vliegt
vast, en deze schaar,
tot eene hoogte van 7 el
deze schroef en die naalin de lucht op, en een
den hechten zich op hunne
beurt aan het stuk ijzer.
wolk van damp vergezelt
Als ik hem onderste bohaar als een onmiskenbaar
ven keer, zal deze magbewijs dat het water kookt.
neet aan elk zijner polen
Nog andere proeven tooeen gewicht van wel 50
nen het zelfde aan. Als wij
pond kunnen dragen en
saamgeperste lucht in een
bovendien nog wel de dikbuis met een kraantje hebste man uit dit geheele
ben , en wij door het kraangezelschap. Als ik daartoe
tje te openen die saamgehet teeken geef zal mijn
perste lucht op het boven
helper den electrischen
bedoelde punt B van de
stroom afbreken. "Breek
thermo-electrische zuil laaf!" Zie,het ijzer en alles
ten stroomen, dan moet,
wat er aan hangt, valt er
om dat werk te doen, de
af:de geheele betoovering
lucht een gedeelte van
verdwijnt, de magneet is
hare warmte verbruiken;
weer gewoon ijzer geworer zal warmte omgezet
den. Op de beide uiteinden
worden in arbeid, en de
lucht die er uitstroomt zal, een gedeelte van hare oor- van mijn hoefijzervormig stuk ijzer leg iknu twee stukspronkelijke warmte verloren hebbende, koude te ken- ken zacht ijzer A A, die ik naar willekeur van elkander
nen geven, merkbaar door de naald van den galvano- verwijderen of naar elkander toebrengenkan, als de
meter. Het tegenovergestelde zal gebeuren als wij magneet niet opgewekt wordt. Maar als de stroom
in plaats van een buis met saamgedrukte lucht een er door gaat, worden die twee stukken ijzer we-
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zenlijke deelen van den magneet. Nu plaats ik daartusschen een voorwerp dat door den magneet, zelfs
als hij zijne grootste macht uitoefent, niet aangetrokken kan worden. Dit is eenvoudig een stuk zilvergeld. Ik houd het dicht bij den magneet: gij ziet,
het wordt in 't minst niet aangetrokken. De zeer
zwakke werking die de magneet op het zilver uitoefent, is eene afstootende en geenszins eene aantrekkende, en die werking is zoo zwak dat zij onmerkbaar is bij proeven zooals die wij thans nemen. Nu, ik hang dit geldstuk op tusschen de polen A A van den magneet, en ik maak hem actief
door den stroom er doorheen te laten gaan; het
muntstuk, opgehangen zooals gij ziet, wordt niet
aangetrokken en ook niet afgestooten; maar als ik
het in beweging tracht te brengen, ondervind ik
zekeren weerstand dien ik overwinnen moet; als ik
het wil omdraaien, is het alsof het in een taaie
vloeistof hing. Dit zonderlinge uitwerksel kan nog
duidelijker op de volgende wijs gezien worden: ik
heb hier een rechthoekige koperplaat, en als ik
haar schielijk tusschen de polen heen en weer beweeg, zooals men met een zaag doet, dan komt
het mij voor, hoewel ik niets daarvan zie, dat ik
een stuk kaas of boter doorsnijd. Doch van dit alles merk ik niets als het ijzer niet magnetisch is;
de koperplaat ontmoet dan geen anderen wederstand dan den zeer kleine van de lucht. Op den afstand waarop gij gezeten zijt, zijt gij verplicht geweest mij op mijn woord te gelooven, maar ik heb
eene proef voorbereid die voor iedereen die zonderlinge werking van den magneet op het zilveren
muntstuk duidelijk vertoonen zal.
"Boven het muntstuk hangende, vastgemaakt aan
een draad, heb ik eene het licht weerkaatsende
piramide, P, bevestigd, gevormd uit vier driehoekige stukjes spiegelglas. Het muntstuk en die piramidale spiegel hangen dus samen aan een draad
die getweernd is, en die van zelf.los rollen zal,
zoodra het gewicht, dat hem tegenhoudt, losgemaakt wordt. Nu plaats ik ons electrisch licht zoodanig dat er een krachtige lichtstraal op de kleine
spiegelpiramide valt, en gij ziet een lange streep
van licht, waarin kleine stofjes zweven, door het vertrek heengaan. Als ik de piramide verplaats, ziet
gij ook de lichtstreep zich op hare beurt verplaatsen en op een andere plek van den witten muur
vallen. Als nu de spiegel begint te draaien, beweegt de lichtbundel zich langzaam en gaat van
den muur naar het plafond. Maar de beweging
wordt sneller, en nu kunt gij het verplaatsen van
den lichtbundel niet meer onderscheiden; want in
plaats van elkander opvolgende lichte plekken ziet
gij nu een lichten kring van meer dan 8 el middellijn
op den muur geworpen, door de snelle ronddraaiing van de piramide die het licht weerkaatst. Op
mijn bevel zullen wij nu den ijzeren hoef tot een
magneet maken, en de beweging van hot muntstuk

zal onmiddellijk ophouden — "opgepast, stroom!" —
Ziedaar! het muntstuk is als doodgeslagen doorde
werking van den magneet, de lichtstrook verdwijnt
plotseling, en gij ziet slechts een eenvoudige lichte
plek op den muur. Dit vreemde mechanische uitwerksel is voortgebracht zonder de minste zichtbare verandering in den afstand der twee polen.
Kijk eens met aandacht naar de langzame beweging van de lichte plek op den muur: de spanning
van den getweernden draad strijdt als 't ware tegen
een onzichtbaren vijand, en veroorzaakt de kleine
schornmelingen die gij ziet. Zij zijn zoo als zij wezen zouden, indien het muntstuk, in plaats van door
lucht omringd te zijn, in een pot met stroop gedompeld was. Nu vernietig ik de magnetische kracht,
en de stroopachtige aard van de ruimte tusschen
de polen verdwijnt oogenblikkelijk. Het muntstuk
begint weer te draaien gelijk zoo even, en de lichtstrook vertoont zich weer. Ik wek de magneetkracht
weer op, het muntstuk wordt weer onbewegelijk,
en de lichtstrook verdwijnt weer.
"Door de kracht van mijn hand kan ik dien weerstand overwinnen en het muntstuk doen draaien;
maar om dat te doen, moet ik kracht aanwenden.
Wat wordt er van die kracht? Zij wordt omgezet
in warmte. Gedwongen om te draaien, wordt het
muntstuk warm. Velen onder u zijn bekend met de
groote ontdekking van Faraday, dat er electrische
stroomen ontstaan in een lichaam dat de electriciteit geleidt, als het tusschen de polen van een magneet bewogen wordt. Die electrische stroomen zijn
zonder den minsten twijfel hier aanwezig, en zijn
voldoende om het muntstuk te verwarmen. Maar
wat zijn die stroomen ? Welke betrekking hebben zij
tot de ruimte die begrepen is tusschen de magnetische
polen en tot de kracht die door mijn arm aangewend wordt om hen voort te brengen? Wij weten
dat nu nog niet, maar straks zullen wij het weten.
De proef zal er niet minder belangrijk om zijn, als
de kracht van mijn arm, voordat zij zich in de
gedaante van warmte vertoont, zich in een andere
gedaante en wel in dien van electriciteit openbaart.
De uitkomst is de zelfde: de later ontwikkelde warmte
is het juiste equivalent van de hoeveelheid kracht
die er noodig is om het muntstuk tusschen de magnetische polen in beweging te brengen.
Fig. 5.
A

"Nu zal ik u toonen hoe er warmte ontwikkeld
wordt door de magnetische werking. Ik heb hier
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een massieven metalen cilinder C, doch welks bin- noemen, niets anders als de beweging die de
nenste bestaat nit een metaal dat smeltbaarder is kogel verkregen had op het oogenblik waarop hij
dan dat waarvan de buitenste deelen zijn gemaakt. plotseling gestuit werd, maar, let op, in plaats
Van bniten bestaat hij uit koper, en van binnen van een voortgaande beweging, aan de geheele massa
uit een hard maar zeer smeltbaar alliage. Dien ci- van den kogel eigen, te zijn, is zij eene individulinder plaats ik rechtstandig tusschen de beide ke- eele beweging der atomen, eene beweging van elk
gelvormige polen A A van den magneet. Een koord atoom op zich zelf geworden, en die innerlijke bem n gaat van den cilinder naar een rad, en door weging noemen wij warmte.
dit in beweging te brengen , doet men ook den cilinder Dit nu aangenomen zijnde, vragen wij: welke
ronddraaien. Hij zou maar al doordraaien zoolang hoeveelheid warmte is gelijk aan zekere hoeveelde magneet niet in werking is, zonder het verlangde heid beweging? of, met andere woorden: wat is het
uitwerksel te weeg te brengen. Zoodra echter de mechanisclie equivalent der warmte? Door een memagneet actief gemaakt zal zijn, hoop ik dat de nigte proeven en analysen, sedert zestig jaren door
rondwentelende beweging eene hoeveelheid warmte Montgolfier, Rumford, Seguin, Grove, Mayer, Thomontwikkelen zal, groot genoeg om het binnenste son en Joule gedaan, is men tot het besluit gevan den cilinder te doen smelten, en als het ge- komen: de warmte die er noodig is om de temlukt, zal ik u het vloeibare metaal vertoonen. Twee peratuur van 1 pond water 1 graad van den honminuten zijn genoeg om deze proef te doen. Nu derddeeligen thermometer te verhoogen, is gelijk
draait de cilinder, en van boven is hij open. Ik zal aan de kracht die er noodig is om een gewicht van
hem zoo open laten, op het gevaar af dathetvloei- 424 pond 1 el hoog op te heffen, en omgekeerd.
baar gewordene metaal er uit spat op de polen van den In wetenschappelijke termen: het mechanische equimagneet. Wij hebben pas een minuut gedraaid, en ik valent van de warmte is 424 el-ponden of kilozie reeds de metaallava. Nu laat ik een oogenblik met gram-meters.
Eer ik dit vluchtige overzicht besluit, moet ik
draaien aan het rad ophouden, en sluit de opening
van den cilinder, om te beletten dat al het metaal nog even over een paar mannen spreken die zich
er uit vliegt. Laat ons nu nog een halve minuut in de bovengemelde onderzoekingen zeer verdiendraaien, en nu is de geheele binnenste massa ge- stelijk gemaakt hebben, namelijk de heer Joule
smolten, daar ben ik zeker van. Ik neem den cilin- van Manchester, die gedurende tien jaren duizende
der er uit, doe de kurk er af, en ziehier het vloei- proeven genomen heeft om het mechanische equivalent der warmte te bepalen, en de heer Mayer, een
bare metaal dat ik er voor uwe oogen uitgiet."
duitsch geneeskundige die het eerst het middel ge. Tot zoover Prof. Tyndall.
De ontwikkeling van warmte in een lichaam dat vonden heeft om die bepaling te maken. De eerste
een geleider der electriciteit is en dat men tusschen heeft een schitterende plaats in de wetenschap ingenofle polen van een magneet doet ronddraaien, is voor men, en de laatste is, integendeel, op den achtergrond
het eerst bekend gemaakt door den heer Joule in gebleven. Eens deed hij in 1840 op Java eene aderhet Philosophical Magazine van het jaar 1843, lating
en aan een koortslijder, en bij die gelegenheid trof
deze waarneming is later op nog meer in 't oog het zijne aandacht dat het aderlijke bloed helderder
rood van kleur is in de warme luchtstreken der aarde
vallende wijze door Foucault herhaald.
Doen al die waarnemingen niets anders dan de dan in koudere streken, en dat bracht hem tot
nieuwsgierigheid streelen? dienen zij slechts tot nadenken over het onderlinge verband der natuurtijdverdrijf, als aardigheden? Neen, zij dienen tot kraehten. Na lang gearbeid en schoone uitkomsten
grondslag van eene theorie der warmte, die veel voor. verkregen te hebben, werd hij krankzinnig en in
treffelijker is dan alle vroeger geopperde theorien een krankzinnigenhuis gebracht. Sommigen meenen
samen, van dedynamische theorie der warmte. Ik dat hij daarin gestorven is, maar anderen beweewil trachten dit met weinig woorden te verklaren. ren dat hij het gebruik van zijne rede terug gekreIn plaats van de warmte te beschouwen als een vloei- gen heeft, en dat hij thans eigenaar van wijngaarstof, als eene wezenlijk bestaande zelfstandigheid, den is en te Heilbronn woont.
beschouwt men haar volgens bovengenoemde theorie
Zulk een zich terugtrekken uit de geleerde weeenvoudig als eene wijze van beweging. Zie, reld herinnert ons het edele voorbeeld door Cincinhier, bij voorbeeld, een kogel: met hulp van het natus gegeven, en bewijst ons dat de wetenschap
eene of andere werktuig breng ik hem in bewe- niet noodig heeft door eerbewijzingen en huldebeging , hij vliegt door de ruimte, en stuit tegen een tooningen van het groote publiek gestreeld te worsteen, waardoor hij plotseling gekeerd of tegenge- den, maar dat zij door haar eigene grootheid en
houden wordt. Hij is nu warm. Nu, volgens de nieuwe waarde belooning genoeg in zich zelve vindt.
theorie is de gevoelsgewaarwording die wij w a r m t e

EEN G E N R E S T U K J E VAN L E G E N D R E .

Bij de bovenstaande fraaie plaat behoef ik zeker geen bijschrift te geven: zij zelve spreekt
duidelijk genoeg tot ons gevoel voor het schoone.
Eenige vogeltjes die door een kind gewend zijn
om kruimeltjes te krijgen. De nacht is lang en koud
geweest, er is sneeuw gevallen, alle zaadkorreltjes liggen onder de sneeuw bedekt, en alle insekten slapen den winterslaap of houden zich schuil

in spleten en gaten van de boomen en van den grond.
De honger heeft die vogeltjes mak gemaakt, zij
pikken tegen de glasruiten, die kleine bedelaars!
Het is een liefdevol hart dat het kind aanspoort
om die vogeltjes te voederen, om barmhartig te
zijn ook jegens dieren! — Blijf zoo liefderijk en
barmhartig, gij kleine! en als gij volwassen zijt, zult
gij een zegen zijn voor de maatschappij.

OVER PAARDEN, PAARDRIJDEN EN WEDRENNEN IN ENGELAND.

(Vervolg van biz. 31.)
Gelijk het goud sommige eigenscliappen heeft
die men bij alle andere metalen mist, zoo ook
heeft het volbloed paard eigenschappen die men
bij geen ander paard aantreft. Onberispelijke vormen, fijnheid van haar, maar vooral vlugheid,

kracht, volharding, vurigheid en moed zijn de hoedanigheden die het volbloed paard kenschetsen. Het
volbloed paard sterft eerder dan dat het ophouden zou met te doen wat hem opgelegd is. Span
het voor een kar, en gij kunt rijden waarheen gij
9
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wilt, door liet mulle zand, door venen en poelen, de weide geloopen heeft. De schrijver van dat boek
bergen op, overal zal het u heen brengen. Als beveelt vooral een smeersel aan, samengesteld uit
het werk zijne krachten te boven gaat, zal het olie en brandewijn om de beenen van het paard
er bij neerstorten, maar het opgeven doet het niet. daarmede te wrijven in geval van spierzwakte.
Vlugheid en volharding zijn de twee meest in Tegenwoordig rekent men een jaar nauwelijks lang
't oog vallende eigensehappen van het volbloed paard. genoeg om een volbloed paard te entraineeren;
Om lang aaneen en snel te loopen moet het natuur- een jaar lang wordt het thans onderworpen aan
lijk eene zeer groote spierkracht bezitten.* De ren de werking van geneesmiddelen die zijn geheele
is voor het paard wat de toetssteen is voor het gestel zuiveren, aan oefeningen die zijne spiergoud: in den ren blijkt het of het een deugdzaam kracht verhoogen, en aan eene bijzondere wijze
paard is. Vlugheid, snelheid van loop is het eenige van voederen die meer krachten geeft dan de nawat men van het renpaard verlangt, en om die in tuur aan het dier heeft toegedeeld.
Het entraineeren van een renpaard is een zeer
de grootste mate te verkrijgen moet het een volbloed paard zijn. In de woestijn neemt het ara- moeilijke kunst, en vordert een groot geduld en
bische paard sprongen van zestien voet wijdte, maar eene tot in kleinigheden afdalende studie van den
in Engeland maakt het sprongen van vier en twin- invloed van het voedsel en de lichaamsoefeningen
tig en zelfs acht en twintig voet. In vier sprongen op het paard. Zuivere, koele lucht is zeer gunstig
legt het meer dan honderd voet af. Daarvoor heeft voor de ontwikkeling van de voortreffelijke eigenhet wel is waar het vaste zand, het veerkrachtige sehappen van het paard: daardoor worden zijn
zachte mos, of het kortegras van den turf noodig, beenderen vast, zijn hoeven hard, zijn oogen helmaar het doorvliegt de ruimte dan ook als de wind. der en zijn longen gezond. Tegen den tijd van den
Doch uit zich zelf loopt het paard zoo snel niet, wedren brengt men het paard naar den turf waarop
het moet daarvoor opgevoed en afgericht worden: het loopen moet. 's Morgens, zoodra de zon op is,
dat men gewoon is entraineeren te noemen. moet het een uur of twee de baan doorloopen, nu
Dat entrainement is in twee deelen verdeeld, eens in den stap, dan in galop, dan weder in voleen geneeskundig en een gymnastiek. Het entrai- len ren. Door vast, maar weinig voedsel zorgtmen
neeren begint met' alle overtollig vleesch en vet er zooveel mogelijk voor dat geen enkel gedeelte
te doen verdwijnen, en vervolgens moet het dier van zijn lichaam te vleezig of te vet wordt. Enop adem blijven door een geregelden arbeid. In traineeren is te gelijk eene wetenschap en een
het voedsel, in de leefwijs en in de lichaamsoefe- kunst, er is tijd en oefening noodig om zoowel
ning vindt men de middelen om het paard te en- theoretisch als praetisch een goed entraineur te
traineeren. Het edele dier, door de Voorzienigheid worden. Een goed entraineur maakt een goed paard,
aan den mensch gegeven, is hem echter niet zonder hij verbetert het kunststuk der natuur. Zijne rol
voorwaarden gegund. De eerste is, het paard goed mag niet zoo in het oog vallen als die van den
te behandelen, in mil voor de dienst en die het Jockey, zij is toch van meer belang. Hij is de oorons bewijst. Het is bewezen dat wij slechts genot zaak dat den jockey soms eerbewijzen ten deel
kunnen hebben van alle voortreffelijke eigensehap- vallen, die eigenlijk aan hem gegeven moesten
pen, van de groote kracht en de verbazende snel- worden. Evenwel is niet zelden de entraineur teheid van het paard, door het, om zoo te zeggen, vens jockey. De jockey die oud wordt, die bespeurt
uit de handen der natuur te nemen en over te ge- dat zijn gezicht niet meer zoo goed is als vroeven in die der kunst. Dat heeft de mensch reeds ger, of dat zijn lichaam in vlugheid en kracht afsedert eeuwen begrepen, maar de wijze waarop neemt, wordt entraineur: hij gebruikt zijne onderhij dat deed, is lang niet altijd de zelfde geweest, vinding, zijne praktijk, en maakt het paard geen niet zelden eene zeer verkeerde. Vooral de reed voor jongere leden van zijn beroep.
Engelschen hebben het ver gebracht in de kunst
van entraineeren, in de bijzondere opvoeding en
africhting van het paard. Maar die kunst is niet
D§ jockey, de moderne Centaurus, is een ziel
in eens ontstaan: hoe menige proef is er niet ge- en een gedachte, een geworden met het instinkt
nomen die verkeerd uitviel, hoe lang heeft men van zijn paard, gelijk op de renbaan hunne twee
niet gezocht eer men de tegenwoordige uitkom- lichamen slechts een schijnen te zijn. Jockey zijn,
sten verkreeg! Men moet een oud boekje, The is een beroep dat slechts bestaan kan in het rijke
British Sportsman, ongeveer een eeuw geleden en aristocratische Engeland; daar alleen kan de
uitgegeven, lezen, om te zien welke groote ver- jockey zijn wat hij zijn moet. Een jockey wordt
anderingen er sedert dien tijd in de kunst van geaclit en geeerd door den een, want hij was het
entraineeren gebeurd zijn. Daarin wordt gezegd middel waardoor hij rijk geworden is; een andere
dat eene maand voldoende is om een paard voor wordt door anderen veracht of gehaat, want hij
den wedren voor te bereiden, en ten hoogste twee was de middellijke oorzaak van het verlies van
maanden als het paard vet is of van te voren in hun geldelijk vermogen. Sommigen rechtvaardigen
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de goede meening die men in't algemeen van den
jockey heeft wegens hunne goede zeden, eerlijkheid
en ingetogenheid, maar er zijn er ook die terecht
veracht worden, schelmen en schurken; zij bedriegen hunne meesters, en houden slechts hun eigen
belang in het oog. Echter is het getal van de
zoodanigen onder de jockeys klein: over het algemeen is de jockey eerlijk en goed van gedrag.
Gelijk de edele dieren waariqede hun leven zoo
nauw verbonden is, ondergaan ook de jockeys een
entrainement. Het is niet genoeg jockey te willen
worden, men moet het ook kunnen worden: verstand en schranderheid, vroeg ontwikkeld in een
schraal en klein lichaam, zijn de noodzakelijke
voorwaarden. Een gezonde, dikke, stevige jongen
die overal elders een schoon kind genoemd zou
worden, wordt te New-Market afgekeurd. Men vindt
er tegenwoordig jockeys die echte pygmeen mogen
heeten. John Day behoorde daartoe: John Day,
het puik der jockeys, woog slechts twee en tachtig
pond. Het valt in het oog hoe veel een ruiter
waard moet zijn die zoo licht is, want niet zelden
moet hij een tweejarig paard berijden. Een mager
lichaam is steeds een voorrecht voor den jockey,
want het bevrijdt hem om zich tegen den tijd der
wedrennen door vasten mager te maken.
Omstreeks drie weken voor Paasch begint voor
den jockey zijn entrainement: een tijd van vasten
die tot het laatst van October duurt. Gewoonlijk
zijn acht of tien dagen genoeg om den jockey
veertien of vijftien pond lichter te maken. Zijn
ontbijt bestaat dan uit brood met boter en thee
in eene zeer matige hoeveelheid, en zijn middagmaal uit een stukje vleesch zoo groot als een
ei, of een weinig visch en een zeer dun sneedje
podding. Hij drinkt slechts wijn met twee derde
water; 'savonds eet hij niets, maar drinkt een
kopje thee. Terstond na het ontbijt trekken de
jockeys zware en warme kleederen aan; men ziet
er die vijf of zes vesten, twee rokken of buisjes,
en drie broeken aan hebben, en zoo gekleed loopen zij in een vluggen stap een afstand van een
uur tot anderhalf uur gaans, op zijn minst een
half uur gaans ver. Daarna gaan zij in een herberg waarin men een groot vuur heeft aangelegd:
de warmte van het vertrek vermeerdert hun zweet
zoodanig, dat zij niet zelden genoodzaakt zijn het
eene kleedingstuk na het andere uit te werpen.
Teruggekomen, trekken zij schoon linnen aan, en
als zij zeer vermoeid zijn, nemen zij voor het middagmaal gedurende een uur rust. Het overige van
den dag wordt aan bezigheden of uitspanningen gewijd, maar in alles zijn zij zeer matig. Te negen uur
gaan zij naar bed, tot zes uur 's morgens. Soms
heeft men echter gezien, hoewel bij uitzondering,
dat die strenge leefregel hen niet magerder maar
zelfs dikker maakte. Jockeys die voor het entraineeren gewend waren goed of zelfs in overmaat

te eten, heeft men in embonpoint zien toenemen
door de heilzame uitwerkselen van het vasten,
ongetwijfeld ter bevestiging van het gezegde: Non
misere vivit, qui parce vivit.
Zoodra de wedrennen voorbij zijn, zijn de jockeys zoo vrij als de rechtzinnige roomsch-katholieken na den vasten. Hun vrij en tijd brengen zij
met reizen door, doch altijd te paard. Zij houden
van alles wat tot den sport in betrekking staat,
maar nemen slechts zelden aan weddingschappen
deel. Zij weten dat men het oog op hen houdt, en
met reden, in alles wat het spel om geld betreft*
In de jaarboeken van New-Market zijn de namen opgeteekend van de jockeys die den engelschen turf tot roem verstrekt hebben. Onder hen
die niet meer zijn, staat Buckle bovenaan. Buckle
heeft vijfmaal den prijs van Derby gewonnen, zevenmaal dien van Oaks, tweemaal dien van SaintLe'ger, en bijna alles wat in zyn tijd te New-Market
de "moeite waard was om gewonnen te worden", om
ons van zijne eigene uitdrukkingen te bedienen.
Dikwijls heeft hij andere jockeys overwonnen met
paarden die slechter waren dan de hunnen. Hij
was zeer bekend met alles wat zijn vak betrof,
en had eene zeer groote bedrevenheid. Te Epsom
heeft hij zijn grootsten roem behaald. Hij bereed
toen T y r a n, een paard van den hertog van Grafton, waarop weddenschappen van zeven tegen een
aangega^n waren. Gedurende den rid zag hij dat
twee paarden, Orlando en Young Eclipse,
hem voorbij liepen. Hij zag aandachtig naar hun
loopen, en oordeelde dat zij te hard liepen om het
lang genoeg vol te kunnen houden. Weldra ook
merkte hij dat zij uitgeput waren, en langzamer
liepen dan in het eerst. Nu geeft hij zijn paard
de sporen, haalt zijne mededingers in, en eindelijk laat hij hen achter zich en wint den prijs.
Deze overwinning was zoo zeker een bewijs van
zijne bekwaamheid, dat Young Eclipse in het
volgende jaar met een gewicht van vier pond meer
dat zelfde paard Tyran achter zich liet, toen het
door een anderen jockey bereden werd.
Op een anderen tijd was Buckle te Epsom, en
daar hij niet behoefde te rijden, had hij een kleine
som gewed op een der paarden die om den prijs
zouden loopen. Onder de mededingers zag hij Scotia van den heer Wastell, en meende dat dit
paard den prijs zou kunnen winnen, als hij het
berijden mocht. De heer Wastell gaf zijne toestemming. Buckle haast zich om door een andere
weddingschap het verlies te dekken, dat voor hem
uit zijne overwinning zou voortvloeien, en stijgt
te paard. Drie maal blijft zijn paard achter, en
toch weet hij het met zooveel overleg aan te zetten, dat hij eene koplengte op zijne mededingers
en dus den prijs wint. De kenners van New-Market verklaarden eenstemmig dat dit de schoonste
overwinning was die zij ooit gezien hadden.
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Samuel Chifney was liet ideeaal van een jockey;
OP EN ONDER DE SNEEUW.
niemand ging hem te boven in zwier en in vastheid als hij in den zadel zat. Hij kon zijn paard
Sneeuw bedekt de straten en daken van Haardoor onmerkbare bewegingen met de hand electrilem
terwijl ik dit schrijf: op sommige plaatsen
seeren. Zijn vader was een zeer beroemde jockey,
en zijne moeder de dochter van een beroemd en- ligt zij vier of vijf voet hoog opgewaaid; 't is winter
traineur, zoodat de kennis van paarden hem als overal in ons land — wat wonder dat mijne gedachmet de pap was ingegeven. Hoe groot het getal ten zweven naar het noorden, waar ijs en sneeuw
van paarden ook zijn mocht die aan een wedren deel maanden aaneen heerschen en een rol spelen in
namen, men kon verzekerd zijn dat Chifney bij het de huishouding der natuur, veel grooter dan in
vertrek altijd achter de anderen bleef. Maar tegen het ons land. Wij willen in onze gedachten eens naar
einde had hij eene eigene wijze om zijn paard aan te het noorden gaan, en zien wat daar gebeurt op
drijven, en weldra was hij een van de voorsten, en als en onder de sneeuw.
Een tooneel op de sneeuw stelt ons de plaat
hij nog slechts enkele schreden van het doel verop
biz. 69 voor: het is een legerplaats van elanwijderd was, was zijne macht over zijn paard zoo
groot dat hij met een enkelen sprong al zijne mede- den, een tijdelijke verblijfplaats van die groote
dingers achter zich liet. Hij toonde echter eerst recht dieren.
De eland, Alces malchis, het moosedeer der Enwat hij doen kon, toen hij zijn eigen paard Zingelschen
in Canada, de caribou van de pelsjagers
ganee bereed, en James Robinson op Cadi and
en Buckle op Rough overwon. Hij was groot van aan de Hudsonsbaai, bewoont de noordelijke gegestalte, te groot misschien voor een jockey, daar deelten van Amerika en Europa, en is derhalve
hij vijf voet zes duim lang was. Het entraineeren een dier dat in staat is om aan een zeer hevige
was zelden voldoende om hem zoo licht te maken koude weerstand te kunnen bieden. Ofschoon de
als de reglementen eischten; hij moest gebrek lij- eland een zeer groot en krachtig dier is, en niet
den en vele beproevingen uitstaan om tot den zelden zeven voet hoog wordt, gemeten van den
wedren van Derby toegelaten te kunnen worden. grond tot op het schoft — een hoogte weinig minDaarom reed hij ook slechts zelden mede, maar der dan die van een flinken olifant — heeft hij
zoodra zijn naam op de lijst stond, werd het paard toch eene menigte vijanden, en wordt door mendat hij bereed voor den overwinnaar gehouden, en schen en dieren vervolgd. Terwijl hij in den zomer
werden er groote weddingschappen op aangegaan. vrij veilig is, wordt hij in den winter aan alle kanHij hield onder alle omstandigheden zijne bedaard- ten door levensgevaar omringd.
heid, en gaf niet zelden goeden raad aan zijne
In zijn vaderland valt de sneeuw zoo dik dat
kameraden. Eens reed hij tegen vele mededingers, wij, bewoners van meer gematigde aardbreedten,
en zag nevens zich een jongen jockey die zijn paard ons niet kunnen verbeelden wat daar de gevolgen
te veel aanporde. "Wat doet ge daar, my hoy, van een sneeuwstorm zijn. Het voorkomen en uitbedaar wat en blijf naast mij, en gij zult de tweede zicht van het land wordt geheel veranderd, kuilen
aankomen." De andere deed wat Sam Chifney hem en diepe dalen worden gevuld, hooge witte heuried, en er volgde een schoone wedstrijd tusschen vels staan er waar vroeger eene vlakte was, sneeuwhen beiden gedurende het overige van den loop: muren en wallen van sneeuw liggen als opgestazij renden laars aan laars, maar aan het einde van peld, als vestingen van sneeuw zien zij er uit,
de baan gebeurde er wat de meester voorspeld en de wind waait er gaten en groeven in, en
had — Chifney won den prijs.
maakt er punten en pieken op.
(Wordt vervolg d.) Gedurende de strenge vorst loopt de eland slechts
weinig gevaar, want hij kan dan met gemak loopen
GROOTHANDEL IN EEN KLEINIGHEID.
over de hard bevrorene korst op de sneeuw. Hij loopt
De voornaamste kurkfabrieken vindt men in wel hard, maar op een zeer vreemde wijze. Zijn
Frankrijk, en wel in het departement van de Gi- gewone gang is een slingerende draf, doch hij loopt
ronde, in welke landstreek jaarlijks 125 000 cen- zoo licht, en zijne pooten zijn zoo lang dat hij
tenaars kurk gewonnen worden. De fabrieken aldaar zonder moeite over hinderpalen heen draaft, waar
verwerken jaarlijks 155 000 centenaars, waarvan een paard met moeite overheen springt, omdat de
30 000 centenaars worden ingevoerd uit de provin- bevrorene oppervlakte van de sneeuw wel weerstand
cial Andalusie, Estramadura en uit het district bieden kan aan den geregelden lichten draf van den
Arenys de Mar, in de provincie Catalonie in Spanje. eland, maar niet stevig genoeg is om een vast
In de kurkfabrieken van de Gironde werken 8000 steunpunt te geven aan den poot van een paard
personen van beiderlei geslacht, waarvan 3340 dat een sprong zal doen. Men verhaalt, als een
mannen met het snijden van kurken bezig zijn. voorbeeld van den zonderlingen draf van den eland,
Kurken voor flesschen worden aldaar 1283 000 dat men soms zulke dieren ziet loopen over omgestuks 'sjaars gemaakt.
waaide boomstammen, waaronder er van bijna vijf
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voet dik zijn, zonder dat hun gang daardoor afYoedsel is moeielijk te krijgen voor den eland
gebroken wordt.
als dikke sneeuw den bodem bedekt, doch zijn inHebt gij de rendieren in den tuin van Natura stinkt heeft hem geleerd de sneeuw weg te scharArtis Magistra te Amsterdam wel eens hooren loopen?relen om de korstmossen te zoeken die er onder
Hebt gij het klappende geluid wel gehoord dat zij bij groeien. Maar de vleeschetende dieren zijn hongeelken stap maken? Zulk een klapperend geluid, rig in den winter, en hebben dan, door den nood

Een winterverblijf van elnnden.

maar nog sterker, maakt ook de eland als hij loopt.
Even als het rendier heeft ook de eland diep gespletene hoeven: als hij zijn poot nederzet, worden
die hoeven wijd uiteengespreid, en als hij hem
weer opheft, naderen zij snel tot elkander, zoodat
het klapt. Daardoor maakt het dier dat luide geklapper als het loopt.

gedrongen, een stoutmoedigheid die zij in gewone
tijden niet bezitten. Wij weten dat de wolven dan
de onbewoonde landstreken waarin zij zich gewoonlijk ophouden, verlaten, en zelfs in de dorpen verschijnen om te rooven en te vermoorden wat zij
kunnen krijgen. Zoolang de vorst heerscht, behoeft
de eland echter niet veel vrees te gevoelen voor
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zulke vijanden, daar hij veel harder kan loopen
dan een wolf, en zich bovendien met goed gevolg
tegen de wolven verdedigen kan met zijn groot
gewei, en door te slaan met de voorpooten, als hij op
een plaats mocht aangevallen worden waaruit hij niet
vluchten kan. Als de wolven geen ergen honger
hebben, gevoelen zij niet veel lust om een dier
aan te vallen welks huid zoo dik en taai is dat,
als hij gelooid is, een kogel uit een gewoon pistool
er op afstuit; een dier dat bovendien eene manier
van trappen en slaan met de voorpooten heeft, alsof
het van den een of anderen Engelschman Murphy les
in het boksen had gehad: de eland slaat er op
totdat de wolf dood getrapt is, en dan trapt hij
hem in de sneeuw weg.
Doch als het weder zachter wordt en de sneeuw begint weg te dooien, nadert de tijd van gevaar voor den
eland. De warme zonnestralen vallen op de sneeuw,
en hebben er in het noorden een zonderlinge uitwerking op. De bevrorene oppervlakte smelt slechts gedeeltelijk, het smeltwater zakt naar beneden, en doet
onder de bovenkorst de sneeuw dooien. Zoodoende
ontstaat er soms eene vrij belangrijke opene ruimte
tusschen de korst en den grond; de eerste blijft
hangen als een ijskorst waar het water onder vandaan geloopen is, als zoogenoemd bom-ijs. Die
sneeuw-ijskorst is sterk genoeg om betrekkelijk
kleine dieren, zooals wolven, te kunnen dragen,
vooral als zij er snel overheenloopen, maar voor het
groote gewicht van den eland bezwijkt zij, en bij
elken stap trapt hij er doorheen en zakt er tot
zijn buik toe in.
Nu hebben de wolven een groot voordeel boven
den eland. Met het grootste gemak kunnen zij hem
inhalen, en als zij hem kunnen dwingen om op
zulk een ijszolder te vluchten, is zijn rekening gemaakt. Yoor het groote vertakte gewei zijn zij zoo
bang niet; zij springen den eland op den nek, en
slaan hem de tanden in den strot. Nu zijn zijne
voorpooten weerloos, en als het getal der wolven
groot genoeg is, bezwijkt de eland weldra. Ook de
mensch doet zijn voordeel met dien toestand van
het sneeuwdek: hij doet sneeuwschoenen aan, en
glijdt zonder het minste gevaar in snelle vaart
over de gladde schitterende vlakte. Yeel zijn dus
de gevaren die den eland bedreigen als er sneeuw
ligt, en om die te ontwijken, maakt hij de zonderlinge legerplaats die wij op de plaat op biz. 69
zien afgebeeld.
Dat winterverblijf van den eland is echter zeer
eenvoudig: het is niets anders als een groote op
pervlakte gronds, waarop de sneeuw platgetreden
is door het onophoudelijke heen en weer trappelen
der dieren, zoodat zij een harden bodem vormt,
terwijl de sneeuw die niet platgetreden is als't ware
een muur er om heen vormt. Zoodoende ontstaat
er een soort van vesting waarin de elanden veilig
zijn. Doch de geheele oppervlakte binnen dien

sneeuwmuur wordt niet platgetreden tot eene enkele
vlakke plaats, maar bestaat uit een netwerk van
paden en wegen waarop de dieren tusschen sneeuwwallen rondloopen. De eland gevoelt zich zoo veilig
in zijn vesting, dat hij niet gemakkelijk over te
halen is om haar te verlaten en op het opene veld
te gaan.
Die gewoonte om zulk een winterverblijf te maken,
beveiligt het dier volkomen voor den aanval der
wolven die al huilende er om heen stroopen, maar
zich daar binnen niet durven wagen uit vrees
voor de voorpooten van de elanden. Ongelukkig
evenwel, het middel dat den eland voor het eene
gevaar beschermt, maakt tevens dat hij aan een
van anderen aard blootgesteld wordt. Als een jager
zulk een verblijfplaats van elanden vindt, is hy
zeker dat zijn jacht niet vruchteloos is, want de
dieren gaan er niet uit, en zijn kogels treffen weldra
de hulpelooze schepselen.
De eland is niet het eenige dier dat zulk een
sneeuwvesting maakt: ook de wapiti, Cervus canadensis , het groote hert dat het noorden van Amerika
bewoont, doet het zelfde. Men heeft zulke wintervestingen van wapiti's gevonden die een uur gaans lang
en breed waren, vol van een netwerk van paden in
de sneeuw. De sneeuw ligt in die landen niet zelden
zoo dik, dat, als zij onbetreden is en de dieren op
hunne paden heen en weer loopen, hunne ruggen
toch niet boven de witte vlakte uitsteken. Ofschoon
zulk een winterlocaal niet zelden zoo groot is als
boven opgegeven is, valt het toch zeer weinig in het
oog, en een nieuweling in die streken kan er op
een afstand van een vijf minuten gaans voorbijgaan,
zonder er iets van te bespeuren.
Op en onder de sneeuw staat er boven dit
opstel te lezen: wij hebben het leven van den eland
en den wapiti op de sneeuw besproken, laat ons
nu ook zien wat er onder de sneeuw gebeurt.
Er zijn vele dieren die onder de sneeuw rondloopen
om hun voedsel op te sporen. Dat doet onder anderen onze gewone mol, Talpa europaea, en vele
soorten van veldmuizen die tot het geslacht
Aroicola behooren. In Noord-Amerika zijn veldmuizen
die lange loopgraven onder de sneeuw maken om
voedsel te zoeken, en dit gelukt haar zoo goed
dat zij vet worden in de wintermaanden, hoewel
elk groen blaadje dor geworden is en elk grashalmpje
met een dikke laag sneeuw is bedekt. Maar is het
dan niet koud onder de sneeuw? Hoe is'tmogelijk
dat die veldmuizen niet bevriezen in een verblijf
waar de temperatuur zeker ten minste op het vriespunt moet staan, daar immers anders de sneeuw
weldra smelten zou?
Geloofwaardige reizigers in de landen rondom de
noordpool verzekeren ons dat er geen het minste
gevaar is om te bevriezen onder de sneeuw. Als
er iemand in het noorden sterft ten gevolge van
de hevige koude die hem heeft doen bevriezen,
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beschouwen de bewoners der Noordpoollanden zulk
een ongelukkige met medelijden vanwege de koude
die hij heeft moeten lijden voordat hij stierf, maar
ook met medelijden wegens zijne onkunde om zich
voor zulk een lot te behoeden. De inboorling van
Nieuw-Holland kan zich niet begrijpen hoe de blanke
man zoo dwaas kan zijn van te sterven van dorst,
terwijl er zooveel waterhoudende planten om hem
heen groeien; en de inboorling van Amerika begrijpt niet hoe een Europeaan van honger kan sterven te midden van overvloed van voedsel uit het
dieren- en plantenrijk om zich heen. Op de zelfde
wijs kunnen ook zij die hun leven in de landstreken van ijs en sneeuw hebben doorgebracht, zich
niet verbeelden dat men zoo dwaas kan zijn van
te sterven door de vorst, terwijl het middel om
zich te verwarmen voor de hand ligt.
Er is geen bijzondere liehaamsinrichting noodig,
men behoeft niet geacclimateerd te zijn in de landen
waar de sneeuw het oppergebied voert, om daar
in het leven te blijven; de reiziger die door den
avond overvallen wordt op de eindelooze witte
sneeuwvlakte, terwijl millioenen dikke sneeuwvlokken op en rondom hem nederdalen uit de grauwe
lucht, behoeft de gehardheid niet te bezitten van
den reiver uit de Schotsche Hooglanden, die geen
ander kleed noodig heeft als zijn plaid, en die een
sneeuwkussen als een groote weelde beschouwt. Die
zich in zulk een toestand bevindt, en weet hoe hij
gebruik kan maken van de middelen tot behoud
die rondom hem heen verspreid liggen, zal het
welkom toeroepen aan elke sneeuwvlok die op hem
valt, en in plaats van de sneeuw te beschouwen
als een vijand wiens witte armen gereed zijn om
hem in eene doodelijke omarming te doen sterven,
begroet hij de zachte massa als een middel om hem
warmte en beschutting te verschaffen. Hij zoekt een
plaatsje uit waar de sneeuw dik opeengewaaid ligt,
zooals achter een boom of een steenblok, en maakt
met zijne handen een holte, groot genoeg omhem
te kunnen bergen, en waardoor hij beschut kan worden voor de ijzige winden die over de vlakte gieren.
Hij wikkelt zich in zijne kleederen, kruipt zoo diep
hij kan in de sneeuw, blijft dan stil liggen, en laat
de sneeuw op hem vallen zoodat hij geheel daarmede bedekt wordt. Het duurt niet lang of hij bespeurt reeds hoe goed zijn tijdelijke verblijfplaats
is. De sneeuw is een zeer slechte warmteleider;
weldra bespeurt hij dat de warmte die uit zijn eigen
lichaam voortkomt, niet langer door den wind wordt
weggevoerd, maar bewaard blijft rondom hem, en
zijne ledematen weer warmte en gevoeligheid terug
geeft. De holte wordt langzamerhand grooter hoe
warmer zijn lichaam wordt, en veroorlooft haar
tijdelijken bewoner al dieper en dieper in de sneeuw
te zinken, terwijl de steeds vallende vlokken haar
geheel bedekken en zelfs elk spoor van eene holte
uitwisschen. Ook is er geen vrees dat de zoo be-

dolvene stikken zal uit gebrek aan lucht, want
de warmte van zijn adem houdt altijd eene kleine
opening in de sneeuw. De effene sneeuwvlakte boven het hoi wordt afgebroken door een kleine opening, omzoomd door glinsterende ijskegeltjes, een
gevolg van het bevriezen der waterdamp die uitgeademd is. En nu is er geen vrees voor bevriezen, want de sneeuwkelder is eerder te warm dan
te koud, en de reiziger kan er in slapen zoo warm
en zoo gemakkelijk als in zijn bed te huis.
Iedereen weet dat het sneeuwdek de jonge planten in den winter voor bevriezen beschermt. Maar
om te zien wat de sneeuw doet, moeten wij naar
de Schotsche Hooglanden gaan, waar de sneeuw
tot witte bergen opgewaaid wordt door den stormwind , tot bergen en heuvels die allerlei fantastische
vormen vertoonen, steile punten en afgronden,
pieken en spleten, met omtrekken zoo stout en
scherp alsof zij uit hard graniet bestaan. Na een
sneeuwstorm die zulke wonderlijke nabootsingen
van een woest bergachtig landschap veroorzaakt
heeft, worden er veelal geheele kudden schapen
vermist, die door den herder en zijn getrouwen
kameraad, den hond, weder opgezocht moeten worden. Dan dwalen zij met hun beiden rond, en loopen als op goed geluk voort, want de sneeuwmassa's bedekken heuvelen en dal en, hebben de welbekende paden gevuld, hoogten opgeworpen waar
kuilen waren, en het geheele voorkomen der natuur
veranderd. Als de herder alleen op zijn ontdekkingstocht uitging, zou hij nauwelijks een enkel schaap
ontdekken, en zeer waarschijnlijk in de zelfde gevaarlijke omstandigheden komen als die waarin
zich het wollige vee bevindt, dat hij opzoekt.
Als het instinkt van den hond niet mede liielp,
zou menige kudde nooit weergevonden worden; maar
de hond snuffelt en loopt rond, en steekt zijn neus
in de hoogte als de welbekende schapenlucht in
zijne neusgaten komt, en hij loopt vooruit en blijft
stilstaan bij een kleine opening met een rand van
ijs in de sneeuw. Dit is een zeker teeken dat de
schapen daar beneden en nog in het leven zijn,
en dan breekt de herder met zijn staf het sneeuwdak van het hoi aan stukken, en verlost de bijna
van honger stervende dieren uit hun donkere gevangenis.
De schapen die op deze wijze voor het gevaar
van te bevriezen beveiligd zijn geworden, begraven zich zelven niet in de sneeuw. Zij hebben geen
plan om een groot gedeelte van hun leven in een
hoi door te brengen, en hunne aanwezigheid onder
de sneeuw is volkomen toevallig. Om luwte op te
zoeken en beschut te wezen voor de snijdende
windvlagen, verzamelen zij zich achter het eene
of andere beschuttende voorwerp, een rotsmuur of
een steenblok; en terwijl zij zoo opeengehoopt staan,
hoopt de sneeuw zich rondom hen op, en eindelijk
worden zij geheel met sneeuw overdekt. Dan ge-
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beurt het niet zelden dat zij van honger omkomen
als zij niet spoedig genoeg ontdekt en opgegraven
worden, doch vooraf hebben zij uit honger alle wol
van elkanders ruggen afgeknabbeld.

gewoonte om een gedeelte van het jaar in een
vast verblijf door te brengen, is aan de meeste,
zoo niet aan alle beren gemeen, ten minste de
witte beer der poolstreken, de bruine beer van
Maar al gaan de schapen niet vrijwillig zich Europa, en de zwarte beer van Noord-Amerika
levend in de sneeuw begraven, er is toch een dier doen alien zoo. Voor dat zij in haar winterkwardat zulks wel doet. Het is de ijsbeer, Ihalarc- tier gaat, eet de berin zeer veel, en, door een betos maritimus. Tegen de maand December zoektwonderenswaardig instinkt gedreven, vooral zeer
het wijfje den een of anderen rotswand op, waar zij voedzame spijzen, zoodat zij buitengewoon vet
door het uitkrabben van een kuil en door zich te wordt. In dien toestand is zij het best om gedood
laten ondersneeuwen, een hoi vormt, om er den te worden, want ook dan is haar pels het best.
winter in door te brengen. In dat hoi brengt zij
Gedurende de drie maanden van haar verblijf
hare jongen ter wereld, en blijft daarmedebeneden onder de sneeuw, gebruikt het wijfje van den ijsde sneeuw tot omstreeks de maand Maart, wan- beer geen spijs, maar teert op den voorraad van vet
neer zij weder naar buiten komt en hare jongen dien zij voor den winter verkregen heeft. Het zelfaan het dagde verschijnsel
licht brengt,
merkt men op
die dan zoo
bij vele dieren
groot zijn als
die een wintergewone konijslaap houden,
nen. Hoe lanmaar bij het
ger de berin
wijfje van den
met de jongen
ijsbeer is dit
in het sneeuwvooral merkhol blijft, des
waardig, omdat
te ruimer wordt
zij niet slechts
ook door de
zich zelve daarademhaling en
door in het lede warmte der
ven moet houfamiliederuimden , maar ook
te in het hoi.
voedsel aan
Zooals het gehaar kroost geval is met de
ven moet. Het
is waar dat
door sneeuw
dejongen zeer
bedekte kudde,
klein zijn, verkan ook de ongeleken met de
der de sneeuw
moeder, maar
diepverborgene
daarom is het
berin ontdekt
toch niet minworden door de
De ijsbeer onder de sneeuw*.
der wonderlijk
kleine, met een
ijsrandje omringde opening die door de warmte van dat de natuur de berin in staat gesteld heeft om zulk
een grooten voorraad van voedsel op te zamelen in
de holbewoners open gehouden wordt.
Zulk een hoi wordt echter niet door alle ijsbe- haar lichaam, dat zij in staat is om niet slechts
ren gemaakt. Geen enkel mannetje brengt zulk haar eigen leven te onderhouden, maar ook hare
een langen tijd in afzondering door, en daar het jongen te zoogen, en dit gedurende een tijdvak
eenige doel van het hoi is om de jongen te be- van drie maanden zonder een enkel brok voedsel
sckutten, loopen ook de ongetrouwde wijfjes ge- te krijgen.
durende de wintermaanden op de sneeuw rond. De
s l R l u s.

Sirius is de schitterendste ster van den geheelen
hemel. De sterrekundigen beweren dat deze ster
zich op een afstand van 52 trillioenen 174 billioenen mijlen van onze aarde bevindt. Om dien afstand te doorloopen heeft het licht (dat gelijk men
weet 77 000 mijlen in de sekonde aflegt) ongeveer

twee en twintig jaren noodig. Gevolgelijk is de lichtstraal die heden van Sirius op onze aarde valt, uit
die ster voortgekomen twee en twintig jaar geleden,
dat is in 1845. Als Sirius bij toeval van daag eens
verdween, zou men hem derhalve toch nog tot in
1889 zien schitteren.

Paarden in de weide, d©or horzels geplaagd.

DE PAARDENHORZEL.

De paardenhorzel, Oestrus equi7 heeft een zij niet zelden vier of vijfhonderd eieren op het
breeden stompen kop, die roodaehtig van kleur is; zelfde paard.
Het paard vreest de horzel, en rimpelt zijn huid
de oogen zijn zwart, en de voelsprieten ijzerkleurig;
de borst is grijs, en het lijf rosachtig met zwarte zoodra zulk een insekt er zich op neerzet. Het
vlekjes. De vleugels zijn witachtig, niet doorschij- schijnt dat het paard eene zeer onaangename kitnend, met een gouden weerschijn en een gegolfde teling door dat zich herhaaldelijk nederzetten van
de horzel ondervindt.
zwarte dwarsstreep.
Het schuurt zich teDe pooten zijn lichtgen boomen en hekgeel van kleur.
ken, verbergt zijn
Zoo ziet het insekt
kop tusschen de voorer uit, dat het lepooten als het insekt
ven van het paard in
zich op zijn neus of
den zomer verbittert.
lippen mocht nederVooral in de maanDe paardenhorzel, wijfje en mannetje.
zetten, en tracht door
den Juli en Augustus
galop en draf de horziet men de horzel
zel te ontvluchten,
rondvliegen om eieja gaat soms zelfs in
ren te leggen. Zij
het water als er hem
legt hare eieren op
geen andere uitweg
elk gedeelte van het
Horzeleieren aan paardeharen, vergroot voorgesteld.
over blijft.
paard, doch vooral
Ziehier wat de gevolgen van dat bezoek van de
op de manen en aan de pooten. Het wijfje blijft
eenige sekonden al zWevende boven de uitgezochte horzel zijn. De horzeleieren zijn wit van kleur, en
plaats staan, schiet er dan op neder, en lijmt een voorzien van een dekseltje, dat er afvalt op het
eitje aan een haar vast, door middel van een kle- oogenblik waarop de jonge larve het ei verlaat.
verig vocht dat weldra droog wordt. Dit alles lier- Die larven kunnen niet op de huid van het paard
haalt zij met zeer korte tusschenpoozen, en zoo legt in het leven blijven, en zich tot volkomene insek-
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ten ontwikkelen: zij moeten daartoe in de maag
van het paard komen, en zij komen er ook in.
Maar hoe? Het paard likt de plaatsen waar larven
zitten: zoo komen zij in zijn mond, en later, als
het paard zijn voedsel doorslikt, gaan zij daarmede naar de maag. Niet zelden zijn het andere insekten, zooals vliegen, die door hun steken het paard
tot slikken van de geprikkelde plaatsen noodzaken.
Op den gevaarlijken weg
dien de horzellarven van de
huid van het paard tot in zijn
maag moeten afleggen, gaan
er zeker eene menigte verloren, zooals te begrijpen is,
en velen komen er vast niet
in, en toch, als men een paardemaag opent, vindt men haar
van binnen niet zelden als bezaaid met horzellarven of
maskers. De nevensstaande
afbeelding stelt een stukje
slijmvlies van een paardemaag met zulke maskers voor.
Zij zijn bruinachtig van kleur, en bestaan uit verscheidene ringen of segmenten. Elk segment is gewapend met eene dubbele rij driekantige stekels,
beurtelings een groote en een kleine, geel van onderen en zwart aan de punt. De kop is voorzien
van twee haken waarmede de larve zich aan den
binnenwand van de maag vasthecht. De stekels
dienen mede om het dier op zijne plaats te doen
blijven, en beletten vooral dat het met den inhoud der maag medegevoerd wordt naar het darmkanaal, voordat het daartoe de tijd is.

Waarschijnlijk leeft die zoo zonderling gehuisveste larve van de vochten die door het slijmvlies der maag afgescheiden, misschien ook van
de stoffen die door het paard verteerd worden.
Maar hoe dit ook zij, hoe is het mogelijk dat die
larve weerstand kan bieden aan de werking der
krachten die het plantenvoedsel omzetten tot een
bestanddeel van een dier? Hoe kan zij weerstand
bieden aan de spijsvertering,
en ongedeerd blijven niet
slechts, maar zelfs zich verder ontwikkelen te midden
van stoffen die onophoudelijk
veranderen en ontleed worden? Dat weten wij niet;
slechts Hij die het paard en
de horzel schiep zou het ons
kunnen zeggen.
Als de tijd voor het overgaan in den volkomenen toestand voor het masker aangebroken is, laat het den
maagwand los, en laat zich
medeslepen met de stoffen die uit de maag gaan
naar het darmkanaal. Met de uitwerpselen komt
het eindelijk naar buiten, valt op den grond, en
wordt nu zwart, droog en hard. Eindelijk ligt het
dier een dekseltje op dat zich aan het voorste gedeelte bevindt, het kruipt uit de schaal, ontplooit
zijne vleugels, en vliegt heen! Bond vliegen om
eieren te leggen, is nu de eenige bezigheid; eten
schijnt het volkomene dier niet te doen; als de
zorg voor het in stand blijven van de soort vervuld
is, sterft de horzel.

D E ZON.

Van alle hemellichamen die in de wereldruimte
zweven, is de zon voor ons, aardbewoners, zeker
het belangrijkste. Van alle sterren is zij, ten
minste schijnbaar, de grootste en de schitterendste,
en oefent zij den grootsten invloed op onze aarde
uit. Als het middenpunt der bewegingen van alle
hemellichamen die ons zonnestelsel samenstellen en
die onze buren zijn, is zij voor hen en voor ons de
onuitputbare bron van licht, warmte en leven. Uit
die zelfde bron putten onophoudelijk alle krachten
die op aarde en op de andere bollen werken, en
nooit droogt zij op. Wat is de invloed van de zon
op het magnetismus en de electriciteit van de aarde ?
Daar weet men thans nog zeer weinig van, maar
als men de grootte, de massa, en den toestand
van warmte- en lichtgevende gloeiing van de zon
in acht neemt, is het moeielijk te denken dat zij
ook niet in zekere mate de magnetische stroomen
beheerscht, die den bolvormigen magneet doortrekken, welks oppervlakte ons tot woonplaats dient.

Wij willen op de volgende bladzijden trachten te
zien wat de zon is, wij zullen hare schijnbare en
wezenlijke afmetingen nagaan, hare oppervlakte en
haar omwentelingen bestudeeren, en uit alles wat
door schrandere en bekwame waarnemers gezien
is, trachten de structuur en de physische samenstelling van dat wonderbare gesternte te leeren
kennen.
I.
De gedaante en de schijnbare afmetingen der zon. — Haar
afstand van de aarde en hare wezenlijke afmetingen. — De
oppervlakte, de omvang, de massa en het gewicht van
de zon.

Met het bloote oog — iedereen weet het bij
eigen ondervinding — kunnen wij onmogelijk het
schitteren van de zon verdragen. Dat behoeft ons
echter niet te verwonderen, als wij bedenken dat
het licht van de zon acht honderd duizend maal
sterker is dan dat van de voile maan, en twee en
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twintig billioen maal sterker dan dat van een der ongeveer een halve graad.3 Maar inderdaad schijnt
helderste sterren. Daarom moeten wij, ten einde een zij in den winter grooter te zijn dan indenzomer,
denkbeeld van hare gedaante te krijgen, gebruik ten minste voor de bewoners van het noordelijke
maken vanzekere omstandigheden, zooals bij voor- halfrond der aarde. Op het zuidelijke halfrond moet
beeld als wolken, en beter nog een dikke mist zich zij dus in den zomer grooter schijnen dan in den
tusschen het oog en de zon plaatsen. Het gebruik winter, omdat de orde der jaargetijden daar anmaken van verrekijkers of teleskopen zou nog ge- dersom is. Het is te begrijpen dat zulk eene afvaarlijker voor het gezicht zijn dan het zien met wisseling niet aan wezenlijke veranderingen in
het bloote oog, als men niet de voorzorg nam om de afmetingen der zon toegeschreven kan worden.
voor het oculairglas een gekleurd glas te bevesti- Zij is gemakkelijk te verklaren als men in acht
gen, hetzij een donker blauw of een zwart. De neemt dat de jaarlijksche omwenteling van de
glazen van zulke kijkers verzamelen in een zelfde aarde rondom de zon geschiedt langs een langpunt eene groote menigte licht- en warmtestralen, werpige baan, waarvan de zon niet het middenen dus zou zonder die noodzakelijke voorzorg het punt inneemt : de afstand van beide hemellichamen
oog verblind worden en verbranden. 1
verschilt van den eenen dag tot den anderen:
Reeds door eene, eerste, maar natuurlijk opper- op de eerste dagen van den winter van het noorvlakkige beschouwing van de zon blijkt het ons dat delijke halfrond bevindt de aarde zich op den
de zonneschijf rond van. gedaante is. Door het ge- kortsten afstand van de zon. De onderstaand'e figuur
bruiken van zeer nauwkeurige instrumenten blijft vertoont ons de grootte van de schijf der zon op
er dienomtrent geen twijfel over, en verscheidene den grootsten, den middensten en den kleinsten
micrometrische metingen 2 hebben bewezen dat alle afstand, die tegenwoordig overeenkomen met de dadiameters van de zonneschijf de zelfde schijnbare tums die op de figuur aangegeven zijn.
De schijnbare afmetingen vpn een voorwerp wisgrootte hebben. De -zon heeft dus de gedaante van
een lichtende volkomen cirkelronde schijfy en daar selen af met den afstand, en derhalve moeten ook
het niet minder zeker is dat de zon rondom een as de afmetingen van de zonnescliijf verschillen naar1 Juli.
1 Januari.
1 October.
wentelt en ons zoo doenmate zij van elke plade telkens andere deeneet van het zonnestellen te zien geeft, zoo
sel gezien wordt. De zon
heeft men daaruit moemoet des te kleiner schijten besluiten dat hare
nen te zijn, hoe verder
gedaante wezenlijk die
. de planeet van haarvervan een bol is, zonder
wijderd is. Om nu den
Schijnbare afmetingen van de zonnescliijf. — 4
dat men ergens op hare
lezer geen getallen te
oppervlakte een spoor van afplatting of ophooging
heeft kunnen bespeuren.
7s Morgens als de zon opkomt of's avonds een
weinig voordat zij ondergaat, kan men dikwijls,
zoodra de lucht maar een weinig mistig is, met
het bloote oog de zonneschijf waarnemen: zij schijnt
dan grooter dan anders en min of meer misvormd.
Doch dit zijn twee zinsbegoochelingen waarvan ik
later de oorzaken zal trachten op te geven.
De schijnbare afmetingen der zon blijven gedurende den geheelen loop, van een jaar' niet de zelf-.
den. Gemiddeld zijft die afmetingen zoodanig dat
drie honderd zestig schijven, even groot als die der
zon en elkander aanrakende, een halven cirkel om
den hemel zouden innemen:, haar diameter is dus
1 De hitte is in het brandpunt van een teleskoop zoo groot
als men dat werktuig op de zon richt, dat men genoodzaakt
is om verscheidene gekleurde glazen in voorraad te hebben,
daar het eene voor en het andere na door de warmte aan
stukken springt. Sedert eenigen tijd gebruikt men, om de zon
waar te nemen, oculairen waardoor het licht, door herhaalde
breking der stralen in gekleurde glazen, verzacht wordt.
2 Zulke metingen geschieden met micrometers, toestelletjes
die aan den teleskoop bevestigd worden; zij dienen om zeer
kleine afmetingen en zeer kleine hoeken te leeren kennen.

geven die hij zich toch moeielijk zou kunnen voorstellen, heb ik in defiguur op de volgende bladz. de betrekkelijke afmetingen der zon voorgesteld, zooals zij
van elke planeet op hare gemiddelde afstanden gezien zouden worden. Doch men moet niet vergeten dat
als de schijnbare grootte verschilt naar de plaats
waar men zich bevindt, de sterkte van den liehtglans de zelfde blijft y wel te verstaan na aftrekking van de opslorping die door de atmosferen
3 Het is in de wiskunde gebruikelijk den omtrek van een
cirkel in ;360 gelijke deelen te verdeelen, die graden geheeten
worden. Elke graad wordt in 60 minuten verdeeld, en elke
minuut in 60 sekonden. Men is gewoon 1 minuut te schrijven 1' en een sekonde 1". Ik herinner dit hier omdat ik later
wel over sekonden, minuten en graden zal moeten spreken.
4 Als wij het getal 1000 stellen voor de licht en warmtegevende oppervlakte van de zon op haren gemiddelden afstand
van de aarde, dan krijgen wij de getallen 940 en 1072 voor
die zelfde oppervlakte zooals zij zich aan ons vertoont op
haren grootsten afstand in Juli, en haren kleinsten omstreeks
den lsten Januari. De zelfde getallen geven ons dan de hoeveelheden warmte en licht te kennen, die door de aarde op
die verschillende tijdstippen ontvangen worden, zoodat de zon
in den zomer onze aarde minder verwarmt en verlicht dan in
den winter. Deze schijnbare tegenstrijdigheid zal later verklaard
worden, als ik over de jaargetijden op aarde spreek.
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Wij moeten dus vragen: wat is de afstand van
der hemellichamen gedaan wordt, en over weike
wij nog geen juiste gegevens bezitten. De hoeveel- de zon tot tie aarde en de andere lichamen van
heid licht of warmte die door eene planeet ont- ons planetenstelsel ?
Laat ons eerst over den afstand van de aarde
vangen wordt, staat dus slechts in verhouding tot
de uitgebreidheid van de schijnbare oppervlakte tot de zon spreken, zonder ons met de bijzondere
methoden bezig te houden die gediend hebben om
der zonneschijf.
Van de planeet die zich het dichtst bij de zon hem te bepalen. In mijlen van vier duizend el
bevindt, van Mercurius, ziet men de zon dus on- uitgedrukt, is die afstand bijna 38 240 000 mijlen,1
der de grootste schijnbare afmetingen, en van met eene onzekerheid van ongeveer 400 000 mijlen of
Neptunus integendeel onder de kleinsten. De licli- van ongeveer een honderdste van het geheel. Zulk
tende oppervlakte is voor de eerste dezer planeten een afstand is gelijk aan 24 000 of nauwkeuriger aan
6670 maal grooter dan voor de laatste, die zich, 23 984 maal de straal van onze planeet. Omstreeks
het midden der vogelijk men weet,
rige eeuw is men
op de grens van
tot die schatting
ons zonnestelsel
van den afstand
bevindt. Als wij
der zon gekomen.
later de physisclie
Er is een groot
samenstelling der
verschil tusschen
planeten bestuhet boven opgedeeren, komen wij
gevene getal, en
terug op de hoeden afstand die
veelheden licht en
hypothetisch door
warmte die van de
Pythagoras aanzon op hare opgenomen is. Deze
pervlakten strawijsgeer,
die ovelen. Ik zeg hier
rigens reeds vrij
slechts dat als
goede denkbeelvoor ons, aardbeden omtrent het
woners, de zonnewereldstelsel beschijf schijnbaar
zat,vooronderstelzevenmaal kleide dat de zon zich
ner is dan indien
op een afstand van
wij haar van Mer18 000 mijlen van
curius konden beonze aarde beschouwen, en zij
vond. Daar moest
ons nog duizenduit volgen dat de
maal kleiner zou
zon een diameter
voorkomen indien
van bijna 167 mijwij haar van Neplen lengte had.
tunus zagen, zij
Het is dus te betoch, van die
grijpen hoe die
laatstgenoemde
wijsgeer beweren
planeet gezien,
kon dat de zon
veel schitterender
grooter was dan
is dan alle vaste
planeten gezien.
D e s c h i j n b a r e a f m e t i n g e van
n donderscheidene
er zon
de Peloponesus.2
sterren en planeten die wij aan den hemel zienflikkeren. Maar
het zou geheel .anders zijn indien wij in onze ge1 Het is bijna zeker dat de afstand van de zon tot de aarde
dachten onze zon terugdrongen tot in de sfeer der veel kleiner is dan door het bovenstaande getal wordt aangesterren, zelfs van die het dichtst bij ons zijn. Op geven. De werken van Le Verrier en Hansen, de waarnemindien afstand zou die ontzaglijk groote lichtende bol gen van de planeet Mars door Stone en Winnecke, en de
ons slechts als een stipje voorkomen, als verloren nieuwe bepaling van de snelheid van het licht door Leon
Foucanlt komen alien daarin overeen dat de genoemde afstand
onder de ontelbare lichten van den sterrenhemel.
De schijnbare afmetingen van een voorwerp leeren te groot gesteld wordt; en als dat waarheid is, dan moet
daaruit eene reeks vail wijzigingen in de getallen volgen, die
ons, zooals van zelf spreekt, in 7t geheel niets
tot heden voor de vcrsehillende deelen van het zonnestelsel aangeomtrent zijne ware afmetingen; die laatsten wor- nomen zijn. Het is hier echter de plaats niet om dit te bespreken.
den ons eerst bekend als wij den afstand waarop
2 Voor 1769, dat is voor het tijdstip waarop de nauwkcuhet zich bevindt kennen.
rigste onmiddellijke bepaling van den afstand gemaakt werd
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Groote getallen — en wij treffen in de sterrekunde niet zelden groote getallen aan — maken
gewoonlijk slechts een zeer onbepaalden indruk op
onzen geest. De verbeelding heeft te veel moeite om
zich de dingen die zij voorstellen te denken, en
zelfs als er van zeer gewone afstanden sprake
is, kunnen wij er ons slechts door middel vanvergelijkingen een min of meer duidelijk begrip van
vormen. Als er over afstanden gesproken wordt
die buiten ons gezichtsveld gaan, dat door den horizon op aarde omsloten wordt, dat is die 10 of 20
mijlen te boven gaan, dan verdwijnt het eigenlijke
beeld, en wij zijn genoodzaakt tot andere middelen
van voorstelling onze toevluclit te nemen; wij vragen
dan, bij voorbeeld, hoeveel tijd een voorwerp dat
zich met eene bekende snelheid beweegt, noodig
zou hebben om den gegevenen afstand af te leggen.
Het begrip van duur komt dan dat van uitgestrekheid te hulp. Laat. ons zien of wij door dat hulpmiddel een min of meer duidelijk denkbeeld van
den gemiddelden afstand der aarde van de zon kunnen verkrijgen.
Het licht beweegt zich het snelst van alles wat
wij kennen — het legt 77 000 mijlen in de sekonde
af — en heeft 8 minuten 17 sekonden noodig om
van de zon op de aarde te komen. Vooronderstellende dat de ruimte die ons van de zon scheidt,
vervuld is met dampkringslucht, zou een klank die
sterk genoeg was om zulk een dikke luchtlaag te
doen trillen, 14 jaren en 2 maanden noodig hebben om ons oor te bereiken — het geluid doorloopt, gelijk bekend is, ongeveer 340 el in de sekonde. Eindelijk, een sneltrein op een spoorweg
die 50000 el in het uur aflegt, zou, als hij op
den 1st en Januari 1867 van de aarde vertrokken
was, eerst in het jaar 2214 op de zon aankomen,

dat is een weinig meer dan 347 jaren na den dag
van zijn vertrek.
Door deze voorbeelden kan men zich een denkbeeld vormen van de ontzaglijke ruimte die er
tusschen de zon en onze aarde is, en die door dit
schijnbaar zoo eenvoudige getal van 38 000000 mijlen uitgedrukt wordt! Deze 38 000 000 mijlen zullen wij in 't vervolg als eenheid gebruiken, als
de maat waarmede alle andere afstanden der hemellichamen zullen gemeten worden.
De afstand van de zon eenmaal bekend zijnde,
valt het den wiskunstenaar zeer gemakkelijk om
de ware afmetingen der zonneschijf uit de schijnbaren af te leiden. Dit is in der daad zoo gemakkelijk te doen, dat ik het hier beneden in een
noot wil aantoonen. 1 Men weet dat haar diameter ongeveer 112 maal (112 06) de diameter van
de aarde is, wat gelijk staat met 1429170 000
el of 357 290 mijlen. De omtrek van den ontzaglijken lichtbol is dus meer dan 1120 000 mijlen.
De maan loopt, zooals wij later zullen zien,
rondom de aarde op een gemiddelden afstand van
30 diameters van onzen aardbol. Als wij ons dus verbeelden dat het middenpunt van de zon juist overeenkomt met het middenpunt der aarde, dan zal
niet slechts de baan der maan geheel binnen het
lichaam der zon vallen, maar om den omtrek der
zon te bereiken, zou zij nog ongeveer 26 aarddiameters boven onzen satelliet moeten liggen,
gelijk defiguur op de volgende bladzijde bewijst,
die nauwkeurig de betrekkelijke verhoudingen aantoont.
Nu iets over de oppervlakte en het volumen van de
zon. De eerste is niet minder dan 6 416 000 000 000 000
vierkante ellen groot, dat is 12 557 maal grooter dan
de geheele oppervlakte der aarde. En als wij het volu-

1 Ik neem een schijfje van karton of kaarteblad, wit van
die wij tot heden nog bezitten, hadden de sterrekundigen reeds
op verschillende wijzen beproefd om den afstand der zon te vinden. kleur, en met een diameter van bij voorbeeld 1 palm. Ik
Aristarehus van Samos, en na hem Ptolomeus, Copernicus en plaats het verticaal voor mijn oog, en ga langzaam achterTycho Brahe vooronderstelden dat hij gelijk was aan 1200 stralen uit, totdat zijne schijnbare afmetingen juist gelijk zijn aan
van den aardbol of bijna 2 000 000 mijlen, dat is twintig maal die van de zon. Op dit punt zal de papieren schijf precies
minder dan de ware afstand. Kepler verdriedubbelde dat de zonneschijf bedekken. Het blijkt nu dat de afstand tus.
getal. Cassini en Lacaille kwamen het dichtst bij de waar- schen mijn oog en de papieren schijf is 10 el 63 duim.
heid. Volgens d'AlemBeschouwen wij nu
bert (in de Encyclopede nevensstaande fidie) schatte de laatstguur, dan is het gegenoemde geleerde den
makkelijk te zien dat
bedoelden afstand op
er tusschen de ware
21000 aardstralen,
afmeting van de pa152 000 000 000 el.
10 el 63 duim.
en Cassini hem op
pieren schijf en die
De afmetingen der zonneschijf afgeleid uit liaren afstand en hare schijnbare grootte.
28 000. De zelfde
van de zon precies de
schrijver noemt ook nog een afstand van 12 000 diameters der
zelfde verhouding bestaat, als tusschen de afstanden die op
aarde, dat is juist dien men tegenwoordig aanneemt, maar hij
dezen oogenblik den waarnemer van elk der twee bedoelde
noemt den astronoom niet van wien die schatting af komstig is. voorwerpen scheiden. De diameter van de zon is dus gelijk aan
Arago herinnert in zijne Astronomie populaire de afstanden ge- zooveel maal een palm, als 38 000 000 mijlen of 152 000 000 000
vonden door Riccioli, 7000, en door Hevelius 5200 aardstralen,
el den afstand bevatten gemeten tusschen het oog van den
en eindelijk die van Richer en Maraldi, afgeleid uit de standen waarnemer en de kartonnen schijf. Deze laatste afstand nu
van Mars, en die den gemiddelden afstand van de zon tot de aarde 10 el 63 duim zijnde, volgt daaruit dat de diameter van de
gelijk stelden aan 21 712 en aan 20 626 stralen van onze planeet.
zon is 1 429 170 000 el of 357 290 mijlen.
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de vergelijkingen, die wij zoo even tusschen haar
volumen en dat van de zon gemaakt hebben,
uit te strekken tot de voornaamste hemellichamen,
die met haar rondom de zon wentelen. Maar dit
hoop ik later te doen, als wij die lichamen alien afzonderlijk behandelen. Wij nemen alien hier
bij een, en dan zekerlijk zal het de verwondering
van den lezer wekken, als ik zeg dat de zon
alleen 600 maal grooter is dan alle planeten met
hare wachters samengenomen.
Dat men door de uitkomsten der waarneming en
door de wetten der wiskunde en der gezichtsleer
er in geslaagd is om de ware afstanden der gesternten, ten minste van die het dichtst bij ons
zijn, te meten; dat men uit hunne afstanden heeft
kunnen besluiten hoe hunne afmetingen zijn, zoowel die van hun diameter als van hunne oppervlakte en hun volumen, is voorzeker gemakkelijk
te begrijpen. Maar dat de sterrekundigen beweren
durven het gewicht der hemellichamen te kennen,
dat zij durven zeggen hoeveel aardbollen men in
de eene schaal zou moeten leggen om de zon, als
die in de andere schaal lag, in evenwicht te houden, dit zal zeker velen mijner lezers eene aanMaar ook dit ontzaglijk groote getal zegt ons matiging toeschijnen. En dat is zeer natuurlijk. Ik
eigenlijk niets: daarom haalt Arago in het vierde moet hier den lezer uitnoodigen om iets te doen
deel van zijn Astronomie populaire de volgende be-dat in de wetenschap in 't geheel niet gebruikevattelijke vergelijking aan, die zeer geschikt is om lijk is, namelijk: om mij geloof te schenken op
een denkbeeld van de ontzettende grootte der zon mijn woord. Dat geloof is overigens niet in geheite geven: "Een professor van Angers, zegt hij, menissen gehuld: door studie wordt het wetenschap
wenschte aan zijne leerlingen een goed begrip van en een bewezene waarheid.1
de grootte der aarde, vergeleken met die van de zon,
Met de massa der aarde vergeleken, is de massa
te geven; hij kwam daartoe op het denkbeeld om der zon ongeveer 355 000 maal grooter, terwijl
de graankorrels te tellen die er in een maat gaan haar volumen, zooals wij zoo even gezien hebben,
ter grootte van een kop, en bevond dat er 10 000 1 400 000 maal grooter is. Dit bewijst dat zij mingraankorrels in gingen. Gevolgelijk moet een sche- der dicht is. De stof waaruit de zon bestaat, weegt
pel 100 000, een mud 1000000, en 14 schepels dus bij gelijk volumen slechts het vierde gedeelte
1 400 000 korrels bevatten. Hij liet nu 14 schepels van de stof waaruit onze aardbol is samengesteld.
graan op een hoop werpen, lag er een enkele Uitgedrukt in tonnen van duizend pond, zou het
graankorrel naast, en zei tot zijn toehoorders: gewicht van de zon voorgesteld worden door het
"Deze graankorrel stelt het volumen van de aarde, getal 2 096 000 000 000 000 000 000 000 000.
en die hoop graan dat van de zon voor." Die verDit getal, gij ziet het lezer, behoort tot de gegelijking trof de leerlingen veel meer, en zij be- tallen die zoo verschrikkelijk groot zijn, dat zij geen
grepen het verschil oneindig beter dan zij door het den minsten indruk op ons maken, en die zelfs de
nevens elkander stellen van de getallen 1 en 1 400 000 stoutste verbeelding hare onmacht doen gevoelen.
zouden kunnen doen."
Wij zullen later zien dat er onder de lichamen
Als wij later gezien zullen hebben wat de vol- die het zonnestelsel vormen, verscheidene planeten
strekte afmetingen zijn van die graankorrel, die zijn welker afmetingen en massa's zeer groot zijn
de aarde voorstelde, dan zal onze verwondering als men die met onze aarde vergelijkt. Maar de
nog hooger klimmen, en onze verbeelding zal als massa van de zon is bijna zeven honderd en vijfverpletterd worden onder de alle begrip te bo- tig maal de vereenigde massa's van alle gesternven gaande afmetingen van de licht- en warmte- ten, die zij in haar aantrekkingsgebied houdt, en
bron onzer wereld, van de zon, die desniettemin waaraan zij licht en warmte geeft.
zelve slechts een der stofjes is van het lichtende
(Wordt vervolgd.)
stof, dat in de oneindige ruimte van het heelal
1 Hoe hoog ook door velen geprezen, is nog veel te weinig
verspreid is.
gelezen het uitmuntende werk van Prof. Kaiser, de SterrenDaar onze aarde een der leden van de pla- hemelj een meesterstuk van onze vaderlandsche wetenschapnetenfamilie is, zoo zou het natuurlijk zijn om pelijke literatuur.
men der zon noemen, dan schrikken wij zeker van zulk
een kolossaal getal: 1530 000 000 000 000 000 000
kubieke ellen, dat is meer dan een millioen vier
honderd duizend aardbollen!
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waarvan zij gemaakt worden. Wel zeker. Maar al
hebben wij in ons land geen appels .en peren om
cider te maken, wij hebben toeh eene vrucht waarvan wij ook een wijn maken, en waarvan wij het
Niets laten verloren gaan, dat is het groote ge- gekookte sap bij duizende flesschen vol gebruiken:
heim om rijk te worden; weinig koopen en veel het zijn de aalbessen. Heeft het nooit uwe aanverkoopen, dat is de groote zaak om veel geld dacht getroffen dat in den bessentijd, in den zomer,
te verdienen, zegt Chomel. Dat is ook de reden vele apothekers, ja misschien bijna alien bessenwaarom de geleerden hun best doen om aan te sap maken, en leest gij niet dikwijls in de kranten
toonen dat er een nuttig gebruik te maken is van prijslijsten van rooden en witten bessenwijn en besvele dingen die men gewoon is als geheel zonder sensap? Nu, al die wijn en dat sap komen uit
waarde te beschouwen. Door de onderzoekingen bessen die uitgeperst worden: en de schillen, zaadder geleerden is reeds menige stof die men voor- pitjes en het uitgeperste vruchtvleesch dier bessen,
heen wegwierp, veranderd in een nuttig voortbreng- waar blijven zij ? Wel, zij worden weggeworpen in
sel, ja soms zelfs in een zeer kostbaar en kostelijk den vuilnisbak, dat is alles juist zooals men voorproduct. Dat is onder anderen het geval met het- heen in Frankrijk met de uitgeperste appelen en
geen er van appels en peren overblijft, nadat er peren deed. Zou er ook lichtgas en phenylzuur,
de appelwijn, cider, uitgeperst is — schillen, benzine en creosoot, en een kleurgevende stof
klokhuizen, pitjes en uitgeperst vruchtvleesch. Die zitten kunnen in de aalbessen waarvan reeds besuitgeperste bestanddeelen werden weggeworpen, of senwijn en bessensap gemaakt is? Als die stoffen
hoogstens als een slechte meststof beschouwd. Thans er in zitten en wij haar er weten uit te halen,
maakt men in Frankrijk, waar het maken van ci- dan behoeven wij die niet bij onze buren te koopen,
der op groote schaal gedreven wordt, zooals in en dan zullen wij ook in dit opzicht de les van
Normandie, uit die uitgeperste appels en peren Chomel opvolgen — en Chomel was een oeconoom
gas, dat licht en warmte geeft, en bovendien phe- die wel wist hoe het wezen moest.
nylzuur, benzine, creosoot en eene zeer fraaie
verfstof.
Om lichtgas uit die stof te verkrijgen, moet zij
DE KAAI M A N S C H I L D PAD.
gedistilleerd worden. Een pond verschaft dooreenDeze schildpad die, behalve ka ai mans childgenomen 170 kan gas, en de bewerking is zooeenpad
of alligatorschildpad, ook wel staartvoudig dat men in een uur gas genoeg kan maken,
schil
dp ad geheeten wordt, en bij de geleerden
om gedurende vijf en zeventig uren een licht te
onder
de namen Emysaura serpentina, Chelydra
hebben, gelijk in sterkte aan dat van een waskaars;
en de kosten zijn onbeduidend. In Normandie vindt serpentina s. lacertina bekend is, heeft een groomen op vele plaatsen zulke gasstokerijen uit uit- ten kop, een wijd gespleten bek, en een haaksgewijs gebogene bovenkaak. De hals is met een
geperste appels en peren.
Maar nadat het gas er uit gestookt is, blijft er zeer slappe huid bedekt, die in dikke plooien
nog iets over; door salpeterzuur te doen bij het valt. De pooten zijn dik en zwaar; aan de vooroverblijfsel, is zekere heer Tissandier er in ge- pooten heeft deze schildpad vijf, en aan de achterslaagd om er koolverbindingen uit te verkrijgen, pooten vier vingers, alien gewapend met groote
gelijk aan die men uit steenkoolteer verkrijgt, en scherpe nagels, die wel op arendsklauwen gelijken.
Het rugschild is betrekkelijk klein, vertoont drie
tevens eene kleurgevende stof die, naar de mate
waarin zij gebruikt wordt, van stroogeel tot donker- scherpe, overlangs loopende lijsten, en kan de
oranje verschilt. Door die verfstof te vermengenmet ledematen slechts gedeeltelijk bedekken.
Het meest in 't oog vallende kenmerk van de
indigo en pruisisch blauw, verkrijgt men een groene
kleur die vooral zeer geschikt is om zijde te verven. kaaimanschildpad is haar staart, die in plaats van,
Deze nieuwe verfstof, mandaringeel genoemd, zooals bij de overige schildpadden, zeer klein en
is reeds in den handel gebraeht: men beweert dat onontwikkeld te zijn, eene lengte heeft van ongeveer twee derden van het lichaam. De staart is met
zij met het anilinegeel te vergelijken is.
Cider wordt er in ons land niet in groote hoe- eenkam van hoornachtige, driekantige, spitse schilveelheid gemaakt zooals in Normandie, ons land den bedekt, en aan weerszijden van dien middenlevert meer gras en graan en aardappelen op dan kam vindt men nog eene rij dergelijke schilden,
boomvruchten, en daarom zoudt gij misschien kun- maar die kleiner zijn.
Deze schildpad wordt zeer groot, ongeveer vier
nen zeggen: wat kan het ons eigenlijk schelen
of de Franschen gas en phenylzuur, benzine en voet lang. Zij is zoo kwaadaardig en verraderlijk,
creosoot en mandaringeel uit appels en peren ma- dat men in haar vaderland, het zuiden der Vereenigde Staten, haar werkelijk vreest, en zich niet
ken of wel uit iets anders; als wij die stoffen
toch koopen moeten, is het 011s onverschillig hoe en gaarne in de moerassen en stiistaande wateren waagt,
LICHTGAS UIT VRUCHTEN.
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waarin zij zich ophoudt. Yooral gevaarlijk zijn de kerder, daar men niet verwacht dat de meestal
ouden, die, tusschen moerasplanten verscholen, in terug getrokkene, lange hals zoo bewegelijk is en
staat zijn om ook zonder verontrust te worden in zoo ver uitgestoken kan worden. De kaaimanschildeens uit te vallen en den eenzamen jager of vis- pad zwemt zeer snel, en vervolgt meestal met
scher aan te tasten, die uit noodzakelijkheid of goed gevolg visschen, die zij op een zandbank of
jachtlust in de gevaarlijke moerassen verdwaalt, aan land sleept, en met de krachtige, haakvormige

-Of;

waarin buitendien nog vele andere gevaarlijke reptilen huizen. Wat deze schildpad eenmaal gegrepen heeft, laat zij vrijwillig niet weder los; zelfs
de jonge, soms levend naar Europa gebrachte exemplaren moeten voorzichtig behandeld worden, want
zij bijten met onmiskenbare boosaardigheid naar
den beschouwer, en bereiken hun doel des te ze-

kaken of de vreeselijke klauwen verscheurt. Hoe
krachtig zij bijt, bewijst de ervaring dat half volwassene individuen een stok van hard hout en
van een halven duim dik, in een beet verbrijzelen. Het vleesch riekt sterk naar muskus, en is
oneetbaar. Het vrij platte, langwerpige rugschild is
bruin, de kop en ledematen zijn olijfgroen van kleur.

WI E R EN

De zee is vol van geheimen: met deze woorden
begon ik een opstel over de sponsen, op een der
eerste bladzijden van Kennis en Kunst geplaatst, Ik kan niet beter doen dan die woorden
bier te herhalen, nu ik den lezer uitnoodig om
met mij weder een blik te werpen in de diepte der
zee. 't Zijn ecliter nu geen dieren waarop wij onze
aandacht zullen vestigen — 't zijn planten, 'tzijn
wieren die wij nu willen bezien.
Een blik te werpen in de diepte der zee, zeide
ik zoo even, zoudt gij niet verlangen dat te doen,
niet in zinnebeeldigen maar in den eigenlijken zin
des woords ? Zoudt gij niet wensehen een oog te slaan

op het landsehap, de bosschen en weiden,de heuvels en dalen onder water, die slechts gezien
worden door hem die bij stil weer en water er
over heen vaart, een oog heeft om hunne schoonheden te zien, en een gemoed om getroffen te worden door den indruk van het onbeschrijfelijke, het
vreemde dat zij bezitten?
Maar helaas, hoe weinigen zijn er aan wie dat voorrecht beschoren is, hoe weinigen die getroffen worden door de wonderen van den zeebodem! Wonderen
mogen zij heeten, de tooneelen die de zeebodem vertoont, vooral omdat zij het verrassende der nieuwheid bezitten, omdat de gedaanten van planten ei>
ii
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dieren, de kleur van den bodem, de straalbreking
van de middenstof, en de wijze waarop men dat
alles ziet, zoo grootelijks verschillen van wat dagelijks ons oog treft. Wat vreemde schepselen bewegen zich daar in de diepte; wat zonderlinge
gewassen breiden hunne takken uit; wat ongewone
kleurenmengeling; wat wonderlijke gedaanten!
Verbeeld u dat wij met den fransehen natuuronderzoeker De Quatrefages in een bootje ronddobberen op de Middellandsche zee aan de kust
van Sicilie. Wij zien over den rand van de boot
heen naar beneden, en daar krioelen duizenden van
wormen, zeeegels, zeesterren, slakken en visschen,
met zulke schoone kleuren als weinig andere dieren
bezitten. Vuurrood, hemelsblauw, groen en geel
wisselen met elkander af; men zweeft over geheele
bosschen van zeewieren, gorgonen, koraalgewassen, alcyonen en sponsen, die door hunne kleurenpracht het oog niet minder boeien en in de golven
even zoo zacht bewogen worden, als de schoonste
planten van een bloementuin op aarde. Hoor,
hoe De Quatrefages het tooneel beschrijft dat wij
voor ons zien: "De oppervlakte van het water, zoo
effen als een spiegel, liet toe dat de blik tot eene
ongeloofelijke diepte doordringen en de kleinste voorwerpen kon onderscheiden. Door die wonderbare
doorschijnendheid van het water bedrogen, gebeurde
het mij dik wij Is in de eerste dagen een zeekwai of
een ander zeedier te willen grijpen, dat slechts eenige
duimen beneden de oppervlakte van de zee scheen
te zwemmen. Dan lachte onze bootsman, nam een
netje dat aan een langen stok bevestigd was, en
dompelde het, tot mijne verwondering, diep in het
water voordat het een voorwerp bereikte, hetwelk
ik gemeend had met de hand te kunnen vatten.
Doch die groote helderheid van het water verschafte
ons nog een ander genot. Over den voorsteven van
de boot heen leunende, zagen wij vlakten, dalen
en heuvels voorbij glijden; heuvels, welker zijwanden nu eens kaal en dan weder met groene
wieren bedekt, of met bruine struiken begroeid
waren, en ons sommige gezichtpunten van het vaste
land herinnerden. Ons oog onderscheidde de kleinste oneffenheid der opgestapelde rotsblokken, drong
meer dan dertig el diep in loodrechte afgronden,
en overal teekenden zich het golvende zand, de
scherpe kanten der steenen en de groepen van
zeegewassen met eene zoo wonderbare duidelijkheid af, dat wij de werkelijkheid daarbij vergaten.
Tusschen ons en die bevallige partijen zagen wij
niet meer de vloeistof die ons van elkander scheidde,
de vloeistof die hen als eene heldere atmosfeer
omringde, en ons op haren rug droeg. Het was alsof
wij in eene ledige ruimte zweefden, of als vogelen
uit hoogere luchtlagen op een bevallig landschap
nederzagen. Zonderling gevormde dieren bevolkten
deze onderzeesche velden en gaven hun een buitengewoon karakter. Visschen, eenzaam zwemmende,

zooals de lijsters in onze bosschen vliegen, of in
scholen bij elkander, gelijk veldduiven of zwaluwen, dwaalden tusschen de groote steenblokken rond,
doorwoelden het loof der zeeplanten, en schoten pijlsnel voort als onze boot er over heen dreef. Caryophyllen, gorgonen en duizende andere polypen
spreidden hunne levende bloemkroonen uit, en
waren nauwelijks te onderscheiden van de planten
die hare scheuten met hunne takken ineenvlochten. Yreeselijke, donkerblauwe holothurien kropen
op het zand, of klommen, moeielijk hunne voeldradenkroon ginds en herwaarts bewegende, bij de
rotsen op, terwijl in hunne nabijheid granaatroode
zeesterren hare vijf armen bewegingloos uitstaken.
Weekdieren sleepten zich langzaam voort; terwijl
krabben, op reusachtige spinnen gelijkende, in haren dwarsen en Snellen loop er tegen aan bonsden,
of ook wel hen met hare vreeselijke knijpers aangrepen. Andere schaaldieren, aan onze kreeften en
garnalen niet ongelijk, speelden in het zeewier,
zochten een oogenblik het heldere zonnelicht aan
de oppervlakte van hun element op, en verdwenen
dan weder plotseling, door een enkelen krachtigen slag met den staart, in hunne donkere schuilhoeken. Onder die dieren waarvan de meesten
ons welbekende vormen herinnerden, vermengden zich andere soorten die tot typen behoorden
welke nooit tot in onze koudere streken verdwalen. Salpen, zeldzame weekdieren, kleurloos als
glas, die, tot lange ketens samen geregen, zwemmende kolonien uitmaken; groote beroen, op levend email gelijkende; diphyen, welker doorschijnendheid zoo groot is dat zij slechts met moeite
te onderscheiden zijn van het water waarin zij zich
be wegen; en eindelijk stephanomien, levende kransen uit kristal en bloemen gevlochten, die, nog
tederder dan de bloemen des velds, bij het verwelken geheel verdwijnen en niet eens een wolkje
achterlaten in het glas dat zij even te voren nog
geheel opvulden."
Zeker is het een genot zulke schilderingen der
natuur te lezen, vooral als de schilder een man
is dien men vertrouwen kan, zooals hier het geval is. Doch de wetenschap vindt niet veel baat
bij zulke schilderingen: zij eischt een nauwkeuriger bezien, een bestudeeren meer in bijzonderheden. Laat ons derhalve thans meer bepaald ons
oog op de wieren vestigen.
Alle wieren leven in het water, en verre de
meesten in zeewater. Die in zoet water leven zijn
weinig in getal, en vallen door hunne kleinheid
weinig in het oog: wij houden ons thans slechts
bij die in zee leven op.
De plantkundigen verdeelen de zeewieren gewoonlijk in drie groote groepen, waarvan elk
verschillende familien bevat, die weder in geslachten verdeeld zijn, terwijl dezen, op hunne beurt,
samen gesteld zijn uit eene of meer soorten. Het
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getal soorten aan de britsehe kusten alleen voor- Fucus vesiculosa, dat vliesachtiger is en een gekomende, is omstreeks 370, die in 105 geslach- vorkt blad heeft. Het blad heeft langs het midden
ten opgenomen zijn, zoodat men zich reeds daar- eene rib met aan weerszijden talrijke luchtblauit een begrip van den rijkdom aan vormen der zen, die bij paren gezeten zijn. Deze soort groeit
onderzeesche plantenwereld kan maken. Duizende in eene groote menigte gezellig bij een, en oversoorten van wieren zijn reeds bekend, maar onge- dekt de stranden van een tot twee voet beneden
twijfeld wachten er nog even veel op hunne bota- hoogwaterpeil tot aan de laagste grens der eb. Die
nische namen, en zijn nog nooit door een menschen- op hoogwaterpeil gevonden worden, zijn klein en
oog gezien. De drie hoofdgroepen heeten groene gewoonlijk zonder luchtblazen; doch die in diep
water groeien, hebben een des te grooter getal van
zeewieren, Chlorospermeae; olijfkleurigen, Melanozulke luchtblazen, op bladeren of eigenlijk op een
spermeae; en rooden, Rhodospermeae.
Wij kunnen die drie hoofdgroepen echter niet in loof van verscheidene voeten lengte, dat rechtop
bijzonderheden beschouwen, dat zou hier te veel plaats in het water staat, gedragen wordende door de
beslaan; wij nemen dus uit elke groep slechts enkele lucht in de blaasjes van het loof. Op deze soort
soorten tot een voorbeeld. De wieren der eerste groep van wier kom ik straks nog even uitvoeriger terug,
zijn groen van kleur en meestal zeer eenvoudig van omdat wij bij haar zullen zien hoe de wieren zich
maaksel. Zij komen meest aan de grens van hoog voortplanten. Een ~ derde ook veel voorkomende
water voor, en beminnen een leven als amphibien, wiersoort is het zaagwier, Fucus serratus, dat
half aan de lucht en half aan het water blootgesteld. zich van alle anderen door den getanden of geTot deze groep behoort de schoone wierplant met zaagden rand der bladeren en het ontbreken van
platte bladeren, als sla, die men in kuilen en gaten luchtblazen onderscheidt.
van vele europeesche stranden vindt, en die TJlva Deze drie wieren werden voorheen in menigte verlatissima geheeten wordt. Een andere ulva, de ge- zameld om er koolzure soda, kelp geheeten, van te
maken, namelijk uit de asch van de gedroogde
krulde, TJlva crispa, geheeten, wordt niet zelden bij
ons op vochtige steenen en palen gevonden, en stengels. Vroeger werden er door de eigenaars
overdekt die voorwerpen met breede vlekken van der kelpfabrieken soms groote winsten behaald;
doch sedert men op eene minder kostbare wijze
kleine, groene blaadjes.
Ook in kuilen van het strand vindt men een soda uit steenzout heeft leeren maken, is de
sierlijk plantje, de Bryopsis plumosa, hetwelk fabricatie van kelp zeer verminderd en bijna
uit eene menigte zachte, groene vedertjes, die zonder beteekenis geworden. Tegenwoordig is de
bevallig met elkander verbonden zijn, bestaat. Dit eenige vraag voor die stoffe slechts om er j odium
plantje is buitengemeen slap, en zijne takjes vallen uit te maken; dewijl de hoofdbron voor die kostsamen zoodra het uit het water genomen wordt, bare zelfstandigheid voornamelijk in de planten
doch spreiden zich terstond weder uit als men het van deze familie wordt gevonden. Vooral op de
weer in water legt. Weinige zeeplanten zijn schoo- vlakke steenachtige stranden van Schotlands en
ner van vorm; en het genoegen om dit bevallige Ierlands westkust, alsmede op de kust van Breplantje te bewonderen, kan van langen duur zijn, tanje, werd vroeger veel kelp bereid, en op de
omdat het eene dier planten is die voorspoedig Orkneys waren 20 000 menschen den geheelen zoin eene flesch met zeewater groeien. Het houdt mer met dit bedrijf bezig. Thans worden nog groote
het water zuiver en helder, en men heeft slechts massa's van deze planten, hetzij verbrand, hetzij
te zorgen den mond van deflesch te sluiten om verrot, tot mest gebezigd; vooral voor zulke landen die ver van zee gelegen zijn en dus bede verdamping van het water te voorkomen.
De groep der olijfkleurige wieren of Me- hoefte hebben aan de zouten die deze planten
lanospermeae is veel grooter dan de vorige. Dezebevatten, maar die de zee zelve aan de landen
planten zijn zoo geheeten omdat hare sporen of mededeelt die hare kusten uitmaken.
Ik kan thans alle wieren van deze groep niet
voorttelingsorganen van eene donkere kleur of wel
zoo ondoorschijnend zijn, dat zij donker schijnen te opsommen, doch over een paar soorten moet ik
zijn als zij bij doorvallend licht gezien worden. hier toch nog eenige bijzonderheden mededeelen.
Deze groep omvat planten die volkomener gevormd
In het zuiden der aarde vindt men een zeer
zijn dan die der vorige groep, ook zijn zij gemeen- groot wier, dat Macrocystispyrifera wordt geheeten.
lijk grooter; de grootsten der zeeplanten behooren Men wil dat het stengels heeft van 150 el lengte, en
tot haar.
die door luchtblazen drijvende gehouden worden,
De bij ons meest voorkomende wiersoorten van uit welke blazen telkens een lancetvormig, gedeze groep zijn net knoopwier, Fucus nodosus,zaagd blad ontspringt.
In de talrijke kanalen en inhammen van het
eene groote soort met Vrij dikke, lederachtige stengels, die zich hier en daar tot luchtblazen uit- Vuurland wekt de in ongeloofelijke menigte voorzetten, en in den winter en de lente met licht gele komende Macrocystis pyrifera de verwondering van
bessen beladen zijn. Vervolgens het blaaswier, alle reizigers. "Op elke rots/' zegt Darwin, "van
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laagwaterpeil tot op eene groote diepte, zoowel traagd wordt; doch somtijds ook zeilt men verscheilangs de buitenste kust als in de kanalen, wast dene uren aaneen zonder een enkele plant te
deze reusachtige zeeplant. Verbazend is het hoe bespeuren. Toen Columbus deze hem onbekende
zij groeien en bestaan kan blijven onder de ge- mar de sargasso doorzeilde, werd de bemanning
weldige golven van die zee, waaraan zelfs de der u Santa Maria" niet weinig angstig, daar zij
hardste rots geen weerstand vermag te bieden. De niets anders dacht of deze drijvende wiervelden
stam is rond, slijmig, glad, en heeft zelden meer die de vaarfc van het schip hinderden, waren de
dan een duim middenlijn." Kapt. Cook zegt in het grenzen der bevaarbare zee,
verhaal van zijne tweede reis dat deze plant bij
Opmerkenswaardig is het dat deze atlantische
Kerguelens-land eene verbazende lengte bereikt, wierbank ons het grootste voorbeeld van eene maatofsehoon de stam niet dikk'er dan een duim is. schappelijke samenleving van vele planten der zelfde
Op sommige rotsen vond men met eene lijn van soort oplevert. Nergens elders, noch in de grazige
24 vademen geen grond. En daar de Macrocystis prairien van Amerika, noch op de heiden en in de
niet regelrecht naar boven stijgt, maar een zeer dennebosschen van het noorden van Europa, vindt
scherpen hoek met den bodem vormt, en boven- men eene zoo groote gelijkheid van plantengroei
dien vele vademen lang zich verre over de opper- als in die uitgestrekte wiervelden der zee.
vlakte van het water uitstrekt, zoo geloof ik volMeyen zegt: "Die ophooping van zoovele plankomen gerechtigd te zijn om
ten op eene uitgestrektheid
de lengte van den Stengel op
van meer dan 50 000 vierkante
120 el* en daarboven te bemijlen, is sedert den tijd van
grooten. Dit is zeker, dat er
Columbus een punt van bewonbij de Falklandseilanden en
dering en van navorsching
rondom het Yuurland uitgegeweest. Sommige zeelieden
strekte banken van deze plangelooven dat deze wieren door
ten gevonden worden, die boven
den Golfstroom samen gedreeene diepte van 10 tot 15 vadeven worden, en dat in de Golf
men oprijzen. Hare geographivan Mexico groote massa's van
sche verspreiding strekt zich
deze planten voorkomeneene
uit van Kaap Hoorn tot 43° Z.
meening die geene wederlegB. langs de oostkust, en tot
ging meer behoeft, gelijk wij
42° Z. B. langs de westkust
zoo aanstonds zullen zien.
van Zuid-Amerika.
Von Humboldt meende dat
Doch wij mogengeenafscheid
deze zeeplanten op ondiepten
van de olijfkleurige wieren
groeiden, en van dezen door
nemen, zonder nog eerst ons
visschen, weekdieren, en miseven op te houden bij een der
schien ook door stroomen en
grootste wonderen der zee,
andere oorzaken los gereten
namelijk bij de ontzaglijk groote
werden.
wiervelden die in de AtlantiVon Martius gelooft dat die
sche zee tusschen Afrika en
wieren op eene ondiepe plaats,
Een loofhltyl van blaaswier.
Amerika gevonden worden.
op 24° N.B. en 28° W. L., niet
Wij weten dat de Golfstroom die van Amerika, op den bodem maar los in het water groeien.
namelijk uit de Golf van Mexico, naar Europa vloeit, "Het is mij onbegrijpelijk hoe zulke geweldige
zich bij de Azorische eilanden splitst, dat het eene massa's van eene enkele bank losgemaakt zouden
gedeelte zich zuidwaarts naar de afrikaansche kust kunnen worden. Ik heb duizenden en duizenden
wendt, en door den noord-oostpassaat weer naar wortels van deze planten onderzocht, en waag
de amerikaansche kusten terug gedreven wordt. de verzeke^S te g e v e n dat zij nimmer vastgeBinnen dezen kringloop vindt men een oppervlakte zeten hebben,
het w a * e r zwemmende hebben
water die zich van 22° tot 36° N. B., en van 25° zich hare kiemeix" ontwikkeld, en wortelen en blatot 65° W. L. uitstrekt, eene zee die zeer weinig deren, maar beide.n v a n S e l i J k e hoedanigheden,
stroomen heeft, slechts van de tijdelijk heerschende
naar alle kanten uitgeb^ 1 ^ Vroeger heb ik waarwinden afhankelijk.
nemingen over het o n t k > m e n ? a l s o o k o v e r ^
Dit rustige gedeelte des oceaans, hetwelk meer dan wortel- en vruchtontwikkelh.^ d e r zoetwaterwieren
80 maal grooter is dan Nederland, ziet men altijd gedaan, en op verschillende plaatsen bekend gemet kleine en groote hoopen besdragend wier, maakt. Zulk een ontwikkelen en wassen van vrije
Sargassum bacciferum, overdekt. Yeeltijds omgeeft
sporen van wieren, en; eene w o r t e l v o r ^ i n g bij zwemhet een schip dat er doorvaart in zulke massa's, mende conferven, hetoik uitvoerig b^hreven: ik
dat de gang van het vaartuig er zeer door ver vind dus het groeien- fan wiere^ die
en los
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in de ruime zee ronddrijven, niet zoo zonderling. op de groeiende planten valt. De zelfde soort die
Ik heb ook bij geen enkel exemplaar vruchten eene volkomen roode kleur heeft als zij in de
schaduw van planten of rotsen groeit, vertoont
gevonden.
"Naar mijn gevoelen drijven zij reeds vele dui- een lichtere roode tint, ja wordt zelfs helder
zenden van jaren op de plaats waar zij nu nog geel, als zij groeit onder den invloed van het
gevonden worden; hare massa moet echter jaar- zonnelicht., Dit is zeer duidelijk waar te nemen
lijks toenemen, ofschoon die vermeerdering, om in het zoogenoemde iersche mos, Chondrus crispus,
licht begrijpelijke reden, niet gemakkelijk waar te ook wel Lichen carrageen geheeten, wel bekend
nemen is. Ook moeten wij hier denken aan de als een bijzonder slijmig bestanddeel bevattende,
menigte dieren die
dat in de geneesin deze drijvende eikunde tegenwoordig
landen van waterveel gebruikt wordt.
planten woning en
Als deze plant in de
voedsel vinden. De
schaduw groeit, zijn
Sargassum is gehare bladeren tamewoonlijk met sertulijk donker purper
larien, met gekleurgekleurd, maar als
de vorticellen en
zij aan den zonneandere zonderlinge
schijn blootgesteld
schepselen overdekt.
wast, wat veelal het
Verschillende pleugeval is, zijn zij
robranchen ennere'fgroen en worden zelfs
den zitten op de takgeelachtig wit. Derkendezer planten, en
gelijke kleursveranDoorsnede van een mannelijk conceptaculum van blaasvier (vergroot).
dienen voor de talderingen worden bij
rijke visschen en krabben die hier hunne woonplaats vele andere soorten gezien, vooral bij Ceramium
gevestigd hebben, tot voedsel."
rubrum en Laurentia pinnatijida. Doch het licht
Nu gaan wij over tot de derde groep, die der werkt niet altijd bij deze planten als een kleurroode wieren of Rhodospermeae, ook Morideae
verbleeker; bij sommige soorten verandert het
geheeten.
purper in bruin, zooals bij de Polysiphoniae. Onder
De roode wieren zijn het talrijkst in soorten, dezen krijgt de P. fasbigiata, die als eene woehet schoonst van gedaante en kleur, en het kerplant op Fucus nodosus groeit, op plaatsen waar
volkomenst of meest ontwikkeld van structuur zij verscheidene uren van den dag aan het zonnevan alle wieren. Zij
licht is blootgesteld,
beminnen noch het
eene donker bruine
licht, noch de bekleur alsof zij een lid
weging, en houden
van de olijfkleurige
zich daarom gaarne
groep was. De kleur
op onder de schaduw
alleen zou dus den
en beschutting der
onderzoeker
doen
grootere wieren, en
dwalen, als hij slechts
aan de steile wanden
haar zou willen in
van diepe, onderzeeacht nemen om de
sche holen. Velen van
wieren te rangschikdezen groeien op eene
ken, en indien hij
diepte beneden den
niet op het verschil
invloed van de bevan weefsel envruchtwegingen door den
zetting lette.
Doorsnede van een vrouwelijk conceptaculum van blaaswier (vergroot).
vloed. De meesten
Verscheidene Rhowassen omstreeks laagwaterpeil en zijn slechts dospermeae worden op sommige plaatsen tot voedsel
gedurende een uur of twee, tijdens springtij, zieht- gebruikt, of in de kunsten gebezigd tot het maken
baar, wanneer, gelijk bekend is, het water der van pappen of lijm. Het voedende beginsel schijnt in
zee zich ook het verst terug trekt.
eene bijzondere stoffe te bestaan, die in vele soorten
Hoewel de Jlorideae roode wieren of purperwie- aanwezig is en door de scheikundigen carrageenine is
ren geheeten worden, zoo moet dit toch niet zoo geheeten. Zij is het eerst gemaakt, zooals de naam
verstaan worden, als of zij alien van eene hel- aanduidt, uit den bovengenoemden Chondrus of Spheder roode kleur waren. Die roode kleur schijnt rococcus crispus, de carrageen der iersche kusten, eene
af te hangen van de mate van zonnelicht die plant die daar in groote menigte gevonden wordt.
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Het goed gedroogde loof blijft lang goed, en eene groot. In die bewaarplaats vindt men, zoodra men
dikke gelei wordt er uitgetrokken, eenvoudig door haar opent, een menigte kleine eivormige blaasjes met
een witachtige vloeistof gevuld, waarin zeer kleine
het in water te koken.
Laat ons nu een van de meest voorkomende wie- roode korreltjes drijven. Deze blaasjes, die antheridien geheeten worden, zitten vast aan de vertakte
ren, het blaaswier, Fucus vesiculosus, nemen,
ten einde te zien wat de onderzoekingen van den en gelede haren die bijna het geheele conceptaculaatsten tijd ons ten opzichte van de voortplanting lum vullen. De kleine roode lichaampjes of kordezer planten geleerd hebben. Het blaaswier groeit reltjes die men in de antheridien ziet, worden
in menigte niet slechts in de Noordzee, maar ook anther ozoiden geheeten: zij bewegen zich met een
in het noorden van de Atlantische en in de Mid- groote snelheid zoodra zij uit het blaasje genomen
dellandsche zee. Op sommige plaatsen van Noor- worden. De organen waardoor die antherozoi'den
wegen verzamelt men het blaaswier om er daken zich bewegen, bestaan in twee uiterst dunne haren
van te maken, ook wordt het hier en daar tot of draden, waarvan de eene, de kortste, op het
mest voor de landerijen gebruikt, en verder ge- dunste einde van het korreltje schijnt ingeplant te
bruikt men het om soda te maken uit de asch van zijn, en steeds naar voren gericht is als het lichaamhet verbrande wier, zooals ik boven reeds ge- pje zich in het water beweegt. De andere draad
zegd heb.
sleept dan achteraan.
De afbeelding op biz. 84 stelt een stuk blaaswier
De tweede afbeelding op biz. 85 stelt een dwarsche
op natuurlijke grootte voor. Wij zien dat er in het doorsnede van een vrouwelijk conceptaculum voor.
platte, vertakte gedeelte van het loof hier en daar Wij zien dat dit er geheel anders uitziet. In plaats van
blaasjes voorkomen. Die blaasjes zijn hoi en met de uiterst kleine antheridien vinden we hier eenige
lucht gevuld: zij dienen hoogst waarschijnlijk om min of meer eivormige of ronde vliezige zakken
de plant op te houden in het water, zoodat zij of blaasjes die eene ondoorschijnende, grauwbruin
niet vlak op den grond ligt. Aan de meeste uiteinden gekleurde massa bevatten, welke in acht gedeelten
van het loof ziet men een met kleine knobbeltjes verdeeld is. Die blazen worden sporangen geof tepeltjes bedekte eivormige of ronde wrat.
noemd, zitten op een kort steeltje, en zijn door
Stel nu dat wij een blaaswier uit zee halen in gelede draden omringd.
den tijd waarin die wratvormige bollen wel ont
Als die sporangen of sporenhouders of kiemwikkeld zijn. Wij zien dat zij elk een kleine opening bewaarders zich openen, wat zij op zeker oogenblik
hebben, en dat die opening als verstopt is door even als de antheridien doen, gaat de bruinachtige
een druppeltje van een roodachtig vocht. Maar niet massa er uit, doch behoudt den vorm dien zij in het
alle exemplaren vertoonen dat: wij vinden er ook blaasje bezat, omdat er een vliesje omheen zit dat
die geen roodachtige, maar integendeel een olijf- de sporen, waaruit zij bestaat, bijeen en dicht op
groene vloeistof in de opening van den knobbel elkander besloten houdt. Maar dat duurt evenwel niet
vertoonen. Dat vinden van een verschillend gekleurd lang: de sporen worden hoe langer hoe losser van
vocht in de wratvormige knobbelige uiteinden van elkander in het vliesachtige omkleedsel dat hen
verschillende loofblaadjes, doet ons terstond reeds bijeenhoudt, eindelijk barst dit, en de sporen
vermoeden dat zij verschillend van samenstelling worden vrij. Zij zijn dan volkomen rond van gezijn, en dat de eene een andere physiologische rol daante, en geelachtig groen van kleur.
speelt als de andere. En zoo is het ook: elk van
Nu moeten wij zien hoe het met die sporen gaat
die knobbels is slechts eene holte of bewaarplaats nadat zij den sporenhouder en hun vliesachtig bedie een bevruchtigingstoestel of wel een kiembe- kleedsel verlaten hebben, en naarmate zij al of
waringstoestel bevat, en die knobbels of bewaar- niet met de antherozoi'den, de roode lichaampjes
plaatsen vinden wij op verschillende individuen. uit de antheridien van het mannelijke conceptaHet blaaswier mag derhalve als een tweehuizige culum, in aanraking komen. Wij willen daartoe
plant beschouwd worden, dat is waarbij men de Thuret laten spreken.
mannelijke en vrouwelijke organen op verschillende
„Als de mannelijke loofblaadjes, die gemakkeplanten vindt.
lijk aan de geelachtige kleur der knoppen te herOm nu de structuur van zulk een bewaarplaats kennen zijn, eenigen tijd op een vochtige plaats
die men conceptaculum, heet, te leeren kennen?
gelegd worden, ziet men het volgende gebeuren.
moet men het mikroskoop ter hand nemen. Dit is De antheridien die in eene ontzaglijke menigte
voor eenigen tijd door Thuret en Decaisne opuit- uit het conceptaculum te voorschijn komen, vornemende wijze gedaan: het is vooral door de on- men aan de oppervlakte van het loof, op elkmondje
derzoekingen van die twee geleerden dat ik in of opening, kleine, slijmige knobbeltjes, oranje van
staat ben het volgende van het blaaswier te kun- kleur. Als men met een naald een weinig van die
nen mededeelen.
slijmige stof opneemt en haar in een druppel zeeDe eerste afbeelding op bl. 85 stelt een dwars door- water onder het mikroskoop beschouwt, ziet men
gesneden mannelijk conceptaculum voor, zeer ver- dat zij geheel en al uit antheridien bestaat, die
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bijna terstond de antherozoi'den die zij bevatten,
ontlasten. Dezen bewegen zich met de grootste
levendigheid, en die bewegingen duren soms wel
tot den volgenden morgen, hoewel zij langzamerhand al flauwer worden. Drie dagen later verrotten zij.
Om de sporen tot ontkiemen in staat te stellen,
is het genoeg als men eenige antheridien in het
water doet waarin de sporen liggen. Als men die
proef op een glaasje neemt en er eene voldoende
hoeveelheid antherozoi'den aanwezig zijn, is men
in de gelegenheid om een der treffendste schouwspelen te zien, waartoe de studie der wieren aanleiding geeft. De antherozoi'den hechten zich in
menigte aan de sporen, en doen haar door middel
van hunne trilharen of flikkerdraden snel in het
rond draaien. Weldra is het geheele waarnemingsveld van den mikroskoop bedekt met die bruine
bolletjes, overal met antherozoi'den bezet, in allerlei richtingen door elkander heen en te midden
van duizende antherozoi'den omrollende.
Nadat dit rondwentelen der sporen ongeveer een
half uur, zelden langer, geduurd heeft, houdt het
op: de antherozoi'den blijven nog eenigen tijd in
beweging, maar langzamer, en eindelijk houdt
elke beweging op. Op den volgenden dag vindt
men de sporen met een vliesje bedekt."
Onnoodig is het zeker hier te zeggen dat er
uit de zoo bevruchte spore een nieuwe wierplant
ontstaan zal. De heer Thuret zegt evenwel dat
hoe fraai het schouwspel van die rondwentelende
sporen ook is, men er toch niet te veel gewicht
aan moet hechten; want hi) gelooft vooreerst niet
dat het tot de bevruchting der sporen noodig is,
en tenr tweede niet dat die beweging in de natuur plaats heeft. Maar hoe dit ook zij, de eerste
beginselen van het leven, de wijze waarop het
organismus levend wordt en zich begint te ontwikkelen, hedt altijd de rechtmatige nieuwsgierigheid
van den denkenden mensch opgewekt, en daarom
zijn waarnemingen als de boven beschrevenen zeker
altijd zeer leerzaam, en verdienen onze hoogste
belangstelling.
Ik hoop in Jt vervolg nog dikwijls op de lage
planten en de wijze waarop zij ontstaan en bestaan, terug te komen.

LANDKRABBEN.

Hoewel verre de meeste soorten van kortstaartige schaaldieren, die men veelal den naam van
krabben geeft, in het water en wel voornamelijk
in de zee leven, zijn er toch onderscheidene soorten die hun leven grootendeels op het drooge doorbrengen,en daarom landkrabben geheeten worden. Er zijn een menigte fabeltjes van die landkrabben in omloop: wat er van verteld wordt kan
men gedeeltelijk waar, gedeeltelijk valsch en ge-

deeltelijk overdreven noemen. Het is derhalve zeker
niet ondienstig hier een korte beschrijving van eenigen dezer merkwaardige dieren te geven, gevolgd
naar een schrijver die als waarheidlievend bekend
is, namelijk J. F. Wood, een beroemd engelsch
natuurkundige.
Landkrabben worden er in verschillende werelddeelen gevonden: zij leiden overal eene vrij gelijke
levenswijs. Allen graven holen in den grond, loopen zeer schielijk, bijten met kracht, en leven in
grooten getale bij een. Zij worden gegeten en zelfs ,
mits goed toebereid, als een groote lekkernij beschouwd in de landen waarin zij voorkomen.
De paarsche landkrab van Jamaica, Gegarcinus ruricola, is het meest bekende dezer dieren,
en deze willen wij het eerst beschouwen. Deze
krab, die ook wel zwarte krab en soms toerloeroe geheeten wordt, is zeer veranderlijk van
kleur, namelijk zwart, of blauw, en soms gespikkeld; maar hoe de kleur ook zij, een blauwe
tint is altijd aanwezig, zoodat de naam van de
paarsche of violette krab zeker de meest gepaste
van alle drie is. Waar de landkrab leeft, is de
grond vol van hare holen en loopgraven; de krab
blijft het grootste gedeelte van den dag in den
grond, komt's nachts er uit om voedsel te zoeken,
maar is steeds gereed om bij het minste gevaar weer
in haar hoi terug te gaan. Wordt haar echter de
terugtocht afgesneden, dan zijn de landkrabben
even gereed om te vechten als om op den loop
te gaan; zij grijpen den vijand met een der
lange scharen of knijpers, en laten dan dat lid
los op de plaats waar het met het lichaam door
een gewricht verbonden is. Daar de spieren van
den knijper nog eenigen tijd samengetrokken blijven nadat de verbinding met het lichaam verbroken is, voelt de vijand evenveel pijn alsof de geheele levende krab hem beet had, en in het
oogenblik van verwarring dat door den kneep veroorzaakt wordt, neemt de krab de gelegenheid
waar, en verschuilt zich in de eene of andere spleet
van den grond. Gelijk alle schaaldieren lijdt de
landkrab daardoor slechts een tijdelijk verlies: een
nieuw lid ontspruit weldra en neemt de plaats
van het verlorene in.
Ofschoon de onderaardsche woonplaatsen van deze
krabben niet zelden een kwartier en zelfs wel
een half uur of drie kwartier gaans van het zeestrand zijn verwijderd, zijn deze dieren toch genoodzaakt naar het strand te verhuizen om hunne
eieren te leggen, die aan de ondervlakte van den
buik opgehoopt zitten, en door den vloedgolf losgespoeld worden. Groote troepen krabben ziet men
zoo op reis naar zee; zij hebben zooveel haast om
in het water te komen dat zij zich niet licht van
den rechten weg laten afbrengen. Deze gewoonte
heeft waarschijnlijk aanleiding gegeven tot het
grootelijks overdrevene vertelseltje dat zij op dien
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tocht bij rechtopstaande muren opklimmen, liever zijn geslachtsnaam Gelasimus, dat is de belachedan er om been te loopen en dus van den rechten lijke. En zooals uit de soortnaam bellator, de oor-.
logzuchtige, blijkt, is dit dier een vechtersbaas,
weg af te wijken.
Tweemaal in het jaar worden de landkrabben die zijn wapen dwars voor zijn lichaam houdt gezeer vet en vleezig, en zijn dan het best om ge- lijk een bokser zijn arm, en die zoowel haastig
geten te worden; ook zijn zij dan werkelijk zeer als hevig met zijn schaar knijpen kan. Ook deze
lekker, naar het zeggen van lieden die haar gege- krab graaft holen in den grond, en leeft bij paren: het
ten hebben. Iedereen schijnt terstond zin te heb- wijfje zit in het hoi en het mannetje op den grond
ben aan die lekkernij, en nieuwelingen gaan zich bij den ingang, met zijn grooten knijper daar dwars
niet zelden zoo in het eten van landkrabben te over heen.
buiten, dat er veelal onaangename gevolgen na
Een andere landkrab, die ten gevolge van zijn
de smulpartij ontstaan.
hard loopen den geslachtsnaam van Ocypode of de
Omstreeks de maand Augustus verliest de land- snelvoetige gekregen heeft, en door het volk
krab haar oude schaal en krijgt een nieuwe. Tegen het renpaard wordt genoemd, is een bewoner
den tijd waarop dat gebeurt, gaat zij in haar hoi van het eiland Ceylon, waar zij in zulk eene meen blijft er in verscholen. Vooraf echter heeft zij nigte voorkomt dat zij zelfs voor de menschen
het hoi met
lastig wordt.
gras, bladeren
* Voor deuitvinen dergelijke
dingen derbestoffen gevoerd
schaving heeft
en den ingang
zij geen den
gesloten. Zij
minsten eerblijft nu zoo
bied, en dus
lang in het hoi
houdtdezekrab
totdat zij de
vol met gaten
oude schaal afte graven in de
geworpen en
wegen, en doet
haar
nieuw
dit zoo vlijtig
kleed aangedat een geheel
trokken heeft,
legervanwerkdat in het eerst
lieden steeds
zeer week is,
bezig is om de
zijnde nauwegaten te vullen
lijks iets meer
die door deze
dan een vleekrabben gezige huid met
maakt zijn. Als
vele bloedvadit niet gedaan
ten doortrokwerd, zoumeken. Ook in denig paard zijne
zen tijd is de
pooten daarin
krab goed om
breken. Al grahaar te eten.
vende in het
De paarsche landkrab van Jamaica.
Weldra wordt
drooge zand
er evenwel een kalkachtige stof in het vlies afge- werpt zij het met kracht, zelfs tot op een afstand
zet, en niet lang duurt het of de nieuwe schaal is van verscheidene voeten in een kring achter zich.
zelfs harder en sterker dan de oude was.
Er is nog een andere, zeer merkwaardige landOnder de vele soorten van landkrabben is de krab die wij ten slotte beschouwen willen. Dit
vechtende krab, Gelasimus bellator, merkwaarschaaldier, in de wetenschap Birgus latro geheeten,
dig. Dit dier heeft een zeer grooten en een zeer klei- is zeer vreemd van gedaante: ik zal het eehter
nen knijper of schaar, zoodat het er uitziet als een hier niet beschrijven, want de plaat op biz. 89
man zou doen, wiens eene arm zoo lang en dik was als geeft een veel beter denkbeeld van dit dier dan
die van Hercules, en de andere zoo kort en dun als de uitvoerigste beschrijving kan doen.
die van Klein Duimpje. Als deze krab loopt met
Deze krab bewoont de eilanden van den Inden haast die al deze dieren kenmerkt, houdt zij dischen oceaan, en is een dier schaaldieren die
den grooten knijper in de lucht, en zwaait er mede langen tijd aaneen buiten het water kunnen leven:
heen en weer als of zij haar vijand dreigde. Als het de kieuwen worden vochtig gehouden door een
dier zoo voortholt, heeft het zulk een bespottelijk toestel die zich aan elke zijde van het kopborstvoorkomen, dat zulks aanleiding gegeven heeft tot stuk bevindt, geschikt is om water te bewaren, en
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waarin de ademlialingswerktuigen liggen. Slechts boven den grond verheven, en rust op de twee
eenmaal in de vier en twintig uur bezoekt deze middenste paren pooten. Wordt de krab op hare wanmerkwaardige krab de zee, en waarschijnlijk om deling door het eene of andere dier opgehouden,
geen andere redenen dan om hare kieuwen in dan zwaait zij met hare krachtige wapens, klappert er mede, en keert de scharen altijd naar den
goeden staat te houden.
Zij loopt zeer goed, zonder toch zoo snel en vyand toe. Er zijn schrijvers die beweren dat zij

Landkrabben.

lang te kunnen loopen als een der boven beschre- in de palmboomen kan klimmen, om de vruchten
vene krabben; eerder kan men haar gang langzaam er af te halen, maar dit moet veel beter bevesnoemen, wat misschien wel een gevolg is van de tigd worden voordat het geloofwaardig is.
zwaarte harer groote scharen. Terwijl zij wandelt
Het voedsel van deze krab bestaat hoofdzakeziet zij er nog zonderlinger uit dan wanneer zij lijk zoo niet geheel uit kokosnoten. De meesten
stil zit; haar lichaam is dan bijna een voet hoog mijner lezers zullen zekerlijk wel eens een kokos-
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noot gezien hebben zooals zij van den boom komt,
omgeven door een dikke vezelige schil die van de
noot afgehaald moet worden om haar te kunnen
gebruiken. Hoe de krab de kern uit de harde schil kan
krijgen, schijnt een onoplosbaar raadsel te zijn, en
het is niet minder moeielijk te begrijpen hoe dit
dier de noot uit haar vezelig omhulsel kan halen, de
dikke en harde schil kan doorboren en het binnenste kan opeten. Ja, als het niet door geloofwaardige mannen bevestigd werd, zou niemand die met
de gewoonten en de krachten van schaaldieren bekend is, zulk eene bewering ooit gelooven. Maar
Darwin, Tyerman, Bennett en andere waarnemers hebben deze dieren in hunne handelingen gade
geslagen, en alien zijn volkomen overeenstemmend
in hetgeen zij ons mededeelen.
Volgens Darwin grijpt de krab een afgevallene
kokosnoot, haalt met haar groote scharen de buitenste
vezellaag er af, en maakt er een hoop uitgerafelde
draden van. Die vezels worden door de dieren in
hunne holen gebracht om daarvan een leger te maken,
waarop zij kunnen liggen als zij van schaal verwisselen.
De Maleiers nemen dien voorraad van kokosnootvezels uit de holen, en gebruiken die voor zoogenoemd "werk", dat is een soort van vezels, in Europa
van oud touw gemaakt, en dat gebruikt wordt om
de naden van schepen te breeuwen: ook vlechten
zij er vloermatten van. Als de krab de noot van
de vezellaag ontdaan heeft, steekt zij het dunne
einde van een harer scharen in een van de drie
met een zachter weefsel geslotene gaten, die aan
het eene einde van de kokosnoot gevonden worden, en door de schaar al ronddraaiende heen en
weer of op en neer te schuiven, alsof het een
centerboor en een zaag te gelijk was, slaagt de
krab er in om het zachte gedeelte der kokosnoot
te bekomen.
Volgens Tyerman en Bennett doet de krab dat
werk op de volgende wijze, en geeft daarbij een
merkwaardig voorbeeld van instinktive huishoudkunde.
"Deze dieren houden zich onder de kokosboomen
op, en leven van de vruchten die zij op den grond
vinden. Met hunne krachtige scharen scheuren zij
de vezelige schil er af, vervolgens steken zij de
scherpe punt der eene schaar in een der gaten
van de noot, en slaan haar dan met kracht tegen
een steen, totdat zij scheurt. De schil kan dan gemakkelijk aan stukken gebroken en de voedzame
kern door het dier opgegeten worden. Soms echter
neemt het niet eens de moeite om de noot aan
stukken te maken; door het wijder maken van een
der gaten met de ronde scherpe schaarpunt, of
door de scheur met dat werktuig open te houden,
is het in staat om de nog vloeibare pit op te eten.
"Deze krabben graven holen in den grond onder
de wortels der boomen, en bergen daarin een voor-

raad van kokosnoten, van de vezelige schil beroofd,
in den tijd waarin die vruchten het overvloedigst
zijn, om die in tijd van schaarste op te eten. Men
verzekert dat als de lange, dunne voelsprieten of
antennae van deze groote dieren met olie aangeraakt worden, zij oogenblikkelijk sterven. Het volk
hier zegt dat zij een heerlijke spijs zijn."
Het klimmen van deze krab in de palmboomen
wordt onder anderen verhaald door den heer T. H.
Hood. "In de Samoan-eilandengroep wordt deze krab
Oe-oe geheeten, en als voedsel zeer geacht. Toen
ons schip bij Samoa lag, vernam ik naar de gewoonten van deze krab, en ofschoon ik geen enkele
ooit in een boom zag klimmen, geloof ik toch dat
het zeer mogelijk is dat zij het doet. Ik ondervroeg de inboorlingen omtrent den Oe-oe of de
kokosnootetende krab, en zij bevestigden alles wat
ik vroeger van anderen reeds vernomen had. Darwin
zegt dat op de Seychelles en elders een krab leeft
die de noten op den grond schilt, en dan een harer
scharen in een der gaten steekt om de kern te verkrijgen. De krab die hier leeft, klimt op den boom
en plukt de noten er af, schilt haar op den grond,
en als dat gedaan is, klimt zij weer met de noot
in den boom, en werpt haar naar beneden: veelal
breekt zij met de eerste proef, maar als dat het
geval niet is, dan herhaalt het dier het totdat
zijn doel bereikt is.
"Voor dat wij vertrokken bracht een oude Wilde
ons drie of vier zeer groote Oe-oes, die in hunne
pogingen om te ontkomen een net, van kokosnoottouw gemaakt, verbraken, met eene kracht die volkomen voldoende was om de taaiste kokosnoot te
schillen. Wat de wijze om daarna de kern te verkrijgen betrof, alle inboorlingen, zoowel Samoanen'
als Nioeans, bevestigden het boven gezegde. De
Nioeans kennen de gewoonten dezer dieren het best.
De oude man die hen ons bracht, groef hen op
uit de holen waarin zij gedurende eenige weken
als in verdooving doorbrengen."
Volwassen zijnde is deze krab meer dan twee voet
lang, en, gelijk uit onzeplaat blijkt, dik naar evenredigheid. Hare kleur is zeer licht bruin, hier en
daar met geel afgewisseld.

EEN GROOTE NOTEBOOM.

De Candolle verhaalt in zijne Physiologie ve'ge'tale
dat de architect Scammozzi te St. Nicolas in Torraine een tafel gezien heeft uit een enkel stuk
noteboomhout vervaardigd, en die 8 el breed
en naar evenredigheid lang was. In 1724 gaf de
keizer Frederik de Derde een prachtigen maaltijd
op dit monsterachtige blok hout. Volgens bovengenoemden geleerde moet de noteboom die deze
tafel geleverd heeft ten minste negen honderd jaren
oud geweest zijn.
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UURWERKEN.

De Ouden verdeelden reeds den tijd die er tusschen twee zonsopgangen verloopt, in uren, en
maakten onderscheid tusschen de uren van den dag
en die van den nacht. Zij bepaalden de eersten naar
de hoogte van de zon boven den horizon, en de
laatsten naar den stand van sommige vaste sterren.
Het eerste uurwerk waarvan de geschiedenis
spreekt, is de eenvoudige clepsyder: een vat met
water gevuld dat van onderen een klein gaatje had.
Als men het water in zulk een vat steeds op de
zelfde hoogte houdt, loopt er ten alien tijde een
gelijke hoeveelheid water uit. Men kan derhalve
den tijd meten door het volumen water dat in een
bepaalden tijd uit zulk een vat loopt, op te vangen en te meten. Zulk een eenvoudige clepsyder
(fig. 1) werd, hoe ruw en onvolkomen hij ook
Fig. l.
was,tochlangentijd
zonder eenige verbetering of wijziging
door de Grieken en
Romeinen gebruikt.
Uit de werken van
Demosthenes blijkt
dat men de lengte
der redevoeringen
door middel van den
clepsyder bepaalde. Als een redenaar te lang sprak,
maakte zijn opvolger hem daarop oplettend door te
zeggen: "Gij neemt van mijn water."
Later werden er groote verbeteringen aan den clepsyder aangebracht.
De voornaamste was
wel dat er een wijzerplaat mede werd
verbonden (fig. 2).
De wijzers op die
plaat bewogen zich
door het volgende
mechanismus. Opde
oppervlakte van het
water lag een driver die natuurlijk
met het water op en
neer ging. Naarmate
het water dus uit den
bak liep, daalde ook
de drijver, en daar
er een koord aan
vastgemaaktwas dat
verticaal naar boven
liep en om een spil
gewonden was, zoo
moest natuurlijk die
spil omwentelen als de drijver daalde. Nu was er
een .wijzer met die spil verbonden, en zoodoende
Fig. 2.

liep hij op de wijzerplaat rond. Door het bezichtigen van fig. 2 wordt dit alles ons duidelijk genoeg. Ctesibius van Alexandrie, tweehonderd en
vijftig jaar v6or Christus, liet zulk een verbeterden clepsyder maken.
Het schijnt dat de Oosterlingen ondertusschen
den clepsyder ook belangrijk verbeterd hadden, want
toen, twee en zestig jaren voor Christus, Pompeus
zijn triomftocht binnen Rome hield, na Antiochus,
Mithridates en anderen overwonnen te hebben, bewonderde het volk, als het kostelijkste sieraadvan
den overwinnaar, een verbeterden clepsyder dien
hij op een aziatisch vorst veroverd had.
Behalve clepsyders gebruikten de Ouden nog twee
andere werktuigen om den tijd te meten, namelijk
den zandlooper (fig. 3) en den zonnewijzer.
De zandlooper bestaat uit twee glazen fleschjes,
waarvan de zeer nauwe halzen met elkander verbonden zijn. In een van beiden is een weinig droog
3
en fijn zand. De tijd
die dit zand noodig
heeft om van het
eenefleschje in het
andere te loopen,
dient om den tijd te
meten. Sedert de
oudste tijden was de
zandlooper inEgypte in gebruik. De
Romeinen bezigden
ook zandloopers. In 1656 diende de zandlooper nog
in de vergaderingen der Sorbonne in Frankrijk om
den tijd aan te geven. In de vorige eeuw vond
men nog op vele plaatsen in Friesland zandloopers
op de predikstoelen in de protestantsche kerken,
en tegenwoordig worden er nog wel kleine zandloopertjes gebruikt bij het koken van eieren.
De zonnewijzer is een instrument waardoor de
tijd afgemeten wordt, naar de beweging van de schaduw die door het eene of andere voorwerp op een
vlak geworpen wordt. De aanwijzingen van den zonnewijzer berusten op de verschillende standen van
de zon en de schaduw op de verschillende tijden van
den dag. Men wil dat de zonnewijzer door de geleerden die de beroemde school van Alexandrie uitmaakten, uitgevonden is. Alhoewel de zonnewijzer een zeer kunstig werktuig is, kan^en er bij
nacht en zoodra de zon door wolken bedekt is natuurlijk geen genot van hebben.
Van de vierde tot de tiende eeuw waren de
wetenschappen in Europa in de dikke duisternis
der barbaarschheid gehuld. In dien tijd werden zij
slechts door de Arabieren beoefend, zoowelin Afrika
als in Spanje, waar zij Mooren geheeten werden.
In de negende eeuw verbaasde de kalif van Bagdad,
Haroen-al-Rascliid, het hof van Karel den Groote
door het zenden van een clepsyder. In die dagen
van onwetendheid had Europa zelfs de kunst van
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den tijd te meten vergeten. De monniken waren van een boog dat door de lens beschreven wordt,
genoodzaakt den hemel gade te slaan, om te weten al kleiner en kleiner wordt ten gevolge van den
Fig. 4.
weerstand der lucht en van de wrijwanneer het tijd was om de vroegmis te luiden.
ving op het ophangpunt.
De koster van de rijke abtdij van Cluny moest nog
De ontdekking van het isochronismus
in 1108 de sterren waarnemen, om te weten of
het tijd was om de kloosterbroeders te wekken. In de
der schommelingen van den slinger hebtiende eeuw regelden de monniken van onderscheiben wij aan Galileus Galilei te danken.
dene duitsche kloosters hunne morgengodsdienstDie geleerde zag in 1582, toen hij nog
oefeningen nog naar het kraaien van den haan.
jong was, terwijl hij zich in de hoofdkerk
In een geschrift van het jaar 1120, onder den
van Pisa bevond, dat een lamp die aan
titel van Usages de Vordre de Citeaux bekend, vindt
het gewelf opgehangen was, heen en
men voor het eerst gewag gemaakt van een uurweer slingerde, en dat gaf hem aanleiwerk, waarbij den koster bevolen wordt het zoo
ding om zijne voor de wetenschap zoo
te stellen dat het voor de vroegmis sloeg.
belangrijke ontdekking te doen. Meer
De uitvinding der raderuurwerken valt in de
dan veertig jaren later kreeg hij, zoo 't
l l d e en 12de eeuw; de monnik Gerbert (naderhand schijnt, eerst het denkbeeld om een uurwerk met een
Paus Sylvester II) heeft, naar men beweert, om- slinger te maken, doch hij bracht het niet ten uitstreeks het jaar 1000 de slaguurwerken uitgevon- voer: hij bepaalde zich tot het theoretisch aantoonen
den; onze zakhorloges vond Peter Hele uit te van de mogelijkheid om van den slinger gebruik
Neurenberg; men moet echter daarbij geenszinsaan te maken, ten einde eene volstrekte gelijkheidvan
dat elegante, kleine werktuig denken, dat thans werking aan de beweegkracht van een uurwerk te
nauwelijks ter grootte van een rijksdaalder in geven. De eigenlijke uitvinding van de slingeruurons vestzakje zit. De eerste zakuurwerken waren werken, waarvan het beginsel door den uitvinder
zeer groot en dik, zij geleken op eieren en heetten weldra op de zakuurwerken werd toegepast, en
ook in den beginne neurenbergsche eieren. waardoor het eerst mogelijk werd eenigszins nauwIn plaats van een stalen veer bevatte het uurwerk keurige tijdmeters te verkrijgen, geschiedde in 1657
eene snaar.
door Christiaan Huygens, die hierdoor alleen reeds,
In 1370, ten tijde van Karel den Vijfde, was er ook al had hij geene andere gewichtige diensten
te Parijs een door een Duitscher gemaakt uurwerk. aan de wetenschap bewezen, zich het recht op een
Karel liet dien kunstenaar naar Parijs komen om onsterfelijken naam heeft verworven.
een uurwerk op het paleis te maken, en beloofde
Doch behalve de uitvinding der slingeruurwerken
hem zes parijsche sous per dag voor dat werk. Dat hebben wij nog eene andere niet minder belanguurwerk ging door een gewicht van vijfhonderd pond. rijke aan Huygens te danken, namelijk die van een
Eerst in de vijftiende eeuw begon men bij ster- stalen veer als een spiraal opgerold, die
rekundige waarnemingen uurwerken te gebruiken: door de kracht welke zij, zich ontspannende, uitmen weet welk een hooge vlucht die wetenschap daar- oefent, het gewicht vervangen kan, waarvan men
door genomen heeft. De leermeester van den grooten tot dien tijd uitsluitend gebruik gemaakt had om
geleerde Kepler, de sterrekundige Tycho Brahe, het uurwerk te doen gaan.
bezat in 1569 in zijn observatorium op den OranienIn 1657 gaf Christiaan Huygens eene beschrijburg een uurwerk dat de minuten en seconden ving van een uurwerk dat met volkomene juistaanwees.
heid de kleinste tijdsverdeelingen aanwees. Dat
De grootste ontdekking die er ten opzichte van uurwerk bevatte de beide hoofduitvindingen waarop
het maken van werktuigen om den tijd te meten de geheele kunst van de tegenwoordige uurwerkof te verdeelen ooit gedaan is, bestaat zonder twij- makerij rust, de veer en de snek. In 1673 droeg
fel in het gebruik van den s 1 i n g e r om eene regel- hij aan koning Lodewijk den Veertiende zijn horomatige beweging aan het werktuig te geven. Wat logium oscillatorium op, en schreef daarbij: "Ik zal
is een singer? Een metalen staaf of stang, van geen tijd verliezen, groote koning, met u alle nutonderen van een zwaar lichaam, in den vorm van tigheid daarvan aan te toonen, daar mijne autoeen lens, voorzien (fig. 4). Als men zulk een maten, in uwe vertrekken geplaatst, u elken dag
slinger van boven zoodanig ophangt dat hij zich treffen door de regelmaat hunner bewegingen, en
bewegen kan, hem uit den verticalen stand ver- door de uitkomsten die zij u voor den vooruitgang
wijdert, en vervolgens loslaat, maakt hij rechts der sterrekunde en scheepvaartkunde beloven."
en links van het punt waarop hij in rust is, beWij willen nu zien wat een uurwerk is. Mijn
wegingen die men slingeringen, schommelin- doel is echter niet hier in alle bijzonderheden zulk
gen, oscillatien, noemt.Dieschommelingenzijn een werktuig . te beschrijven; ik wil slechts een
altijd van even langen duur, dat is zij zijn, zooals men denkbeeld geven van de voornaamste gedeelgewoon is te zeggen, isochronisch, ten minste als deten daarvan, en hoe zij samenwerken om de
slinger niet al te groot is, hoewel het gedeelte wijzers op de wijzerplaat te doen draaien.. Voor
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aanstaande uurwerkmakers is dit opstel niet bestemd; zij moeten, om hun vak te leeren, uitvoerige handboeken gebruiken; ik wensch slechts den
jongen lezer die misschien voor het eerst een
horloge gekregen heeft en nooit er over gedacht
heeft hoe dat werktuig ineen zit, eens in zijn horloge laten zien.
In de groote uurwerken, zooals bij voorbeeld in
torenuurwerken, is het middel waardoor het werk
in beweging gebracht wordt, een gewicht (P infig. 5)
hangende aan het uiteinde van een koord dat eenige
„
malen om een hOrizonFig. 5.
talen cilinder A heen
geslagen is. Die cilinder
kan draaien om zi}n as
of spil, en doet dat ten
gevolge van de zwaarte
van het gewicht P, dat
steeds tracht naar beneden te gaan. Dat omwentelen van den cilinder wordt overgebracht
op een getand rad B,
dat aan den cilinder bevestigd is. Dit rad doet,
zooals de nevensstaandefiguur duidelijk aantoont, eenige andere
getande raderei praaien
en eindelijk het vliegwiel V.
De zoo door het gewicht in beweging gebrachte raderen zouden
wel aanhoudend omdraaien, maar zij zouden dit niet op eene g elijkmatige wijze doen, dat is de wijzers waaraan
de beweging wordt medegedeeld, zouden niet gelijke afstanden in gelijke tijden afleggen,
omdat de wrijving van de verschillende raderen en
spillen op elkander ongfelijk is. Dat gebrek aan eene
gelijkmatige beweging moet dus verholpen worden.
Men doet dat door een werktuig dat geregeld heen
en weer schommelt, en dat bij elke schommeling
de werking van het gewicht volkomen en met gelijke tusschenpoozen opheft: men krijgt daardoor
een gelijkmatig tusschenpoozende beweging,
en wel door hetgeen men gewoon is de balans
te noemen.
Voor de vaststaande uurwerken is die balans
niets anders als de slinger. Als de slinger de juist
berekende lengte heeft, maakt hij in elke seconde
eene schommeling, en dient dus om op de wijzerplaat zulk een tijdsverloop aan te geven. De deelen
van het uurwerk met hulp waarvan de slinger of
balans met elke seconde de beweging tegenhoudt die
door het gewicht wordt voortgebracht, noemt men

samen het echappement. Het meest gebruikt
wordende echappement is dat met een anker: laat
ons zien wat dit is (fig. 6.)
Een als een scheepsanker gevormd werktuigje
qn ontvangt door den slinger een schommelende
beweging om een horizontale ophangas A. Tusschen hare beide uiteinden q en n bevindt zich
een getand rad p m Mat door de beweegkracht van
het uurwerk rondgedraaid wordt. De tanden van
dat rad drukken beurtelings op de inwendige oppervlakte van een der uiteinden van het anker
en op de uitwendige oppervlakte
Fig. 6.
van het andere uiteinde, en die
uiteinden zijn zoo gevormd, dat
gedurende den geheelen tijd waarin
een tand van het rad tegengehouden wordt door een der uiteinden
van het anker, die tand onbewegelijk blijft even als het rad zelf.
De beweging wordt dus tusschenpoozende en gelijkmatig gemaakt,
omdat zij door de isochronische
schommelingen van den slinger ontstaat.
Men ziet dus dat de wijzers van
een uurwerk niet aanhoudend voortgaan, maar integendeel met kleine
schokken. Daar de wijzers zich bij
elken schok slechts een zeer kleinen afstand verplaatsen, schijnt
het ons toe dat zij aanhoudend voortgaan, maar
als men hen met opmerkzaamheid gadeslaat, ziet
men duidelijk dat zij met geregelde tusschenpoozen afwisselend stilstaan en voortgaan. Laat ons
dit alles nog even in bijzonderheden beschouwen.
Zooals men weet heeft het uurwerk twee wijzers
waarvan de een, de u u r w ij z e r, in 12 uren eens de
wijzerplaat rondloopt, terwijl de andere, de minuutwijzer, dezen weg in elk uur afiegt, doordien hij
in verband staat met een rad dat eens in het uur
moet rondloopen. Dit rad is het hoofdrad, en wij
willen thans zien hoeveel tanden het hebben moet.
Nemen wij aan dat het uurwerk in elke seconde
eene schommeling maakt, dan zullen ook de tanden
van het anker daarin moeten deelen; en hebben
wij nu een rad, het schakelrad geheeten, waarvan de tanden zoodanig gesteld zijn, dat, als het
om zijne as draait, bij elke schommeling van
den slinger een tand van het rad tegen een tand
van het anker stoot, en zoolang wordt opgehouden totdat deze tand van het anker door den
slinger weer wordt opgeheven en het rad vrij
wordt, dan regelt de slinger de beweging van het
rad zoodanig dat het in elke seconde evenver
voortgaat. Men noemt deze geheele inrichting het
echappement, omdat zij telkens aan het rad dat
door middel van andere raderen steeds in eene
richting bewogen wordt, ten gevolge van de span-
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staande as is tot op de hoogte van het middenpunt
der wijzerplaten verlengd, en draagt hiereveneens
een kroonrad met 45 tanden, waarin even zoo vele
gelijke raderen vatten als er wijzerplaten voorhanden zijn. Door deze laatsten steken de spillen naar
buiten waarop zich de minuutwijzers bevinden. De
uurwijzer moet echter, zooals wij opmerkten, slechts
een gang maken als de minuutwijzer er 12 maakt.
Deze laatste werkt met een rondsel van 10 tanden
op een rad van 36 tanden. Dit rad is weder op
de zelfde spil bevestigd met een rondsel van 12 tanden, hetwelk in het uurrad met 40 tanden vat,
dat met een buis over de as van het minuutrad
is geschoven en den uurwijzer draagt. De juistheid
dezer berekening zal uit het voorgaande duidelijk zijn.
De vaststaande uurwerken worden eenvoudig
door een gewicht in beweging gebracht, zooals wij
boven zagen. Dit is evenwel niet het geval met onze
pendules en horloges, dat is met de verplaatsbare uurwerken. In deze laatsten is het een spiraalsgewijs opgerolde, dunne en lange stalen veer,
die het werk aan den gang houdt. In de onderstaandefiguur is zulk een veer afgebeeld. (Fig. 7.)
Zooals ik boven reeds zeide, is het Huygens die
op zeer eenvoudige wijze het beginsel der slingers
A ook op zakuurwerken heeft toegepast. De eigenschappen van den
slinger zijn niet slechts eigen- aan een zwaar lichaam
alleen, dat aan een koord is opgehangen of op
een andere wijze in een vertikaal vlak kan schommelen. De natuur levert daarvan een menigte voorbeelden, zooals in de schommelingen der lucht, die
het geluid vormen, in de trillingen eener snaar, en
in vele andere gevallen, waar niet de zwaartekracht maar de veerkracht oorzaak der
beweging is. Deze laatste werd door Huygens
te baat genomen bij de verbetering der zakuurwerken.
Vooronderstellen wij dat men het binnenste uiteinde van de veer, namelijk het einde dat het
middenpunt van de spiraal vormt, vastmaakt aan
een spil die ronddraaien kan, en dat het andere
einde A aan een vast punt en dus onbewegelijk
is vastgemaakt: wat zal er dan gebeuren als men
die spil om zich zelve doet ronddraaien door middel van een sleutel? De spiraal zal hoe langer
Nu hebben wij wel den omgang van het minuut- hoe dichter worden, en eindelijk zullen hareslagen
rad bepaald, maar wij moeten dezen omgang ook tegen elkander aan liggen; de veer zal dan opgeop de wijzerplaat door den wijzer zichtbaar maken. wonden zijn, zooals men gewoon is dat te noemen.
In het minuutrad grijpt namelijk een ander ho- En als men nu de spil aan zich zelve overlaat,
rizontaal liggend rad, welks tanden loodrecht op wat zal de veer dan doen? Zij zal trachten haar
zijne vlakte geplaatst zijn, een kroonrad, hetwelk oorspronkelijken stand te hernemen, zij zal zich
eveneens 45 tanden heeft, en derhalve met het ontspannen, dat is hare slagen zullen zich van
minuutrad gelijke omgangen maakt. De loodrecht elkander verwijderen, maar tevens, entengevolge

ning van het gewicht, de gelegenheid schenkt om
aan deze kracht voor een oogenblik gehoor te geven
en tusschen de tanden van het anker even te ontsnappen. Daar elke tand van het schakelrad eene
heen en weder gaande beweging van den slinger
eischt om te ontsnappen, zoo geeft men aan het schakelrad 30 tanden: het maakt dan een omloop in
de minuut. Deze beweging wordt nu in het uurwerk
zelf op het minuutrad zoodanig overgebracht dat
het in het uur, derhalve bij 60 omwentelingen van
het schakelrad, slechts een omgang maakt. Nu
weten wij dat een rad met 6 tanden, als het in
een ander met 60 tanden grijpt, 10 omgangen op
een omgang van het groote maakt. Yerlengen wij
dus de as van het schakelrad, en steken wij daarop
een getand rad, een rondsel, van 6 tanden, dan
loopt dit natuurlijk even snel als het schakelrad
rond, en grijpen nu zijne tanden in een middenrad van 48 tanden, dan moet dit laatste op 8
omgangen van het schakelrad er slechts een maken.
Deelen wij dit getal door 60, dan vinden wij 7{als
het getal der omgangen die het middenrad zal
moeten maken, tegen dat het minuutrad er een
maakt. Plaatsen wij op de as van het middenrad
nu weder een rondsel van 6 tanden, dan zullen er
6 X 7j dat is 45 tanden op het minuutrad moeten
zijn, welks beweging door dit rondsel wordt geregeld, wanneer het
omgangen tegen een van
het schakelrad zal maken. Het minuutrad werkt
op een rad dat met een cilinder is voorzien; hierom
is een koord gewonden hetwelk het gewicht draagt,
dat het uurwerk aan den gang moet houden. De
cilinder of trommel is los op de as van dit laatste
rad aangebracht, zoodat men de trommel draaien
kan als het gewicht moet worden opgewonden, zonder
dat daarom het rad medegaat. Is echter het opwinden volbracht, dan wordt de ronddraaiende beweging van de trommel om de as door een pal
tegengehouden, die met het rad in verband staat,
zoodat nu bij het nederdalen van het gewicht ook
het rad moet worden medegenomen. Om de overbrenging der drijfkracht op het minuutrad zoodanig
te bewerken dat bij voorbeeld het uurwerk 24
uren loopt, moet men bedenken dat in dezen tijd
het minuutrad 24 X 60 dat is 1440 omgangen
maken moet. Laat nu het koord 10 maal om de
trommel gaan, dan moet het trommelrad 10 omgangen maken tegen 1440 omgangen van het minuutrad, zoodat op een omgang van het eerste 144
omgangen van het laatste moeten komen.
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wicht hersteld wordt. Als het waar is dat de veer
op het oogenblik waarop zij zich begint te ontspannen, zooveel kracht verkregen heeft dat zij het
raderwerk met groote snelheid zou kunnen doen
omdraaien, is het ook waar dat zij op dit oogenblik op den kleinsten omtrek van de snek werkt,
en dat hare kracht daardoor aanmerkelijk verminderd wordt. De compenseerende kracht van die
inrichting is dus hierin gelegen dat de veer opvolgend op de snek werkt aan het uiteinde van een
hefboomsarm die al langer en langer wordt, naarmate de veer minder gespannen is. De regelmatige
beweging door deze schrandere inrichting verkregen, wordt op de .wijzers overgebracht, door middel van het getande rad dat met de snek verbonden is.
De beweegkracht waardoor een horloge gaat, is,
zooals ik boven reeds zeide, de zelfde als waardoor een kamerpendule gaat, namelijk een stalen
veer spiraalsgewijs opgerold, zooals fig. 7 ons vertoont. Ook in de horloges wordt de werking van
Fig. 8.
de veer geregeld door de trommel en de snek.
Maar een horloge moet in den zak gedragen'kunnen
worden, en kan dus niet een regelaar hebben
ipsiisi^?
gelijk aan torenuurwerken en kamerpendules en
klokjes, die op hunne plaats blijven; een horloge
kan niet een slinger hebben. Men moest dus iets
uitvinden dat geen slinger was, en echter den invloed van de beweegkracht volkomen isochronisch
maakte,
en tevens in een verplaatsbaar uurwerk
gemaakt te hebben, overgaat op een kegelvormig
opgenomen
kon worden.
werktuig dat men de snek noemt. Die snek is
Zulk een werktuig is dan ook werkelijk uitgevonvan buiten omgeven door een sleuf of groef die er
spiraalsgewijs om heen gaat en waarin de ketting den: het is de balans of o n r u s t die wij infig. 9 zien
opgenomen kan worden. By F is de kegelvormige afgebeeld. Dit toestelletje bestaat uit een vliegwiel
9.
dat om een verticale spil
snek afgebeeld. Als de veer volkomen gespannen
is, bevindt zich de ketting geheel in de groef van
beweegbaar is, en uit een
de snek, maar naarmate de veer zich ontspant,
spiraalveer gelijk aan de
doet zij de trommel waaraan zij vastgemaakt is,
veer die het horloge in bedraaien, en ter zelfder tijd door middel van den
weging brengt, mits veel
ketting ook de snek. De ketting gaat dus van de
korter en dunner. Haar
snek af en op de trommel over. Boven zei ik binnenste uiteinde is aan de as van het vliegwiel
dat de spankracht van de veer, werkende op den vastgemaakt en haar ander uiteinde aan een der
ketting, gestadig afneemt van het oogenblik waarop vaste gedeelten van het horloge. Als men de onrust
zij zich begint te ontspannen, tot dat waarop zij doet omdraaien door de veer te spannen met Wilp
weer in haar oorspronkelijken toestand gekomen is, van den sleutel, wordt de veer natuurlijk uit haar
maar wij moeten nu zien hoe de kracht die dus oorspronkelijken stand gebracht, maar door hare
aan den eenen kant vermindert, aan den anderen veerkrachtigheid tracht zij dien stand weder aan
kant toenemen kan, zoodat beide uitwerksels tegen te nemen en sleept daarbij de balans mede. Na
elkander opwegen, en de werking van de veer ge- dien schok ontvangen te hebben blijft de onrust
lijk en standvastig wordt.
niet op dien eersten stand staan, maar gaat daar
Ziehier hoe dit gebeurt, hoe de kracht van de zelfs over heen, als een gevolg van de snelheid
veer toeneemt door het overgaan van den ketting die haar door de veer is medegedeeld; zij houdt
op de snek, niettegenstaande zij wezenlijk in kracht vol met in de zelfde richting te draaien, zelfs
afneemt.
nadat de veer reeds haar oorspronkelijken stand
Naarmate de veer zich ontspant en voortdurend heeft ingenomen. De veer wordt daardoor dus in
van haar kracht verliest, werkt zij opvolgend op een tegenovergestelden zin uit haren stand gebracht,
een al grooteren omtrek van de snek, en daardoor zij biedt hoe langer hoe meer weerstand aan de
wordt hare kracht vermeerderd, zoodat het even- onrust en houdt haar eindelijk tegen, maar zij houdt
van deze beweging die zij door hare veerkrachtigheid doet, zal zij aan de spil waarmede zij
verbonden is, een ronddraaiende beweging mededeelen, natuurlijk in eene richting tegenovergesteld
aan die waarin die spil door den sleutel omgedraaid is.
Maar is de werking van de veer gestadig, altijd
gelijk, zooals die van het klokgewicht? Yolstrekt
niet. De kracht van een veer neemt onophoudelijk
af van het oogenblik af waarop zij begint te werken, doordat zij zich ontrolt, en dit duurt zoolang
totdat zij- weer in haar oorspronkelijken toestand
gekomen is. Een veer heeft dus niet de standvastige werking die voor den geregelden gang van
het uurwerk noodzakelijk is. Laat ons zien hoe
men die onmisbare eigenschap aan de veer geeft.
Men sluit de veer in een kleine ronde doos A
die men de trommel noemt. (Fig. 8.) Van buiten om die trommel is een stalen ketting gewonden, die, na eenige slagen rondom die trommel
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vol met op de balans te werken, brengt haar op volgeling van Herlin, uitgebreid en met behulp
nieuw tot haren vorigen stand terug, de balans gaat van de werktuigkundigen Isaak en Josias Haberecht,
daar weer over heen ten gevolge van hare ver- uit Schafhausen, van den schilder Tobias Stimmer
en van den breslauschen astronoom David Volkenkregene snelheid, en zoo gaat dit al voort.
De balans schommelt derhalve aan weerszijden stein voltooid, en op St. Jan 1574 aan den gang
van haar oorspronkelijken stand, gelijk de slinger gebracht. Dit uurwerk, schoon verscheidene malen
aan weerszijden van een vertieale lijn heen en hersteld en verbeterd, stond echter in het jaar
weer schommelt. De balans dient dus in het hor- 1789 stil.
Aan den voet van dit uurwerk bevond zich
loge ter bereiking van het zelfde doel als waartoe
de slinger in een klok of pendule dient, zij ver- een op zuilen rustende hemelbol, die in 24 uren
oorzaakt den regelmatigen gang of het isochronismus rondwentelde en waarom twee cirkels draaiden, de
een, die de zon voorstelde, in 24 uren, de ander,
van het uurwerk.
Door een bij zonder ingericht eehappement staat de maan, in 25 uren. Achter den hemelkogel was
zoowel in torenuurwerken en hangklokken als in eene schijf met een honderdjarigen kalender, waarpendules en horloges de balans in verband met nevens Apollo en Diana stonden; de een wees
drie getande raderen, die zoodanig getand zijn met zijn scepter op den dag, de tweede op het
einde van het halve jaar.
dat de wijzers die daarTer rechter- en ter lindoor bewogen worden, op
kerzijde van den kalender
de wijzerplaat de uren,
waren tafels die de zonsminuten en seconden aanen maans-verduisteringen
wyzen.
van 1574 tot 1601 bevatDit nu zijn de voorten. Onder deze laatste
naamste werktuigelijke inwas een half cirkelvormig
richtingen waardoor men
uitstek gebouwd, waarop
in staat is om eene nauwde allegorische voorstellinkeurige verdeeling van
gen
van de dagen der
den tijd te maken.
week te zien waren, en
Behalve de eenvoudige
wel - Zondag als Apollo,
uurwerken die slechts den
Maandag als Diana, Dingstijd van den dag afmeten,
dag als Mars, Woensdag
bestaan er ook die zeer
als Uranus, Donderdag als
samengesteld zijn, en, beJupiter,
Yrydag als Vehalve den tijd van den dag,
nus,
en
Zaturdag
als Samet even groote juistheid
turnus. Daarboven was
langere tijdruimten aaneene wijzerplaat, die de
geven, zooals maanden,
minuten en kwartieren
jaren, de omwentelingen
aanwees, en aan weersder planeten , enz. Er bezijden hiervan zaten twee
staan in dit opzicht begeniussen,
waarvan de een
wonderenswaardige kunstUurwci'k in den dom te Straatsburg,
elk
uur
bij
klokslag een
stukken. Een van de beroemdsten is het uurwerk in den dom te Straatsburg scepter ophief, terwijl de andere een zandlooper omdraaide. De tweede afdeeling, die tevens het raderdat hiernevens is afgebeeld.
heeds in 1352 was men begonnen met een voor werk bevatte, vormde het zoogenoemde astrolabium.
die tijden zeer kunstig uurwerk in de domkerk te Hier bewogen zich zes wijzers, even zoo vele planeten
Straatsburg; na verloop van twee jaren werd het voorstellende, over de 24 uurafdeelingen van den asonder den bisschop Johann van Falkenberg voltooid tronomischen dag, en men zag hier den stand der zon
en in den zuidelijken kruisarm opgesteld. Na ver- en der maan met hare schijngestalten en den stand
loop van 200 jaren werd het echter door een nieuw, der planeten, terwijl een afzonderlijke wijzer de uren
nog veel kunstiger uurwerk vervangen. Voor dit aanwees. Op de derde verdieping verscheen bij
nieuwe uurwerk, zooals men het in het jaar 1547, het slaan van het eerste kwartier een kind, van
toen men er aan begon, noemde, werden door het tweede een jongeling, van het derde een
Michael Heer en Nicolaas Bruck de plannen ge- man, van het vierde een grijsaard. Nog hooger
maakt, die daarbij door Christiaan Herlin, een bevond zich de uurklok. Daarnevens stonden twee
bekwaam wiskundige, werden bijgestaan; door de standbeelden, Christus en een skelet. Bij elken
gebeurtenissen van die tijden werd echter het uurslag kwam eerst Christus voor, die weder terug
werk tot in 1570 gestaakt. Toen werd het plan ging, en daarna het skelet hetwelk het uur op de
nog door Conrad Dasypodius, een leerling en klok sloeg. Op den top van den toren stond een
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haan die na elk uur kraaide. In het jaar 1640 teringen. Bovendien wijst het uurwerk alles aan
werd hij door den bliksem getroffen en na dien tijd wat tot de vervaardiging van een kalender noodig
liet hij zich nog slechts op zon- en feestdagen is, zooals: het jaartal, de zonnecirkel, het gulden
getal, de romeinsche indictie, de zondagsletter,
hooren: in het jaar 1789 werd hij geheel stom.
In den laatsten tijd heeft men dit kunstwerk, de epacta en het paaschfeest. De ringen die deze
welks herstelling volgens een volksgeloof onmoge- aanwyzingen dragen, moeten hunne omwentelinlijk was, weder in orde gebracht; de beroemde gen in zeer verschillende tijden maken, en daarbij
uurwerkmaker Joh. Bapt. Schwilgue te Straatsburg somwijlen nog onregelmatige gangen hebben, die in
heeft van den 24 sten Januari 1838 tot den 2 d e n Octoberhet uurwerk ook worden te weeg gebracht. Het
1842 een kunststuk vervaardigd, hetwelk het oude zou ons te ver voeren, hier al de inrichtingen te
dat men nog te Straatsburg in het Vrouwen-huis kan beschrijven, die voor deze verschillende aan wijzien, ver- overtreft. Het nieuwe uurwerk dat ove- zingen noodig waren; doch het zal misschien
rigens in vorm en grootte juist met het oude over- niet onbelangrijk zijn het mechanismus van het jaareenkomt, heeft op den voorgrond eveneens een tal te leeren kennen. Dit bestaat uit vier cijfers
hemelbol die den sterrentijd, dat is de dagelijksche die elk op een afzonderlijken ring zitten, die de 10
beweging der sterren vertoont. Daarop bevinden cijferteekens bevat. De ring der eenheden loopt in
zich meer dan 5000 sterren, van de eerste tot de 10 jaren, die der tientallen in 100 jaren, die der
zesde grootte, in hare onderlinge afstanden juist honderdtallen in 1000 jaren, en de vierde ring
afgebeeld, en de kogel volbrengt zijn omloopineen eindelijk, de duizendring, eens in 10 000jaren rond.
sterredag, een dag die 3 minuten 56 seconden
Behalve deze inrichtingen, waarvan echter het
korter is dan de zonnedag, zoodat men op elk nut dat zij aanbrengen geenszins opweegt tegen de
oogenblik kan zien welke sterren boven den ge- ontzaglijke moeite die hare vervaardiging kostte,
zichtseinder te Straatsburg staan en waar men haar treft men nog vele anderen in dit uurwerk aan, die
vinden kan. Behalve deze dagelijksche beweging echter niets anders als een speelwerk van popvolbrengt de kogel nog een tweede, de praecessie, petjes en figuurtjes zijn, die zich bewegen en kunwaardoor de verplaatsing der nachteveningspunten sten verrichten. Als ik hier eenigszins omstandig
aan den hemel wordt voorgesteld. Deze bewegen van het uurwerk te Straatsburg melding gemaakt
zich langs den zonneweg jaarlijks 50,2 seconden heb, dan is dit slechts geschied om te doen
naar achteren, zooals dit ook in de natuur ge- uit komen welke samengestelde bewegingen men
schiedt , en ten gevolge waarvan het voorjaarsnacht- door eene geschikte toepassing der werktuigkuneveningspunt zich niet meer, zooals 150 jaren voor dige hulpmiddelen kan verkrijgen. Het nut van
Christus, in den Ram, maar in het oostelijke einde deze kunstige inrichtingen is al zeer gering, en
van den Yisscher bevindt.
men moet het betreuren dat hare vervaardigers
Achter den bol is een kalender aangebracht, dat die toch in elk geval schrandere menscfien moesis eene sehijf met al de opgaven van den eeuwigen ten zijn, hun tijd en moeite aan zulke doellooze
kalender en de onveranderlijke feestdagen, die haren knutselarijen verspilden.
omloop in 365 of 366 dagen volbrengt, zoodat een
standbeeld van Apollo, dat tegenover Diana is geplaatst, elken dag met een pijl aanwij st. Niet alleen
DE UITVOER VAN WOL UIT NIEUW-HOLLAND.
verandert het uurwerk zijn gang in elk schrikkelDe uitvoer van wol uit Sidney bedroeg in het
jaar, maar het brengt tevens door een afzonderlijken toestel de eeuwschrikkeljaren te weeg. Tus- jaar 1866 12 809 362 pond ter waarde van 1 123 699
schen den 31 sten December en den l s t e n Januari staanpond sterling. Van 1851 tot 1860 bedroegen de pro de woorden: "Begin van het gewone jaar"; bij elk ducten der schapefokkerij in New South Wales eene
schrikkeljaar valt het woord "gewoon" weg, en tus- waarde van 12 714 496 pond sterling, namelijk aan
schen den 28 sten Februari en den l s t e n Maart komt de158 958 055 pond wol 11 051 313 pond sterling en
schrikkeldag te voorschijn. Op klokslag twaalf uren aan huiden en talg 1 663 183 pond sterling, on's nachts van den 31 sten December plaatsen zich de gerekend de dieren die jaarlijks naar de kolonie
veranderlijke feestdagen op eens bij de dagen waar- Victoria en andere streken uitgevoerd werden, ter
op zij dat jaar invallen, en daar blijven zij het waarde van minstens 250 000 pond sterling.
geheele jaar door staan.
Het best voor de schapefokkerij geschikte geDe middenste ruimte van den kalender is bestemd deelte is het noorden der kolonie, omdat de schapen
voor de aanwijzing van den schijnbaren tijd die, daar veel minder oppassing behoeven, en minder
zooals men weet, steeds van den waren verschilt. dan in het zuiden en westen door ziekten worden
De wijzerplaat is een gewone uurring, waarop wor- bezocht. Als de wilde hond of Dingo er niet was,
den aangewezen: de op- en ondergang der zon, zou de schapefokkerij daar met geen de minste
de ware zonnetijd, de dagelijksche loop dermaan, onkosten verbonden zijn. De beste streek zijn de
de maankwartieren, en de zons- en maansverduis- zoogenoemde Darling Downs: een open, golvend,
13
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de jongens en meisjes gemarteld om het engelsch
goed te leeren uitspreken, en niet zelden komt het
voor dat in de eene school de uit Engeland overgekomene taalmeester een woord geheel anders uitspreekt als de meester van een andere school in
de zelfde stad, die ook een "geleerde" is, naar hij
beweert natuurlijk in Oxford of Cambridge gevormd,
en in het bezit van de "allerbeste, nieuwste en
fatsoenlijkste" uitspraak!
De verstandige lieden in Engeland maken zich
met recht boos over de mishandeling van hunne taal.
Een geestelijke, Dr. H. Alford, heeft in een boek
getiteld: A plea for the Queens English, zijne landslieden daarover de waarheid gezegd: hij haalt een
geheele reeks van verkeerde uitdrukkingen aan, en
hekelt de mlgarismen die in de mode zijn en voor
zeer fashionable doorgaan. Vooral is hij tegen
het verkeerde gebruik van de letter h. Te Londen
heerschte de cholera, en men sprak over de oorzaak
dier ziekte: The cholera is in the hair (haar) zeide
iemand, hij wilde zeggen air, lucht; ik bedoel, voegde
hij er bij, the hair in the hat mo sphere! — De h
wordt ook weggelaten zelfs waar hij uitgesproken
moest worden. Alford hoorde eens iemand zeggen:
my ed (head, hoofd) doet mij zeer! Zeer algemeen
hoort men ospital, in plaats van hospital, en umble
voor humble, en dit zelfs in het parlement, in de
gerechtszaal en op den kanse].
HOE MEN TEGENWOORDIG IN ENGELAND
Een schooljongen had een venetiaanschpaleis geteeENGELSCH SPREEKT.
kend, en daaronder den naam der stad Vennice gesehreHet engelsch is de meest verspreide taal der ge- ven. De teekenmeester streek de overtolligew door,
heele wereld. Overal blijft zij wel de zelfde, zij en zeide: there is but one hen (hen, in plaats van n) in
behoudt overal wel haar wezenlijk en eigenaardig Venice. De jongen antwoordde zeer gevat: "Dan zijn
karakter, 'maar in enkele opzichten ondergaat zij zeker in Venetie de eieren zeer zeldzaam." Bij vele
toch menige verandering. In elk nieuw bewoond woorden die op a of an eindigen, zegt men in plaats
land, in elke kolonie zal elke taal allerlei veran- daarvan arr; zelfs in het parlement hoort men lawrr
deringen ondergaan; vele woorden krijgen nevens in plaats van law, of idear in plaats van ideas.
hunne oude beteekenis ook nog een nieuwe, terwijl Het volk zegt in plaats van Amelia Ann niet zelsoms mettertijd de oude uitdrukking geheel ver- den Amelia ran. Daarentegen laat men de r weg
drongen wordt. Het engelsch verkrijgt bovendien waar hij noodig is. Men vroeg eens te Londen waardoor
in vreemde werelddeelen nog zekere dialectische de bekende koopman Astor van New-York zoo rijk
eigenaardigheden, die gewoonlijk het land kenmer- geworden was? Antwoord: Door den pelshandel,
ken waarin zij ontstaan, zooals in Noord-Amerika by the furtrade; maar de r in fur werd niet uiten Australie.
gesproken, en zoo bleef de zaak onbegrijpelijk, en
Men kan zulke eigenaardigheden als natuurlijke wist niemand wat fu beduiden moest. Eindelijk
dingen beschouwen, daar zij zich als van zelve vor- kwam iemand er achter, en verklaarde het fu daarmen. Onnatuurlijk zijn daarentegen de zulken die door door dat hij fur als furrrr uitsprak.
de mode, uit gemaaktheid of uit zotternij op het tapijt Dr. Alford berispt ook het verkeerde gebruik van
worden gebracht. Menig woord wordt op onderschei- sommige woorden die in Engeland in de kranten
dene tijden geheel anders als vroeger uitgesproken, en zelfs in de boeken meer en meer gebezigd woren menige uitspraak die vroeger voor fatsoenlijk en den. Hij keurt het woord talented voor "begaafd"
beschaafd doorging, wordt door een andere vervan- af; een Oostenrijker zou daar echter niets tegen
gen. Niets is tegelijk vermakelijker en beklagens- hebben; men hoort b. v. te Weenen soms door
waardiger dan wanneer twee kibbelende Engelschen aanzienlijke lieden zeggen: N. N. ist ein sehr tain een hevige woordenwisseling over de uitspraak lentirter Mann. Er is in 't engelsch geen werkgeraken, en wanneer dan, als derde, een Noord-Ame- woord to talent, men kan dus geen deelwoord daarvan
tikaan er zich in mengt, om zijn uitspraak als de maken. Of het woord gifted, begaafd, te veroor^lleen ware op te dringen. Op onze scholen worden deelen is, kan de vraag zijn, maar afschuwelijk is

slechts hier en daar met boomen versierd heuvelland waarop een herder met gemak eene kudde van
3000 of 4000 schapen hoeden kan, terwijl in het
meer bosehachtige district Bathurst elke kudde van
ongeveer 800 schapen een herder noodig heeft. De
waarde van een schaap wisselt af tusschen de 15
en 18 shillings. De langdurige droogten die nu en
dan in Nieuw-Holland heerschen, ten gevolge waarvan de schapen in massa's geslacht moeten worden
(in het jaar 1860 in Victoria meer dan 700000
stuks) om ten minste het vet te behouden, hebben
op onderscheidene plaatsen van Nieuw-Holland groote
zeepziederijen en kaarsemakerijen doen ontstaan.
Reeds in het eerst dezer eeuw was de australische
wol beroemd: zij vereenigt de lengte en sterkte van
de Leicesterwol met defijnheid en zachtheid van
de spaansche merinoswol, en daarom wordt zij vooral
in Engeland veel gebruikt. Terwijl de vraag naar
australische wol op de engelsche markten steeds
grooter werd, begunstigden het klimaat en de voortreffelijke weiden van Nieuw-Holland de toename
der kudden zoodanig dat er van de omstreeks 20
schapen die in 1785 in het vijfde werelddeel gevonden werden, in 1863 een getal van 22 000 000
nakomelingen bestond.
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zooals een vader zeide: My son is an uncommonly
HOE MEN IN CHINA ENGELSCH SPREEKT.
facultied child.
De hulpwerkwoorden shall en will worden ook zeer
algemeen heel verkeerd gebruikt. Van meer belang
Het valt den Chinees moeielijk eene europeesche
is echter de gezwollenheid van stijl die hoe langer taal te leeren, en nog moeielijker haar te sprehoe meer toeneemt. In de kleine londensche krantjes ken. Hij kan het niet, hem ontbreken daartoe de
wordt die gezwollene stijl niet zelden onuitstaanbaar. organen. Hij heeft b. v. geen r en moet in plaats
Het is alsof de lieden verleerd hadden zich helder daarvan de I nemen en aan het einde van vele
en eenvoudig uit te drukken. Men zegt niet meer woorden voegt de Chinees nog een i. Het hana man, a woman, a child, maar in plaats van a man,
delsverkeer heeft in China, of beter gezegd in
an individual, a person, of a party, in plaats vande havenplaatsen, een bijzondere taal geschapen,
a woman zegt men a female, en als het een ongedie nu ongeveer 500 woorden telt, en voor den
trouwd meisje is, a young person; een kind, child,dagelijkschen omgang voldoende is; zij is op wonis een juvenile, en een troepje kinderen is the derlijke wijze uit engelsch en chineesch samenrising generation. Zulk een dagbladschrijver gaat gesteld, en wordt gewoonlijk Pitsjen-English ge(goes) niet ergens heen, maar he proceeds. Een man
noemd. Het engelsche woord business, "bezigheid,
die naar huis gaat (is going home) is proceedingzaken",
to
kan de Chinees niet uitspreken, hij heeft
his residence.
het in pitsjen veranderd. Als hij zeggen wil: gij
To eat, eten, wordt voor zeer gemeen gehouden; zegt eene onwaarheid, dan zegt hij: Joe meki lai
de engelsche taalbederver zegt en schrijft in plaats pitsjen, gij doet leugenbezigheid. Hij spreekt ook van
daarvan partake. Hij versmaadt het woord place en liefdesbezigheden, love pitsjen, en godaanbiddingszegt locality. Niets placed, maar alles is located. Voor
bezigheden, tsjin tsjin joss pitsjen. Een Chinees
"de meeste menschen van de stad" zegt hij niet: most die in het huis van een Europeaan komt, vraagt
of the people of the place, maar op zijn manier veelden knecht: Mijnheer Die en Die hab got ? is hij
fatsoenlijker: the majority of the residents in thete huis ? Het antwoord zal luiden: Hab got topside,
locality. Hij woont niet meer in rooms, maar zeer of inside of downside, Mijnheer is boven, of in de
voornaam in apartments, en in plaats van good lodkamer, of beneden.
gings heeft hij eligible apartments te huur. Ook shows,
Eens keerde een voornaam man die sinds jaren
toont, hij niet meer good feelings, maar hij evinces
te Canton woonde, na een lang verblijf in Europa
die, hij bewyst die! Hij vraagt, asks, niet, maar naar China terug. Hij werd door zijne chineesche
hij evinces a desire; hij evinces ook a sense of vrienden
a
verwelkomd, en zij spraken met hem in
suffering als zijn vinger hem zeer doet; hij dankt,de sierlijkste pitsjentaal. Na de gewone begroetinthanks, ook niet, maar evinces gratitude.
gen vroeg een der bezoekers: Catchee littie chilo?
Het woord beginnen, to begin, klinkt hem zeer (Een klein kind gekregen?). De echtgenoote van
gemeen, hij commences. Een dagblad van Tauntondien heer was namelijk om redenen van gezondverhaalde dat een paard achteruit geslagen had, en heid naar Europa terug gekeerd.
drukte dat zoo uit: the horse commenced kicking. Antwoord: No catchee. (Geen gekregen).
Doch commence is nog menigeen niet fatsoenlijk ge- Vraag: Whatfore no catchee he? (Waarom geen
noeg, en wie het heel mooi wil maken, zegt in gekregen?).
plaats daarvan het initiatief nemen, take the initi- Antwoord: This belong joss pitsjen, he no pay me.
ative. Verschrikkelijk is ook het woord eventuate.(Dat is God's zaak, hij heeft mij geen betaald —
De fatsoenlijke bederver der engelsche taal wil zeg- dat is, geen gegeven).
gen dat een man zich door verkwisting ten gronde
Vraag aan een der chineesche bezoekers: Catchee
heeft gericht, en zegt: his unprecedented extravahow muchee chilo? (Hoe vele kinderen hebt gij?).
gage eventuated in the total dispersion of his property.
Antwoord: Fouli. (Vier).
Dat is even verheven als wanneer men zeide dat
Vraag: How muchee boys? (Hoeveel jongens?).
een schoenmaker door den bliksem getroffen was:
Antwoord: Alio bull chilo, cow chilo no meki count
while pursuing his avocation, the electricfluid penetraof. (Allemaal bullekinderen (jongens), koekinderen
ted the unhappy man's person: dat is, terwijl hij (meisjes)
zijn
reken ik niet.
beroep uitoefende drong de elektrisehe vloed door
den ongelukkigen man's persoon.
Een spade, a spade, is a well known oblong instru- TWEE TEEKENINGEN VAN GAVARNI.
ment of manual industry; en zulke smakelooshedenNiet zelden nemen schrijvers een anderen naam
komen dagelijks voor; met recht zeker trekt Dr. aan als hun eigen naam — waarom ? Uit zedigheid
Alford daartegen te veld.
misschien? Wie weet het, Te begrijpen zou dit
gebruik zijn, als die schrijvers iets geschreven hadden waarvoor zij zich moesten schamen, maar er
zijn schrijvers die zich volstrekt niet over hunne let-
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tervruchten behoeven te schamen en die het toch ge- door schrij vers maar ook door teekenaars. Cham, de
daan hebben. Oltmans, de schrij ver van den Schaap- groote caricatuurteekenaar van onze dagen, is een
herder en het Slot Loevestein, noemde zich aangenomen naam; Fiz, de geestige teekenaar van de
op den titel dier romans Van den Hage. Dickens plaatjes in de werken van Boz, en later van den
heeft zich op den titel van zijne eerste romans, Punch, heette John Leeds. Gavarni, de man wiens
teekeningen in 15 folio deelen op de parijsche biden NicJcleby onder anderen, Boz genoemd. Die naam
heeft — om dit in 't voorbijgaan te vertellen — bliotheek bewaard worden, heette eigenlijk Sulpice
aanleiding gegeven, zegt men, tot de volgende anek- Guillaume Chevallier. Van dien Gavarni — want
dote: een Duitscher had een reisje naar Engeland zoo zullen wij hem natuurlijk ook noemen als de
gemaakt, en, weer in 's Vaterland gekomen, ver-geheele wereld dat doet — geef ik hier een paar
telde hij van die rare Engelschen en van de won- teekeningen ter bezichtiging. Een paar maanden

derlijke uitspraak van hun taal die zoo geheel
anders gesproken als geschreven werd; verbeeld u,
zei hij, daar is een schrijver wiens naam geschreven wordt Boz, maar dien zij uitspreken Dickens.
Ik zou hier nog vele voorbeelden van schrijvers die
onder een aangenomen naam geschreven hebben, kunnen opsommen, Miihlbach, George Sand, of hier te
lande Jonathan, Hildebrand, Piet Paaltjens, en andere
auteurs. Hoe dit opgeven van een anderen naam
met de waarheid in overeenstemming te brengen is,
komt mij vrij moeielijk voor — hoe dit ook zij, het opgeven van een valschen naam gebeurt, en niet slechts

geleden heeft de heer P. Bruyn een zeer lezenswaardig opstel over Gavarni in de Vaderlandsche Letteroefeningen geplaatst. Ik behoef
dus hier het werk van Sainte-Beuve, getiteld
veaux LundiSj niet ter hand te nemen om daaruit
het een en ander over Gavarni te vertellen. Voor
lezers die de genoemde werken niet lezen, diene
het volgende korte overzicht van Gavarni en zijne
teekeningen.
Gavarnie is de naam van een dal in de Pyreneen 7
dat vooral bekend is door een fraaien waterval die
over een rotsmuur naar beneden stort. In mijn
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boek getiteld Op en in de Aarde vindt gij schap over den vorm; niemand die zijne teekeeen afbeelding van dien waterval van Gavarnie. ningen ziet, zal er een oogenblik aan twijfelen of
In dat dal nu bracht de jonge Chevallier eenige Gavarni behoort tot de meesters van den eersten
jaren van zijne jeugd door, lioewel hij te Parijs rang. Gavarni is een krachtig teekenaar, hij teegeboren is. Op twintigjarigen leeftijd keerde hij naar kent als met kleuren, hij is schilder met het potParijs terug, en verdiende toen zijn kost met tee- lood — dat zeggen alle hedendaagsche kenners, en
keningen te maken, eerst voor modejournalen en het nageslacht zal dat oordeel niet tegenspreken.
En nu zou ik iets moeten zeggen over deze
later voor geillustreerde weekbladen, feuilletons,
beide schoone teekeningen van Gavarni! Maar dat
zooals le Charivari, la Silhouette en anderen. Niets

van hetgeen men hem opdroeg, wees hij van de
hand, want hij moest er van leven. Caricaturen
evenwel waren het juist niet waarin Gavarni uitmuntte: hij teekende typen; hij vergrootte of overdreef niet, maar trachtte alles zooveel mogelijk zonder
overdrijving naar het leven weder te geven. Bij
duizenden heeft hij niet slechts schetsen geteekend,
maar die ook zelf op steen gebracht; van de 24
uren werkte hij 18, ten minste in zijne jeugd. Door
werken en studeeren, door volhouden is Gavarni
groot geworden in kunstvaardigheid, in meester-

kunt gij niet meenen. Zou een teekening van Gavarni eene verklaring behoeven? Dan immers zou
het geen teekening van Gavarni zijn. Een enkel
woord is genoeg: Gavarni heeft onder de eerste
geschreven Le vagabond, en onder de tweede La
miser e. Bezie die teekeningen nu, en gij zult mij
zeker toestemmen dat zelfs die twee woorden eigenlijk overtollig zijn: daarom heb ik er ook niets
onder laten drukken.
Gavarni overleed onlangs, in November 1866, te
Auteuil op zijne villa La renaissance.
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er voedsel ontbreekt, wordt de lucht nutteloos : het
bloed dat door alle deelen van ons lichaam loopt,
neemt dan de stoffen van onze weefsels, brengt die
Zet een mensch in een kast, zoodanig ingericht in aanraking met de zuurstof die haar verbrandt,
dat men de natuurlijke warmte die zijn lichaam en het lichaam vermagert. Want onze weefsels beuitstraalt, en tevens de hoeveelheid zuurstof die hij staan hoofdzakelijk uit koolstof en waterstof, en
door de ademhaling uit de lucht opneemt, meten die twee stoffen vormen met de zuurstof koolzuurkan. Zal hij de zelfde hoeveelheid warmte af- gas en waterdamp, en dus mag men zeggen dat
geven, voor de zelfde hoeveelheid zuurstof die hij het dierlijke lichaam bij gebrek aan voedsel langverbruikt als hij in rust blijft , of als hij een me- zaam verbrandt, om slechts een weinig asch achter
chanischen arbeid doet, bij voorbeeld een gewicht te laten.* De spijzen of voedingstoffen die vooral de
door middel van een katrol opheft?
dierlijke warmte onderhouden, zijn suikerachtige en
Het is bekend dat de ademhaling eene verrich- alcoholische stoffen, en zij onderhouden onze warmte
ting van ons lichaam is, die ten doel heeft om omdat zij voornamelijk uit koolstof en waterstof
zuurstof uit de lucht in ons bloed te brengen. De bestaan. Daarom vindt de werkman die zwaar werk
zuurstof verwekt in ons lichaam eene langzame doet een zoogenoemde "hartsterking" in sterken
verbranding, en dus eene onafgebrokene voortbren- drank. Dat het gebruik van sterken drank echter
ging van warmte. Men kan de warmte die zoo- zeer matig moet zijn, spreekt van zelf: het gedoende ontstaat, afleiden naar de hoeveelheid zuur- bruik van te veel vernietigt niet slechts het goede
stof die verbruikt wordt. Wordt er een mechanische uitwerksel van een weinig, maar doet bovendien
arbeid uitgevoerd, dan wordt een gedeelte van de groot nadeel aan het geheele gestel.
En zoo blijkt het ons dus dat de mensch en de
warmte daartoe bepaaldelijk aangewend, en kan
niet dienen om andere lichamen te verwarmen. dieren beschouwd mogen worden als machines die
Dit wordt bewezen doordat wij een deficit van gestookt worden. De mensch en de dieren mogen
warmte vinden, in verhouding staande tot den voort- beschouwd worden als machines die arbeid voortgebrachten arbeid, als wij de hoeveelheid warmte brengen door middel van hunne spieren, en daardie verbruikt wordt om de omringende lichamen bij warmte verbruiken, even als stoom- en andere
te verwarmen, vergelijken met die welke het li- machines. De wil bepaalt de beweging der spieren
en onderhoudt die, onder voorwaarde dat er eene
chaam heeft voortgebracht.
De mensch is dus te vergelijken bij eene machine voldoende hoeveelheid warmte verbruikt kan wordie gestookt wordt. Als hij de zelfde hoeveelheid den in verhouding staande tot het voort te brenzuurstof verbruikt, zal hij minder warmte afgeven gen werk. Maar de levende wezens overtreffen de
machines in het volgende opzicht. Als een stoomindien hij werkt, dan indien hij in rust is.
De proef van het bovenstaande is door den heer machine werkt, kan alle warmte die op haar vuurHim op zich zelven en op verscheidene personen haard ontwikkeld wordt, niet tot het mechanische
van verschillenden leeftijd en sexe genomen, en uitwerksel aangewend worden: een belangrijk gedeelte dient om de omringende voorwerpen te versteeds waren de uitkomsten gelijk.
Nu moet gij daarom niet meenen dat het ver- warmen, even als een kachel zulks doet. Men heeft
dwijnen van warmte ten gevolge van arbeid, nood- bevonden dat dit gedeelte bijna gelijk staat met
zakelijk vergezeld moet gaan van een kouder wor- twintigmaal de warmte die tot arbeid wordt omden van ons lichaam. Zoodra wij den een of anderen gezet. Stel dat het mechanische werk dat door zulk
arbeid doen, worden wij er integendeel warmer eene machine gedaan wordt, bestaat in het opheffen
door, ja als het zwaar werk is, breekt ons zelfs van 65 pond tot een hoogte van 4800 el: men zou
het zweet uit. Maar wij nemen dan ook meer zuur- daartoe 1835 wichtjes kooi onder den ketel moeten
stof op, en dit verklaart het verschijnsel volko- verbranden. Het gewicht dat ik hier gekozen heb, is
men. Daarom ook moet de werkman die handenar- dat van een gewoon volwassen man, en de genoemde
beid doet, .meer lucht om in te ademen hebben hoogte is die van den Mont-Blanc. Nu, iemand die
dan de geleerde die in zijne kamer met zijn hoofd den Mont-Blanc beklimt, heft zijn eigen gewicht
werkt. De werkplaatsen moeten dus ruim en luch- tot die hoogte op, door zijne eigene spierkracht,
tig zijn, en nooit mogen er te veel werklieden in en doet dus het zelfde werk als de machine waareen klein vertrek bijeen zijn, als men wil dat hun over wij spreken. Als hij -s morgens van Chamouni
arbeid goed van de hand gaat en zij gezond zul- vertrekt, brengt hij den nacht bij de Grands-Mulets
len blijven. Ook moet hun voedsel goed en over- door, gaat den volgenden morgen weer op weg,
vloedig zijn, zullen zij in staat zijn goed te werken. komt op den middag op den top van den berg,
Immers ik heb zoo even gezegd dat de zuur- en is met het vallen van den avond weer te Chastof van de lucht de verbranding in ons bloed ver- mouni terug. De geheele tocht duurt ongeveer 28
oorzaakt, maar het is het voedsel dat wij verte- uren, maar men klimt en gevolgelijk men arbeidt
ren waardoor de brand stoffen geleverd worden. Als dus slechts gedurende 17 uren. Volgens Hirn
DE DIERLIJKE WARMTE EN DE ARBEID.
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verbruikt een krachtige mandieklimt, 132 wichtjes
zuurstof in het uur, dat is 2244 wichtjes in 17 uren.
De verbranding die in zijn lichaam gebeurt, staat
gelijk met eene verbranding van 833 wichtjes kool:
die hoeveelheid vergelijke men nu met de hoeveelheid die onze stoommachine verbranden zou, 1835
wichtjes, en dan blijkt het dat zij meer. dan de
helft kleiner is dan de laatste.

m u i s, harvest mouse, omdat zij veelal in den oogsttijd waargenomen en met het graan van het veld
in de sehuren gebracht wordt. Niet zelden worden
andere soorten van veldmuizen met de dwergmuis
verward: de echte dwergmuis is evenwel gemakkelijk te kennen aan hare kleinheid, de roode
tint van den rug en den witten buik. Bovendien
zijn de ooren der dwergmuis kleiner inverhouding
dan die van de gewone muis, de kop is grooter
en langer, en de oogen puilen minder uit, zoodat
DE DWERGMUIS EN HAAR NEST.
een oppervlakkig onderzoek voldoende is om ons
Dr. Staring leert ons in zijn Huisboekvoorden te overtuigen of wij een volwassene dwergmuis of
landman dat de dwergmuis, Micromys minutus,
een jonge muis van een andere soort voor ons
in den omtrek van's. Gravenhage d u i n m u i s wordt hebben.
genoemd, dat zij de kleinste onzer inlandsche
De muizen maken alien zeer gemakkelijke nesten
muizen is, en een nest voor hare jongen maakt, voor hare jongen; zij brengen daartoe een groote
hangende in het stroo van op't veld staande granen hoeveelheid wol, haar, papier, vodden, mos, veen in hoog opschietend gras. Dat de dwergmuis deren en dergelijke dingen bij een, en maken er een
ook wel aan het Nieuwe Diep waargenomen is, heb soort van bal van met een kuiltje er in, waarin zij
ik een paar jaar geleden reeds in mijn Zand de jongen nederleggen. Wood vertelt dat hij eens
en Duinen verteld, en dat zij ook aan den Dol- een muizenest gezien heeft dat van ledige en gelart voorkomt, blijkt uit de volgende woorden van brokene noteschillen gemaakt was. De dwergmuis
Dr. G. A. Yenema, die ik hier overneem: "Zij leeft gaat evenwel al hare geslachtgenooten te boven
des najaars in de hokken, en hangt in de top- in de wijze waarop zij haar kunstig nest maakt.
pen der schoven haar nest aan stengels en bla- Meestal hangt het aan verscheidene dikke grasderen vast. In de breede strook van zulte, Aster stengels, niet zelden ook is het aan graanhalmen
tripolium, die de kweldergronden langs den Dol- of rietstengels bevestigd, en eens zelfs heeft men
lart van de hanepoot, Salicornia herbacea, scheidt,
zulk een nest gevonden hangende aan een diskomt dit muisje veelvuldig voor. Daar bouwt zij telplant.
haar nest in de hooge zulteplanten, tusschen hare
Dat nest is een zeer fraai gebouw: het wordt
geurige bloemen in, en als een hooge vloed door gemaakt van smalle grassen die zoo ineengeweven
de zulte rolt, buigt de stroom de stengels heen en worden dat zij een holleti kogel vormen niet grooter
weder, maar bereikt de bloemen niet. In wiege- dan een gewone kaatsbal en bijna volkomen rond
lende beweging door den stroom gebracht, bewa- van gedaante. Hoe het kleine diertje het aanlegt
ken de oude muizen, die langs t de stengels zijn om een zoo samengesteld voorwerp als een hollen
opgeklommen, de jongen, en zien rustig op den kogel met dunne wanden te maken, is nog steeds
door den wind voortgezweepten stroom neder, die onbekend, en ook is het nog de vraag hoe de jonzoo vele veldmuizen doodt."
gen er in geplaatst en gevoederd worden. De wand
Er zijn niet veel zoogdieren die hangende nesten is zoo dun dat een voorwerp binnen in gemakkelijk
maken, en daarom is het zeker niet onaangenaam van buiten gezien kan worden: er is in 't geheel
te weten dat een der belangwekkendste nestbouwers geen opening tot ingang dienende, en als er jongen in het nest zijn, liggen zij zoo dicht opeen
onder de zoogdieren ons land bewoont.
De dwergmuis is het kleinste zoogdier van ons gepakt dat hunne lichamen overal tegen den wand
land en zeer waarschijnlijk zelfs het kleinste van aan drukken. Daar er dus geen bepaalde opening
de geheele aarde. Dit fraaie kleine diertje is zoo in het nest is en de wanden zoo los gewevenzijn,
klein en tenger dat het in volwassenen toestand is het waarschijnlijk dat de moeder door de manauwelijks een zesde gedeelte van een ons weegt, zen van het vlechtwerk heendringt om hare jonterwijl onze gewone huismuis bijna een ons zwaar gen te voederen.
is. Van kleur is zij van boven donkerbruin, min of
Het nest hangt altijd op zekere hoogte boven
meer op kastanjebruin gelijkend, en van onderen den grond, en daaruit moet dus volgen dat de bouwwit: beide kleuren zijn scherp van elkander afge- meester klimmen kan. Alle muizen en ratten zijn
scheiden. De bruine kleur is echter min of meer goede klimmers; zij zijn in staat om bij rechtstanveranderlijk al naar het licht op het diertje valt, dige muren op te loopen als de oppervlakte slechts
omdat elk haartje rood aan de punt en bruin van ruw is, en zelfs om met den kop vooruit langs een
onderen is, en elke beweging van het diertje na- muur naar beneden te loopen door zich met de kromme
tuurlijk ten gevolge heeft dat men de twee tinten nagels der achterpooten vast te houden. Ook is het
beurtelings of wel als ineengesmolten ziet.
heupgewricht van den achterpoot zoo bewegelijk dat
het
bijna half rondgedraaid kan worden, en dus zeer
In Engeland noemt men de dwergmuis oogst-
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vrij in zijne bewegingen is. De dwergmuis is zelfs
beter dan de gewone muis tot klimmen ingericht,
daar baar lange bnigzame teenen zich om een
grashalm heen slaan even stevig als de poot van
een aap een touw kan vasthouden; de lange
dunne staart is voor een gedeelte een grijpstaart;
hij helpt het dier zeer om zich ergens aan vast te

wel vlug moet zijn om die diertjes te vangen. De onderstaande plaat vertoont een dwergmuis die bezig is
met bij een grashalm op te klimmen, ten einde een
vlieg die op een blad zit, te vangen. Onder zulke omstandigheden springt zij zeer vlug, en vangt haar
prooi zoo zeker als een zwaluw in de vlucht. Zelfs
in de gevangenschap neemt zij vliegen uit de hand

De dwergmuis en haar nest.

houden, ofschoon die staart niet zoo bewegelijk zijn
mag als het zelfde orgaan bij den brulaap, den slingeraap en andere dieren met grijpstaarten.
Het voedsel van de dwergmuis bestaat voornamelijk uit insekten; vooral vliegen zijn voor haar
eene lekkernij, en dus spreekt het van zelf dat zij

van den mensch, en springt in hare kooi en langs
de tralies rond, zoo vlug als een vogel, om een insekt
te vangen dat in de kooi verdwaald is.
De dwergmuis is vrij vruchtbaar, soms vindt men
acht jongen in het zwevende nestje, zoo dicht opeen gepakt als liaringen in de ton.

De petroleumbronnen bij Tarr-farm aan de Oil-creek in Penns3'lvanie.

EEN PETROLEUMBRON IN PENNSYLVANIE.

In de steenkooldistrieten van Noord-Amerika zijn
de meeste onderaardsche meren en rivieren van
petroleum ontdekt, die sedert het jaar 1858 geexploiteerd worden. De Amerikanen hebben de wereld overstroomd met die steen olie, en Petrolia
is voor de ondernemende Yankees een tweede
Californie geworden. Er is eene nieuwe ziekte ten
gevolge van het vinden van die vloeistof ontstaan,
de oliekoorts, zooals er voorheen de goudkoorts
heerschte. De wetenschap is vooruitgegaan door
die petroleumplassen in de aarde; de geologie heeft
nieuwe denkbeelden gekregen over het ontstaan

en de ligging dier vloeistof in den bodem. De liefhebbers van groote tooneelen van.drukte en bedrijvigheid kunnen voldoening vinden in het zien van alles
wat er bij een oliebron voorvalt; de beminnaars van
dramatische toestanden kunnen gestreeld worden
door de verhalen van menschen verdronken in petroleum, door de beschrijving van olierivieren in brand
geraakt, en brandend vloeiende over de aarde.
De bovenstaande plaat is een gezicht op Tarrfarm aan de Oil-creek: bezie die plaat, want als
ik weldra een opstel over petroleum sehrijf, zal
ik u dit landschap in 't geheugen terug roepen.

E D E L G E S TEENTEN.

Edele gesteenten, een trotsche naam voor diamant, de koning der edelgesteenten, is het
stukjes steen die op zich zelven eigenlijk geen de hardste gesteente dat wij kennen, het krast alle
minste waarde hebben, en slechts hoog geschat lichamen en wordt door geen een gekrast. Ik wil een
worden eenig en alleen omdat zij zeldzamer zijn kort overzicht van de voornaamste edelgesteenten
dan andere delfstoffen, of omdat zij prachtig van geven, en dit beginnen met het zoo even genoemde
kleur zijn, of zeer veel glans hebben, of zeer hard gesteente, het diamant, waarvan men door slijpen
zijn. De juweliers heeten de edele gesteenten den diamant maakt.
fijne steenen, omdat zij zoo fijngepolijstkunnen
Er zijn eene menigte verhalen en zeer verschilworden. De delfstofkundigen noemen hen ook h a r d e lende lezingen betreffende sommige beroemde diagesteenten, omdat zij in't algemeen de hardste manten in omloop, en telkens worden die verhalen
lichamen, zooals glas en staal, kunnen krassen. Het in nieuwspapieren enz. opgenomen. Yeelal zijn zij
M
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vrij onnauwkeurig, vooral wat het gewicht en de wonder dat diamanten vooral door dames tot verwaarde dier steenen aangaat. Er is een paar jaar sierselen worden gezocht!
geleden over edelgesteenten een prachtig werk van
Het diamant is in't algemeen kleurloos en doorden geleerden oudheidkenner C. W. King, onder schijnend als water; daarom noemt men ook een
den titel van the Natural History of Precious Stozeer schoone diamant een steen van "het eerste
nes and Gems, in het licht gekomen, en dat werk water." Doch hoewel de meeste diamanten kleurloos
zal ons dienen hij het volgende overzicht dat ik zijn, vindt men toch soms ook, hoewel zelden,
van eenige beroemde diamanten zal geven.
blauw en die men voor saffieren zou kunnen aanAdamas is de naam van het diamant in het zien, rozerooden die met zekere soort van robijgrieksch. De oudste grieksche schrijvers bedoelden nen, rood en die metgranaten, gelen die met toechter met het woord adamas geenszins een edel- pazen, en violet ten die met amethisten verward
gesteente, maar een metaal dat zeer hard was, kunnen worden, en daarom zal een ongekleurde diaharder dan het brons dat men te dien tijde voor mant altijd het meest in aanzien blijven. Zelfs zijn er
wapenen en instrumenten bezigde. Van dat metaal zwarte, ondoorschijnende diamanten die inBrazimoeten de adamantijnen ketenen geweest zijn waar- lie carbonado genoemd worden, en tegenwoordig als
mede Prometheus geketend was. Later echter schijnt carbonaat in den handel bekend zijn. Zij zien
het woord adamas de naam geworden te zijn van er als stukjes kooi uit. De juweliers gebruiken
zekere steenen die harder en dus moeilijker te deze zwarte diamanten niet, maar de industrie gegraveeren waren dan de sardijnen en agaten waar- bruikt hen tot onderscheidene einden, onder anderen
van toen cameeen en intaglien gemaakt werden. om er het uiteinde van de mijnboor mede te waTheophrastus neemt den adamas niet in zijne lijst penen: met zulk een boor boort men gaten in gravan edele gesteenten op, en spreekt er slechts van niet en porfier en andere harde gesteenten.
als eene onbrandbare zelfstandigheid, in eene zinMet weinig uitzonderingen worden diamanten versnede waarin over de verschillende anthrax- of kregen door het zoogenoemde wasschen van allukoolsoorten gehandeld wordt. De eerste melding van viale aarden, zooals rivierzand en dergelijken. In
den adamas als het echte diamant, met opsomming Brazilie verzamelt men het zand en de keien, alvan zijne hoofdkenmerken, kleinheid en groote daar cascalhoj gerold grind, geheeten, uit de riwaarde, vinden wij bij Manilius:
vieren en beken die diamanten bevatten, in bakaSic Adamas, punctum lapidis, pretiosior auro
ken waardoor een waterstroom geleid wordt. Bij
Deze dichter leefde in het laatst der eeuw van elken bak staat een Neger, en zoekt de diamanten
Augustus. Dit alles bevestigt de verzekering van uit het natte zand. De Neger die een diamant vindt
Plinius dat de adamas, vertegenwoordigende de van 17^ karaat of zwaarder, bekomt zijne vrijheid.
hoogste waarde, niet slechts onder de edele geHet diamant wordt geslepen met zijn eigen poesteenten maar van alle menschelijke bezittingen, lan- der, dat is met zeer kleine stukjes diamant. Het
gen tijd aan niemand dan aan koningen bekend was, diamantslijpen is, zoo het schijnt, in 1456 te
en wel aan slechts enkelen onder hen. Ook kon Brugge door L. de Berquem, of volgens anderen
het diamant niet in Europa bekend zijn voordat door Jacob van Bergen uitgevonden. Thans geschiedt
er een geregeld verkeer tusschen dat werelddeel het slijpen van diamanten vooral te Amsterdam.
en de volkeren van het zuiden van Indie bestond. Men bevestigt daartoe den ruwen steen in een soort
Maar uit de boven aangehaalde.plaats blijkt dat van ijzeren arm, en drukt hem op een schijf die
het diamant, zoodra de Ouden die stof hadden door stoomkracht snel rond gedraaid wordt en met
leeren kennen, terstoud de eerste plaats onder de diamantpoeder bestrooid is. Soms heeft de werkedele gesteenten ingenomen heeft, die het sedert man verscheidene uren noodig om een enkel facet
altijd heeft bekleed.
te slijpen. Het diamant wordt geslepen tot briljanHet diamant is onsmeltbaar, onoplosbaar in zu- ten, of tot rozen, of tot tafels. Het bovenste geren, en zoo hard dat het, zooals ik boven reeds deelte van den briljant bestaat in het midzeide, alle andere lichamen in hardheid overtreft den uit een achtvlak, waaromheen een krans van
en slechts door zijn eigen poeder geslepen kan facetten geslepen wordt. Het onderste gedeelte is
worden. Het slijpen van diamant geeft eigenlijk piramidevormig, en bestaat uit twee kransen van
facetten. De dikte van den briljant is bijna gelijk
eerst waarde aan dit gesteente.
De facetten die een diamant vertoont als hij met aan zijne breedte, en er is dus een dik stuk diaoordeel geslepen is, maken dat hij de lichtstralen mant noodig om er een briljant van te kunnen
breekt in alle richtingen en onder allerlei hoeken. slijpen. Dunnere steenen worden tot rozen, en zeer
Daardoor ontstaan er prachtige kleurengroepen in dunnen tot tafelsteenen geslepen. De bovenste
het gesteente, waarbij vooral de hoofdkleuren van oppervlakte van den roosdiamant is een klein achtzijhet prisma, blauw, rood en geel, de hoofdrol spe- dig facet in het midden, omringd door acht drielen. Het licht van waskaarsen is het meest geschikt hoeken; vervolgens acht trapeziums, en dan een
om dat kleurenspel te voorschijn te roepen. Wat krans van zestien driehoeken. De onderzijde bestaat
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uit een kleinen achthoek in het midden, omringd eens een gauwdief slim genoeg om die schatten
door acht trapeziums, aan de acht hoeken beant- weg te kapen — maar hij werd weldra gevat. In
woordende; elk trapezium wordt door een uit- 1792, gedurende de eerste republiek in Frankrijk,
springenden hoek in een onregelmatigen vijfhoek werden ook de juweelen van de fransche kroon geen twee driehoeken verdeeld. De tafelsteen is de stolen. Later vond men eenige diamanten terug,
minst schoone vorm en wordt van zeer dunne stee- en wel begraven in de Allee des Veuves van de
nen geslepen. Hij heeft een facet in het midden, om- Champs elysees, op eene plaats die door een naamringd door twee of meer reeksen van vierzijdige facet- loozen brief aangewezen was. De beroemde diaten , aan de zijden van het vierkant beantwoordende. mant, de Regent, was er bij. Later kocht NapoKleine diamanten gebruikt men om glas te snij- leon I alle overige kroon-juweelen weder, die er
den; daartoe zijn echter slechts de natuurlijke kan- nog te vinden waren.
De zooeven genoemde Regent verdient dat ik
ten van de kristallen te bezigen: diamanten die
mijne
korte beschrijving van eenige beroemde diakromme vlakken hebben zijn in dit opzicht de
besten. Diamantpoeder wordt door juweliers, steensnijders en anderen gebruikt om andere voorwerpen te schuren en te polijsten. Van diamant splinters maakt men fijne boren om andere edelge'mil
steenten te doorboren, of ook om gaten in kunstIIiBluin KiKK
1
!
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tanden en andere harde zelfstandigheden te maken.
En wat is nu eigenlijk het diamant? Een weinig
zuivere koolstof in kristallijnen toestand, een soort
De Regent.
van doorschijnende steenkool, anders niets. Leg
een diamant onder een glazen klok met zuurstofmanten met hem begin, daar deze steen volgens
gas gevuld, en richt het brandpunt van een brandsommigen de schoonste is dien men kent, en in elk
glas op het kristal: zie, het brandt, hetverbrandt,
geval het best geslepen is. De grootste van alien
en wat is er nu onder de klok? Koolzuur, een
is hij echter op verre na niet. Deze steen is zoo
onzichtbaar gas, een vereeniging van zuurstof en
geheeten naar den hertog van Orleans, die als regent
koolstof. Die proef is reeds door Lavoisier genotijdens de minderjarigheid van Lodewijk XV dezen
men. Uit een philosophisch oogpunt beschouwd, is
zij om er treurig bij te worden. Alles verdwijnt steen kocht. Hij weegt 136| karaat, en wordt op
in rook en damp, zelfs het kostelijkste en kost- zes millioen gulden geschat, anderen waardeeren
baarste edelgesteente — Sic transit gloria mundi!hem op slechts twee millioen, maar al ligt ook
Het diamant wordt bij het gewicht verkocht, en dat hier misschien de waarheid in het midden en is
gewicht noemt men k a r a a t. Het woord karaat komt hij dus vier millioen gulden waard, dan zeker is dat
van het hindoesche woord Jcuara, de naam van eennog een ontzaglijke prijs voor een enkelen steen.
De Regent woog ruw 410 karaat, en werd door
soort van boon die voorheen gebezigd werd om diamanten te wegen. De waarde van een geslepen dia- Pitt gekocht van den handelaar in edele gesteenten
mant wordt berekend naar zijn gewicht in kara- Jamchund, voor eene som van 12 500pond sterling,
ten. De regel dien men daarbij volgt, is deze: men dat is ongeveer 150 000 gulden. Om dezen steen
verdubbelt het gewicht in karaten en vermenig- tot een volkomenen briljant te slijpen waren twee
vuldigt het vierkant van het product met 24 gul- jaren noodig, en dit werk kostte 5000pond sterling
den. Een diamant van 1 karaat is dus waard 96 of 60 000 gulden. De hertog van Orleans kocht
gulden, een van 4 karaat 1536 gulden, en een hem voor 135 000 pond sterling of 1 620 000 gulden.
van 10 karaat 9600 gulden. Boven 20 karaat wordt De stukjes die er bij het snijden van dezen steen
de prijs veel hooger. Een vlekje, hoe klein ook, afvielen, werden op eene waarde van 3000 tot 4000
of de geringste dofheid vermindert de waarde groote- pond sterling geschat, en daaruit konden dus bijna
lijks. De gemiddelde prijs der ruwe diamanten van de onkosten van het slijpen betaald worden.
De Regent is uit Parteal, 10 uren gaans ten zui1 karaat is 24 gulden, van 2 karaat 96 gulden
enz., daar zij de helft van hun gewicht door het den van Golconda, afkomstig. Hij zal, even als in
1855, ook nu weder schitteren op de tentoonstelslijpen verliezen.
ling
die dit jaar te Parijs gehouden wordt, en
Uit de hooge prijzen die voor groote diamanten
betaald worden, is het ons verklaarbaar dat slechts diegenen mijner lezers die er heen gaan, zullen
de vorsten en grooten der aarde zulke versierselen het genoegen kunnen hebben dien duren steen in
kunnen bezitten, en begrijpen wij ook waarom men 't voorbijgaan en op een afstand te mogen bewonzooveel voorzorgen neemt om te beletten dat zij deren, maar er aan raken mogen zij niet — mirare
gestolen kunnen worden. In den Tower en achter non toccare, zooals de Italianen zeggen.
Een andere beroemde diamant is de Sancy.
driedubbele sloten en grendels worden de juweelen
van de kroon van Engeland bewaard. En toch was In den slag van Granson in 1475 viel deze steen
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van den lielm van Karel den Stoute , werd door een
soldaat, een Zwitser, gevonden, en voor ongeveer
een gulden aan een priester verkocht. Wat er verder van werd, is niet bekend; alleen dit, dat die
diamant ten jare 1589 in het bezit was van Antonio, koning van Portugal, die hem uit geldgebrek voor 100 000 gulden verkocht aan een fransch
koopman, uit wiens handen hij overging in die van
zekeren heer de Sancy, naar wien hij nog heet. Deze
steen was ten jare 1688 in bezit van Jakobus II,
den onttroonden koning van Engeland, die hem,
waarschijnlijk uit geldgebrek, aan Lodewijk XIV

De Sancy.

spreken. De Orloff werd door Catharina II gekocht
voor een som van 1 000 000 gulden, eene jaarrente
van 50 000 gulden en een brevet van adeldom.
De grootste bekende diamant is volgens Tavernier de zoogenoemde Groote Mogol. Deze steen
woog oorspronkelijk 7871 karaat, en werd door
slijping tot 280 karaat verminderd. Hij heeft de
gedaante en de grootte van een half hoenderei,
en werd in 1550 in de mijn van Coeloer gevonden.
Eenige jaren nadat deze groote steen gevonden

De Groote Mogol.

verkocht voor 25 000 pond sterling of 300 000 gulden. Lodewijk XV droeg hem bij zijn kroning.
Deze diamant is peervormig van gedaante. In 1792
werd hij met de andere juweelen van dekroongestolen, en kwam later in bezit van de familie Demidoff
die hem volstrekt niet missen wil.
De Ster van het zuiden werd in 1853 in
Brazilie door eene Negerin gevonden, en door zekeren

was, werd hij den koning van Golconda ontstolen
door zekeren Meer-Jomlah die er mede naar den
Grooten Mogol vluchtte. De steen was toen nog
raw en vol vlekken. De Venetiaan Hortensio Borghis,
de juwelier van den Grooten Mogol, sleep hem tot
een volkomene roos met een zeer hoogen top of kroon.
Hij werd daardoor van het eerste water, met slechts
een enkele barst in den onderrand en een zeer
klein vlekje van binnen. Maar de vorst was zoo
vertoornd over die betreurenswaardige vermindering van het gewicht van zijn diamant — van
7871 karaat tot 280 — dat hij in plaats van
Borghis voor zijn werk te betalen hem eene boete
van 10000 ropijen — de geheele waarde van den
steen — oplegde. Deze prachtige diamant werd
met de overige juweelen van den Mogol op den
De Ster van liet zuiden.
Isten November 1665 aan Tavernier vertoond, in
heer Halphen gekocht, die hem liet slijpen. Men zegt tegenwoordigheid van den eigenaar Aurung-Zeb
dat deze steen 254|- karaat woog toen hij ruw was. zelf, "met de grootste plechtigheid en deftigheid,
De Orloff, een andere beroemde diamant die daar de Indianen niets zoo ongepast beschouwen als
voorlieen het oog vormde van een indisch af'gods- haastigheid in belangrijke zaken." Tavernier bezichbeeld, en door Catharina II van Rusland gekocht tigde den steen, en woog hem met de grootste zorg.
werd van een fransch grenadier die hem gestolen
Bij de inneming van Delhi in 1793 viel deze
had, maar het andere oog van het beeld er niet diamant met andere kostbaarheden in handen van
uitbreken kon, is zoo groot als een duivenei. Hij

De Orloff.

is geplaatst in den keizerlijken scepter, onder den
adelaar. Deze steen is meer dan eens geslepen: tot
de eerste slijping waren, zegt men, drie jaren noodig.
Hij weegt thans 194,7 karaat. Hij gelijkt van vorm op
den Grooten Mogol waarover ik zoo aanstonds zal

De Groot-Hertog van Toscane.

Nadir Shah. Barbot vooronderstelt dat hij zich
nog onder de kroonjuweelen van Perzie bevindt,
en dat het de zelfde is die tegenwoordig den naam
van Deryai-noor, oceaan van licht, draagt.
De toscaansche diamant, ook de Groot-

KENNIS EN KUNST.
Hertog van Toscane genoemd, weegt 139,5 Matam op Borneo in het bezit van een diamant
karaat, is van eene citroengeelachtige kleur en die van het zuiverste en schitterendste water is
wordt op anderhalf millioen gulden geschat. Hij be- en 367 karaat weegt. Deze diamant zou voor anhoort thans aan de kroon van Oostenrijk. Simonin zegt derhalve eeuw in de mijnen van Landak op het gedat deze diamant door Karel den Stoute in den slag noemde eiland gevonden, en de aanleiding tot bloevan Morat verloren werd, en voegt er bij: "Karel was dige oorlogen tusschen verschillende vorsten geweest
al vrij ongelukkig: met elken veldslag dien hij ver- zijn. Men verhaalt dat Sir Stamfort Raffles geduloor, verloor hij ook een van zijne schoonste dia- rende zijn bewind op Java voor dezen steen geboden
manten."
heeft 20000 pond sterling, twee volledig uitgeDe beroemde groote diamant van de engelsche ruste oorlogssloepen met kanonnen en ammunitie,
kroon, de Koh-i-noor of berg van licht is, benevens eenige stukken scheepsgeschut, mede met
kruit 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
van Matam aan het bezit van dezen steen hangt.
Over dezen veelbesprokenen diamant kan ik
hier eenige bijzonderheden mededeelen, die op de
De Koh-i-noor.
volgende toevallige wijze te mijner kennis genaar men beweert, de oudste van alle bekende komen zijn. Eenige jaren geleden werd ik als heeldiamanten, want volgens de overlevering zou hij meester geroepen bij een heer die te Haarlem was
reeds drie duizend en een jaar geleden — hoenauw- komen wonen. Hij heette Ritter, was te Haarlem
keurig is die overlevering — door den radja van in de Houtstraat geboren, als jongeling naar OostKarnah gedragen zijn. Hoe dit ook zij, nog in onze Indie gegaan, had op onderscheidene plaatsen de
eeuw was die schoone steen in het bezit van den betrekking van adsistent-resident en resident vervorst van Caboel, en werd veroverd door den radja vuld, en wenschte nu zijn overige levensdagen te
van Lahore, Runjeet-Singh, uit wienshanden hij in Haarlem in de Houtstraat te eindigen. Slechts kort
die der Engelschen overgegaan is. De engelsche oost- mocht hij evenwel dat genoegen smaken, een beindische compagnie ontving hem voor ongeveer drie roerte raapte hem weldra weg. Hij was een zeer
millioen gulden in betaling van een oude rekening, gezellig en onderhoudend man, had veel gezien en
en verkocht hem weder aan de kroon van Engeland. beleefd, en had zijne waarnemingen en ondervinYolgens de boven opgegevene verhouding zou de dingen in Indie in onderscheidene werken in schrift
Koh-i-noor, die na geslepen te zijn nog 1021 ka- gebracht — het bekende werk getiteld Indische
raat weegt, eene waarde hebben van ruim290 000 Herinneringen is door hem geschreven. Eens
gulden. Intussehen schat men zijne waarde op 40 bij hem zittende te praten kwam het gesprek op
millioen gulden. In 1851 heeft hij op de tentoon- diamanten, en zoodoende op den grooten diamant
van den radja van Matam op Borneo. De heer
stelling te Londen geschitterd.
Ritter
vertelde mij dat hij zelf veel moeite geHet slijpen van den Koh-i-noor heeft, zegt men,
8000 pond sterling of 96 000 gulden gekost. Het daan had om dien beroemden steen te zien, en
is door een hollandschen werkman gedaan, die een er ook iets over ten papiere gebracht had, dat
kleine stoommachine daartoe gebruikte. Volgens hij mij wel eens zou laten lezen. Dit is evenwel
King is de steen daardoor van zijne geheele ge- niet gebeurd; de dood van den schrijver heeft dat
schiedkundige en mineralogische waarde beroofd, verhinderd. Doch toen zijne nalatenschap verkocht
want als een specimen van een monsterdiamant werd, was er ook het opstel bij dat thans in mijn
welks oorspronkelijke gedaante en gewicht (186 bezit is en hier beneden volgt. Ik twijfel niet,
karaat) zoo weinig mogelijk in Indie verminderd lezer, of het zal u genoegen doen het te lezen.
was, had hij geen mededinger in Europa, terwijl De heer Ritter schijnt het voor het dagblad de Inhij nu een slecht gevormde, platte briljant, van dier bestemd, doch het niet ingeleverd te hebben.
"In N°. 76 van den Indier, jaargang 1851, is
slecht water is en slechts 102 £ karaat weegt.
sprake
van den grooten diamant, in het bezit van den
In Engeland is nog een diamant van 45 karaat.
vorst
van
Matam, (westkust van Borneo) de grootste
Naar de verhouding: 45x45x24 gulden, zou die
steen eene waarde hebben van 48 600 gulden. In die zoude bestaan, wegende 367 karaat. Daarbij
de werken over diamanten wordt echter deze dia- wordt te kennen gegeven, dat men wenschte te
mant, de Piggot genoemd, op ruim 178 000 gul- weten wat er waar is van hetgeen men in het
Nederlandsch Handelsmagazijn, art. Diaden geschat.
Ook buiten Europa heeft men vermaarde dia- mant leest, dat de Gouverneur Generaal van Nemanten. Zoo is, naar men verhaalt, de radja van derlandsch Indie in 1820 of 1821 den Heer Stavart,
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vergezeld van den sultan van Pontianak, naar Matam Bantam door den vorst van Landak om zich wederzou gezonden hebben, om de waarde van dezen keerig te kunnen wreken, onder belofte van hem
diamant te onderzoeken en den prijs tevernemen, steeds als zijn leenheer te zullen erkennen; — en het
en dat deze daarvoor vruchteloos 150 000 dollars, tuchtigen van Succadana, ten gevolge van dien,
twee oorlogsbrikken met geschut en ammunitie, door de macht der 0. I. Compagnie, vereenigd met
een aantal kanonnen van zwaar kaliber, en eene de Bantammers, in 1686 plaats gehad hebbende,
belangrijke hoeveelheid schietgeweren en buskruit zijn alien daadzaken, waarnaar die overlevering
zou hebben geboden, naardien de sultan dien steen geschetst is, en er bestaat bij mij evenmin twijfel
als een palladium van zijn rijk en een onfeilbaar aan de plaats der vinding diens diamants, als aan
middel ter genezing van alle ziekten beschouwde. zijn bestaan thans nog in handen van de vorsten
Demajoor G. Muller, die in zijn rapport over Matam van Matam, afstammelingen van die van Succadana,
(bij Temminck Coup tfoeil II p. 282) eenige legenden ofschoon ik het er stellig voor houde, dat hij
aangaande dezen diamant mededeelt, schijnt niets nimmer aan vreemdelingen vertoond wordt.
"Ik ben daarom van gevoelen, dat hetgeen men
daarvan geweten te hebben, daar hij zelfs het bemij
in 1833 heeft doen zien, (de wijze hoedanig
staan van den steen in twijfel trekt.
"Ik vermeen die inlichtingen te kunnen geven, gelieve men in dat verhaal na te lezen, als zijnde
welke hier verlangd worden. In 1820 naar Borneo's daarin omschreven) geenszins was een stuk glas,
vvestkust vertrokken en aldaar verbleven tot 1835, zooals de Heer G. Muller zegt, maar wel een
heb ik opvolgend te Landak, Sambes en Pontianak dier steensoorten welke altijd in een diamantader
het gezag gevoerd; en in 1833 Matam bezocht heb- gevonden worden, en den gravers tot kenmerk dienen
bende, wanneer die groote diamant ook mij is ver- omtrent het voorhanden zyn van diamanten. De
toond, zoo heb ik, gedurende dat langdurige verblijf steen, door mij hier bedoeld en door de Landakter dier kuste, geene gelegenheid laten voorbijgaan, kers batoe kinjang genoemd, is vuilwit van kleur,
die zich aanbood om de ware geschiedenis van dof glanzig, eenigszins doorschijnend en vaak in
dien diamant te leeren kennen, en haal ik dat een gedaante en grootte den ruwen diamant zoo geen ander aan om te strekken tot waarborg voor lijk, dat zelfs kenners zich daarin kunnen vergissen, wordende zij dikwijls, vooral door Banjade geloofbaarheid mijner inlichtingen.
"Volgens het verhaal van den heer G. Muller, rezen geslepen, voor echte diamanten verkocht.
zou die steen gevonden zijn in het rijk Matam, Ik heb er verscheidene, tot de grootte van 10 a 12
een onderhoorigheid van het vroeger bestaan heb- karaten gezien, die werkelijk daarvoor konden
bende rijk Succadana, en doet hij het twijfelachtig doorgaan, namelijk op den eersten aanblik. Doch
voorkomen of zulks wel te Landak, gelijk de over- bij nauwkeuriger beschouwing komt het bedrog
levering zegt, zou hebben plaats gehad. Nimmer spoedig aan den dag, want zij kunnen de proef
heb ik deze omstandigheid op die wijze hooren niet doorstaan, die hierin bestaat, dat diamanten,
verhalen, maar steeds is mij Landak als de plaats met diamanten gesneden wordende, geen indruk
daarvan ontvangen, terwijl integendeel die steender vinding genoemd.
"In mijne Indische Herinneringen, Aan- soort en alle anderen, hoe hard ook, daardoor met
teekeningen en tafereelen uit vroegeren krassen worden gekenmerkt. Trouwens de mij te
enlaterentijd komt opbladzijde 147 een verhaal Matam vertoonde steen was rijkelijk met zulke
voor, getiteld: de Diamant. Hoezeer nu dat verhaalkrassen voorzien, hebbende echter volmaakt de
doormengd is met eene opgave der zeden en gewoon- gedaante welke gezegd wordt dat de groote diaten van de Landakkers, en de wijze waarop zij dia- mant bezit, — ook de zwaarte, — het werd mij
manten graven, welke ik het doel had te doen ken- niet vergund dien steen te wegen en kan ik dus
nen ; — hoe zeer ik aan hetzelve een romantischen niet opgeven of ook hierin overeenstemming plaats
tint gegeven heb, zoo is toch door mij de overlevering heeft.
"De heer G. Muller zegt verder, dat er in het
letterlijk gevolgd, want de diamant, in uw dagblad bedoeld, strekte mij tot grondslag van dat Matamsche diamanten gevonden worden. Ook dat
verhaal. De wijze van vinding; — de toeeigening heb ik, gedurende mijn langdurig verblijf op Bordoor den toenmaligen vorst van Landak; — het neo's westkust, nimmer vernomen. De rijkjes ter
huwelijk van een zijner broeders met de dochter dier kust, waarin zich diamant voordoet, zijn Banvan den sultan van Succadana, onder verplichting jermasin, en zulks eerst verre in zijne binnenom dien grooten diamant als bruidschat mede te landen, Sangorie en Landak, beiden diep in het
brengen; — deszelfs vlucht van daar naar Landak land gelegen, en de binnenlanden van Serrawah.
terug, dien steen weder medenemende; — de ge- Matam, of liever het oude Succadana, strekt zich
welddadige inval der Succadaners in het Landaksche niet ver genoeg landwaarts in, om de bijna lijnomdaaroverwraak te nemen; — de wederbemach- rechte, van het 0. naar het W. loopende streek
tiging van den diamant door hen ter dier gelegen- grond, diamanten bevattende, te bereiken, en daarheid; — het inroepen der hulp van den sultan van door vind ik mij gesterkt in mijn gevoelen dat
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wel degelijk Landak en niet Matam dien grooten gelijk hebben deze beide personen de veronderdiamant heeft opgeleverd.
stelde commissie tot den aankoop van dien diamant
"De Heer G. Muller stelt (in 1822) het tijdstip voor het N. I. gouvernement niet ten uitvoer kunder vinding op eene eeuw. Ik vermeen zulks thans nen brengen of daarmede belast kunnen zijn. Van(1852) te kunnen doen op ongeveer twee eeuwen, daar dat ook de heer G. Muller er niet van spreekt.
en wel op grond dat die diamant de oorzaak is Maar er is toch iets waars aan de zaak en wel
geweest der tuchtiging van Succadana in 1686. het volgende:
Ook vergist die heer zich in de benaming, wor"Ongeveer ten jare 1772 stichtte een voormalig
dende de groote eigenlijk Danoe Radja, en een zeeroover, Sarif Abdul Raehman ben Hoesien ben
kleinere, mede in het bezit der vorsten van Matam ? Achmet al Kadrie genaamd, het rijk Pontianak, aan
Segina genoemd, en niet omgekeerd zooals in zijn de monding der rivier Kapoeas op de westkust van
rapport voorkomt.
Borneo, zich zelven tot vorst verheffende. De wijze
"De Segina is ook in het Landaksche gevonden, hoedanig en waarom hij zulks deed, is te lezen
en ik moet veronderstellen dat hij den Succada- in mijn aangehaald werk bladz. 183. De toenmaners, bij hunne overrompeling van Landak, tegelijk lige vorst van Landak was daarmede geenszins
met den Danoe Radja in handen is gevallen. Mij gediend, want die stichting greep plaats op zijn
is hij echter niet vertoond.
grondgebied, en de stichter was een gevaarlijke,
"De Danoe Radja weegt 367, de Segina 70 kaalles inpalmende buurman. Hij beklaagde zich dan
raten. In 1686 zond de vorst van Landak den ook aan zijnen leenheer, den sultan van Bantam,
sultan van Bantam, om hem den rijkdom van zij- en riep diens hulp in om den indringer te verjanen grond te doen kennen en daardoor tot het ver- gen. Die sultan was echter niet meer zoo machtig
leenen van hulp over te halen, een diamant als vroeger; zijne eigene zaken waren te veel in
van 54 karaten ten geschenke. Deze drie zijn de de war, om zich met die van anderen te kunnen
grootsten welke ooit in het Landaksche gevonden bemoeien, en daarom stond hij al zijne rechten op
zijn, ten minste voor zoo verre daar bekend is Landak en Succadana af aan de 0. I. Compagnie.
geworden, want ik twijfel er niet aan of menig Deze zond in 1778 den heer Palm als commissaris
ander is den grond ontwoekerd en eerst op Java naar Pontianak en Landak, om de verschillen, tusof elders voor den dag gekomen. De bepaling, schen beiden bestaande, te regelen, met dat gevolg
voorheen te Landak bestaande, dat alle diamanten dat Sarif Abdul Raehman, die zich reeds den titel
van 10 karaten en grooter, zonder eenige beta- van sultan had aangematigd, daarin door hem beling, den vorst in eigendom moesten worden uit- vestigd werd, en de vorst van Landak kon toekyken.
geleverd, heeft voorzeker tot ontduiking daarvan
"Ter zelfder tijd bevond zich de sultan van Sucaanleiding moeten geven.
cadana, Mahomet Kawaloedien, mede te Pontia"Gedurende mijn driejarig verblijf te Landak woog nak. Hij was daar om een huwelijk aan te gaan
de grootste diamant dien ik gezien heb 21f ka- met Oetien Renow, de dochter van denPanoenbaraten. Ook zag ik een zwarte, door zijne hardheid han, later sultan van Manpauwa, Djenel Abidien,
onslijpbaar, wegende 42 karaten.
van welk huwelijk sultan Abdul Raehman de be"Ik heb al het bovenstaande vooraf doen gaan, middelaar was geweest., onder voorwaarde dat het
om te doen zien, dat ik met de geschiedenis van te Pontianak gesloten zou worden. Ter dier gedien diamant niet onbekend ben. Maar nu ter zake. legenheid zou nu, zooals het verhaal luidt, de
Het Handelsmagazijn, waarvan de Indier spreekt commissaris Palm, in naam der 0. I. Compagnie,
niet bezittende, zoo moet ik afgaan op hetgeen den sultan van Succadana het bod gedaan hebdeswege in dat dagblad voorkomt, en zeggen dat ben, letterlijk (men leze echter spaansche matten in
hij, die in het eerstgenoemde dat bod tot koopen stede van dollars) zooals het in het N e d e r 1 a n d s c h
heeft medegedeeld, wel de klok heeft hooren lui- Handelsmagazijn staat uitgedrukt, waarop echden, maar niet weet waar de klepel hangt.
ter een weigerend antwoord was bekomen. Dan
"De tegenwoordige sultan van Pontianak, Sarif ik betwijfel de waarheid van dit verhaal, want
Osman ben Abdul Badiman al Kadrie, in 1819 tot het kan niet in mij opkomen, dat een ambtenaar
die waardigheid verheven, heeft, hoe oud hij ook van dien rang, of liever de 0. I. Compagnie, zoo
is, en de goede man telt bijkans 80 jaren, nooit onstaatkundig zou zijn geweest, om een vorst, toen
de plaats zijns zetels verlaten, dan om zich naar reeds berucht en geducht door zijne zeerooverijen,
de kramat (het heilige graf) zijns grootvaders te de materieele middelen daartoe in handen te geven
Manpauwa te begeven en daar te bidden. In 1820 en gevaarlijker te maken dan hij reeds was. Een
of 1821 en zelfs later is nimmer iemand met den aanbod in geld, dat toch in de kist was blijven
naam Stavart (waarschijnlijk een engelschman; het liggen, dewijl wij toen nog geene zulke handelgeheele verhaal riekt trouwens niet weinig engelsch, grage en naijverige buren hadden, als thans te
men lette slechts op het daarin voorkomende woord Singapore en elders, dat wil ik gelooven; maar
dollars) op Borneo's Westkust geweest, en gevol- dat toevoegsel van oorlogsvaartuigen, wapens en
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buskruit beschouw ik als een sprookje, gebeel in
den smaak der zeeroovers, of wel als een grootspraak van die vorsten, om bij hunne onderdanen
te grooter indruk te maken en de waarde van den
diamant in hunne oogen te verhoogen. Wie het
trotsche, tot grootspraak steeds overhellende karakter der Maleijers, vooral van hunne vorsten — en
de Matammers zijn in dien geest als deMaleijers —
kent, zal voorzeker die stelling met mij beamen."

Tot zoover de heer Ritter.
Ik zou nu nog over de diamanten kunnen spreken die onder de namen van den Shah, de
Maan der bergen, de Poolster, de Keizerin Eugenie en anderen bekend zijn, doch vind
dat de bovenstaande opsomming van groote diamanten al lang genoeg geworden is: dus later
meer.
(Wordt vervolgd.)

DE BAOBAB-

De baobab ook wel de apenbroodboom ge- eene lengte van elf en een breedte van zestien
duim. De vrucht is eivormig van gedaante, en
heeten, in de wetenschap als Adansonia digitata
bekend, is een boom die in de heete streken van bijna zoo groot als liet hoofd van een mensch. Zij

De baobab.

Afrika inheemsch en door den mensch naar Azie
en Amerika overgebracht is. Die boom mag een
van de wonderen der natuur heeten. In't algemeen
is zijn stam slechts vijf el hoog, maar tien el in
omtrek dik, en zijn kroon heeft niet zelden vijftig
el in omvang. Het schijnt dat de baobab zeer oud
wordt. Adanson heeft bevonden dat sommige baobabs ongeveer 6000 jaren oud moeten zijn.
Deze plantenreuzen zijn het eerst door Adanson
aan de rivier de Senegal aangetroffen, en later ook
in Darfoer, Soedan en Abessinie gevonden.
De bovenstaande plaat is naar eene photografie
geteekend. De bloemen van den baobab hebben

bevat van binnen tien tot veertien vakken, gevuld met vruchtvleesch waarin eenige niervormige
zaden liggen.
De vrucht van den baobab is eetbaar, zoet en
aangenaam van smaak. Het uitgedrukte sap met
suiker vermengd is een verfrisschende drank voor
zieken. Men voert groote hoeveelheden van deze
vruchten naar de oostelijke en zuidelijke gedeelten van Afrika; de Arabieren brengen haar naar
Marocco, en zoo komen zij zelfs wel in Egypte. De
Negers verbranden de vruchten die bedorven zijn,
om de asch te verzamelen, waarvan zij dan met
palmolie eene soort van zeep maken.
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maar men zegt dat er in tegendeel ook wel eens
geheele jaren verloopen zijn zonder dat men een
(Vervolg van biz.
enkel vlekje heeft waargenomen. Doch het is geoorloofd om dit laatste als een negatief feit te beschouwen, dat is te zeggen als een gevolg van
II.
een gebrek aan ijver of geschiktheid bij de waarZonnevlekken. — Omwenteling van de zon. — Kernvlekken
nemers, want sedert sterrekundigen als Schwabe
en grauwe randen. — Faculen en luculen.
van Dessau, Wolf van Zurich, en Carrington zich
Als de wolken of de mist dik genoeg zijn om met de aanhoudende waarneming dier verschijnselen
den sehitterenden glans der zonnestralen te ver- bezig houden, is het getal dagen van het jaar waarop
dooven, en echter doorschijnend genoeg om ons den de zonneschijf geen vlek vertoond heeft, altijd kleilichtenden bol als een zuiver ronde schijf te vertoo- ner geweest dan dat van de dagen^ waarop men
nen , dan schijnt ons de oppervlakte van de zon zuiver vlekken gezien heeft.
en effen te zijn , en geen vlekje verdooft haren luister. Wij zullen later zien dat het getal der vlekDat is ook het geval als wij de zon door een zwart ken aan zekeren regel, aan zekere periodiciteit geof een berookt glas beschouwen, gelijk aan iedereen bonden is, en dat het schijnt als of er tusschen de
bekend is. Doch in plaats van ons tot eene waar- afwisselingen van dat getal en de verschijnselen
neming met het
van het aardmagFig. 1.
bloote oog te benetismus zeker
palen, nemen wij
verband bestaat.
een telescoop van
Als men eenige
eene gemiddelde
dagen aaneen de
vergrooting ter
zonnevlekken ophand. Wij doen er
lettend gadeslaat,
ziet men dat zij
een gekleurdglas
van gedaante en
voor, en richten
standplaats verhem op de zon. Het
anderen.
Bij al
vergroote beeld
die veranderingen
van de zonneheeft men echter
schijf zal ons nu
een gemeenschapin de meeste gepelijke
beweging,
vallen voorkomen
een gezamenlijk
alsof het met
voortgaan kunnen
zwarte vlekjes in
bespeuren, waarongeregelde groebij alle vlekken
pen bezaaid was.
zich in den zelfDat zijn de zonden
zin verplaatnevlekken, versen,
en waaruit
anderlijke en bemen heeft kunnen
wegelijke dingen
Zonnevlekken op den 2den September 1839 door kapt. Davis waargenomen.
afleidendat de zon
op de oppervlakte
DE ZON.

van de zon, die

gelijk wij weldra zullen zien,
voor de studie van de physische samenstelling van
dat hemellichaam zeer belangrijk zijn.
De bovenstaande afbeelding van de zon kan ons
een denkbeeld geven van de wijze waarop die vlekken verspreid en hoe zij op zeker tijdstip gegroepeerd zijn.
Het getal der vlekken, haar betrekkelijke stand
en zelfs hare vormen wisselen steeds af naarmate
van het tijdstip der waarneming. Soms, maar zelden , is de zonneschijf geheel schoon en geen enkele
vlek breekt den lichtgloed af. In den loop van tien
jaren, van 1840 tot 1850, op een getal van 1982
dagen waarop de zon waargenomen werd , waren er
slechts 372 dagen waarop men geen enkel vlekje
op de zon kon bespeuren*
Hen heeft wel eens 80 vlekken te gelijk gezien,

om een as wentelt die door haar middenpunt heenloopt.
Nu zien wij weer eens door onzen kijker: Het
omgekeerde beeld van de zon vertoont zich zoodanig dat de rand van de schijf die naar het oosten
ziet naar den rechterkant, en de westelijke rand naar
den linkerkant gekeerd is, terwijl het noordenvan
onderen en het zuiden van boven aan de Schijf gevonden worden. Yestigen wij onze aandacht op eene
vlek aan den oostelijken rand, dan zien wij dat,zij
zich van den eenen dag tot den anderen al voortgaande en met toenemende snelheid verplaatst,
totdat zij zich midden op de schijf bevindt. Zij
houdt vol met links voort te gaan maar nu met
afnemende snelheid, en eindelijk zal zij aan den
westelijken rand verdwijnen. Het zelfde zullen alle
vlekken doen die zich bij het begin der waarne
ming op de zonneschijf vertoonden.
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Laat ons vooronderstellen dat de vlek waarop oppervlakte der zon, namelijk aan den eenen kant
wij het oog gehouden hebben, een eironde gedaante de bolvormige gedaante van de zon, en aan den
had op het oogenblik toen zij aan den oostelijken anderen kant het bestaan van eene eenvormige
rand der zon verscheen. Naarmate zij het midden omwentelende beweging. Verder, de richting van
naderde7 is zij langzamerhand breeder geworden, die kringvormige beweging is van rechts naar links
zoodat zij bijna rond werd; vervolgens heeft zij, of van het westen naar het oosten; dat is juist in
over het middenpunt heen getrokken, haar lang- de zelfde richting als die der overige deelen van
werpige gedaante weer hernomen, zonder dat zij het zonnestelsel.
Toen, een drietal eenwen geleden, de ontdekin de richting van hare lengte merkbare veranderingen ondergaan heeft. De onderstaandefiguur ver- kingen van Copernicus eindelijk een helder begrip
toont de gedaanteveranderingen waarover wij zoo van ons zonnestelsel gegeven hadden, ging de zon
even spraken, gedurende de eerste helft van den uit den ondergeschikten rang van een satelliet onzer
tijd waarin de vlek ziehtbaar is. Alles geschiedt aarde over tot dien van heerscheres over alle planejuist zooals de wetten der perspectief het vorde- ten, en begon men te denken dat zij onbewegeren, als men aanneemt dat de zon de gedaante van lijk op den troon zat in het midden van haren
een bol heeft, en dat de vlek zich zonder sehok- hofstoet. Men vermoedde niet dat zij door de ruimte
ken op de oppervlakte voortbeweegt.
kon reizen en al haar gevolg medenemen op haar
Een vlek is gedurende ongeveer veertien dagen tocht, en ook niet dat zij om haar as wentelde:
ziehtbaar, en deze duur is voor alien de zelfde, of- waartoe dat, daeht men, voor een lichaam dat
schoon zij geen bogen van de zelfde lengte beschrij- zelve licht en warmte zynde, een eeuwigen dag
ven. En ook veertien dagen nadat eene vlek aan geniet ?
den westelijken rand verdwenen is, ziet men haar
Die twee bewegingen bestaan echter werkelijk.
Fig. 2.
weer aan den oosDe laatste vordetelijken rand verringen in de kenschijnen, wel is
nis van ons zonwaar dikwijls annestelsel, in de
ders van gedaansiderale astronote, maar toch gemie,'hebben de bemakkelijk te herweging der zon in
kennen. Nauw de ruimte bewekeurige metingen
zen, en de waarhebben de een neming der zonvormigheid in het
nevlekken heeft
parallellismusvan
bewezen dat die
al die bewegingen
beweging eene
aangetoond, ofrondwentelende is.
Schijnbare vormveranderingen van een zonnevlek, van den rand naar het middenpunt der
schoon, onafhanzonneschijf.
In 1611 gebeurkelijk van de gezamenlijke omwenteling die er het de deze laatste belangrijke ontdekking. Reeds Jorklaarblijkelijke gevolg van is, de vlekken zich dano Bruno en Kepler hadden de omwenteling der
toch ook onderling gedeeltelijk verplaatsen.
zon vermoed: "het genie liep hier de waarneming
Men heeft eerst gemeend dat de zwarte vlekken vooruit" zegt Arago, toen de sterrekundige Fabriniet tot het lichaam der zon behoorden, en dat zij cius de zonnevlekken en hare verplaatsing op de
onafhankelijke lichamen waren, die gelijk planeten oppervlakte der zonneschijf ontdekte.
rondom de zon wentelden en hunne donkere zijden
Boven hebben wij gezien dat er ongeveer 28
naar ons toekeerden. Doch het duidelijke verschil dagen tusschen de verschijning en de wederverin snelheid dat wij waargenomen hebben, gevoegd schijning van een vlek aan den zelfden rand der
bij de veranderingen van gedaante op reis van den zon verloopen. Nauwkeuriger uitgedrukt is die tijd
eenen rand naar den anderen, beletten de sterre- 27 dagen en 12 uren. Doch dit is de schijnbare
kundigen om die hypothese aan te nemen.
omwentelingstijd; de duur van den waren omwenOok meende men de beweging der vlekken van telingstijd is ongeveer twee dagen korter, zoodat
den oostelijken naar den westelijken rand te kun- de zon eigenlijk in 25 en een halven dag om hare
nen verklaren, door te stellen dat zij over de op- as wentelt.1
pervlakte der zon heen trokken, terwijl de zon
1 Dit eischt hier eene korte opheldering.
zelve onbewegelijk was. Maar waardoor dan die
Vooronderstel dat wij eene vlek a beschouwen op het oogengelijkheid van beweging?
blik waarop zij met het middenpunt der zon samenvalt, en
Ziedaar dus twee zeer belangrijke feiten volkomen
slaan wij nu geen acht op de ongeregelde verplaatsingen die
uitgemaakt en bewezen door liet aanhoudend en op- zij op de oppervlakte van dat gesternte kan ondergaan. Het
lettend waarnemen van de zwarte vlekken op de komt ons voor dat er eene geheele omwenteling gebeurd is
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De omwentelingsas van de zon helt een weinig en zelden ziet men er buiten die gordels. Daaruit
(7° O') op het denkbeeldige vlak waarin zich onze schijnt te volgen dat de verschijnselen die de vlekaarde beweegt. Als die helling gelijk nnl was, zou- ken te weeg brengen, in zeker verband tot de omden wij altyd de vlekken zich op een rechte lijn wenteling der zon staan. Als de oppervlakte der
op de zonneschijf zien bewegen, parallel aan een zon een lichtende en gloeiende vloeistof is, valt
diameter die ons den evenaar der zon zou voor- het gemakkelijk te begrijpen dat er door de snelstellen. De bovengemelde helling maakt dat zij in heid der omwenteling een middenpuntvliedende
Fig. 4.
kracht ontstaat,
wezenlijkheid nu
Februari.
Maart.
die, nul zijnde
eens beneden,
aan de polen, hoe
dan weer boven
langer hoe sterdien evenaar zijn.
ker wordt naarDaardoor komt er
matemenden evedus eene kromnaar nadert, waar
ming in den weg
zij haar toppunt
dien de vlekken
van macht bereikt.
afleggen,
eene
Vandaar strookromming welker
bolle zijde nu eens
men, draaiingen
naar de noordpool,
en ongetwijfeld
dan weder naar
verscheuringen op
de zuidpool van
de oppervlakte.
de zon gekeerd is.
Die snelheid, nul
Slechts op twee,
aan de twee pozes maanden van
len , neemt nas
elkander gescheituurlijk van de po8ste December.
September.
dene tijdstippen
len naar den eveVoorkomen van den weg dien de vlekken op de schijf der zon op verschillende tijden van
van het jaar, op
naar toe; zij is
het jaar afleggen.
den 6 d e n Juni en op den 8 s t e n December, is deveel grooter dan men in den eersten opslag vooraarde juist in het vlak van den evenaar der zon, onderstellen zou, als men slechts aan de langzame
en op die twee tijdstippen ziet men dat de zonne- omwentelings-beweging denkt. Een punt op den
vlekken zich op schijnbaar rechte lijnen bewegen. zonneevenaar draait rondom de as met eene snelDe bovenstaande figuur toont ons dit alles dui- heid van 7 326 000 el in het uur of van 2035 el
delijk.
in de seconde — dat is bijna vier en een half
De zonnevlekken zijn bepaald tot twee zonen of maal sneller dan een punt op den aard-evenaar.
gordels aan weerszijden van den evenaar gelegen,
Nu de zonnevlekken ons de omwenteling der zon
alsmede de richting, de wijze
en den duur van die beweging
als de zelfde vlekna 27 dagen en 12 uren
Fig. 3.
weder op de zelfde plaats, dat is op het
hebben geopenbaard, willen wij
middenpunt, aangekomen is. Maar gedudie belangrijke verschijnselen in
rende dien tijd zal onze aarde, onsbewebijzonderheden bestudeeren, en
gelijk observatorium, zich op hare baan
zien wat men daaruit betrefverplaatst en een boog beschreven hebfende
de kennis van de natuurben van T, haar oorspronkelijken stand,
kundige
samenstelling van dien
tot T' haar nieuwe standplaats. Op
reus van ons planetenstelsel afdit oogenblik heeft de vlek niet slechts
een geheelen omloop gemaakt, maar
geleid heeft.
ook nog een boog a a' beschreven,
Werp nu een blik op de achzoodat zij werkelijk meer dan een geterstaande figuur. Gij ziet dat
heele omwenteling gedaan heeft. Met
de vlekken bijna alien bestaan
andere woorden: het punt van de opuit een of meer donkere kerpervlakte der zon dat eerst aan het
ne
n die nevens de lichtende gemiddenpunt der schijf beantwoordde,
deelten der schijf zelfs zwart
is nu een weinig meer naar het oosschijnen te zijn. Rondom die
ten van het nieuwe middenpunt a'
ten gevolge van de beweging der aardonkere vlekken ligt een grijze
de. De schijnbare duur der omwenteof grauwe strook of rand met
ling overtreft dus den waren duur al
zwarte strepen die door de
den tijd dien er noodig is om den
Franschen penomlre en bij ons
weg van a tot a af te leggen. Een zeer
grauwe rand genoemd wordt.
eenvoudige berekening bewijst dat die
Verschil van duur tusschen de schijnbare en
De meeste vlekken bestaan uit
tijd ongeveer twee dagen bedraagt.
de wezenlijke omwenteling der zon.

116
een of meer keinen en uit een
grauwen rand.
Maar soms ontdekt men ook
zwarte vlekken
zonder eenigen
schijn van zulk
een rand, en
ook wel grauwe
vlekken zonder kernen.
De gedaante
der vlekken is
zeer verschillend, zooals uit
de figuren duidelijk blijkt.De
grauwe rand
heeft veelalde
zelfde gedaante als de kern,
en is zeer
onderscheiden
van tint als
men hem bij
een eenigszins
aanmerkelijke
vergrootingbe.
schouwt.
Aan den rand
van de grauwe strook is de
grijze kleur
meestal
het
donkerste, hetzij als een natuurlijk uit werksel van
het contrast
met de schitterende deelen
die haar omringen, hetzij dat
zij werkelijk op
die plaats donkerder dan op
anderen is. Ziehier een zeer
duidelijk afbeeldsel van
dit een en ander. Deze vlek
vertoont een
bijzonderheid ,
die overigens
vrij veel voorkomt. namelijk
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Zonnevlekken. Naar teekeningen en waarnemingen van J. Herschel.
Fisr. 6.

Zonnevlek, volgens N&smyth. Kernen en grauwe rand. Rimpels of luculen.

dat de donkere
kern door lichtere aderen of
strooken in onderscheidene
stukken verdeeld is: Herschel noemt die
dwarsstrooken
luminous brid ges, licht-bruggen. Onder scheidene vlekken van fig. 5
en de beide
vlekken van de
volgende figuur
(fig. 7) vertoonen iets dergelijks.
De kern zelve is geenszins
overal
even
zwart: zij vertoont bijna altijd onderscheidene tinten,
alsof de grauwe rand ende
kern elkander
wederkeerig
doordrongen en
hunne tinten in
onderscheidene
verhoudingen
vermengden.
Overigens is de
zwarte kleur
hier niets als
een gevolg van
het contrast,
en er is daar
een zeer eenvoudige reden
voor: wij zien
de zwarte zonnevlekken door
het verlichte
gedeelte van
onze atmosfeer,
en het is niet
mogelijk dat de
vlekken ons
minder verlicht
voorkomen dan
het veld dat
haar omgeeft
Echter waren
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de zonnevlekken minder donker dan de zwarte gen om de physische samenstelling van de zon te
schijf waaronder Mercurius in zijn trekken voorbij leeren kennen.
Nu moeten wij nog over de eigene beweging van
de zon ons verschenen is. Toen werden beide voorwerpen door de zelfde middenstof heen gezien, de vlekken op de oppervlakte der zonneschijf, over
en daaruit mag men besluiten dat de zonnevlek- hare vormveranderingen en over hare ware afmeken niet zoo donker zijn als het donkere deel van tingen spreken. De ware afmetingen der vlekken zijn
een planeet.
uiterst veranderlijk, terwijl zij soms een ontzaglijke
oppervlakte inIs de zonneFig. 7.
schijf buiten de
nemen. Niet
vlekken en hazelden ziet men
re grauwe raner die een
den overaleven
grootere uitgeschitterend ?
strektheid hebNeen. Rondben dan de geom de donkere
heele aarde.
vlekken ziet
Scliroeter heeft
men randen die
eene zonnevlek
veel heldergemeten die
der zijn dan
viermaal grooZonnevlekken volgens Capocci. Lichtranden of faculen.
het overige der
ter dan de geoppervlakte. Dat zijn de faculen (zonnefakkels?). heele oppervlakte van de aarde was. Haar diameHun heldere glans is niet eenvoudig een gevolg van het ter was dus ongeveer viermaal grooter dan de dicontrast, want soms ziet men faculen zonder donkere ameter der aarde, dat is meer dan 12 000 mijlen.
vlekken, en ook omringen zij de vlekken niet overal W. Herschel mat in 1779 eene vlek waarvan de
gelijk. Het overige van de oppervlakte der zon is diameter niet minder dan 17 000 mijlen groot was.
verder als gestreept door lichte en donkere rim- De nevensstaande figuur stelt de zonneschijf voor
Fig. B.
pels die haar een
zooals zij door kagestippeld voorkopitein Davis op
men geven, ongeden 30 sten Augusveer zooals hettus 1839 waargenomen is, en toont
geen wij in de donons welk een ontkere plaatsen van
zettende grootte
een gravure zien.
de vlekken soms
Defiguren 6 en 7
verkrijgen kunvertoonen ons al
nen. De grootste
het boven opgevan de hier afgesomde: kernen en
beelden heeft niet
grauwe randen,
minder dan 300
faculen, en eindemillioen
el lengte
lijk de boven geen eene oppernoemde rimpels
vlakte van ongedie men luculen
veer 200 millioen
geheeten heeft.
vierkante myriaDeze laatsten nemeters. Als de
men in de nabijzonnevlekken dieheid der vlekken
pe scheuren aijn
een lange gedaanin het omhulsel
te aan, en loopen
van
het lichaam
als samen naar het
der
zon,
hoe groot
middenpunt van
Groote zonnevlekken door kapt. Davis waargenomen.
moeten dan niet
de vlek. Zij hebben verschillende namen ontvangen naar de voorwerpen waarop zij min of meer gelijken, en worden door
Nasmyth wilgenbladeren, door Dawes stroohaksel, en door Stone rijstkorrels genoemd.
Het bestudeeren van die zonderlinge dingen, hunne
bewegingen en veranderingen van gedaante schijnt
van groot belang te zullen worden bij onze pogin-

die scheuren zijn, reusachtige afgronden waarin de
geheele aardbol, als hij er in lag, niet meer zijn
zou dan een steen in den krater van een vulkaan.
Niet slechts zijn de zonnevlekken geenszins blijvende dingen — zelden blijft er eene van alien
gedurende verscheidene opvolgende omwentelingen
bestaan — maar hare vormen en afmetingen ver-
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schillen van de eene wenteling tot de andere, ja
wisselen zelfs soms in den loop van een enkelen dag
af. In de figuren 9 en 10 zijn de veranderingen
afgebeeld die onderscheidene groepen van vlekken
in den tijd van
Fig.
Op den 24sten Mei.
bijna eene omwenteling der
zon ondergaan
hebben. Deze
verschillende
groepen, hoewel gemakkelijk te herken-

het zonderlinge verschijnsel van eene vlek die
op de oppervlakte der zon scheen in stukken te
breken gelijk een ijsschots die, op de gladde oppervlakte van een bevrozene waterplas nedergeworpen, in stukken

9.

Op den 21sten Juni 1829.

]^argt

n a a r

alle kanten weg
glijden.
Volgens een
sterrekundige
die een ernstige studie van
de verschillende verschijnsenen, vormen
len welke zich
een nieuw geop de opperheel , en de bijvlakte der zon
zondere vorvertoonen,
gemen der vlekmaakt
heeft,
ken zijn nog
Vormveranderingen van groepen zonnevlekken, gedurende eene omwenteling. Waargenomen door
Chacornac, zijn
Pastorff op den 24sten Mei en den 21sten Juni 1828.
meer verande
vlekken
derd gewor meestal
in
groepen
vereenigd,
die
rijen
vormen
den. Er zijn hier twee gelijktijdige verschijnselen
parallel
met
den
evenaar
van
de
zon.
De
eerste
die door de waarnemers afzonderlijk bestudeerd
zijn geworden. Aan den eenen kant eene eigene vlek van de groep, dat is die de anderen voorgaat
beweging, min of meer snel, en onderscheiden in de omwentelingsbeweging, is de zwartste, de
geregeldste en
Fig. 10,
van de schijnbaOp den 21sten Juni 1828.
Op den 24sten Mei.
blijft het langst
re beweging die
bestaan.
door de omwenNaarmate de
teling ontstaat :
vlekken van de
volgens Laugier
groep die de eerwas de ware snelste vlek volgen,
heid van een door
verdwijnen, mahem waargeno ken zij plaats voor
mene vlek niet
faculen die de
minder dan 111
el in de seconde,
streken innemen
dat is driemaal
en bedekken waar
grooter dan die
zich de vlekken
Vorm veranderingen van zonnevlekken, gedurende eene omwenteling.
van eene wolk die
vertoonden. Dan
De groepen A en B van fig. 9 vergroot voorgesteld, volgens Pastorff.
door den hevigschijnt de vlek
sten orkaan wordt voortgezweept. Aan den ande- gevolgd te worden door eene reeks van faculen.
ren kant geschiedt de verandering van vorm niet Daardoor is het feit te verklaren dat door Pater
minder snel. Nu eens verdeelt eene vlek zich in Secchi en anderen waargenomen is, namelijk dat
verscheidene afzonderlijke kernen, dan weder ver- de faculen vaker aan de linker- dan aan de recheenigen onderscheidene kernen zich tot eene en- terzijde der vlekken voorkomen.
kele. Arago vermeldt, op gezag van Wollaston,
(Wordt vervolg d)
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DE EERSTE STAPPEN TOT HET TEMMEN VAN DIEREN.

Wij weten niet hoe en onder welke omstandigheden onze huisdieren van wildetot tammedieren gemaakt zijn. Dat is reeds in voorhistorische tijden gebeurd, en wij kunnen daaromtrent slechts
gissingen vormen. Het is in elk geval vreemd dat
onze voorouders iets gedaan hebben wat wij naar
het schijnt niet kunnen doen, want de nieuwere
tijd kent geen voorbeeld van de volkomene ver-

andering van een wild dier in een eigenlijk huisdier. Het schgnt alsof alle dieren die voor temming geschikt en tevens nuttig waren, reeds sedert
lang door den mensch onder het juk gebracht zijn,
en er in dit opzicht niets voor ons over gebleven is.
Uit het temmen van dieren kan men eenigszins nagaan hoe de maatschappelijke toestand van
den mensch in voorhistorische tijden geweest moet

KENNIS EN KUNST.
zijn, en hoogst waarschijnlijk is het houden van of het waterzwijn. Bovendien spreekt hij nog van
dieren voor de aardigheid, wat nog heden bijna vijf zoogdieren die men gevangen hield doch niet
overal op de wereld, zelfs onder wilde volkstam- temde, en daaronder den jagoear, den grooten miemen plaats heeft, de eerste schrede geweest om reneter, en het schilddier of den armadil.
Wij gaan nu naar Afrika. Bij de oude Egyptedieren tot huisdieren te maken. Bijna alle reizigers
naars
vinden wij reeds eene groote liefde voor
verhalen ons van dieren die voor aardigheid of als
speelgoed door Wilden gehouden worden. De men- antilopen, apen, krokodillen, panters, hyena's,
schelijke natuur is overal de zelfde. De Wilden mogen ichneumon's, katten, kevers enz. In Egypte vinden
zoo ruw zijn als slechts mogelijk is, zij gelijken wij reeds voor Christus de voorloopers onzer tegenons daarin dat zij jonge dieren temmen en liefko- woordige dierentuinen. Op de oudste gedenkteekenen,
zen, ja het is in 't geheel niet onwaarschijnlijk van 2000 tot 3000 jaren v. Chr., zijn reeds tamme
dat sommige volkstammen die liefhebberij in nog dieren afgebeeld. Doch niet in de oudheid alleen
hoogere mate dan wij bezitten, omdat zij kinder- hield men in Afrika aan den Nijl getemde dieren,
lijker zijn dan wij: een volwassene Wilde handelt ook de tegenwoordige Negervolken doen dat. Parkins
niet zelden naar de zelfde beweegredenen als een die langen tijd in'Abessinie en aan den Boven Nijl
beschaafd kind. Hoe ver evenwel het gebruik om gereisd heeft, vond bij onderscheidene Negerstamdieren voor aardigheid te houden over den aardbol men getemde wilde katten, honden, jakhalzen,
panters, leeuwen en vooral apen, die zij verkochverspreid is, wordt door het volgende bewezen.
In Noord-Amerika hebben de Wilden veel liefde ten of ten geschenke gaven.
Het merkwaardigste voorbeeld hiervan is de mevoor jonge dieren. De reiziger Hearne die in het
laatst der vorige eeuw de landen rondom de Hud- nagerie die tot in het begin der regeering van den
sonsbaai bereisde, verhaalt dat de Indianen bij het tegenwoordigen koning der Wallumas aan het meer
fort Churchill jonge elanden zoo tammaakten dat die N'yanza bestond. Burton bericht dat die vorst Soena
dieren zoo vertrouwelijk als lammeren werden. Een heette en tot het jaar 1857 regeerde, en dat hij
Indiaan bezat een jongen eland die als een hond eene menagerie van leeuwen, olifanten, luipaarden
nevens hem op den oever der rivier liep, als hij in en dergelijke dieren hield. Bovendien hield hij voor
zijn bootje naar het fort Prince of Wales voer: zijn pleizier 15 of 16 albino's, en was zeer verzot
zoodra hij aan wal stapte, kwam het dier hem als op alles wat onnatuurlijk was. Zoo vond eene hen
het tamste huisdier te gemoet. Hearne is een der van eene bij zondere kleur of vorm groote genade
geloofwaardigste reizigers die er ooit geweest zijn, in zijne oogen. Speke verhaalt verder dat Mtese,
en als zoodanig mogen wij hem gelooven als hij ver- de opvolger van Soena, de dieren der menagerie
haalt dat de Wilden jonge wolven uit de nesten ten pleiziere van zijne vrouwen liet doodschieten,
nemen en er mede spelen. Als het hun verveelt, slechts een buffel en eenige papegaaien werden
zetten zij die dieren weer in het hoi, nadat zij eerst gespaard.
Dr. Barth vond in Midden-Afrika te Kuka, niet
roode strepen op den kop en den neus geschilderd hebben. Ook Sir John Richardson verhaalt ver van het meer Tsjad, tamme struisvogels en
dat de noordamerikaansche Wilden jonge bisons en antilopen. Ook in Zuid-Afrika zien wij iets dergewolven temmen, en dat hij zelf gezien heeft dat lijks. De hollandsche boeren temmen niet zelden
eene indiaansche vrouw een jongen beer aan hare antilopen, zebra's en kwagga's. De Hottentotten,
borst opvoedde. De roode man houdt veel van die- Kaffers en andere volken die meestal een zwervend
ren, en toen Richardson eens een jongen beer koopen leven leiden en gebrek hebben, slachten alles wat
wilde, be'raadslaagde de familie waaraan het dier zij kunnen vangen. Aan de kust vindt men echter
behoorde niet over den prijs dien men er voor eischen in de portugeesche kolonien veel getemde dieren,
en hiermede komt overeen wat een portugeesch
zou, maar of het ook weggevoerd zou worden.
Ook uit Zuid-Amerika kan men vele voorbeelden schrijver uit het begin der 16de eeuw omtrent het
aanhalen. Zoo verhaalt Ulloa dat hij dikwijls op koninkrijk Congo bericht. De koning had zich laten
zijne reizen Indianen aangetroffen heeft die tamme doopen, en in zijn nieuwen godsdienstij ver wilde hij
vogels bezaten, en zooveel van die dieren hielden dat alle goden vernietigd zouden worden. Toen kwadat zij hen nooit verkochten of slachtten. Eens doodde men er allerlei dieren te voorschijn: slangen, groote
Ulloa eene hen, en de eigenares barstte in tranen geiten, luipaarden, vogels enz. De inboorlingen
uit, en wrong de handen alsof zij een kind verloren had. aanbaden die dieren niet slechts tijdens zij leefden,
Doch die liefhebberij der zuidamerikaansche In- maar ook als zij dood en met stroo opgestopt waren.
dianen bepaalt zich niet tot vogels alleen. Bates
Uit Australie deelt Woodfield het volgende mede:
telt in zijne schoone beschrijving van de Amazo- Gedurende den zomer van 1858 tot 1859 trokken
nerivier twee en twintig zoogdieren op, die hij ge- er groote zwermen wouwen, Milvus, van de Haaitemd bij de aan die rivier wonende stammen aan- vischbaai naar de Murchisonrivier in het westen
getroffen heeft. Wij vinden daaronder den tapir, van Nieuw-Holland, en werden daar in menigte geden agoeti, het guineesch biggetje,en den peccari schoten en door de inboorlingen opgegeten. Op zeke-
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ren dag kwamen daar ook twee inboorlingen van
de Haaivischbaai, een man en eene vrouw. Toen
de vrouw zag dat men de vogels uit hare woonplaats doodschoot, begon zij te weenen, en was niet
over te halen om van het vleesch dier vogels te eten.
Zij verhaalde dat die vogels bij haar te huis zoo
tam waren dat zij op de schouders der vrouwen
zitten gingen en uit hare hand aten.
Ook van de eilanden der Stille Zee kent men
zulke voorbeelden. Kapt. Develyn verhaalt dat de
bewoners van Nieuw-Brittanje den kasuaris voor
een heiligen vogel houden en verzorgen. Zij dragen soms zulk een vogel in de armen rond en vereeren hem. Prof. Huxley zag dat op Nieuw-Guinea
vrouwen jonge speenvarkens zoogden, en behandelden als sommige dames bij ons de schoothondjes.
De wilde kannibalen der Fiji-eilanden maken zelfs
geen uitzondering; want volgens Dr. Seemann houden zij een groote vleermuis, eene hagedis en papegaaien als huisdieren. Op de Samoa- of Schipperseilanden houdt men tamme duiven. Een officier van
de expeditie onder kapt. Wilkes schoot bij ongeluk
een dier duiven die aan den koning toebehoorde,
en daardoor ontstond een groot oproer, want het
dooden van een dezer dieren staat daar gelijk met
het vermoorden van een mensch.
Volgens Ellis houdt men op die eilanden alen
als huisdieren: zij worden getemd en door goed
voederen zeer groot en dik. Men bewaart die visschen in groote, twee tot drie voet diepe vijvers,
en als men fluit, steken zij den kop uit het water
en eten uit de hand van hun oppasser.
Doch niet slechts enkele Wilden houden getemde
dieren, maar zelfs geheele steden en landen doen
dat, en houden dan zulke dieren voor heilig. De
heilige runderen in Indie en de diergoden van Egypte
behoef ik hier slechts te herinneren. Bij de Negers
zijn vele slangengoden, en de slangentempel van
Wa'idah in West-Afrika is vooral beroemd. De bekende leeuwenjager Gerard vond daar 30 van die
afschuwelijke godheden bij een, die steeds bij zonsondergang door de priesters met schapen, geiten
en gevogelte gevoederd werden. Niemand mocht
die heilige slangen aanraken en nog minder dooden,
en slechts den priesters was het veroorloofd haar
in den tempel terug te brengen als zij voortgekropen
waren.
Het is zeker niet noodig hier nog meer voorbeelden te leveren hoe ver de gewoonte om voor aardigheid of uit liefhebberij dieren te temmen, over de
aarde verspreid is. De meeste Wilden zijn goedejagers, maar zij hebben gebrekkige wapens; om groote
wilde dieren levend te vangen, moeten zij vallen
en strikken uitdenken, en zich daartoe met delevenswijs en gewoonten der dieren bekend maken, meer
dan onze jagers die geweren en buskruit hebben, behoeven te doen. Daaruit volgt dat de Wilden goede
oppassers van dieren moeten zijn, en dat zij het in de

kunst om dieren te temmen vrij ver gebracht hebben. Het oude Rome had eene groote menigte dieren
voor de spelen in den circus noodig, tijgers, leeuwen,
olifanten enz. die uit Afrika en Indie aangevoerd
werden. Daarom had men op vele plaatsen menagerien. Een der oudste bewijzen daarvan levert de
zwarte obelisk uit Ninive (900 jaar voor Chr.) die
thans in het British Museum staat, en welker spijkerschrift ons verhaalt dat men verschillende wilde
dieren in hokken hield, voederde en de jongen zoo
zorgvuldig als jonge lammeren telde.
Te Rome waren ook groote menagerien. Probus
liet een kunstmatig bosch in een grooten circus
aanleggen, en bevolkte het met 1000 struisvogels,
1000 herten, 1000 damherten en 1000 wilde zwijnen. Op den volgenden dag werden er 200 leeuwen
en leeuwinnen, evenveel luipaarden en 300 beren
in gebracht. Later gaf de jongere Gordianus een
schouwspel waarbij 20 zebra's, 10 elanden, 10 giraffen, 30 hyena's, 10 indische tijgers, eenneushoorndier, een rivierpaard en 32 olifanten vertoond
werden.
In het oude Mexico had men iets dergelijks.
Gomara verhaalt dat men in groote, van hout gemaakte kooien poema's, jagoear's, wolven en andere
roofdieren hield, die met levende dieren gevoederd
werden. Slangen, kaaimannen en hagedissen bewaarde
men in aarden bakken. Vogels zaten in een afgezonderd gebouw; de roofvogels, van de overigen
afgescheiden, kregen levende kalkoenen te eten. De
Spanjaarden die voor het eerst zulk eene menagerie zagen, werden bevreesd door het gebrul der
wilde dieren en het sissen der slangen.
Garcilasso de la Vega, de in Peru geborenezoon
van een der spaansche conquistadores, zag in Cuzco,
de oude hoofdstad van dat rijk, eene menigte hokken waarin men slangen, poema's, beren en jagoear's
bewaarde: dat waren geschenken van de opperhoofden der stammen aan de Inca's.
Alexander de Groote beval dat men alle mogelijke wilde dieren vangen en aan Aristoteles zou
brengen, opdat die geleerde daarvan bij zijne natuurhistorische studien gebruik zou kunnen maken.
Koning Salomo hield apen en papegaaien. In den
brief van Jacobus (Jac. Ill: 7) lezen wij: "Want alle
nature, beyde der wilde dieren, ende der vogelen, beyde der kruypende ende der zeedieren,
wort getemt, ende is getemt geweest, van de
menschelicke nature." Zijn er nog meer bewijzen
noodig dat de mensch zich ten alien tijde met het
temmen en verzorgen van dieren bezig gehouden
heeft?
Leeuwen, jagoear's, tijgers, hyena's, beren, slangen enz. zijn echter nooit in den waren zin van het
woord tot huisdieren gemaakt: ook weten wij
dat er betrekkelijk slechts weinig diersoorten zijn
die zich daartoe leenen, weinigen die metgezellen
van den mensch willen worden. Dieren die zeer
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veel oppassing en verpleging noodig hebben, zullen aan den mensch te gewennen, is de zorg voor hun
nooit huisdieren worden: echte huisdieren moeten leven, want weerlooze grasetende dieren moeten
des noods voor zich zelven kunnen zorgen als zij steeds voor roofdieren die vleesch eten op hunne
door den mensch verwaarloosd worden. Geiten en hoede zijn. Dieren echter die zich gewoonlijk in
de wildernis wel bevinden, en geen vrees voor
z w y n e n die m e n op o n b e w o o n d e e i l a n d e n achterliet, tierden daar uitnemend: het paard leeft in de anderen behoeven te voeden, zullen weinig of in
pampas van Zuid-Amerika zonder door den mensch 't geheel geen geneigdheid gevoelen om zich den
opgepast te worden; runderen en schapen hebben mensch aan te sluiten. Maar de belangrykste reden
de vlakten van Nieuw-Holland in bezit genomen, om een dier te temmen, is toch altijd het nut dat het
en de hond leeft in groote troepen zonder meester den mensch oplevert. Het houdt weldra op een
speeltuig voor hem te zijn, en hij begint er spoedig
in de straten der steden van het oosten.
Een tweede voorwaarde is dat het dier, in spijt aan te denken er nut en voordeel van te trekken. Galvan alle verwaarloozing, zekere soort van genegen- ton verhaalt dat een visscher een jongen zeehond
heid voor den mensch gevoelt. Anders zal het zich temde, die echter toen hij ouder werd door zijn bijten
in de gevangensehap dood kniezen, of steeds trach- voor kinderen gevaarlijk werd. Men nam hem in een
ten te ontvluchten. Reeds eene geringe mate van bootje mede naar zee, en wierp hem in het water.
genegenheid voor den mensch is een groot belet- Den volgenden morgen was hij weder teruggekeerd,
sel, zooals men bij het rendier kan waarnemen. De en daarom wilde men hem nu niet verder verwijLappen zijn genoodzaakt zich naar de gewoonten deren, totdat hij later bij toeval gedood werd. Als
hunner rendieren te richten, en al naar de ver- de zeehond in tammen staat een nuttig dier was,
schillende jaargetijden hen van de bergen naar dan zou men hem zekerlijk verzorgd, anderen ge
het zeestrand en van het zeestrand naar de ber- vangen en als huisdier gehouden hebben.
Het gebruik van het vleesch en de huid is klaargen te volgen. Het noord-amerikaansche rendier
blijkelijk
de ware reden van het houden van huisis nog niet getemd geworden, en in Zuid-Amerika
dieren,
doch
bij wilde volken schijnt dit eerst later
heeft men wel den lama en den alpaca aan den
mensch weten te gewennen, maar nog niet den zoo de reden geworden te zyn. Liefhebberij en aardigna aan die dieren verwanten huanaca en den vicuna. heid om dieren te bezitten, zijn de eerste aanleiDe hollandsche boeren aan de Kaap de Goede dingen geweest, en nog heden houden de Damaras
Hoop hebben veel moeite gedaan om den zebra te in Zuid-Afrika kudden runderen meer wegens de
temmen, en ofschoon dit dier zijne wildheid in zekere fraaie kleuren der koeien, en dus als eensieraad,
mate aflegde, kwam zijn wilde aard toch altijd dan wel wegens het vleesch, gelijk bij ons groote
weer boven, en alle pogingen om hem tot een huis- heeren soms geheele stallen vol paarden hebben,
dier te maken mislukten steeds. Onder de herten die zij toch niet alien kunnen gebruiken.
Een huisdier moet zich in de gevangensehap vrijheeft, na het rendier, de eland nog de meeste geschiktheid om getemd te worden, zooals wij boven willig voortplanten. Als dat het geval niet is, kan
reeds uit het verhaal van Hearne zagen. In Zwe- het ook nooit een echt huisdier worden. Onze kaliden gebruikte men voorheen elanden om sleden te koetsche haan, Meleagris mexicana, die wij kalkoen
trekken, gelijk thans ook nog hier en daar in Ca- noemen, is uit Mexico afkomstig, en leeft reeds
nada gebeurt, doch dat is ook alles wat men tot sedert eeuwen in getemden staat; de noord-amerikaansche kalkoen, Meleagris gallopavo, daarenteheden met den eland heeft kunnen doen.
Er bestaat duidelijk in de natuur aantrekking gen houdt het niet langer dan drie generation in
1
en afstooting tusschen de verschillende levende we- de gevangensehap uit. Bates verhaalt dat de Inzens. Menschen gevoelen voor dieren, en dieren
1 Ik moet hier even over het boven gebruikte woord "kavoor dieren zekere mate van sympathie of van anlikoetsche haan" spreken. De Spanjaarden die den kalkoen uit
tipathie. Zwaluwen, kraaien en ojevaars worden als
Mexico naar Europa brachten, noemden dezen vogel den
'tware door den mensch aangetrokken; bisons en indischen pauw. Toen later de kalkoen vrij algemeen in
elanden, alsmede struisvogels en zebra's leven in Europa als huisdier leefde, werd men door dien naam in den
troepjes bij elkander; en een kleine soort van nil, waan gebracht dat hij uit Oost-Indie of zelfs uit Turkije afAthene cunicvlaria, leeft met ratelslangen en dekomstig was: daarom noemden de Engelschen hem Turkey,
zoogenoemde prairiehonden in de holen der laatst- en onze voorouders, die dachten dat hij uit Kalikoet in Oostgenoemden. Aan den anderen kant vermijden die- Indie kwam, kalikoetsche haan, wat door samentrekking
ren die toch na aan elkander verwant zijn, zooals kalkoetsche haan, en eindelijk kalkoen geworden is. Kalikoet .
in Oost-Indie, noemde ik boven; het is de stad die tegenschapen en herten, elkander, hoewelbeideninkudwoordig in de boeken Calicut heet. Dat komt omdat de
den leven en het zelfde voedsel gebruiken. De dog, duitsche aardrijkskundigen goed gevonden hebben om het woord
de jachthond en de poedel voelen genegenheid voor kalikoet zoo te schrijven. Nu, dat moeten zij zelven weten,
paarden, en de wederzijdsche afkeer van honden maar dat die dwaze schrijfwijze door Nederlanders, Engelschen
en Franschen gevolgd wordt, is bespottelijk. Niet minder been katten is tot een spreekwoord geworden.
Een groote beweegreden voor vele dieren om zich spottelijk is het ook als wij in vele uit het hoogduitsch ver16
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schoon dat de duinen bezitten; en dat het vooral
de vogels der duinen waren, die hem het meeste
belang inboezemden. Verder zei hij dat hij een
groot liefhebber van zang- en kamervogels was;
dat hij wenschte een boekje te bezitten hetwelk
bij zonder over zulke vogels handelde; verzocht mij
om zulk een boekje te schrijven; enbood mij daartoe
zijne waarnemingen en ondervindingen aan. Daar
die brief ongeteekend was, kon ik den schrij ver
niet antwoorden. Ik wil echter thans eenige zinsneden uit dat geschrift overnemen: als dit opstel
den schrij ver in handen komt, moge hij daaruit
zien dat hij mij genoegen gedaan heeft, en tevens
hoop ik daardoor pleizier te doen aan de vele liefhebbers van lijsters, vinken, leeuweriken enz. in
ons land. Immers, de waarnemingen van iemand
die uit eigen oogen ziet, zijn niet zelden belangrijker dan hetgeen uit het eene boek in het andere
nageschreven wordt. Waar het gepast is, zal ik
eenige opmerkingen of een korte beschrijving van
sommige vogels er bijvoegen.
Wij beginnen met de twee lijstersoorten die men
dikwijls als zangvogels in kooien houdt, met de
zwarte en de grauwe lijster. De eerste, de zwarte
namelijk, is in Groningen, Drenthe, Twenthe en
Gelderland als de gieteling, in Friesland als
de "swarte lister" en overigens algemeen als
de m e r e 1, Merula vulgaris, bekend. Het oude
mannetje is geheel zwart met een oranjegelen
snavel. De merel houdt zich in ons land gaarne
in de nabijheid der woningen op, en komt zelfs
's winters, onder anderen te Haarlem, op binnenplaatsen en in kleine tuintjes binnen de steden. Zij zoekt op den grond en niet op de boomstammen haar voedsel, uit insekten en hunne larven, slakken en wormen bestaande, die zij infden
herfst met allerlei bessen, vooral met vlier- en
ZANGVOGELS EN KAMERVOGELS.
lijsterbessen, afwisselt. Wordt zij door den nood
Een paar jaar geleden heb ik een boekje ge- gedwongen om het bosch te verlaten en op opene
schreven, getiteld Zand en Duinen. Weinige plaatsen naar insekten te zoeken, dan bespiedt
dagen nadat het in de wereld gekomen was, ont- zij den omtrek eerst met groote voorzichtigheid,
ving ik een grooten, niet onderteekenden brief uit ziet elk verdacht voorwerp, en ontvlucht bij
Amsterdam, van een mij dus geheel onbekenden het geringste gevaar onder een luiden roep, die
schrij ver. Hij bedankte mij voor het genoegen dat door andere vogels wel verstaan wordt en tot een
het lezen van mijn boekje hem verschaft had; ver- algemeene vlucht aanleiding geeft. Aarzelend en
telde hoeveel hij van de duinen hield; hoe hij als 't ware telkens proeven nemende, nadert zij
tuinen en boomgaarden om kerseboomen en erwten; s zomers zooveel mogelijk naar Haarlem en de
duinen ging, omzichte verlustigen in al het natuur- velden te plunderen, doch wordt in eens en voor
goed verjaagd, als zij op zulke plaatsen eenmaal
taalde boeken lezen het Uralische gebergte in plaats van aan eene vervolging ontkomen is. Zelfs is zij zoo
den Oeral, of, nog doller, deAleutische eilanden in listig dat zij de als lokaas opgehangene lijsterplaats van de A1 e o e t e n. Ja zelfs zijn er Nederlanders die in bessen uit de strikken weet te halen, zonder hare
navolging van de Duitschers Sumatra en Surabaia schrij- vrijheid in gevaar te brengen. Die listigheid is
ven in plaats van Soematra en Soerabaja. En andersom
voor vogelvangers des te onaangenamer, daar de
zijn er ook Nederlanders die de Duitschers niet willen navolmerel wegens harenfluitenden en aangenamen zang
gen met te schrijven Nowaja Semlja, en volhouden met
als kamervogel zeer geacht is. Eenmaal aan de
dat eiland te noemen Nova Zembla, Trouwens, de Frauschea
zijn ook al niet wijzer — die noemen het la Nomelle Zemble: kooi gewoon, bereikt zij den voor een zangvogel
zeer hoogen ouderdom van acht tot tien jaar.
wat zullen de Russen lachen als zij zulke dingen lezen!

dianen aan de Amazonerivier schildpadden in vijvers hieiden: de Spanjaarden noemden die dieren
daarom "indiaansch rundvee;" zij zouden ook zeker
huisdieren geworden zijn, als zij zich in de gevangenschap voortplantten, wat niet het geval is.
Huisdieren moeten ook gemakkelijk te hoeden
en op te passen zijn. Zij moeten niet omzwerven
maar in kudden bij een leven. De eenige uitzondering is de kat: alle andere huisdieren leven gezellig of in kudden. En dat in kudden bijeen leven
is juist de groote aanleiding tot het worden van
huisdieren, en tevens de reden waarom velen in het
wild uitgeroeid zijn. De wilden voegden zich soms
bij de tammen, en die er over bleven, werden door
jagers en roofdieren uitgeroeid. Verbeeld u een
kameel of een schaap zonder den mensch in een
land waarin roofdieren voorkomen.
De voorwaarden dus waaronder een dier tot een
huisdier kan worden, zijn vooreerst dat het weinig
oppassen noodig heeft, ten tweede dat het genegenheid voor den mensch heeft, en als 't'ware gevoelt dat het onder de hoede van den mensch veilig is. Verder moet het nuttig voor den mensch
zijn, zich in de gevangenschap voortplanten, en
in kudden leven.
De eerste schreden om huisdieren te vormen
eisehen geen hooge mate van beschaving. Daar is
geen groot overleg toe noodig, en ook gingen de
eerste schreden meestal niet van enkele menschen
uit. Integendeel, duizende onoverlegde proeven tot
temming werden ten alien tijde en door alle volken genomen, en langzamerhand, na vele eeuwen
en onder den onophoudelijken invloed van den
mensch, zijn onze huisdieren geworden wat zij
thans zijn.
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De andere soort, de grauwe lijster of zanglys- er ook zoovele voedingsmanieren. Het beste heb ik
t e r, te Haarlem't g r a u w t j e, en in Friesland " f e a 1mij
e altijd bij droog voeder bevonden, samengesteld
uit: 4 stuks 2| cents broodjes, niet al te versch,
lister", Turdus musicus, heeft ongeveer de grootte
van een spreeuw, doch haar staart is langer. Van bo- en 2 stuks zeer harde eieren goed door elkander
ven is deze lijster olijf kleurig en van onderen rosgeel gewerkt met 10 beschuiten; vervolgens 10 of 12 lemet zwarte vlekken. Zij wordt in het grootste gedeelte pels heel fijn gestooten hennipzaad, 2 lepels zand,
van Europa gevonden, van het noorden van Sehotland 2 lepels wit vogelzaad, 2 of 3 lepels blauw zaad
en Drontheim tot in Sicilie en Griekenland, het meest (maanzaad), 2 lepels middelsoort gort of uitharpin boschrijke streken, doch nooit op heiden of in moe- sel, en dan heel veel kervel, fijne salade of
rassen. In ons land is zij trekvogel, enbroedt bij ons vrijpieterselie er tusschen, alles goed door elkander
algemeen, doch in Frankrijk en Italie is zij stand- gewerkt. Wordt dit op een drooge plaats, uit de
vogel. Daar begint zij reeds in Januari te zingen, zon, uitgespreid bewaard en van tijd tot tijd
doch bij ons eerst in het begin van April. Haar verschoten voor het broeien, dan heeft men
zang is een van de welluidendsten enliefelijksten, voor een paar lijsters bijna 14 dagen genoeg. Is
rijk aan veelvuldige modulation, luid enkrachtvol, het evenwel zomers erg heet, dan maakt men de
en klinkt door de bosschen totdat de schemering reeds helft minder; en droogt het dan nog te veel uit,
is ingevallen. Men onderscheidt ook bij de grauwe dan kan er een weinig slaolie bijgevoegd worden.
Voor de grauwe lijster het zelfde voeder — deze
lijster, gelijk bij andere zangvogels, den loktoon
is
gewoonlijk nog drukker dan de zwarte in den
van de menigvuldige andere toonen waardoor angst,
toorn, nood, liefde enz. aangeduid worden. De zangtyd, en moet dus buiten of in een langen gang
mannetjes alleen zingen, de wijfjes z wij gen. Ook hangen."
De jonge merels zijn zo&lang zij nog in het nest
de mannetjes laten zich niet meer hooren zoodra
de jongen, in het midden van den zomer, volwas- zijn en later zelfs ook nog, zoo gelijk van kleur dat
sen zijn. Ook in de gevangenschap zingen zij heer- men de mannetjes niet van de wijfjes onderscheiden
lijk, doch niet alien zijn er toe genegen: daarom kan. Wil men toch weten of men mannetjes of
is een in de kooi zingende grauwe lijster voor de wijfjes opvoedt, dan doet men het beste een paar
vederen uit de borst te plukken — worden de
liefhebbers ook veel geld waard.
Gelijk alle lijsters is de zanglijster levendig en plaatsvervangers zwart dan zijn het mannetjes,
rusteloos van aard, steeds in beweging, schuw en zoo niet dan zijn het wijfjes. Bij de grauwe lijster is
voorzichtig, niet gezellig, twistziek en driftig. In het elke herkenning tot aan den zangtijd tot heden zelfs
voorjaar zoektzij wormen en larven van insekten, door de beste vogelkenners nog niet gevonden.
Een andere zeer beminde zanger is de leeuhetzij op den grond, het zij in vermolmde boomstammen. Tweevleugelige insekten schijnt zij niet te lus- w erik, Alauda arvensis. Een beschrijving van dezen
ten. Ook eet zij in den herfst bessen. Het nest is nap- algemeen bekenden vogel is hier zeker niet noovormig van gedaante, en wordt uithalmen, wortel- dig. De leeuwerik, de mededinger van dennachtevezels enz. gemaakt, die niet met koemest ofweeke gaal, is de eerste onzer zangers die het begin der
klei verbonden worden, zooals men veelal meent, lente bezingt, en wiens stem nog in de laatste herfstmaar door een kleverig speeksel, metfijn gebeten ver- dagen gehoord wordt, als alle andere zangers
molmd hout vermengd. De uitwerpselen der jon- reeds zwijgen. Wie heeft hem niet met verrukking
gen zijn in een zeer dun, maar vrij taai vlies gewik- beluisterd als hij van het weiland of den akker
keld. Het wijfje neemt die, nadat de jongen hen over opstijgende, al zingende klimt en al klimmende
den rand van het nest heen hebben uitgeworpen, van zingt, totdat hij hoog in de door het morgenrood
den grond op en laat hen op eene verwij derde plaats gekleurde lucht zich als een stip vertoont ? Uit zijn
weder vallen, waarschijnlijk om daardoor te be- lied klinkt niet de hartstocht, niet het verlangen
letten dat die stoffen, onder het nest liggende, de van den nachtegaal — het is het vrome, vroolijke
lied der onschuld en der vreugde, eenvoudig, haraanwezigheid van het laatste verraden mochten.
Mijn onbekende amsterdamsche vriend zegt over telijk, roerend, kinderlijk, totdat het, hoe hooger
de beide bovengenoemde vogels sprekende: "de hij rijst, des te meer in een jubelend halleluja
zwarte lijster opgevoed in eene drukke huishou- overgaat. Is de nachtegaal de zanger van den nacht,
ding, waar men zich elk uur van den dag met haar de leeuwerik is de muziekant van het licht des dags.
bezig houdt en zij dus geheel gewoon is aan elken toe- Met den eersten zonnestraal rijst hij op uit de vore
stand onder menschen, is wel het dankbaarste dier waarin hij den nacht doorbracht, en als de laatste
dat men te eten kan geven, vooral om den liefe- zonnestraal reeds verdooft, ruischt nog zijn lied als
lijken zang en de aardige wijze waarop zij elken een afscheidsgroet naar beneden.
In bebouwde landen woont en nestelt de leeuwerik
huisgenoot kent, en vooral dengeen die haar meer
bepaald voedert, schoonmaakt en van tijd tot tijd een op weiden en akkers; in het noorden van Azie vermeelworm geeft. Veel komt het bij deze vogels op het genoegt hij zich op de steppen, en in het vervoedsel aan, en heeft men 100liefhebbers dan zijn waarloosde Ierland op de venen en heiden. Reeds

1

KENNIS EN KUNST.

in het eerst van Februari komt hij bij ons terug, wordt gevoerd. De eieren zijn vleesehkleurig met
uit Italie en het zuiden van Frankrijk, waar hij grijs gevlekt en gemarmerd, en vrij groot.
"Yoor den leeuwerik in de kooi is het beste voeder
den winter heeft doorgebracht. Iedereen weet hoe
de leeuwerik in zulke nauwe kringen kan opstij- uitharpsel met toevoeging van een weinig blauw
gen dat het schijnt alsof hij regelrecht opvliegt, en wit zaad enfijne gort, echter niet te veel, anen hoe hij in de hoogte al zwevende zingt, onver- ders gaat het met de vogels even als met vette
moeid en zoo luide dat het op de aarde hoorbaar is, menschen, ze worden lui en vadsig. Heeft men
ofschoon de zanger bijna onzichtbaar moge zijn. On- nieuw lijstervoeder gemaakt, dan mag de leeuweder eene sidderende beweging der vleugels blijft hij rik ook wel eens medesmullen, en geeft men hem dan
geruimen tijd op een punt staan; daalt in het begin een graszoodje, hetzij hij pappeling of eengetemde
langzaam, doch legt de laatste 60 of 80 voet zoo strikling is, op eene vroolijke plaats hangende zal
snel en zoo rechtlijnig af, dat het schijnt alsof er de vogel zingen, daar is geen twijfel aan. Gij zult
toch wel begrepen hebben dat de vogelliefhebbers
een steen uit de lucht valt.
Tot voedsel dienen den leeuwerik in den herfst een vogel die jong uit het nest genomen en met
de zaden eener ontelbare menigte wilde planten; pap opgevoed is, pappeling heeten, terwijl een strikin de lente eet hij de jonge spruiten van kleine ling een in de strik of met het net gevangene is."
Over het opplanten; in den
voeden
van jonzomer bijna elke
ge vogels zegt
soort van niet
mijn amsterdamhardschalige insche vogelliefsekten, die toch
hebber het volniet in de vlucht
gende. "Het gaat
gevangen maar
ook al bij het
op den grond geopkweeken van
zocht worden. In
vogels als met
den herfst veralles, men moet
zamelen zich de
er zijn verstand
leeuweriken tot
bij
gebruiken,
troepen van soms
observeeren en
eenige duizenprobeeren, want
den , om de stopwat bij den een
pelvelden of de
gelukt, loopt bij
met rapen, kool
den ander tegen.
enz. beplante akAl wat na eenikers te doorzoegen tijd niet beken. In dien tijd
valt, zich niet
dreigt hen het
tot deugd wil
grootste gevaar, *
schikken,doedat
want hunne talweg; vergeefs is
rijke vijanden
het er moeite en
maken van dien
Nest van den distelvink.
zorgen voor te
trek naar gezelligheid gebruik om met geringe moeite rijk be- hebben. Het is bekend bij ieder die vogels heeft, dat
loonde jachtpartijen te houden. Niet slechts zijn elke vogel zoo goed als een mensch zijn eigen karakdan alle roofvogels bezig om de kleine, zich tot ter heeft. Heeft men bij voorbeeld twintig leeuweride afreis gereed makende zangers te vangen, ken dan kan men hen na 8 dagen classificeeren als
maar ook de mensch komt met zijne netten, en jongens op school. Den zuiversten zang hebben de
vermoordt millioenen. Uit het noorden van Duitsch- striklingen: men koope de besten en sterksten in het
land, uit Denemarken en Nederland gaan in den voorjaar uit den eersten aanvoer, dat is die de
herfst vele millioenen leeuweriken naar de markt reis het eerst vfllbracht hebben; zij gaven daardoor
te Londen. Het vleesch is zeer welsmakend, en een bewijs van kracht. Hoewel er liefhebbers
wordt overal voor eene lekkernij gehouden. En toch zijn die beweren dat de leeuwerik niet naar het
wordt de leeuwerik niet uitgeroeid, want hij is zeer buitenland trekt, maar op de hooge zandgronden
vruchtbaar; in een zomer brengt hij ten minste twee en bosschen achter Naarden enz. overwintert, zegt
en soms drie broedsels groot, die samen uit 10 of 12 Prof. Schlegel integendeel dat de leeuwerik den
jongen bestaan. Hij nestelt op den grond in een kuil- winter in het noorden van Afrika doorbrengt. Kan
tje, veelal in den voetstap van een paard in den wee- men geen striklingen krijgen, dan koope men jonge
ken bodem gedrukt, die met eenige grashalmen vogels van het eerste broedsel; jonge vogels uit
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het eerste nest zijn veel beter dan van het tweede bessen en het zaad van allerlei planten. Het nest,
of derde broedsel.
dat op eene onderlaag van fijne takjes rust, is
't Is eene vreemde bijzonderheid van de leeuwe- voornamelijk uit worteltjes en steeltjes van kruiriken dat zij, hoe tarn ook, door toevallige om- den vervaardigd, en van binnen met haren en wol
standigheden, verplaatsing of zoo iets, zoo spoe- belegd. Het staat op kleine boomen ter hoogte van
dig weer wild worden. Zijn ze eenmaal voor iets vijf tot twintig voet, en bevat vier tot vijf, naar
geschrikt of bang voor iets, dan is het gedaan evenredigheid kleine, blauwachtig groene, van
met de makheid. Ik heb een leeuwerik gekend, paarsachtige en donker roodbruine vlekjes en stipdie een toonbeeld van makheid was — de vrouw pen voorziene eieren.
des huizes zette des winters een wollen kapoets
Onze amsterdamsche vriend zegt over de goudop, en daar was het lieve leven gaande, er was vink het volgende:
geen huis meer mede te houden en de vogel moest
"De ongeleerde goudvink koopt men hier op de
weggedaan worden.
Botermarkt tam voor / 1,50 tot / 2. Dat is ook
Over het algemeen zijn de pappelingen drukker een lieve zangvogel en fraai voor het gezicht. Bij
zangers dan de striklingen. Het is opmerkelijk hoe mij kregen de goudvinken altijd voor voeder het volzij elkander kennen. Ik heb eens twee pappelingen gende , en ik beliield hen daarmede jaren lang in het
gehad, niet uit
leven: half zomere6n nest, maar
zaad, half gewoon
toch samen grootzwart zaad, ongebracht;
een
der toevoeging
paar jaren hingen
van wat fijn geze bij elkander,
stooten hennip doch na dien tyd
zaad, wat blauw
werd de een op de
zaad en wat uitbinnenplaats, de
harpsel. Zij kenandere aan de
nen schielijk hun
buitenzijde van
meester. Geen vohet zelfde huis gegel wordt echter
hangen, en den
zoo erg van luizen
geheelen dag gageplaagd als de
ven ze elkander
goudvink. Een gedoor een schril,
leerde goudvink
scherp geluid over
kan men hier in
het huis heen,
hetnajaar voor/8
herkenningstee tot / 10 koopen'
kenen."
maar die zijn kopDe goudvink,
pig, en zingen of
PyrrJiula vulgaris,
fluiten gewoonlijk
is een van de
van die aan Holfraaiste vogels die
landers onbekende
in ons land voorduitsche schoenNest van den vink.
komen. De goudmakerliedjes."
vink nestelt in noordelijk en Midden-Europa,
De distelvink, Fringilla carduelis, veelal putbij ons ook, maar zeer enkel, in Gelderland. In ter, ook bloemputter, en in Groningen ook
de overige streken van ons rijk wordt hij slechts kletter genoemd, heeft de grootte der ringmusch,
in het gure jaargetijde, en alles behalve menigvul- maar hij is fijner en slanker van vorm. Hij is
dig,in kleine troepen zwervende, aangetroffen. Op- zeer gemakkelijk te onderscheiden door zijne fraaie
merkenswaardig is het dat de in de oostelijke helft
kleuren. De distelvink wordt in Europa noordelijk
van Europa levende voorwerpen kleiner zijn dan
ongeveer tot 64° aangetroffen, en is gemeen in
die der westelijke helft. Bij ons komen beide rasKlein-Azie. Hij overwintert in zuidelijk Europa. In
sen voor, maar het kleine zeldzamer dan het groote.
ons land broedt hij op vele plaatsen waar hout
De goudvink laat zijn eenigszins schorren zang,
staat, zelfs in groote tuinen. Hij houdt zich gaarne
meestal onder het maken van allerlei gebaren hooop populieren op, mijdt daarentegen de sparrebooren; zijne lokstem is echter zachtfluitend en aanmen, evenzeer als moerassen en het gebergte. Hij
genaam, en hij leert, jong opgevoed, den zang
zingt aangenaam. Zijn voedsel bestaat uit allerlei
van allerlei vogels nabootsen of kleine muziekstukzaden, vooral van distels en andere samengestelde
ken nafluiten, zoodat hij voor kamervogel zeer geplanten en van brandnetels. Zijne jongen brengt
schikt is. Zijn voedsel bestaat uit de pitten van
hij met insekten op. Hij plaatst zijn nest, hetwelk
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overeenkomst heeft met dat van den vink, op aan zijn, met een bundel van haarvederen bedekhooge boomen, en het bevat vier tot vijf blauw- ten, loodkleurigen snavel, en de witte zoomen der
achtig witte, van paarse of bruine stipjes en schrap- slag- en staartpennen. De bovenkop tot in den nek en
jes voorziene eieren. Zie de afbeelding op biz. 124. de wangen zijn grijs, maar bij het mannetje is de
"De putter is ook een allerliefste zangvogel, kruin, even als de krop en borst, fraai rood. De
maar moet hij putt en dan zingt hij weinig, even overige onderdeelen en ook de stuit hebben eene
als de arme lui die door hard werken weinig ge- witachtige grondtint; de mantel en een gedeelte
negen tot vroolijkheid zijn. Het beste voeder is wit der vleugels zijn kaneelbruin, maar de vederen
zaad met eene toevoeging van een weinig zwart en pennen in het midden zwartachtig. In het winterkleed, hetgeen echter bij de in Afrika en Azie
en blauw zaad.
De roodborst-tapuit heet bij de geleer- broedende voorwerpen in het geheel niet verschilden Saxicola rubicola. Deze fraaie vogel is ge-lend is van het zomerkleed, zijn alle tinten minder
makkelijk van alle soorten van tapuiten die in zuiver, en het rood is door grijze vederranden bedekt.
Het kneutje is in de meeste landen van Euroons werelddeel voorkomen te onderseheiden door
zijn geheel zwarten staart; bij de ouden zijn bo- pa, noordelijk tot ongeveer 64°, een gewone
vendien de keel en de kop zwart. Voor het ove- vogel in drooge met struiken vooral doornstruirige heeft deze vogel eenige overeenkomst met ken of laag hout begroeide streken. In Nederhet paapje. Hij wordt in het grootste gedeelte van land wordt het vooral in Gelderland, Noord-BraEuropa, in Azie tot in Japan, en nagenoeg in bant en in de met doornstruiken begroeide duinen
geheel Afrika tot aan de Kaap de Goede Hoop broedende aangetroffen, en ontbreekt daarentegen
aangetroffen. In ons land komt hij slechts op be- in de lage streken. Het vertoeft bij ons gewoonlijk
paalde plaatsen voor, b. v. in Groningerland en van April tot October, en verhuist dan naar de
Gelderland, en in Holland in de duinpannen. In de minder koude streken van Europa, waar het gemaand December en in het begin van Februari durende den winter rondzwerft. Het is onrustig,
zijn aldaar verscheidene voorwerpen gezien en ge- vlug en schuw; zijn zang is kort, haastig, maar
schoten; waaruit schijnt te blijken dat hij bij ons tamelijk aangenaam; zijn voedsel bestaat in het
overwintert. Gewoonlijk trekken. echter deze vo- zaad van allerlei kruiden. Deze vogel leidt ook in
gels in October weg, om vroeg in het voorjaar den broedtijd een half gezellig leven. Men vindt
terug te keeren. Men vindt het nest dat vijf of zijn uit steeltjes en worteltjes van planten verzes blauwgroene, ros gevlekte eieren bevat, in vaardigd en van binnen met wol of plantenpluis
belegd nest op allerlei struiken en heesters en ook
de doornstruiken of in het gras.
somtijds
op boomen, maar zelden boven mansOok dit vogeltje kan in eene kooi in het leven
gehouden worden. Te Amsterdam noemt men het hoogte. De eieren, vier tot zes in getal, zijn
kordenaartje. Onze vogelliefhebber zegt: "Wat blauwachtig wit en van enkele roodachtige vlekken
wij hier kordenaartjes noemen is een grijze vogel, voorzien. Deze vogel brengt veelal jaarlijks twee
bijna als de huismusch, met eene bloedroodeborst, broedsels groot.
"Het paapje wordt ook wel robijntje geheeten, zeker
die tegen dat grijs fraai afsteekt. Een allerliefst geomdat
het dat roode robijntje op den kop heeft. Het
zang hebben die beestjes, dat lang aanhoudt. Lang
ook
wel eens met een fraaie roode borst
wordt
opgesloten worden ze geheel donkergrijs: zij houden
zich het langste goed bij gewoon zwart zaad, een gezien, maar lang gevangen verliest het die kleur en
klein beetje wit en blauw zaad en uitharpsel. Een- wordt vuil wit of licht oranje. Het is een lief vogelmaal gewoon aan de gevangensehap en het eten, gaat tje maar van aard jaloersch. Zoo at er een die ik bij
alles goed, maar van de vijf sterven erin het eerst andere vogels in eene voliere had, niets als meelwordrie. Zij worden slechts langzaam mak, zijn zeer men alleen, om die niet aan andere vogels te
nieuwsgierig, en nemen, jong gevangen, ook nog wel gunnen. Hij at hen niet geheel op, maar druktehet
eens in hun zang iets van den kanarievogel over. zachte er uit. De zang is echter onder meer voGaan ze dood, dan merkt men dit wel drie of vier gels te zwak. Ik behield hem om de tamheid en
dagen vooraf, zij slapendan altijd, en neemt men de aardige wijze waarop hij zich wist aan te melhen uit de kooi dan zijn ze geheel verlamd. Maar den als hij vergeten werd. Yechten kon hij ook,
nogmaals, zijn ze tam en zingen zij, dan zijn het en liet de andere vogels nimmer met rust: voor den
voor den zang van de liefste vogeltjes die ik ken. spitsen bek van de putters alleen was hij bang."
Yolgens Prof. Schlegel noemt men het vogeltje
Men koopt hier 's winters kordenaartjes voor 20
dat
in Groningen barm en grauwe barm geof 30 cents het stuk."
noemd
wordt, het f r a t e r t j e, Fringilla montium. Het
Het vogeltj e dat men te Amsterdam paapje noemt,
heet elders k n e u t j e, Iringilla cannabina, ook v 1heeft
a m- ongeveer de grootte van het kneutje, en
sijs, hennipvink, kneuter, in Gelderland tuk- is zeer kennelijk aan zijn zeer korten wasgelen
k e r, in Utrecht, Groningerland en Friesland r o b ij n- snavel, w'elks neusgaten met stijve borstelvedertjes
tj e. Het is, behalve aan zijne kleuren, zeer kennelijk bedekt zijn, en aan zijne kleuren. Van boven zijn
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zijne vederen bruinzwart, met breede geelbruine zaad, enz. Olieachtige zaden verkiest hij boven
zoomen; maar de keel, krop en zijden van bet meelachtigen, eet slechts in geval van nood beslichaam lichtros, de overige onderdeelen rosach- sen enz., en in den zomer, als de jongen nog getig wit, en de stuit bij het oude mannetje roze- voederd worden, eet hij ook insekten. "De vink eet
rood. Het fratertje broedt in het noorden van gaarne zwart en wit kanariezaad met eene kleine
Groot-Brittanje en Skandinavie. Het komt slechts toevoeging van blauw zaad en hennipzaad, en lust
op den trek in het gematigde Europa en ook tot ook meelwormen."
ons, en overwintert er ook, hier en daar rondDe afbeelding op bladz. 125 vertoont ons het
zwervende. Zijn zang is aangenaam. Men vindt nest van den vink. Dat nest is zeer kunstig en
zijn van binnen met vederen en haren belegd nest fraai gemaakt en bijna kogelrond van gedaante.
in vlakke streken tusschen struiken dicht bij den De dikke wanden bestaan uit aardmossen met dunne
grond. De eieren gelijken veel op die van het grashalmen doorweven; van buiten ligt eene laag
kneutje.
boomkorstmossen die er met spinneweb op beves"Frijtertje of fretertje noemt men te Am- tigd zijn. Op het zeer zachte inwendige bekleedsel
sterdam dit vogeltje. Zijn zang heeft, even als eene rusten van 3 tot 6 grijs-groenachtige, zwart gestiplier, zonder kunstig te wezen iets liefelijks. Deze vo- pelde eieren.
geltjes hebben iets zeer aangenaams, iets dat beHet is algemeen bekend dat er menschelijke monkoort, zonder juist het gezang van den nachtegaal sters zijn, wreed genoeg om een vink, door hem
te hebben; ze ludelen altijd maar door, zoowat op de oogen uit te branden, blind te maken, ten
vijf toonen op en neder. Het beste voeder is zwart einde hem geen afleiding te geven gedurende den
en wit kanariezaad met een weinig maanzaad. slag. Zekere bakker wilde een paar vinken die
Maanzaad is voor alle vogels een voortreffelijk operatie doen ondergaan; hij maakte daartoe een
voeder. Op de Nieuwmarkt kosten deze vogeltjes breinaald in zijn oven gloeiend, nam het eene
10, 15 of 25 cent het stuk."
diertje in de hand en begon te branden, toen
De vink, Fringilla coelebs, bewoont geheel Europa
de vink in zijn angst ontsnapte, rechtstreeks in
tot in het noorden van Zweden, is in het midden den oven vloog, en verbrandde. Nogmaals maakte
van den zomer zelfs in het noorden van Siberie de bakker zijne breinaald heet, greep de andere
aangetroffen, behoort op het dicht bewoonde Malta vink, en nam zich voor nu beter op te passen.
tot de gewone vogels, en is in de laatste tijden De operatie gelukte , de oogen van den vink waren
ook in Abessinie ontdekt. In het najaar komt hij uitgebrand, maar toen de wreedaard den vink weder
op den trek in groote vluchten door ons land, en in de kooi zette, bleek het dat hij zoo goed opgewordt dan vooral langs den duinkant op zooge- past had dat de vogel hem niet ontsnapte, dat hij
noemde vinkebanen in groote menigte gevangen. hem ondertusschen had dood geknepen.
Die groote zwermen bestaan of uit mannetjes of
Het blindmaken is eeireftoodelooze wreedheid, daar
uit wijfjes, wijl de sexen gedurende de reis ge- de zienden toch evefi iftik slaan als de blinden. "Die
scheiden blijven, en eerst na aankomst op de ongeblind of geMfirl Winters slaan, komen gewoonbroedplaatsen zich met elkander vermengen. Het lijk nit de srait. fW Afuit is ook een onmenschelijke
is bekend dat de vink boomachtige landstreken nitvitfding, wlM ekn worden die arme vogels in het
bij voorkeur opzoekt, en dat hij in het algemeen najaar, een t#intigtal te gelijk, in een groote houten
niet zeer schuw voor den mensch is. Met veel kist gehangen, die slechts even open is en zelden
levendigheid en bewegelijkheid vereenigt hij groote schoon gemaakt wordt. Komt nu in de maand Januari
onverdraagzaamheid, vecht gedurig met zijne ge- helder weder, dan ziet men wat er nog in leven
lijken en andere kleine vogels, maar behoort toch, en vlug is. Dezen worden netjes schoon gemaakt,
ten gevolge van zijn zeer aangenaam gezang, tot krijgen frisch water en goed voeder; dan in de
de meest beminde kamervogels. Niet alle mannetjes
opene lucht gehangen, weten die beestjes niet wat
zingen het zelfde lied; goede zangers veroorloven
hun overkomt, en slaan zich half kapot. Dat is mooi
zich zelfs allerlei vrijheden, en wijken in hunne
en liefelijk, zeggen dan de voorbijgangers, maar
melodien belangrijk af van het minder uitmuntende
het gaat er mede als met de honden in het hongekweel dat de groote hoop laat hooren. Die verden- en apenspel — men moet niet vragen, wat
anderlijkheid van den zoogenoemden vinkeslag is
is er geleden voordat het zoo ver was."
de oorzaak van de soms overdrevene liefhebberij
Het vogeltje dat in Holland vlasvink en barmom vinken in kooien te houden; eene liefhebberij
sijsje, Acantkis linaria, in verscheidene streken
die in sommige streken van ons land zoowel als
paapje, en in Friesland en Groningerland S t i e n van Duitschland, Belgie, Oostenrijk enz. wel eens
barm of Steenbarm genoemd wordt, heeft in het
tot dwaasheden overgaat. De vink verdraagt de
algemeen veel overeenkomst met het fratertje, maar
gevangensehap zeer goed, wijl men hem gemakis zeer gemakkelijk te kennen aan zijn zwarte kinvlek
kelijk het zelfde voedsel dat hij in het wild zoekt,
en zijne karmijnroode kruin, welke kleur, ofschoon
in de kooi kan geven, b. v. koolzaad, hennipbleeker, zich bij het mannetje in het prachtkleed ook
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over den stuit en een groot gedeelte der onderzijde zen, berken en sparren, in den broedtijd eet hij ook invan den vogel uitbreidt. Zijne grootte is volgens de sekten. Zijn zang is niet onaangenaam, maar haastig.
voorwerpen somtijds zeer afwisselend. Het barmsijsje Het diepe nest heeft eenige overeenkomst met dat van
broedt in alle Noordpoollanden, en verbreidt zich den vink. Men vindt het op boomtakken ver van
in het koude jaargetijde, in sommige jaren in eene den stam, op vijf en twintig en meer voeten hoogte.
onbegrijpelijke menigte, over de gematigdejstreken De vijf tot zeven eieren zijn groenachtig wit, en
van het noordelijke halfrond, en somtijds zelfs tot van roode en bruine stipjes en schrapjes voorzien.
Egypte. Men vindt het nest tusschen de takken van
De koolmees, Parus major, is van boven olijfstruiken; het bevat vier groenachtig witte, met groen, van onderen geel van kleur, met eene zwarte
roodbruin gestippelde eieren. Deze vogel voedt zich streep overlangs over de borst; kop en hals zijn
met het zaad van allerlei kruiden en boomen, vooral zwart, wangen en slapen sneeuwwit; de slag- en
van elzen en berken. Hij is vroolijk van aard, zeer staartpennen zijn grijszwart met witte of geelachtige
levendig, en klimt, even als het sijsje, zeer be- randen. Zij is een van de bekendste vogels van Eurohendig langs de takken der boomen. Het mannetje pa , en wordt van Lapland tot Algiers, van het oosten
heeft een zachten, maar onregelmatigen zang.
van Siberie tot Portugal, van Schotland tot Perzie
Het s ij s j e, Chrysomitris spinus, is behalve door
gevonden. By ons komt zij als zwerfvogel voor.
zijne geringe grootte, terstond kenbaar doorzijnen Tot woonplaats verkiest de koolmees veelal boskorten aan het
schen ; bij dag
einde ingesnedeverlaat zij echnen staart, zijn
ter het bosch en
kegelvormigen ,
bezoekt tuinen,
zeer puntigen
heggen enboschsnavel, en zijne
jes in den omkleuren. Bij het
trek van land oude mannetje
hoeven, komt
zijn de bovenkop
zelfs in de tuitot in den nek
nen van groote
en de kin zwart;
steden, en is niet
de onderdeelen
bevreesd voor
van de borst achden
mensch,
terwaarts wit,
wiens vallen en
met aan de zijden
strikken zij welzwarte overlangdra kent en versche vlekken; de
mijdt. Zij is bij
overige onder uitstek nieuwsdeelen, de stuit
gierig en niet
en eene streep
minder levendig
boven de oogen
en moedig, leeft
citroengeel; de
met alle andere
mantel is grijsvogels steeds in
achtig geelgroen,
vijandschap, en
met donkere ontast
de zwakkeNest van den nachtegaal.
duidelijke lengren niet slechts
tevlekken; de slag- en staartpennen zijn grooten- aan, maar pikt hen dood, splijt hen den schedel,
deels zwart, met gele zoom en. Bij het oude wijfje en eet met welgevallen de hersenen op. Ook is
en de jongen ontbreekt het zwart aan den kop en haar snavel daartoe krachtig genoeg; een engelsch
de keel; de grondkleur der bovendeelen is meer waarnemer, Sloane, heeft zelfs gezien dat eene
koolmees eene hazelnoot wist open te krijgen om
bruinachtig, die der onderdeelen witachtig.
Het sijsje wordt in geheel Europa en in de noorder- de pit op te eten. Haar voedsel bestaat behalve
helft van Azie tot Japan aangetroffen. Intusschen is uit insekten uit allerlei zaden, en zelfs'swinters,
het in vele landen slechts als trekvogel bekend. Het als de honger haar kwelt, eet zij dood aas; zij
nestelt in de sparrebosschen van het noordelijke valt ten alien tijde op kleine, zieke of doode voEuropa en ook in het oostelijke Midden-Europa, geltjes aan, en speelt dus de rol van een arend en een
enkelen zelfs in Gelderland. De overige streken gier onder het kleine gevogelte. Daarentegen heeft
van ons rijk bezoekt het slechts op den trek in zij veel van sperwers en wouwen telijden, en legt
het najaar; het wordt er echter veelal den gehee- een groote vrees voor die roofvogels aan den dag.
len winter door zwervende aangetroffen. Zijn voed- Haar nest maakt zij in de eene of andere holte,
sel bestaat in het zaad van allerlei boomen, vooral el- hetzij van een boom, hetzij in den grond. Tot
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bouwstoffen dienen drooge halmen, wortelvezels en roodachtig bruin, van onderen lichtgrijs, aan den
dergelijken; van binnen is bet nest wel gevoerd, staart roestkleurig; de tweede slagpen is korter dan
en bevat 8 tot 12 witte, bruingestippelde eieren, de derde en vierde slagpennen.
Het voedsel van den nachtegaal bestaat uit lardie door beide ouders bij afwisseling bebroed worden.
Het nut der koolmees in de huishouding der na- ven en poppen van insekten, en buitendien uit
tuur is zeer groot als verdelgster van eene menigte bessen, vooral van eene soort van vlier, de Saminsekten. Eene enkele koolmees reinigde in den tijd bucus racemosa. Bekend is het dat men hem in de
van eenige uren drie hoogstammige rozestruiken gevangenschap het best met meelwormen en zoovan verscheidene duizenden bladluizen, welke die genoemde eieren of poppen van mieren in het leven
heesters dreigden te vernielen. Een ander voorbeeld houdt. De Romeinen ten tijde der Caesars betaalverhaalt de vogelkenner Kasimir Wodzicki: In het den wel eens 500 gulden voor een nachtegaal, en
jaar 1848 verschenen er tallooze rupsen van den alzoo meer dan voor een slaaf; doch er waren, in
beruchten Bombyx dispar in zeker park, en beroof-dien tijd van ziekelijke uitersten en dwaasheden,
den binnen weinig tijds alle boomen van hunne ook barbaren onder hen, die duizende nachtegalen
bladeren. De moeite door menselienhanden geno- lieten dooden om hunne gasten een schotel naclimen om die rupsen te dooden, bleek vruchteloos tegaaltongen te kunnen voorzetten.
Het nest dat wij opbl. 128 afgebeeld zien, wordt
te zijn. Maar in den winter kwamen er verscheidene paren koolmeezen; ongeveer twintig paar ble- niet ver boven den grond in het dichte kreupelhout
ven daar wonen: na twee jaren waren de gevreesde aangelegd, en bestaat uit drooge bladeren, halmen,
insekten verdwenen, en de boomen stonden heer- worteldraden enz. en is wel zorgvuldig bewerkt,
doch niet zeer kunstig van voorkomen. Het heeft
lijk in het blad.
"De koolmees is een nijdige vogel, die in eene van boven in het midden eene holte die met dons
voliere alles vermoordt. Zij is moeielijk in het leven te gevoerd is, voor de 4 tot 6 grijsachtig groene,
houden: met hennipzaad gaat dit nog het best, maar gestippelde eieren. Beide ouders broeden bij afzij eet de kern er uit en laat de schil liggen. Dit maakt wisseling. De jongen komen na 14 dagen uit, en
dat men bij het nazien van het etensbakje wel eens worden met insektenlarven gevoederd.
De zang van geen anderen vogel komt dien van
meent dat zij nog eten genoeg heeft, en den anderen morgen is zij dood. Houdt de mees zich den nachtegaal nabij in zielroerende diepte, in afin de kooi goed en wordt zij tam, dan zingt zij wisseling van melodie, of is met hem te vergelijwel aardig en kan dan ook op ander zaad, vooral ken in kracht en volheid, in zoetvloeiendheid en
fijne havergort en uitharpsel gewend worden; ook zuiverheid. In de schemering, in den van sterren vonmoet zij een paar meelwormen per dag hebben; — kelenden meinacht, als meidoorns en jasmijnenhare
van de tien meezen behoudt men er echter geen geuren verspreiden, als nu en dan het weerlicht
de kreupelbosschen verlicht — dan hoort men het
twee in het leven.
De pimp el, Parus coeruleus, ookpimpelmees,slaan van den nachtegaal. Diep uit de borst, in
in Groningen blauwmeesje, en in Friesland lang aanhoudende noten klinkt zijn lied, al voller,
Bloumueske genoemd, is niet grooter dan een al sneller, al verlangender worden zijne tonen,
sijsje, en gelijkt in hare kleur en veel op de koolmees; totdat zij plotseling tot een schelklinkend eindakde bovenkop is echter wit met eene lichtblauwe kruin; koord overgaan of zich in welluidende zuchten opde nekkraag en buikstreep zijn zwartblauw, de nek lossen, om weldra op nieuw en in nieuwen toon
is blauwachtig wit, de geheele rug groen, en de het betooverende lied weder aan te vangen.
Het schijnt alsof het hooren van dien schoonen zang
vleugels en staart zijn meer blauw dan grauw. De
pimpel wordt in geheel Europa en ook bij ons een voorrecht is aan bijna alle beschaafde volkeren
het geheele jaar door zoowel broedende als zwer- geschonken, want weinige zangers zijn zooververvende aangetroffen. Men ziet haar zelfs in onze spreid als de nachtegaal, die van Siberie tot Entuinen en op de boomen midden in onze steden. geland , van Zweden tot Syrie en het noorden van
Zij heeft, wat hare wijze van nestelen en het voorko- Afrika gevonden wordt. Op vele plaatsen is hij zeer
men harer eieren betreft, de grootste overeenkomst menigvuldig, op anderen integendeel hoogst zeldmet de koolmees; evenwel zijn hare eieren kleiner. zaam. De oorzaken dier ongelijke verdeeling zijn
"De pimpel is nog moeielijker in het leven te nog niet verklaard. In ons land is hij b. v. in
houden dan de koolmees — twee in een kooi Gelderland en rondom Haarlem zeer menigvuldig,
vechten zoolang totdat een van beiden bezwijkt. in het noordelijke gedeelte van Friesland betrekBij blauw zaad en een stukje vetkaars houden zij kelijk zeldzaam, terwijl men zegt dat er op het
geruimen tijd het leven: zij laten, als ze een kale eiland Texel jaarlijks een paar gevonden wormeelworm krijgen, een heel aardige uitgehaalde den. In het westen van Engeland behoort de nachteloktoon hooren. Evenwel houde men dit vogeltje gaal tot de gewone lentezangers, maar in het nabij gelegene Ierland en op de kleine eilanden van het
meer voor het oog, dan voor den zang."
Engelsche
kanaal is nog nooit een nachtegaal gezien,
De nachtegaal, Philomela luscinia, is van boven
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vederen van den bovenkop zijn een weinig langer,
de buitenste groote dekvederen zijn aan de achterhelft wit, en het wit aan den staart is beperkt
tot het einde der vier paren buitenpennen.
De boomleeuwerik is een bewoner van het gematigde en warme Europa, alsmede van Siberie
en Klein-Azie. In ons land komt hij in de meeste
streken slechts op den trek, en in kleinen getale voor; intusschen schijnt hij in Gelderland
te broeden. Hij komt in Maart op zijne broedplaatsen aan, en verlaat die in October, wordt
echter ook in den winter, voornamelijk bij strenge
koude, paarsgewijze of in kleine troepen zwervende
bij ons aangetroffen. Zijne lokstem en zang zijn
zacht en aangenaamfluitend. Hij leeft en nestelt
op den grond, zet zich echter, vooral in den broedtijd,
om te rusten gaarne op boomen. Het nest bevat
vier tot zes vleeschkleurige, met grijs en bruin
gemarmerde eieren. Het schijnt dat de vogelliefhebbers nog niet op de hoogte zijn wat de
boomleeuwerik in de gevangensehap te eten moet
hebben, want alien sterven weldra.
Tot de schoonste vogels van ons vaderland, ja
van geheel Europa behoort ontegenzeggelijk het
zoogenoemde baardmannetje, Calamophilus biarmicus. Immers het volwassene mannetje heeft een parelgrijzen kop en nek, helderbruinen rug, witte
borst en buik, roestkleurige staartpennen, grijze
slagpennen, een gelen bek en een zwarten knevel, die aan de mondhoeken begint, bijna tot aan
den hals naar beneden loopt en uit eenigszins verlengde vedertjes bestaat. Het wijfje mist dien knevel, is aan den kop meer witachtig, en de schedel
is roodbruin. Beiden hebben een langen, trapsgewijs gevormden staart.
Het baardmannetje bewoont geheel Europa, behalve het hooge noorden. Men vindt het zoowel in den omtrek der Kaspische zee als in Nederland, in de maremmen, van Livorno tot Ostia, als in de vlakten aan de west- en noordkust der Adriatische zee. Bergachtige streken worden door deze mees niet bezocht, bij voorkeur
leeft zij in waterrijke, met riet begroeide landen.
Volgens Prof. Schlegel komt het baardmannetje in
ons land slechts op sommige bepaalde plaatsen
voor, en wel uitsluitend tusschen Rotterdam en
Gouda, waar het op de plassen bij Kralingen en
"De nachtegaal zingt ook wel in eene aan Stompwijk broedt. Evenwel is het in een groot
den eisch voldoende kooi, maar de miereneieren, gedeelte van Friesland, in de zoogenoemde petde eidooier en de beschuit maken het houden ten in den omtrek van Bergum, Tietjerk, Oldevan nachtegalen zoo lastig en zoo duur, dat boorn enz., geenszins een zelden voorkomend
men beter doet te Haarlem nachtegalen te gaan vogeltje.
hooren."
In karakter gelijkt het baardmannetje op de oveDe boom-leeuwerik, Alauda arborea, heeftrige meezen, doch is niet zoo twistziek; in lein het algemeen overeenkomst met den leeuwerik, venswijs gelijkt het op de zwartkopmees. Niet
maar hij is kleiner, de staart is naar evenredig- slechts loopt het bij rietstengels op en af, maar
heid aanzienlijk korter, weshalve de geheele vo- zoekt ook op den grond of liever op de drijvende
gel veel meer ineengedrongen schijnt te zijn; de bladeren van waterplanten zijn uit insekten en

Het talrijkst schijnt hij in Spanje, Portugal en Italie te
zijn. Gould kreeg exemplaren uit Egypte en Tunis,
doch nooit uit meer zuidwaarts gelegene landen, en besluit daaruit dat de nachtegaal niet tot denkeerkring
trekt. Bij ons is hij een trekvogel die in het midden
van April verschijnt, of in het laatst van die maand
als de lente koud is en later dan behoorlijk intreedt,
wat meestal bij ons het geval is. De mannetjes
komen 8 of 10 dagen vroeger dan de wijfjes, en
zoeken terstond een dicht kreupelboschje op. Hebben zij eene goede plaats voor de toekomstige woning gevonden, dan verlaten zij die niet weder,
en beginnen te zingen (slaan), en de wijfjes daardoor te lokken.
Niet alle nachtegalen zingen evenwel even
krachtig, aanhoudend en welluidend. Reeds het
ongeoefende oor bespeurt dat versehil; liefhebbers, die tevens kenners zijn, nemen eene menigte graden aan, waarvoor zij bijzondere namen
uitgevonden hebben, en die de in gevangensehap
gehoudene nachtegalen zeer verscliillend in waarde
maken. De beste nachtegalen zijn de zoodanigen
die niet slechts eene luide en melodieuse stem bezitten, maar ook gedurende het grootste gedeelte
van den nacht geregeld en in wel geordende strophen slaan. Niet alle nachtegalen zingen bij nacht;
velen slaan ook bij dag, vooral in den morgenstond,
en dan gaan hunne tonen voor een groot gedeelte
verloren in de wel is waar minder kunstige, maar
niet minder luide stemmen van tallooze andere vogels.
Met lang duurt het genot van den nachtegaalslag;
het meest wordt hij gehoord als het wijfje zit te
broeden, in de maand Mei: later wordt hij zeldzamer en omstreeks het midden van Juni verstomt
hij geheel. In de gevangensehap slaat de nachtegaal veel vroeger; reeds in de eerste maanden des
jaars. Jong gevangen, gewent hij zich aan zijn lot
en verdraagt het vele jaren aaneen. In vele landen wordt hij door wetsbepalingen tegen de vogelvangers beschermd, en zeer terecht, daar het zeer
gemakkelijk valt hem te vangen en door aanhoudend vervolgen uit eene streek te verdrijven. Al
mag de nachtegaal niet zoo nieuwsgierig zijn als
men algemeen beweert, hij verraadt toch geene
scherpzinnigheid in het ontdekken van gevaar, en
gaat argeloos weder in het netje of deknip, waaruit hij even te voren ontsnapte.

KENNIS EN KUNST.
weekdieren bestaand voedsel. Sykes, een engelsch en struiken op, en laat zijnen aangenamen, ofvogelkenner, vond in den krop van een baardman- schoon korten en haastigen zang dikwijls hooren,
netje, niettegenstaande dat lichaamsdeel niet groo- terwijl hij op boomen zit. Hij is schuw, en vlug
ter dan eene hazelnoot is, twintig slakken van de in zijne bewegingen; kruipt behendig door struiken en heggen, verschuilt zich gaarne, maar
soort die Succinea amphibia geheeten wordt, en
zet zich ook niet zelden op den grond neder. Hij
vier tonnetjesslakken, Pwpa muscorum, die dicht op
elkander gepakt en nog onverteerd waren; de spier- eet insekten en de maskers daarvan, evenwelpikt
achtige maag bevatte vele brokjes van sclialen hij ook allerlei zaadjes van kruiden op. Men vindt
van die zelfde weekdieren, benevens eenige scherp- zijn nest in struiken, heggen, tegen begroeide
hoekige zandkorrels. Andere waarnemers zeggen muren of ook op boomen, maar nooit zeer hoog
dat het voedsel van het baardmannetje uit het van den grond. Het is uit mos, fijne takjes en
worteltjes van kruiden gemaakt, en van binnen met
zaad van het gewone riet, Phragmites communis,
bestaat. Dit verschil is evenwel gemakkelijk te haren, vederen en mos belegd. Zijne vier of vijf
verklaren; immers naar het jaargetijde wisselt het eieren zijn blauwachtig groen van kleur.
"Het basterdnachtegaaltje kan men vrij goed in
voedsel van de baardmees af, even als dat met
vele andere vogels het geval is. In den zomer eet ; t leven houden met lijstervoeder en een paar meelzij dierlijke spijs, doch in den herfst gaat zij tot wormen daags."
En nu ten slotte nog iets wat de onbekende
plantenkost over, en ten gevolge daarvan is het niet
moeielijk een paar baardmannetjes gedurende het amsterdamsche vogelman mij schrijft.
"Verleden jaar had ik voor de ramen van de
winterhalfjaar in eene kooi in het leven te houden, door middel van fijne havergort, maanzaad, derde verdieping, dus nog al hoog, een paar beste
gestoten hennipzaad, beschuitkruimels enz.; doch leeuweriken hangen, toen op zekeren morgen een
daarvan dood in de kooi lag, met den eenen vleutegen het voorjaar sterven zij veelal.
Het baardmannetje is een trekvogel die zeer gel door de tralies getrokken.
Ik nam van buiten het huis eens op om dit raadsel
laat in het jaar vertrekt. Gezellig is het slechts
tot zekere hoogte, maar des te meer zijn mannetje te verklaren; want ratten, hoe mooi ze ook tegen
en wijfje aan elkander gehecht. Zij slapen dicht een steilen muur kunnen opklimmen, konden daar
bijeen gezeten, terwijl het mannetje zijn eenen vleu- onmogelijk bij — maar ik zag niets wat mij ophelgel over het wijfje heen legt. Als een van beiden dering kon geven. In zekeren helderen zomernacht
sterft, begint de overblijvende weldra te kwijnen, echter, terwijl de maan scheen en de sterren heeren niet lang duurt het of ook deze sterft, ten lijk schitterden, lag ik, muizenesten in het hoofd
minste zoo gaat het met die in gevangenschap hebbende, met den elleboog op myn kussen, uit
leven. Deze vogeltjes plaatsen hun komvormig, te kijken, toen op eens naar het mij scheen
uit planten vezels gevormd nest, dat van binnen eene duif voorbij de ruiten vloog. De vogel ging
met het zaadpluis van doerebolten, Typha} bekleed op de kooi van een der leeuweriken zitten en
is, in het riet of het hooge gras. Zij leggen vier loerde er in, en tot mijne groote verbazing beof vijf bleekroode, vaalbruin gestippelde eieren, speurde ik toen dat het een groote uil was. Ik
en broeden slechts eenmaal in het jaar en wel in spring uit bed, en schuif het raam op, maar inmiddels vliegt hij weg. Knippen met versch vleesch
de maand Juni.
In ons land leeft ook de basterd-nachtegaal, werden den volgenden avond opgezet, maar alles
Accentor modularis, ook wel winterzanger, inte vergeefs. Toen heb ik mijne lijsters, waarvan
Gelderland boeren-nachtegaal, in Noord-Bra- vooral de zwarte niet bang is, er naast gehangen,
bant doornkruiper genoemd. Hij heeft de grootte en die schijnt den uil in ontzag te houden, want
van de grasmusch; zijne bovendeelen zijn roest- hoewel dikwijls bij het krieken van den dag terugbruin, op de kleine vederen vertoonen zich zwarte komende, bleef hij op een behoorlijken afstand.
overlangsche vlekken; terwijl zijne vleugels en Zongen nu mijne leeuweriken en lijsters, die buistaart donkerder gekleurd zijn. De keel en krop zijn ten hingen, een paar dagen niet naar mijn gegrijs; de kleur der overige onderdeelen gaat allengs noegen, dan hing ik hen een dag binnen, en met
in het witachtige over, maar de zijden van den het mooiste weder vielen ze, nu gerust zijnde,
soms binnen het half uur in slaap. Een bewijs
romp zijn rosachtig, met bruine lengtevlekken.
De basterd-nachtegaal wordt' in geheel Europa, dat ze 's nachts waakten, of uit vrees voor overoveral waar zich boomen bevinden, aangetroffen. Hij rompeling niet gerust sliepen."
En hiermede hoop ik aan het verlangen van
komt ook in geheel Nederland voor. De ouden overwinteren hier wel, maar de jongen verlaten ons land mijn amsterdamschen vogelliefhebber voldaan, en
in het koude jaargetijde. Men vindt dezen vogel misschien ook tevens mijne overige lezers genoegen
in boschjes, bij voorkeur echter in de nabijheid gedaan te hebben.
van woningen op het platte land, in tuinen, zelfs
in stadstuinen. Hij houdt zich gaarne in heggen

GOLTZIUS.

Hendrik Goltzius, geboren te Mulbrecht in
bet liertogdom Gulik in 1558, stierf te Haarlem in
1617. Hij leerde de beginselen van het teekenen van
zijn vader die op glas schilderde, en kwam nog zeer
jong als leerling bij een thans bijna vergeten graveur, Theodoras Coornhert genoemd, om het graveeren te leeren. Coornhert, die zelf niet zeer
bekwaam was, zooals enkele prenten die men van
hem kent, bewijzen, kon Goltzius niet veel meer
leeren dan hoe hij de graveernaald houden moest.
Yerlangend om te reizen, en, zooals de gesehiedenis
verhaalt, onrustig van aard, was Goltzius begee-

rig om naar Italie te gaan en uit de bronnen der
kunst te putten. De ernstige studien die hij te Rome
naar de meesterstukken der oudheid deed, gaven
hem vastheid en kracht; hij copieerde nauwkeurig
de werken van Rafael en Michel Angelo, en flaaronder de triomf van Galatee en andere stukken waarin
het genie van Michel Angelo vooral doorblinkt. Na
zijn terugkomst uit Italie trouwde hij met de weduwe van Jacob Matham, en vestigde zich metterwoon te Haarlem, waar hij vervolgens zijne meeste
prenten gegraveerd heeft.
Het schijnt dat een der eerste werken van Golt-
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zius een anoniem vignetje is, dat door Adam Bas- zijn werktuig dan onbedrevenheid verraden. Zijn
tuk aan dien graveur wordt toegeschreven, voor- Christus op den schoot der H. Maagd, zijn Apollo
stellende de stad Haarlem de hulp inroepende van van Belvedere, zijn Hercules en zijn Negen Muzen
den prins van Oranje. Men bespeurt hier zekere zijn zoo geregeld en vlak gegraveerd, dat zij het
onbedrevenheid in het voeren van de stift, die men oog eerder vermoeien dan streelen, en zijne meeste

De Vaandrig van Goltzius.

in geen ander zijner werken waarneemt: deteekening is nietflink en de manier onzeker. Maar weldra
was Goltzius meester over zijn werk, en graveerde
hij met veel losheid en zwier eene groote menigte
platen die eerder eene te groote meesterschap over

prenten zijn overigens in zulk een smakeloozen
stijl geteekend, dat men niets anders bewonderen
kan als de zekerheid en wonderbare stoutheid
waarmede de graveerstift gevoerd is. De gravuren
van Goltzius zijn zoo krachtig en breed uitgevoerd,
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dat, als de teekening der personen niet zoo overdreven en zonderling was, men dezen kunstenaar
zekerlijk onder de meest begaafde graveurs zou
rekenen. Een bevoegd beoordeelaar, Nagler, zegt
het volgende:
"Goltzius ontwikkelde de graveerkunst tot eene
hoogte, waarop zij als bewerking van het koper
met de graveernaald onze verbazing wekt. Het
vrije zijner lijnen, hare gladheid en zuiverheid,
de vaardigheid en juistheid in hare plaatsing, zooals
die zich in het portret van zijnen meester Coornhert en in zijn eigen portret openbaren, zullen
een voorbeeld blijven voor alien die zich in de
graveerkunst willen oefenen. Even zoo meesterlijk
toont zich zijne kunst in den fijnen arbeid, waar
defijnste strepen tot eene lichte doorzichtige schaduw samensmelten. Overwinnend trad hij uit den
strijd, waar het op de bereiking van kunstvaardigheid aankwam, maar ten zijnen nadeele valt
het oordeel uit, waar het geldt een hoogere, geestelijke bezieling. Maar toch is het Goltzius, die
het werken met de graveernaald tot zulk eene
hoogte bracht, dat het graveeren nu eene afzonderlijke kunst werd en zich losscheurde van het
schilderen. De schilders bepaalden zich van dien
tijd af enkel tot het etsen, en gravure en ets
zijn voortaan twee afzonderlijke zaken."
Niet tevreden met de beroemdheid die zijne bijzondere manier van werken hem verschafte, wilde
hij ook het genre van twee te recht beroemde kunstenaars, Albrecht Durer en Lucas van Leyden, navolgen. In eene reeks van zes prenten, gewoonlijk
"de meesterstukken van H. Goltzius" geheeten,
volgde hij die twee meesters zoo getrouw na, dat
hij zeker de plaatkenners in verwarring zou gebracht hebben, als hij de voorzorg niet genomen
had om zijn monogram H. G. er op te graveeren.
Deze zes platen, die de boodschap aan de H. Maagd,
het bezoek van den engel Gabriel, de aanbidding
der herders, de besnijdenis, het bezoek der drie
koningen en de H. Familie voorstellen, werden in
1593 en 1594 gegraveerd, en door den graveur
aan Willem den Vijfde, hertog van Beieren, opgedragen: tot in onze dagen worden zij zeer te recht
als groote kunststukken beschouwd.
Als men twee door Goltzius gegraveerde portretten uitzondert, zijn eigen en dat van zijn leermeester Coornhert, die, zooals wij boven zagen,
hem zoo bijzonder kenschetsen, zijn zijne overige
gravuren iets zoo geheel in de manier van Wierix, dat zij gemakkelijk daarmede verward kunnen
worden. Zoo schijnen de portretten van Hendrik den
Vierde, van Ohristoffel Plantius en van Frangoyse
van Egmond in eene manier bearbeid te zijn die
Goltzius in het laatst van zijn leven aangenomen
moet hebben. Dit is ook het geval met eene geheele reeks van krijgslieden, waartoe ook onder
anderen de bekende "vaandrig" behoort, dien wij

op de vorige bladzijde zien voorgesteld, en die,
hoe schoon gegraveerd ook, toch niet weinig overdreven van houding geteekend is.
Hendrik Goltzius vormde zeker aantal leerlingen ,
waaronder Jan Saenredam, Jacob en Theodoras
Matham, Jan Muller, Willem Swanenburg en Jacob van Gheyn de bekendsten zijn. Deze mannen
graveerden onder opzicht en naar teekeningen van
hun meester eene reeks van twee en vijftig platen
voor de Metamorphosen van Ovidius —in al die
platen hervindt men zoowel de schoonheden als de
eigenaardigheden van den meester.

DE WRIJVING OP SPOORWEGEN.

Op een der eerste bladzijden van dit tijdschrift
heb ik reeds over de omzetting van warmte in
beweging gesproken; ik wil nu een voorbeeld
geven hoe mechanische kracht in warmte
wordt omgezet.
Wij zitten in een waggon op den spoorweg: telkens als de trein moet ophouden, hooren wij het
knarsen en schuren van de rem die men tegen de
wielen van den tender drukt om de beweging te
vertragen en eindelijk geheel te doen ophouden.
De trein is eene massa die eene groote snelheid
aangenomen heeft, die massa komt tot rust, en er
ontstaat warmte op de wrijvingsoppervlakten. Het
werk dat men heeft moeten uitoefenen om den
trein zijne snelheid te geven, staat gelijk aan die
warmte. Maar de trein komt weer in beweging:
de zuiger, door den stoom gedrukt, brengt zijne
drukking over op de groote wielen van de machine,
deze brengen haar op hunne beurt over op de
rails, en dezen bieden weerstand. Het is dat
weerstand bieden van de rails waardoor de trein
voortgaat: Als de wrijving op de rails niet bestond, en de sporen zuiver horizontaal lagen, zou
de trein zich gedragen als eene massa die aan de
werking der zwaarte onttrokken is en een stoot
ontvangen heeft. Hij zou, eens in beweging zijnde,
ten gevolge van de inertie volhouden met zich te
bewegen, zonder dat het noodig zou zijn den stoot
te herhalen en arbeidskracht aan te wenden. Maar
elk wiel wrijft op de rails en op zijne as. Daarom
moet men, al is de weg horizontaal, volhouden met
den stoom te doen werken, dat is met de kracht
te onderhouden. Het werk dat door de machine
wordt voortgebracht, dient, zegt men, om de wrijving te overwinnen; doch inderdaad wordt het
gebruikt om de warmte die de wrijving vergezelt,
te doen ontstaan, en daar dit werk gedaan wordt
ten koste van de warmte die door de brandstof op den
vuurhaard van de machine ontwikkeld wordt, kan
men zeggen dat de verrichting van den stoom bestaat
in het doen verdwijnen van de warmte van den
vuurhaard, en dat die der wrijvende oppervlakten
bestaat in het weder te voorschijn doen komen
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van eene gelijke hoeveelheid warmte, die zich
vrijelijk verspreidt.
Zoo blijkt het ons dus dat er niets in de natuur verloren gaat: de groote moeielijkheid bestaat slechts in het v o l g e n v a n de gedaantewisselingen der kracht. In een spoortrein die op een
horizontalen spoorweg loopt, wordt de warmte van
den vuurhaard onophoudelijk in werktuigelijken arbeid omgezet, en de arbeid wederom in wrijvingswarmte veranderd: de beweging van de deeltjes
die verbranden wordt overgebracht aan de groote
massa's van den trein, en deze massa's brengen
haar op hare beurt over aan andere deeltjes, door
de werking die men wrijving noemt.
Als wij dit alles goed begrepen hebben, wat
leert het ons dan? Dat het noodig is om de assen
der wielen goed te smeren. Als de man die het
vet moet doen in de bussen die zich te dien einde
aan de uiteinden der assen bevinden, zijn werk
vergeet of nalaat, wordt de wrijving sterker, de
voortgebrachte warmte neemt toe, en de stoker
is verplicht meer steenkool te verbranden dan anders. Er is dan gevaar voor brand, en eenenuttelooze verkwisting van brandstoffen tevens.

WATERS PI N N EN.

Lezer, als gij het niet door eigen aanschouwing
hebt, dan kunt ge u niet verbeelden wat er in
een sloot te zien is; dan is het u onbegrijpelijk
hoeveel leven en beweging er heerscht in het water.
(*a eens op een zonnigen voorjaarsdag op den kant
van een sloot of een vijvertje zitten, of, nogbeter,
op een over het water hangenden boomtak, of op
een wilgenstam die schuins over het water gegroeid
is, en doe slechts uwe oogen goed open; geloof
mij, uwe moeite zal wel beloond worden. Draaikevers zwemmen in kringen en spiralen rusteloos
op de oppervlakte rond, en waterwantsen loopen
met haastige schreden er op heen en weer, of liggen
onder een blad van een waterplant op den loer.
Nu en dan valt er een ongelukkig insekt van den
boom daarboven in het water; het spartelt nog niet
lang of reeds stijgen er een paar glinsterende oogen
en een gapenden mond uit de donkere diepte op,
het flikkert even als gepolijst zilver: een voorntje
heeft het diertje gevangen en verdwijnt er mede
naar beneden. Waterpissebedden loopen langzaam
op de planten die onder water groeien rond, en
nu en dan stijgt een groote watertor naar boven,
keert zich om, met den kop naar beneden, steekt
zijn achtereinde boven water uit om adem te halen,
en duikt dan weder naar den slijkigen bodem.
Dicht aan den oever leven eenige dieren die onze
hoogste opmerkzaamheid verdienen. Spinnen zijn
het zeker, maar zij doen even als de watertor
— zij komen langzaam aan de oppervlakte" van
het water, maken een buiteling, verdwijnen dan

weder in de diepte, en zien er als zilveren balletjes uit terwijl zij naar beneden gaan. Haar vaderlandsche naam is waterspin, en haar wetenschappelijke Argyronecta aquatica.
Het is een zeer opmerkenswaardig dier die
waterspin , want zij is een voorbeeld van een dier
dat dampkringslucht inademt, een huis onder water
bouwt en dat met lucht, ter ademhaling benoodigd, vult. Dat onder water gebouwde huis van
de waterspin wordt in vele slooten en poelen aangetroffen, vooral in stilstaand water. Het wordt
van spinweb gemaakt: gelijk alle spinnenesten
heeft het gewoonlijk eene eivormige gedaante, en is
van onderen open. Die eel is met lucht gevuld, en
als de spin in een glas met water gedaan en bewaard wordt, kan men zien dat zij in de eel zit
met den kop naar beneden, naar de gewoonte van
alle spinnen. De groote overeenkomst van dit nest
met eene duikerklok valt te duidelijk in het oog
om hier verklaard te worden. Hoe er lucht komt
in die eel, was nog voor eenige jaren een raadsel.
Het is bekend dat de luehtbellen die op vele onder
water groeiende planten gezien worden, bijna geheel
uit zuurstofgas bestaan, dat door de plant wordt
uitgewasemd, en zoo dienstig is om het water te
zuiveren en voor het leven der dieren geschikt te
houden. Sommige dierkundigen meenden toen dat
de lucht die in de eel van de waterspin gevonden
wordt, niets anders als zuurstofgas was, uitgewasemd door de plant waarop het nest vastgehecht
is, en dat het gas als opgevangen was toen het
naar boven steeg. Om dit punt voor goed uit te
maken deed de heer Bell, een engelsch natuurkundige, eene reeks van waarnemingen met de
waterspin, en deelde zijne uitkomsten aan de Linnean
Society mede. Die waarnemingen werden in 1856
gedaan, en de heer Bell zegt daarvan het volgende:
Eerste waarneming. Ik deed eene waterspin in
een glas met water waarin ik vooraf een gewone
moeras-aloe, Stratiotes aloides, zonder wortel geplaatst had. Dit deed ik in den namiddag van den
14 den November. Den volgenden morgen had de
spin een volkomen eironde eel gemaakt, gevuld
met lucht, omstreeks zoo groot als een eikel, en
waarin zij zat.
Tweede waarneming. Op den 15 den November
deed ik in een ander ook met moeras-aloen en water
gevuld glas, zes waterspinnen. Een daarvan begon
omstreeks te vijf uur na den middag haar nest te
maken. Na veel rondloopen steeg zij naar de oppervlakte en verkreeg daar een luchtbel, waarmede
zij onmiddellijk en schielijk naar beneden ging:
de luchtbel werd van het lichaam losgemaakt en
in de eel gebracht. Daar de eel aan de eene zijde
tegen het glas aan gemaakt was, ingesloten tusschen twee bladeren van die planten, kon ik alle
handelingen van de spin met gemak gadeslaan.
Toen dat gedaan was, ging het dier weer naar
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haar van den buik nat, toen ik haar kreeg; ik
zette haar op vloeipapier totdat zij droog waren.
Toen zij weer in het water gedaan waren, bleven
er twee onder een stuk kurk dat er op dreef, zitten, en het haar dat nu droog was, hield het luchtn a e l k a n d e r , o p e e n a n d e r e n tijd m e t e e n vrij l a n g e
tusschenpoos, en gedurende dien tijd was het diertje laagje vast zooals gewoonlijk. Een van beiden
druk bezig om de schoone doorschijnende eel grooter kwam toen boven water, hechtte de kurk aan het
te maken en een fraaie gedaante te geven: de glas vast, spon een web tegen het laatste, en bleef
spin liep er uit en in, drukte er op de eene plaats toen in dat web zitten ongeveer een duim hoog
tegen aan, haalde een ander gedeelte wat naar boven de oppervlakte van het water. Na daar twee
binnen, en bevestigde haar steviger aan de bla- dagen gezeten te hebben, ging zij weer in het waderen. Eindelijk scheen zij er over voldaan, kroop ter, en maakte haar winterkwartier gereed.
De waterspin plaatst hare eieren in die eel: zij
er toen in en bleef er met den kop naar beneden
in zitten. De eel had nu de grootte en bijna ook spint een schuitvormige cocon, en maakt die in de
de gedaante van een halven eikel, dwars doorge- eel dicht bij den top vast. In dien cocon liggen
ongeveer honsneden, met
derd ronde en
het ronde gezeer kleine eideelte naar botjes. De eel
ven gekeerd.
dient den spinDerde waarnen die haar
neming. Het
eersten levenseenige verschil
tijd onder watusschen deze
ter doorbrenen de vorige
gen, werkelijk
waarneming
tot
huis; als zij
was dat de
groot genoeg
spin niet zoo
geworden is
lang werk had
om
zelve een
om hare eel te
huis te boumaken. In geen
wen, doet zij
van alle glazen
het en brengt
zag men zelfs
hare prooi er
een enkel zuurin voordat zij
stofgasbelletje
die opeet.
door de planted
De kleur van
ontwikkeld.
de waterspin is
De wijze
bruin met een
waarop de spin
grijzen weerin het bezit van
schijn, verooreen luchtbel
Be waterspin en haar luchtcel.
zaakt door het
komt, is zeer
opmerkelijk, en zoo ver ik weet nooit nauwkeurig dikke haar dat het geheele lichaam overdekt, en
beschreven. Zij gaat langzaam naar de oppervlakte met een roodachtigen glans op het kopborststuk.
van het water, door middel van een draad spinsel De lezer moet deze spin niet verwarren met een
die van een der bladeren tot aan de oppervlakte andere spin,de bloed spin, die ook wel den naam
reikt. Zoodra zij de oppervlakte van het water be- van waterspin draagt, de Hydrachna omenta; deze
reikt heeft, steekt zij haar achterste naar boven is helder scharlakenrood van kleur, en ziet er als
en buiten het water, en stelt zoodoende een ge- van fluweel uit.
Wood zegt dat ten gevolge van de liefhebberij
deelte van haar lichaam eenigen tijd aan de lucht
bloot, en dan vangt zij als met een greep een lucht- voor aquariums, de waterspin in Engeland op sombel, die niet slechts aan de haren zitten blijft die mige plaatsen zeer zeldzaam geworden is waar
haar buik bedekken, maar ook door de beide ach- zij voorheen in grooten overvloed voorkwam, daar
terpooten vastgehouden wordt: op het oogenblik dat zij in menigte gevangen wordt door lieden die in
zij den luchtdruppel vangt, slaat zij die pooten over voorwerpen voor het aquarium handel drijven.
elkander heen. Dan gaat zij schielijk naar beneden
Behalve de beide boven beschrevene spinnen die
langs de draad naar hare eel, steekt haar achterste in het water leven, vinden wij in ons land nog een
daarin en laat de luchtbel los.
andere spin die niet zoozeer in als wel op het
water
leeft. Hetisde vlotspin, Dolomedes fimbriaVierde waarneming. Van eenige spinnen was het
boven, en haalde een andere luchtbel naar beneden,
die op de zelfde wijs in de eel gebracht werd.
Op die wijze werden er niet minder dan veertien reizen gedaan, soms twee of drie zeer kort
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tus j die levensgroot op onderstaand plaatje is zij weer onder water veiligheid kunnen vinden.
afgebeeld. Uit die afbeelding blijkt ons dat bet Er zijn insekten, zooals de juffers en haften, die
een vrij groote spin is: zij behoort dan ook ze- hunne vleugels op de oppervlakte van het water
ker tot de grootste soorten onder onze inland- krijgen, en die door de spin gegrepen kunnen worsche spinnen. Ook is zij een zeer schoon dier: den , voordat zij krachtig genoeg geworden zijn om
hare kleur is over het algemeen chocolade-bruin, te vliegen. Ook zijn er vele insekten die onopeen vrij breede oranjekleurige band loopt rondom houdelijk het water doorkruisen om prooi te zoeken,
het kopborststuk en het achterlijf heen, en boven en die zelven gevangen worden door de sterkere
op het laatste vindt men een dubbele rij van kleine en even roofzuchtige spin. Bovendien vlinders,
witte vlekjes, terwijl eenige korte donkere dwars- vliegen, muggen, kevers en andere insekten vallen
strepen daar tusschen door loopen. De pooten zijn onophoudelijk in het water, en dezen worden gemakkelijk ten buit van de vlotspin die er terstond
bleekrood van kleur.
Deze spin behoort tot de groep van spinnen die op los gaat als zij te vergeefs worstelen om weer
geen web weven, maar op insekten loeren en hare in de lucht te komen, hen grijpt, naar haar vlot
brengt, en hen daar op
prooi jagen op de wijze
haar gemak opeet.
der vleeschetende geDe vlotspin zit niet
wervelde dieren. Zij
slechts op haar vlot te
mag ongetwijfeld tot de
loeren op een prooi die
wolfspinnen gerekend
onder haar bereik mocht
worden, en is er ten
komen, maar als zij erminste na mede vergens een insekt op het
want.
water
ziet, verlaat zij
De vlotspin wordt
haar vlot, loopt snel
slechts in venenen moeover het water, vangt
rassige plaatsen gevonhare prooi en gaat er
den. Niet tevreden met
mede naar het vlot teinsekten op het land te
rug. Zelfs kan zij onder
jagen, volgt zij hen op
water gaan, en doet dat
het water, op welks opsoms wel verscheidene
pervlakte zij zeer goed
duimen diep. Dit doet
kan loopen. Zij heeft
De vlotspin.
zij echter niet door te
echter op het water
eene plaats noodig om er op uit te rusten, en duiken, zooals de waterspin, maar door middel
vormt te dien einde een vlot uit drooge bladeren van waterplanten langs welker stengels zij naar
en dergelijke plantendeelen, die zij tot een ruwen beneden kruipt. Haar vermogen om eenigen tijd onbal door middel van spinweb aan elkander ver- der de oppervlakte van het water in het leven te kunbindt. Op dat vlot zit de spin, en laat zich daar- nen blijven, is dikwijls het middel om haar leven
mede door den wind over het water heen bla- te redden, want als zij een vijand ziet naderen, verzen waarheen de luchtstroom ook gericht is; zij schuilt zij zich schielijk onder het vlot, en wacht
schijnt geen middel te hebben om haar vlot te daar in veiligheid totdat het gevaar voorbij is.
besturen.
aan voedsel heeft zij zeker nooit, want
de waterinsekten moeten telkens naar boven komen
om lucht in te ademen, en ofschoon zij daartoe
slechts een of twee seconden aan de oppervlakte
blijven, kan de spin hen toch pakken voordat
Grebrek

Op de zelfde plaatsen leeft ook nog eene naverwante soort van spin, de roofspin,Lycosa piratica, die een dergelijke levenswijze leidt, ook haar
prooi op het water najaagt en ook onder water
gaat, maar die daarin vooral van de vlotspin verschilt dat zij geen vlot maakt.

EEN PHILOSO 3CHE DROOM.

Ik had den avond met lezen doorgebracht, totdat *mijne oogen vermoeid werden van het zien
van letters. Ik dacht na over de hooge vlucht die
door den menschelijken geest genomen wordt, over
alles wat wij reeds weten, maar ook, als een natuurlijk gevolg van zulke bespiegelingen, over de
vele dingen die wij niet weten. Ik dacht na over
onze hedendaagsche wetenschap en over het bijgeloof van voorheen; over de aandrift tot weten

die in de ziel van den mensch sluimert, en niet
zelden wakker wordt ; en over de pogingen door
den mensch reeds gedaan om licht te krijgen in
dingen die hem duister waren. Ik dacht na over
den strijd tusschen weten en gelooven, over oorzaken en gevolgen, over feiten en theorien, over
hypothesen en conclusion. Het schijnt dat ik toen
insluimerde, en ik verbeeldde mij dat er mij een
papier voorgehouden werd waarop geschreven stond:
la
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"Herinner u, o mijn zoon, dat de natuur met
een metalen sluier bedekt is; dat de vereenigde
pogingen van alle menschen en van alle tijden
geen slip van dien sluier kunnen oplichten; en
dat de wetenschap van den wijze bestaat in het
erkennen van het punt waar de wetenschap ophoudt en de geheimenissen aanvangen, en zijne
wijsheid in het eerbiedigen van dat punt.
Barthelemy."
Barthelemy, die naam bracht mij in Frankrijk.
Ik droomde dat ik te Parijs was in de laatste
dagen der regeering van Lodewijk den Veertiende. Het volk begon reeds den druk van het
koningschap te gevoelen: de zaden waaruit later
de revolutie zou opwassen, begonnen reeds te
ontkiemen. Theologie en metaphysica werden de
onuitputtelijke bewaarplaatsen waaruit elk wapenen haalde om het gezag van den koning aan te
tasten of te verdedigen. Velen werden uit staatkundige beweegredenen twijfelaars in het godsdienstige, want kerk en staat heetten toen een,
en het bewijzen van de dwalingen der priesters
was dus tevens eene bestrijding van den koning. In
die dagen dan, droomde ik dat ik te Parijs was.
Het was midden in den zomer, de zon stond hoog
aan den hemel, en wierp hare gouden stralen op
de golfjes van de Seine, op de kruinen der boomen en de gevels der huizen. Dat gezicht bracht
mij in verrukking: ik daclit over de grootheid van
den Schepper, en over de ontelbare redenen die de
mensch heeft om Hem dankbaar te zijn, toen ik
een man op mij zag afkomen, een philosoof, een
bovennatuurkundige. Men kon het hem aanzien
dat hij over zich zelven voldaan was, zijn oog
schitterde van genoegen, en terstond begon hij
tot mij te spreken als iemand die haast heeft om
een goede tijding over te brengen, of als iemand
die te ongeduldig is te vertellen wat hij te zeggen heeft, om eerst nog de gewone plichtplegingen te doen.

staan der ziel niet met phrasen en rijkdom van
woorden bestrijden, maar met onwedersprekelijke
bewijzen, getrokken uit de eeuwige onderlinge
tegenstrijdigheden der wijsgeeren en zelfs van de
heiligen die over de ziel gesproken hebben. Nu
zegt Quinctilianus: "als groote geesten en die als
zoodanig bekend staan, het niet eens kunnen worden, zelfs na eeuwenlange onderzoekingen niet,
over eene oorzaak of een gevolg, dan mag men
vrijelijk het bestaan van die dingen loochenen."
Door het aannemen van dat beginsel zijn de wijsgeeren er toe gekomen om, bij voorbeeld, het
bestaan van spoken, schimmen, heksen, toovenaars, geesten en dergelijke dingen te ontkennen,
en die ontkenning alleen is de waarheid. Van dat
zelfde beginsel ga ook ik uit, want ook ik ben
een wijsgeier, en daarom ontken ik het bestaan
der ziel. Ik vraag: wat is de ziel?
Een altijd in beweging zijnde natuur, zegt
Thales.
«

Een getal dat in zich zelven opgaat, zegt Pythagoras.
Een vlugge lucht of damp, zegt Plutarchus.
Gij bedriegt u, zegt Aristoteles, zij is eerder
een zeer hevig vuur.
Wel neen, zegt Hipponius, zij is een zeer licht
water.
Gij bedoelt zeker een samenstel van aarde en
water, zegt Anaximander.
Twist toch niet langer, roept Empedocles, gij
hebt alien gelijk, want zij is een mengsel van
alle vier elementen.
Neen, neen, roepen nog anderen: Democritus
zegt: zij is een eenvoudig wezen; Aristoteles, een
samengesteld wezen; Aristoxenus, eene harmonie;
Zeno, een hemelsch vuur; Lucretius, een ophooping van vluchtige en zeer fijne atomen; Plato,
een vonk der godheid; Asclepiades, een strijd der
zinnen.
En verder, waar huist zij? Hippocrates plaatst
"Vriend, riep hij mij toe, gij moogt mij gelukhaar in de hersenen; Epicurus in de maag; Erawenschen met mijne ontdekking: ik heb lang nagedacht over de ziel van den mensch, en de uit- sistratus in de hersenvliezen; terwijl Strato tevrekomst van die lange overpeinzingen is dat hetgeen den is met haar tusschen de wenkbrauwen te plaatmen gewoon is ziel te noemen, niets meer dan een sen. Zij zit in het bloed, roepen Mozes en Critias
hoi en zinledig woord, niets meer dan een klank te gelijk; ja, in het hart, voegt Empedocles er
is, en dus dat gij noch ik een ziel hebben: wat bij; zeg toch in het middenrif, schreeuwt Plutarchus ; foei, hoe dom, zegt Descartes, in het corpus
ik bewijzen kan."
quadrigeminum.
Neen, in den navel, roepen omhet
"Hei daar! riep ik uit, bedaar wat! loopt het
bij u door? Als gij u zelf beneden het dier wilt hardst de eerwaarde abt Simeon van Xerocerque
stellen, het is mij wel, maar ik bid u, blijf van en de monniken van den berg Athos, met de gemijne ziel af; ik bedank voor de eer om lager te heele secte der Omphalopsychen.
Is zij sterfelijk ? zooals Lucretius meent. De Sadstaan dan de dieren."
duceen,
die aan God geloofden, loochenden de on"Nu, als gij uitgepraat hebt, antwoordde hij,
sterfelijkheid
der ziel; de Chirokeezen en de bekomt zeker de beurt weer aan mij. Ik wist wel
vooruit dat gij u niet zonder bewijzen gewonnen woners der Marianne-eilanden gelooven integendeel
zoudt geven, maar die zal ik u geven. Laat ons aan de onsterfelijkheid der ziel en niet aan God. Zij
bedaard redeneeren: ik wil het denkbeeldige be- is stoffelijk, naar de meening van Tertullianus,
Averrhoes, Bembo, Cardanus, Cesalpini, Taurell,
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Viviani, Hobbes, en vele anderen. Zij is onstoffelijk, felijk zijn, en dat zijne aanwezigheid hier op aarde
zooals de meeste kerkvaders , Malebranche en alle doelloos is, veroorloof mij nu u op mijn beurt, door
Cartesianen, gelooven. St. Hieronymus, St. Augus- de kracht der zelfde redeneering, te overtuigen
tinus en St. Gregorius verklaren, ten aanhoorevan dat gij vreeselijk dwaalt als gij aan het bestaan
de gelieele wereld, dat zij onbevoegd zijn om in der zon gelooft. Ik vraag dus: wat is de zon? Is
dezen te oordeelen, en stellen de uitspraak over zij een vurige wolk, een vuurspuwende berg, een
de kwestie eenige eeuwen uit. Maar zoo beschroomd vuur dat uitgebluscht en weder ontstoken wordt,
ben ik niet: ik zal ook geenszins, zooals de Ouden, een spiegel, een vijfde element, een samenstel
de ziel en den geest, anima et mens, van elkandervan onderscheidene vuren, een levende vlam, een
trachten te onderseheiden, neen, bij zooveel tegen- bol die lichtstralen uitzendt, een bol die licht
spraak, bij zooveel onzekerheid, maak ik de stel- ontvangt, zooals beurtelings Xenophanes, Metroling van Quinctilianus tot de mijne, ikontken,en dorus, Democritus, Philolaus, Plato, Antisthenes,
verklaar openlijk dat de ziel een droombeeld on- Pythagoras en Newton meenden? Heraclitus geeft
zer goede voorouders is, een droombeeld dat men de zon een middenlijn van een voet grootte, Anagelijk moet rekenen met den steen derwijzen, met xagoras geeft haar de grootte van den Peloponnehet levenselixer, met spoken en geesten, en der- sus, Anaximander die van onze aarde; en terwyl
Eudoxus haar negen, en Thales haar zestig maal
gelijke dwaasheden."
Onder het spreken waren wij de laan uitgewan- grooter dan de maan noemt, geeft Lucretius haar
deld, waarin ons gesprek begonnen was, en ston- den omvang dien zij van de aarde gezien schijnt
den wij nu op een opene, aan de felle zonnestralen te hebben, vermindert Anaximenes hare grootte
blootgestelde ruimte. "0 geleerde vriend, zei ik, tot die van een boomblad, en noemt Cassini haar
terwijl ik hem mijne hand op den schouder leide, een millioen maal grooter dan de aarde."
"Jawel, jawel, maar zij verschroeit mijn huid."
om hem zoo te doen stilstaan, ik geef mijne vol"Zij kan uwe huid niet verschroeien als zij niet
komene goedkeuring aan uwe manier van redeneeren; door elk betwistbaar punt zoo maar in eens bestaat, en ik ben juist bezig u daarvan te overte ontkennen, lost gij zooveel zwarigheden op, en tuigen. Hoor maar verder. Xenophanes beweert
maakt gij ons het leven zoo gemakkelijk, dat gij dat elke aardgordel zijn eigene zon heeft; Empemij overtuigd hebt dat gij gelijk hebt, en dat gij docles meent dat er twee zonnen zijn, gelijk St.
Thomas geloofde dat de mensch twee zielen had,
en Quinctilianus beiden groote mannen zijn."
"Dat vind ik zelf ook, antwoordde hij, doch ver- wat gij vergeten hebt te zeggen en wat uwebewijsoorloof mij dat ik het mij wat gemakkelijker maak voering nog onweerstaanbaarder gemaakt zou hebom uwe complimenten te ontvangen; laat ons in de ben. Alle overige natuurkenners gelooven aan een
schaduw gaan, want de zon verbrandt ons hier." enkele zon. Er zijn dus ook in dezen tegenstrijdige
"Wat zegt gij, de zon! Hoe is 't mogelijk! Gij gevoelens in menigte. Ik maak derhalve het beeen vijand van vooroordeelen, kunt gij u ook niet ginsel van Quinctilianus en dat van u tot het
ontdoen van het vooroordeel dat men d e z o n noemt; mijne: ik ontken, en verklaar openlijk dat het
bestaan der zon een droombeeld onzer goede voorgelooft gij aan het bestaan der zon?"
. "Of ik aan de zon geloof! Ik word waarlijkwel ouders is, dat men gelijk moet stellen met den
gedwongen* te gelooven dat er een zon is, want steen der wijzen, het levenselixer, met spoken en
geesten, met de ziel...^"
ik voel dat zij mij verscliroeit!"
"Geloof wat ge wilt, riep nu de wijsgeer, en
"Komaan, zei ik, laat ons bedaard redeneeren,
verliet
zoo schielijk mogelijk zijn zonnige standmaar toch hier op deze plaats staan blijven. Ik
heb ook niet gedacht dat gij u zonder goede be- plaats om een schaduwrijk plekje op te zoeken;
wijsredenen gewonnen zoudt geven, en die wil ik maar terwijl gij stondt te redeneeren heeft de zon
u verschaffen. Ik heb tot heden altijd geloofd dat mijne hersenen gebraden."
"Ga, zeide ik, en hoe geleerd gij ook zijn moogt,
de verwonderlijke harmonie die wij overal in de
natuur waarnemen, de grootheid van den mensch, tracht te begrijpen dat de onsterfelijke ziel van
de macht van zijne denkbeelden, de heerlijke schep- den mensch in de onstoffelijke wereld is, wat de
ping waarin hij heer en meester is, zijne voor- zon is in de stoffelijke; mensch, heer der scheptreffelijke rede, hem gegeven tot een toom voor ping, stel geen eer in het met voeten treden van
zijne hartstochten en driften, meer dan genoeg uwe kroon, in het loochenen van uwe onsterfeden afstand aantoonden, die hem van de redelooze lijkheid."
Toen werd ik wakker, en verwonderde mij hoe
dieren scheidt. Maar thans, nu gij mij door de
wet der tegenstrijdigheden van Quinctilianus be- een mensch toch zoo mooi kan droomen.
wezen hebt dat zijne ziel en zijne gedachten stof-
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1
MIJNWERKERS IN EUROPA.

Gelijk de mijnwerker in de steenkoolmijnen zich
van den landbouwer en andere bewoners van de
oppervlakte der aarde door een geheel ander voorkomen, door eene andere levenswijs, door andere
zeden en gebruiken onderscheidt, verschilt ook de

leeren gordel 0111 de lendenen ten einde er den
hamer, liet houweel en de lamp mede vast te houden; een buis met nauwe mouwen, en poffen op
de schouders; een stevige vilten muts; ziedaar het
gewaad dat gedragen werd op den dag waarop de
mijn voor het eerst werd ontgonnen, en dat nog
heden in de oude duitsche mijnen gedragen wordt.
In de meeste mijnen doet men een gebed voordat

Biddende mijnwerkers in Duitschland.

man die zijn leven in ertsmijnen doorbrengt, van de werkers in de mijn gaan. Niet zelden zegt de
elken anderen werkman op aarde. Hij is het type ingenieur zelf het daarvoor bestemde formulier op.
van den mijnwerker, van den onderaardschen wroe- De mijnwerkers staan met de muts in de lb and
ter. In geheel Duitschland, in Saksen, Pruissen, om hem heen. De in het rond aan het houtwerk
Bohemen, Hongarije, Tyrol, overal is de mijn- hangende lampen verlichten dit treffende tooneel;
werker aan oude gebruiken gehecht. Zijn kostuum terwijl de korporaal, die het werk besturen zal,
is nog altijd als van ouds. Een leeren schootsvel met de hand aan zijn muts geslagen reeds op de
van achteren; leeren kussens op de knieen; een ladder staat. die alien naar den . bodem van den put
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zal voeren. Op de plaat op de vorige bladzijde
ziet gij zulk een tooneel voorgesteld.
Doch de duitsche mijnwerker mag de gewoonten
en het gewaad zijner voorvaderen behouden hebben , ook hun bij geloof heeft hij niet afgelegd. Hij
gelooft aan kaboutermannetjes, aan aardmannetjes,
hij gelooft dat er booze en goede aardgeesten zijn:
zij heeten Nickel en Kobolt. Om die gnomen te
vriend te houden, heeft hij hunne namen gegeven aan
twee metalen die in de saksische mijnen voor het
eerst gevonden zijn, het nikkel en het kobalt. Die
aardmannetjes vullen of ledigen de ertsader al naar
zij verkiezen. Als zij in een goede luim zijn,
brengen zij altijd weer evenveel erts aan als er
uit de ader gehaald wordt, maar als zij boos zijn,

ons naar de rijkste gedeelten van de ader. En eindelijk, wees onze voorspraak bij God of bij Beelzebuth: Sint Nickel en Sint Kobolt, orate pro nobis /"
Doch het zijn niet slechts mannen die in de
mijnen werken, ook vrouwen doen dat. In Frankrijk werken sedert eenigen tijd geen vrouwen meer
in de steenkoolmijnen; in Belgie en in Engeland
vindt men nog wel in sommige steenkoolmijnen
vrouwen aan het werk, doch in veel kleiner getal
dan voorheen, terwijl dit gebruik hoe langer hoe
zeldzamer wordt. Daarom zal het zeker niet onbelangrijk zijn hier een afbeelding van de kleederdracht der vrouwelijke mijnwerkers te geven. De plaat op deze bladzijde vertoont ons een
groepie mannelijke en vrouwelijke mijnwerkers uit

Mannelijke en vrouwelijke mijnwerkers in Belgie.

breken en verbergen zij de ader, en beletten den
mijnwerker haar terug te vinden. Als zij zeer boos
zijn gemaakt, betooveren zij hem, doen hem van
de ladder vallen, of verbryzelen hem onder een
vallend rotsblok. Daarom doet de mijnwerker • ook
alles wat mogelijk is om die geesten te vriend te
houden. Hij zet hier en daar in de mijn, op een
verborgene plaats, iets neder voor de aardmannetjes: brood, koek, zelfs geld. En dan bidt hij:
"Sint Nickel en Sint Kobolt! bewaar ons voorontploffingen van mijngas, voor instortingen, voor
overstroomingen, voor het vallen in putten. Wees
ons goedgunstig. Doe ons de ader terug vinden
als wij die verloren hebben, maar bovenal geleid

de steenkoolmijnen van Charleroi in Belgie; zij
zijn in hunne werkpakjes gekleed: onze plaat is
naar eene photografie geteekend. Het werk der
vrouwen in de mijn bestaat in het laden der waggons,
of in het voortduwen van de geladene wagons over
de rails naar den bodem van den put waaruit de
steenkool naar boven gehaald wordt. Buiten de
mijn schiften, zeven en wasschen vrouwen de steenkool, dat geen zwaar werk is, en zeer goed door
haar gedaan kan worden. Kinderen doen bijna het
zelfde werk als vrouwen: beiden verdienen daarmede in Frankrijk en Belgie van 1 tot 2 francs
daags; in Engeland en Amerika wel de helft meer.
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tongvallen en de wijzen van de gedachten in te
kleeden, verschillen te veel bij de verschillende
volkstammen, de eigenaardigheden van elk menProf. Harting heeft in zijn geestig werkje ge- sch enras blinken te veel door in de wijze waarop
titeld Anno 2065, onder vele andere dingen die het zijne gedachten mededeelt, om te kunnen gezijn natuurkundig-profetische geest hem doet zien, looven dat ooit een Rus een gesprek zal kunook gesproken over de re is taal die over 200 jaar nen voeren met een Italiaan, of een Chinees met
algemeen in gebruik zal zijn.
een Arabier, namelijk in een en den zelfden tongEichthal zegt: "dat alle volken thans op weg val, in een en de zelfde taal sprekende. En toch,
zijn om eene enkele maatschappij, een algemeene zegt ge, zoo moet het komen. Juist, maar ermoet
broederschap te vormen, daaraan kan men onmo- iets op gevonden worden. Naar mijne bescheidene
gelijk meer twijfelen. Godsdienst, staatkunde, wijs- meening, die ik hier gaarne voor eene betere geef,
begeerte, kunsten, wetenschappen, industrie en maar die in elk geval eene gedachte tot grondslag
handel, alles leidt ons tot dat besluit. Maar als heeft die misschien tot het ontstaan van andere
dat zoo is, als dat de toekomstige staat van de gedachten aanleiding kan geven, zou het op de
menschheid is, dan moet het eerste gevolg van die volgende wijze kunnen gaan:
groote gebeurtenis de vorming zijn van een algeVooreerst, hier en daar vinden wij reeds iets dat
meene taal, een taal die de verschillende tong- naar een algemeene taal zweemt. Rondom de geheele
vallen — de kenmerken en de onderpanden van de Middellandsche zee verstaan de menschen elkanindividualiteit der volken — bestaan latende, echter der : de Spanjaarden der kusten spreken met Franhet medium is voor het Internationale verkeer tus- schen en Italianen, met Grieken en Turk en, met
schen volken en individuen; eene taal die te Syriers en Egyptenaren en Algerijnen, en omgezelfder tijd ook dient om de verhevene waarheden keerd Algerijnen met Grieken, Franschen enz. Maar
uit te drukken, die zoowel de grondslag als de zij spreken niet elk hunne eigene taal, neen, zij
verbindingsband der maatschappij en zijn, waar- spreken een soort van taal samengesteld uit woorden
heden die zich dus overal in den zelfden algemee- van alle talen die rondom de Middellandsche zee genen vorm moeten vertoonen." Wie weet of Prof. sproken worden, zij spreken de lingua franca, een
Harting geen gelijk zal krijgen, en al mag die gebrekkig mengelmoes van fransch en grieksch,
algemeene broederschap, waarvan Eichthal spreekt, van italiaansch en arabisch. Maar duizenden spreover 200 jaar misschien nog meer bestaan in de ken die lingua franca, want het is een zeer eenhoofden van hen die het wel meenen met de voudige taal, een taal die gemakkelijk aangeleerd
menschheid dan in de werkelijkheid, een reistaal wordt, een taal voldoende voor de behoeften van
zal er over 200 jaar wel geboren zijn.
die haar spreken.
Zeker, bij de uitbreiding die spoorwegen en teZoo is het ook in onze oost-indische bezittinlegrafen dan verkregen zullen hebben, bij de mo- gen: op Java leven Javanen, Maleiers, Chineezen,
gelijkheid dat over 200 jaar de luchtvaart in voile Arabieren, Negers uit Afrika, Nederlanders, Enwerking zal zijn, bij het wegvallenvan afstanden, gelschen en bovendien vele inboorlingen van nabubij het gemakkelijke verkeer dat er dan ontstaan rige landen, Soematranen, Madoereezen, Balineezen,
zal zijn tusschen de verst van elkander wonende te veel om te noemen. Nu, al die menschen sprevolken der aarde, zal er noodzakelijk een taal ken hunne eigene taal, maar bovendien spreken
moeten zijn, waarin alle volken met elkander zul- zij eene taal die niet hunne eigene is, niet eene
len kunnen spreken; er zal een taal moeten zijn die uit verschillende talen gevormd is, zooals de
waarin b. v. een Rus zijne gedachten kan mede- lingua franca, — neen, zij alien spreken de eendeelen aan een Spanjaard, een Otaheiter aan een voudigste taal die daar op Java gesproken wordt,
Deen, een Duitscher de zijnen aan een Turk.
namelijk het maleisch. De Chinees spreekt daar
Gewis, de vraag is maar: hoe zal die algemeene in 't maleisch met den Arabier, de Javaan met
taal, die reistaal geboren worden? Zal het een den Nederlander, de Nederlander met den Maleier,
enkele taal zijn, een nieuwe taal die nog niet en alien verstaan elkander. Nu, het maleisch is
bestaat, of zal het een taal zijn samengesteld uit eene zeer eenvoudige taal, het meervoud b. v.
woorden van verschillende volken die thans leven; wordt gevormd door de eenvoudige herhaling van
zal het eene verzameling van woorden zijn uit het enkelvoud: orang, mensch, orang-orang, menonderscheidene talen, de besten namelijk uit alien ? schen; tijden en wijzen hebben de werkwoorden
Bij voorbeeld, zal de Engelschman er zijn gentle- niet: Jcassi api, geef vuur, Jcassi api, ik geef
manlike en zijn comfort aan lever en, de Franschmanvuur, Jcassi api, ik zal vuur geven; het ligt maar
zijn gentil en zijn burlesque, de Duitscher zijn aan den toon waarop men spreekt, vragendof beSchadenfreude en zijn Sehnsucht, en meer zulke
velend enz.
veelzeggende, voor anderen onvertaalbare woorden?
En wat is nu de oorzaak, dat zoowel de lingua
Zeker niet, de vormen der taal, de klanken, de franca als het maleisch zoo algemeen in gebruik
DENKBEELDEN OVER EEN ALGEMEENE TAAL.
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zijn? Niets anders als de groote eenvoudigheid, als schuimende golven, lucht en water, anders
de geringe samengesteldheid dier talen, het ge- niets. Ja toch, zie ginds is ook een schip, maar
mak waarmede zij aangeleerd worden, de gemak- het is nog ver af, te ver voor het geluid van de
kelijkheid waarmede iedereen die talen uitspreekt. menschelijke stem, om zich verstaanbaar te maken
Eenvoudig, hoe eenvoudiger hoebeter, moet dus, aan boord van den vreemdeling. En toch, men zou
naar het schijnt, de taal worden die eens dereis- zoo gaarne iets willen weten of ontvangenvan dat
taal, de algemeene taal zal zijn. Dus, wij moeten andere schip: waar komt het vandaan, waar gaat het
de minst ontwikkelde, de eenvoudigste taal uit- heen, is er ook een doctor aan boord voor de zieken ?
zoeken en die aanleeren, en dat moet iedereen Maar geen nood, het duurt geen kwartier of beide
doen, en dan zullen alien met elkander spreken, schepen weten wie zij zijn, waar beidenheen gaan,
zooals nu op Java volken, uit oost en west en noord of zij elkander kunnen bijstaan enz. Zij hebben dat
en zuid bijeengekomen, met elkander kunnen spre- te danken aan de signalen, aan de seinen die zij
ken; of wij moeten een taal vormen, hoofdzakelijk beiden gegeven hebben. Mag ik u zeggen hoe het
uit woorden bestaande die in vele talen bijna gelijk- gaat met die signalen?
luidend en gelijkbeteekenend zijn, zooals: m e n s c h, Het signalenstelsel van kapt. Marryat dat teman, Mann, man; z a k, sac; b a 1, b o 1, balle, bottle;
genwoordig door alle zeevarenden aangenomen is,
drie, drei, three, lrois7 tres7 trio; huis, Hans, berust op tien verschillende vlaggetjes of wimpels,
house; woud, Wald, wold, weald, enz. enz. Eene
die elk een bepaald cijferteeken aanduiden. N°. 1
taal dus ongeveer zooals de lingua franca er eene wordt voorgesteld door een wit vierkant vlaggetje,
is. In elk geval zal een zeer samengestelde taal, met een blauw vierkant in het midden; N°. 2 door
een zeer ontwikkelde, een op een menigte taal- een horizontaal gestreept, blauw, wit en blauw;
kundige grondregels gebouwde taal, zeker niet licht N°. 3 door een vertikaal half wit en half rood; N°. 4
kans hebben om ooit de algemeene taal, de reis- door een spitse blauwe vlag met een wit kruis,
taal te worden. De Duitscliers kunnen gerust zijn enz.; kortom tien verschillende vlaggetjes om de
dat de taal van het Preussische Vaterland nooit de
cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 0 aan te
wereldtaal zal worden; de taal der Chineezen zal duiden. Wordt nu N°. 1 in top gehaald en verhet ook niet zijn: het engelsch heeft veel meer volgens daaronder N°. 2, dan beteekent dat nakans — en toch nooit zal een Italiaap zijn mond tuurlijk N°. 12; haalt men N°. 4 op en daarna
kunnen plooien om een gedicht van Byron te re- het vlaggetje dat N°. 0 beteekent, dan is dat naciteeren, nooit zal een Eskimo spreken in de taal tuurlijk N°. 40. Nu heeft elk schip een woordenwaarin Longfellow dichtte.
boek of liever een lijst van spreekwijzen, van phraDoch er is een groot bezwaar. Om b. v. te zeg- sen, aan boord, elk in zijn eigene taal, waarin
gen: "ik heb honger", of "wat kost dat"? of "hoe getallen gedrukt zijn tot bijna 8000, en achter elk
heet gij"? is zeker de eenvoudigste taal goed ge- getal leest men het eene of andere gezegde. Stelnoeg, en er is zeker wel een woord te vinden, len wij nu dat er door een onzer nederlandsche
waardoor elk mensch aan een ander te kennen kan schepen op zee een schip gezien wordt, dat den
geven dat hij honger heeft, of vragen kan wat hij gezagvoerder onbekend is: hij laat het signaal N°.
voor zeker ding moet betalen. Maar dat is niet 4910 ophijschen, dat beteekent: "wat schip is
genoeg: hoe grooter de vorderingen der beseha- dat"? Het andere schip leest N°. 4910, en de stuurving worden, des te meer woorden en uitdrukkin- man zegt (want het is een Engelschman) er wordt
gen, des te meer samengestelde phrasen zullen er gevraagd, what ship is that ? en hij antwoordt door
noodig zijn, om aan een ander te kennen te kun- het ophijschen van de eigene nummervlag van zijn
nen geven wat men te zeggen heeft. Een soort schip. Onze landsman haalt nu op N°. 2863: "Hebt
van lingua franca of een taal als het maleisch gij ook brieven mede te geven?" de Engelschman
zal niet voldoende zijn om te kunnen spreken over leest echter uit dat cijfer: Have you letters that 1
de uitvindingen en ontdekkingen, de uitkomsten der can take? en hij antwoordt metN0. 38, No. "Neen,
wetenschap en de ontwikkeling van het menschelijke
hij heeft geen brieven", zegt de stuurman. Nu,
verstand die er dan, na verloop van een paar honwensch hem dan goede reis, zegt de kapitein, en
derd jaar, gedaan en gevonden en waargenomen
de stuurman haalt het signaal N°. 6389: "Ik wensch
zullen zijn. En dus moet die algemeene taal een zeer
u een goede reis", op; maar de Engelschman leest
hoog ontwikkelde taal zijn, anders beteekent zij niets.
uit dat signaal: I wish you a good voyage. Hij beEn wat middel is daar nu op? Het denkbeeld dankt voor dien wensch door te groeten, dat is door
waarop die taal gebouwd moet worden, is er reeds: driemaal zijn vlag aan den bezaansgaffel op- en
de toepassing slechts moet veranderd, het bestaande neer te halen, en beide schepen vervolgen hun tocht.
moet gewijzigd worden. Hebt gij wel eens den
Nu zijn er bovendien nog bijzondere wimpels
zeeman zien werken met signal en, met seinen? om den naam van het schip te onderscheiden
Niet ? Verbeeld u dat een schip in zee is, en ner- van een plaatsnaam die niet zelden gelijk is; angens op de eindelooze vlakte is iets anders te zien deren om de verdubbeling van een cijfer aan te
%
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duiden; bij voorbeeld N°. 22 vertoont men door ken, van de doofstommen. Wij weten dat zij op
de signaalvlag voor N°. 2 met de eerste onder- de vingers spreken, dat zij voor elke letter een
sclieidingswimpel, wit met een roode vlek, er onder bepaald teeken gebruiken. Nu z i j n er zes en twinop te hijschen — maar met al die bijzonderbeden tig letters, en zij hebben dus zes en twintig teekens,
behoeven wij ons hier niet op te houden: het is terwijl er slechts tien cyfers zijn: wij kunnen dus
hier genoeg als de lezer door het zoo even ge- gemakkelijk tien verschillende houdingen of standen
zegde een denkbeeld gekregen heeft van de signalen der vingers bedenken om de tien cijfers uit te drukwaardoor zeelieden die elkanders taal niet spreken, ken. "Doch dat spreken op de vingers is zeer moeielijk te leeren, ik begrijp er ten minste niets van als
toch met elkander gedachten kunnen wisselen.
En als wij zulk een signalenstelsel nu eens toe- ik een paar doofstommen zie manoevreeren," zegt
pasten op het dagelijksche verkeer? Als het nu misschien deze of gene. Hebt gij het wel eens
door middel van signalen eens mogelijk was dat beproefd, is het wel zoo moeielijk als gij meent?
een Turk sprak met een Nederlander, of een Zweed Koop eens een handleiding voor de vingerspraak:
met een Tartaar ? Waarom niet ? Als elk in zijn zak er zijn kleine boekjes te koop voor 5 cent, en zelfs
had een woorden- of phrasenlijst met een getal er ziet men hier en daar wel eens een grove prent
voor om elke phrase aan te duiden, elk in zijne die voor 1 cent te koop is, met de vingerteekens
eigene taal maar alien de zelfde getallen, en men die de doofstommen gebruiken. Koop zulk een
was dan overeengekomen om elk cijfer aan te prent en oefen u eens een week lang, alle dagen
duiden door een of ander kenbaar en duidelijk een paar uur, ik wed dat gij dan reeds vlug geteeken, zooals de tien signaalvlaggetjes op de noeg uwe gedachten op de vingers weet mede te
schepen, dan zou men, by voorbeeld in een wag- deelen, en meer dan genoeg in staat zijt om de
gon gezeten, nog gemakkelijker met den vreem- vingerspraak van anderen te verstaan. Ik weet bij
deling tegen over zich een gesprek kunnen voe- eigen ondervinding dat het zoo is. Ook is het wel
ren dan nu de eene zeeman voert met den ande- aardig om bij voorbeeld met zijne huisgenooten
ren, zeilende op den grooten oceaan. Yerbeeld u op de vingers te kunnen spreken. Hoe licht geiemand, een Nederlander, zit in een waggon. Hij beurt het dat huisgenooten elkander iets willen
slaat zijn phrasenlijst op, zoekt de phrase: "Wie mededeelen in het bijzijn van een ander, en dat
zijt gij, Mijnheer," en vindt die op N°. 132; nu door dien ander juist niet gehoord behoeft te worhaalt hij drie stukjes papier of kaartjes uit zijn den. Yoorbeelden hiervan behoef ik zeker niet op
zak, een rood, een wit en een blauw: zij betee- te sommen. En nog iets, eigenlijk zijt gij verplicht
kenen nummer 1, 2 en 3; hij legt die b. v. op die kleine moeite te nemen, gij zijt het schuldig
zijn knie: eerst het roode, dan het blauwe en ein- aan de ongelukkigen die van de geheele maatdelijk het witte, en noodigt nu zijn overbuur uit, schappij afgescheiden, slechts door de vingerspraak
door er op te wijzen, om er naar te zien. Deze is in betrekking tot andere menschen staan. De meneen Franschman: hij slaat zijn eigen phrasenlijst schenliefde eischt dat gij, die zulke groote voorrechten hebt, die bezit wat den mensch tot mensch
op en vindt op N°. 132: Qui etes-vous, Monsieur?
Oogenblikkelijk noemt de andere zijn naam, en maakt, zijne spraak namelijk, de kleine moeite
voegt er zijne betrekking of zijn vak bij, door neemt om te leeren spreken met hen die datvoorhet vertoonen van een geel kaartje en een groen, recht missen. Ook wordt die moeite soms zeer bedie de cijfers 4 en 5 voorstellen, en onze Neder- loond: nooit zal ik het vroolijk dankbare gelaat
lander vindt in zijn dictionnaire op No. 45: "Stuur- van eene doofstomme vergeten, die niet kon weten en in 't geheel niet verwachtte dat ik de
man van een luchtballon."
Maar als dat zoo kan gaan, dan behoeven wij vingertaal sprak, en hoe verrast zij was toen ik
niet eens gekleurde kaartjes in den zak te hebben haar iets vroeg door middel van mijne vingers. En
om de cijfers aan te duiden, een wit kaartje met toen ik haar vroeg waarom het haar zoo veel genoeeen cijfer er op gedrukt, is nog veel beter; dan gen deed dat ik de vingertaal sprak, gaf zij duidelijk
behoeft er ten minste geen vergissing te gebeuren. genoeg te kennen: dat zij het zoo nederig vond van
Zekerlijk, op schepen zou dat niet gaan wegens iemand die spreken kon, dat die zich wel wilde
den afstand en het wapperen der vlaggetjes, maar bemoeien met eene doofstomme, met een wezen
in een spoorrijtuig of in een stoomboot is een ge- dat zooveel minder waard was. Die stumpert!
drukt cijfer voldoende.
Of het spreken op de vingers te leeren is en men
Doch als wij dit alles nu nog eens eenvoudiger er genot van kan hebben — mag ik u even eene
en gemakkelijker konden maken. Als wij die kaar- ware geschiedenis vertellen? In mijne geboortetjes met cijfers eens geheel konden missen. Welnu stad, Leeuwarden, was in mijn jeugd een predat kunnen wij. Wij hebben zoo even een uitvin- dikant bij de hervormde gemeente, die ten gevolge
ding van den zeeman tot de onze gemaakt, laat van jieht of van rheumatismus genoodzaakt werd
ons nu iets leeren van de ongelukkigen die niet zijn emeritaat te nemen. Ziekelijk en oud genoot
met elkander of met andere menschen kunnen spre- hij een welverdiende rust na een zeer bedrijvig
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leven. Eens in zijn kamer zittende, zag hij een
man zijn huis voorbijgaan, dien hij als een doofstomme kende. Hij liet hem roepen, en vroeghem,
sehrijvende op een lei "of hij wel in de kerk
kwam". — Neen, want ik hoor niets. — Hebt gij
vroeger onderwijs in den godsdienstgehad?— Ja,
te Groningen, in het Instituut voor Doofstommen. —
Hoe ging dat? — Op de vingers. — Zoudt gij
wenschen dat er hier ook iemand was die u op de
vingers les gaf in den godsdienst? — 0 ja. —
Zijn er meer doofstommen hier in de stad? — Ja
nog wel dertien. — Zouden die het ook wenschen ? —
Ja zeker. — Nu, kom dan maar met uw handleiding voor het spreken op de vingers, en leer mij
hoe ik moet doen. — En de oude, zieke heer ging
zijne rheumatische vingers buigen en uitstrekken,
en oefende zich in de taal der doofstommen, en
vier weken later gaf hij zijn eerste uur catechisatie aan doofstommen, en hield daarmede vol totdat de dood zijn oude vingers voor goed deed verstijven. Die edele man heette S. Crommelin.
Doch zoo vertellende dwalen wij van onze algemeene taal af. Wij waren reeds gekomen tot het
afschaffen van seinvlaggen, tot het afkeuren van
gekleurde en van genummerde kaartjes, tot het beweren dat wij met de vingers wel tien verschillende
teekens konden vormen om de tien cijfers 12 3 4
5 6 7 8 9 0 aan te duiden. Nu is het de vraag, hoe
moeten die teekens, die standen of houdingen der
vingers zijn? Zeker hoe eenvoudiger, hoe gemakkelijker, des te beter. Als wij eens stelden dat
wij voor elk cijfer een vinger aanwezen, tien cijfers en tien vingers, dat komt juist uit. Den duim
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der rechterhand opsteken beteekent 1, de wijsvinger der rechterhand beduidt 2 en zoo voort; de duim
der linkerhand 6, en de pink van die zelfde hand 0.
Om dan het getal 123 aan te duiden, vertoont men
van de rechterhand den duim, wijsvinger en middenvinger, eerst den duim opsteken en dan de vingers;
voor 321 eerst de middenvinger, dan de wijsvinger en dan de duim; voor 578 de pink der rechterhand eerst, dan de wijsvinger der linkerhand
en daarna de middenvinger van die zelfde hand;
voor 10 de duim der rechter- en de pink der linkerhand. Zoodoende kunnen wij alle denkbare getallen voorstellen, en met een klein, zeer compres
gedrukt lijstje van phrasen in den zak, zijn wij
klaar. Het spreekt van zelf dat gezegden die het
meest in het dagelijksche leven gebruikt worden,
zooals: "het is mooi weer," "waar gaat gij heen?"
"hoe vaart gij?" en dergelijken, met de laagste
getallen geteekend moeten zijn. En dan komt de
oefening en de gewoonte er bij: als wij een week
lang op die wijze op de vingers gesproken en ons
woordenboek geraadpleegd hebben, dan behoeven
wij niet eens meer op te zoeken, zoodra iemand
ons zijn middenvinger van de rechterhand vertoont,
om te weten dat hij het getal 3 bedoelt, en dat
er in ons phrasenlijstje achter staat "hoe vaart
gij?"al is de vrager een Franschman, en al vraagt
hij eigenlijk: comment vous portez-vous? Wij antwoorden hem dan met het opsteken van den duim
der linkerhand, n°. 6, en meenen daarmede "zeer
goed, en gij?" maar hij verstaat tres-Uen, et vous ?
Zou het zoo kunnen worden? En zouden wij het
nog beleven?

MUIZENESTEN.

De huismuis is zeer knap in het bouwen van een
Niet over muizenesten die wij soms in ons
hoofd hebben, zooals men wel eens zegt, doch die nest, maakt het uit zeer verschillende bouwstoffen,
en plaatst het op zeer
wij volgens de geleeronderscheidene
wijzen.
den muizen is sen
Er is in een huis bijna
moeten noemen, maar,
geen plaats te bedenzooals men het soms in
ken waar een muis niet
Holland uitdrukt, over
zou kunnen nestelen,
heuschelijke muials zij niet verjaagd
zenesten wil ik hier een.
wordt; en er is naupaar woorden spreken.
welijks iets te bedenOp een vorige bladzijde
ken waarvan zij geen
heb ik u van het kunstinest zou kunnen mage nest van de dwergken.
In het boven bemuis verteld, en tevens
doelde opstel heb ik u
eene korte beschryving
reeds verteld van eene
van dat diertje gegemuis die uit ledige en
ven. Eene beschrijving
gebrokene notenschilvan onze gewone hui slen een nest gemaakt
muis, Mus musculus,
Een muizenest in een flesch.
had. Hooi, bladeren,
zal hier wel onnoodig
zijn: iedereen kent uit eigen aanschouwing die las- stroo aan stukjes gebeten, wortelvezels en drooge
tige knabbelaar ; dus slechts iets over hare nesten. kruiden zijn de gewone stoffen die de muis ver-
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kiest als zij die krijgen kan, en dus als zij in boerewoningen of in buitenplaatsen op het land leeft.
Doch als zij in een stad woont, schikt zij zich naar
de omstandigheden, en is nooit verlegen om bouwstoffen voor een geschikt nest te vinden. Zij zamelt
oude vodden, touw, eindjes naaigaren, papier en
dergelijke dingen op , die in het huis rondslepen, en
als zij zulke weggeworpene dingen niet vinden kan,
helpt zij zich zelf zonder de minste bedeesdheid,
en bijt en scheurt boeken, kranten, gordijnen en
tapijten aan flarden.
Merkwaardige muizenesten zijn er nu en dan gevonden: eenige voorbeelden daarvan mogen hier
niet ongevallig zijn.
Zooals veelal gebeurt werden in het laatst van
den herfst eenige bloempotten, waarin gedurende den
zomer bloemen gestaan hadden, weggeborgen in een
schuurtje om hen voor de volgende lente te bewaren. Midden in den winter werd het schuurtje schoon
gemaakt, en de bloempotten daarbij van hun plaats
genomen. De man die dat deed, verwonderde zich
dat er in de modder van een dier potten een rond
gat was, en bekeek hem daaromnauwkeuriger.In
het gat zag hij niet een verdorde plant, maar den
staart van een muis die er uit sprong zoodra hij
den pot nederzette. Terstond daarop sprong er nog
een muis uit de zelfde opening, en daaruit begreep
men dat er een nest in den pot verborgen moest
zijn. Toen men de modder verwij derde, vond men
een net en gemakkelijk nest, voornamelijk van stroo
en papier gemaakt, welks ingang het gat was waaruit de bewoners gevlucht waren.
Opmerkelijk vooral was het dat de modder ongeschonden scheen te zijn, behalve het ronde gat dat
er uitzag alsof het er met een stok ingestoken was.
De snuggere kleine bouwmeesters waren behendig
genoeg geweest om alle modder uit den pot te halen
en weg te brengen, zoodat er eene holte gevormd
werd om het nest te bevatten, behalve een dun
laagje modder dat boven op het nest lag alsof
het tot bescherming er van diende: men zou zelfs
op de gedachte komen of de muizen dat laagje
modder ook hadden laten blijven om zoodoende het
nest voor ontdekking te beveiligen. De bloempot
had op een plank gestaan, en de modder was volkomen hard geworden, zoodat er weinig of geen
gevaar voor de kleine architecten geweest was,
dat zij op hen zou vallen toen zij haar uitholden.
Een ander nest werd ook op een zeer vreemde
plaats gevonden. Een vogel had zijn nest in een
heester gemaakt, niet zeer hoog boven den grond.
Een muis zag dat nest, en begreep terstond hoe
dienstig het haar kon zijn; zij bouwde haar eigen
nest onmiddellijk daar onder, zoodat zij en hare
jongen als door een dak beschermd werden.
Het volgende leest men in een engelsch tijdschrift.
"Vroeg in de maand Maart werd een onzer kippen
broedsch, en daar haar nest een tobbetje was, lagen

wij een zak er onder en er omheen, om het warm
te houden. Toen de kip zitten ging, was zij goed
in de veeren en had een zwaren staart, maar tijdens zij zat te broeden werd haar staart hoe langer hoe dunner, de veeren werden als uitgerafeld
en aan stukken, en toen de drie weken om waren,
had zij slechts een stompje staart over.
Toen de kuikens uitgekomen en met de klokhen
in een ander nest overgebracht waren, vond men
dat een muis een nest onder de tobbe gemaakt had.
Het was samengesteld uit eindjes touw van den
zak en hooi van het nest der hen, en van binnen
gevoerd met de veeren van haar staart. Wij wisten
nu waar de staart van onze kip gebleven was, doch
het verwonderde ons dat zij er niet tegen geprotesteerd had toen de muis haar den staart bij stukjes
en brokjes afknibbelde."
In dit geval verbeterde deze muis de uitvinding
van haar kameraad die haar nest in den tuin onder
een vogelnestje bouwde, want zij had nu niet slechts
bouwstoffen zooveel zij verkoos bijeen, maar kon
bovendien genot hebben van de geregelde en hooge
temperatuur die door de broedende kip werd onderhouden.
Een ander voorbeeld van een merkwaardig muizenest is op het plaatje op de vorige biz. afgebeeld.
Op een plank lagen eenige ledigeflesschen die
voor ingelegde augurkjes enz. gediend hadden. Een
muis had begrepen dat zulk eenflesch een geschikt
huis voor haar was, had de noodige hoeveelheid
bouwstoffen bijeen gesleept en die in de flesch gestopt, zoodat er in het midden eene holte bleef
met een uitgang in den hals van deflesch. Het is
opmerkelijk dat zij geen poging gedaan had om het
licht af te sluiten, wat zij gemakkelijk had kunnen
doen door het nest maar wat lager, en een dak van
hooi er over heen te maken. Het schijnt dus dat
zij niet bang was voor het licht, en dat de muis
slechts donkere hoeken opzoekt om haar nest te
maken, omdat de jongen daar veiliger zijn.
Van de vlugheid waarmede eene muis haar nest
kan maken, is het volgende een treffend voorbeeld.
Een krant van Cambridge meldde eenige jaren geleden, dat er in een huis op het land eens een versch
gebakken brood uit den oven gehaald, en volgens
gewoonte op een plank gelegd werd om te bekoelen.
Op den volgenden dag, toen de huismoeder dat brood
zou aansnijden, zag men dat er een gat in was, en
toen men het doorsneed, vond men een muis met
haar nest er in. Het nest was gemaakt van papier
van een schrgfboek dat in kleine stukjes gescheurd
en gebeten was. In dit zonderlinge verblijf lagen
negen jonge muisjes, vleeschkleurig, doorschijnend,
pas geboren. In den tijd van op zijn meest zes en
dertig uur was dus het brood afgekoeld, van binnen uitgehold door de muis, het schrijfboek gevonden en tot kleine snippers gescheurd, het nest gemaakt , en de jongen ter wereld gebracht.
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kroskoop gezien zeer verschillend van gedaante^i
grootte zijn. Men kan zelfs, door er even op te
ademen, somtijds een glaasje maken waardoor wij
Hebt ge wel eens een kring om de maan gezien ? zulk een kring om het licht kunnen zien; maar
Ik meen niet een maanregenboog, een gekleurde dit gelukt niet altijd: zoodra men iets te lang ademt,
ring op eenigen afstand van de maan, maar een loopen de dampbolletjes hier en daar ineen, en dan
krans van kleuren om de sebijf der maan, kleuren worden zij ongelijk van grootte, en het verschijnsel
die wel is waar niet zeer helder, maar toch ken- vertoont zich niet. Waarom zulke even groote libaar genoeg zijn. Ja zeker. Gij hebt dat evenwel chaampjes ons een kleurenring om het licht vertoonooit gezien als op avonden waarop de lucht vochtig nen, en voorwerpjes die ongelijk van grootte zijn
was, door een damplaag heen. Hoe komt er zoo'n zulks niet doen, kan ik u hier onmogelijk verklaren,
kring om de maan? Dat weet ge misschien niet, want ik zou mij daartoe veel te ver in wiskundige
en ik ben ook niet van plan om het u nu te ver- berekeningen en beschouwingen over de undulatien
tellen, maar ik wil u dat verschijnsel eens laten van lichtstralen en over de interferentie van het
nadoen, en u daarna iets doen opmerken, waar- licht moeten verdiepen. Doch ik wil u slechts doen
opmerken dat hoewel ik niet weet dat de grootte
aan gij misschien nooit zoudt gedacht hebben.
Neem eens twee vierkante stukjes wit glas van der zaadkorreltjes van de wolfsklauw ooit gemeten
ongeveer een palm in't vierkant; strooi op het eene is, er uit het feit dat zij een kleurenring om het
een dun laagje zoogenoemd smetpoeder of heksen- licht vertoonen, moet volgen dat zij alien precies
meel; strijk een weinig lijm of gom of iets anders even groot zijn: anders zou het niet kunnen gewat kleeft op de vier hoeken, en leg er het andere beuren. De natuurkundigen kunnen dit zeer goed
glasplaatje op, zoodat zij aaneen kleven. Gij hebt verklaren, en ook tevens dat het niet gebeuren
nu twee glaasjes .met een weinig smetpoeder er kan als de korreltjes niet even groot zijn.
Nu zult gij misschien zeggen: "maar waarom zien
tusschen. Houd die glaasjes nu op eenigen afstand
van uw oog, en zie er doorheen naar een bran- wij dan niet alle avonden een kring om de maan? Wij
dende kaars, of beter nog naar den ballon van een zien haar toch nooit anders als door een luchtlaag
moderateurlamp of van een gasvlam. Gij ziet den heen, die steeds min of meer met waterdampbolballon nu omringd door een krans van kleuren — leties gevuld is." Welnu, dat zou ook het geval
zijn als die dampbolletjes altijd precies even
gij ziet een kring om de maan.
Maar als de drogist, bij wien ge uw smetpoeder groot waren; maar omdat wij niet alle avonden een
hebt laten halen, u in plaats daarvan eens iets kring zien om de maan, zoo volgt daaruit dat de
anders gegeven had, bloem van zwavel bij voor- dampbolletjes in de lucht niet alle avonden even
beeld, — dan zoudt gij geen krans van kleuren om groot zijn, en dat zulks slechts zelden het geval
den ballon gezien hebben; of als gij in plaats van is: dat leert ons ons glaasje met smetpoeder. En
smetpoeder te laten halen eens gedacht hadt: ik als wij dit alles nu bedenken, dan blijkt het ons
zal maar een weinig tarwemeel of wat krijtwit nemen? dat een poeder door den mensch gemaakt niet
dat zal ook wel goed zijn om op het glaasje te in staat is ons een kleurenring te vertoonen, maar
strooien — dan zoudt gij geen kleurenkrans om het dat een poeder door de natuur voortgebracht in
licht gezien hebben. Dus ontstaan die kleuren door de kleine onaanzienlijke bloempjes van een klein
het smetpoeder, zegt gij. Juist, maar hoe? dat is onaanzienlijk plantje, dat wel kan doen. Zoudt gij
hier de vraag. Wat is smetpoeder? Smetpoeder is wel gedaeht hebben, dat zulk een klein hoopje smeteen uiterst licht, fijn, ontastbaar poeder dat door poeder , zoo klein dat een enkele ademtocht het doet
de bakers gebruikt wordt om de ontvelde plaatsen verstuiven, als een dun laagje tusschen twee glaasjes
der huid van kleine kinderen te bepoederen. In de uitgespreid, ons de grootheid Gods kon leeren kennen?
EEN KRING OM DE MAAN.

apotheken heet het Semen lycopodii, dat is zaad
van wolfsklauw, Lycopodium clavatum, een planIN DE BOSSCHEN VAN NIEUW-HOLLAND.
tje dat op onze heiden groeit. Toen ik les kreeg
in de plantkunde heb ik geleerd dat het geen
De dieren en planten, de fauna en flora, van
zaad, maar stuifmeel van wolfsklauw was, later Nieuw-Holland zijn in vele opzichten zoo verschildat het sporen of kiemen van die plant waren? lend van die der andere werelddeelen, dat er wel
maar Prof. Van Hall zegt dat het zaad is, en die geleerden geweest zijn, die beweerd hebben dat
weet het wel.
de organische schepping van dat gedeelte der weEn waarom vertoont zulk zaad van wolfsklauw reld, geheel het voorkomen heeft van die in de
nu kleuren om het licht, en doet ander meel of een secondaire en tertiaire tijdperken der aardgesehieander poeder het niet? Omdat alle korreltjes van denis in de andere werelddeelen gevonden werd.
dat zaad precies even groot zijn, en omdatfijn- En werkelijk, de buideldieren gelijken op die wij
gemaakte zwavel of tarwemeel, of welk ander poe- in fossilen toestand in de lagen van het juratijdvak
der ook, uit korreltjes bestaat die onder het mi- vinden, en de planten gelijken meer op de versteende
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^•nten van het tertiaire tijdvak dan op die van vruchten, vormen misschien door haar getal en hare
net hedendaagsche tijdvak in Europa, Azie, Afrika groote ontwikkeling de helft van den plantengroei
die dit werelddeel bedekt. Hare bladeren verdieen Amerika.
Meer dan negen tienden van de soorten van nen dien naam nauwelijks, zoo weinig ontwikkeld
planten die tusschen den 33 sten en den 35 sten graadzijn zij, en de planten die echte bladeren verzuiderbreedte Nieuw-Holland bedekken, zijn volko- toonen onderscheiden zich van onze planten voormen eigen aan die streken. Yerscheidenen vormen al daardoor dat de bladeren niet horizontaal uitduidelijk afgescheidene familien, anderen familien gespreid zijn, maar recht op staan. Het zonnelicht

Een doodenboschje in Nieuw-Holland.

die nauwelijks op andere plaatsen van den aard- glijdt als tusschen die verticale bladeren door, het
bol vertegenwoordigd worden. Zelfs de planten van wordt er niet door gekeerd zooals door de bladeNieuw-Holland die tot bekende en ver over de ren van onze boomen en heesters: er is geen schaaarde verspreide groepen behooren, vertoonen zich duw onder de boomen van Nieuw-Holland.
zoo geheel anders dat slechts de plantkundige in
De Eucalyptus die eene zoo groote plaats in den
staat is haar de plaats aan te wijzen die zij in het nieuw-hollandschen plantenwereld beslaat, dient de
stelsel der planten behooren in te nemen.
wilde bewoners tot sieraad op hunne graven. De
De soorten van twee geslachten, de Eucalyptus natuurkundige Mitchell wien wij de eerste wetenonder de myrtaceen,en de Acacia onder de peul- schappelijke beschrijving van Nieuw-Holland te dan-
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ken hebben, spreekt ook over die doodenbosch- behalve hoofdzakelijk uit de boven reeds genoemde
jes, die tegenwoordig hoe langer hoe schaarser eucalypten en mimosen met enkelvoudige bladeren,
worden, en voor den adem der europeesche ko- die zulk een geheel bij zonder karakter aan het land
lonisatie verdwijnen. Mitchell zegt dat die doo- geven, uit onderscheidene planten waarvan de voldenboschjes het middenpunt van het gebied der ver- genden de voornaamsten zijn: d§ Xanthorrhea, een
schillende Papoeas-stammen aanwezen. Graszoden plant met een dikken steel, met smalle lange blaen zandpaden omgaven de graven, en de Eucalyp- deren die als een kroon den Stengel versieren, en
tus en de Xanthorrhea groeiden er op. De plaatuit welks midden eene bloemaar opschiet; de Ca-

De plantengroei in ftieuw-Holland.

op biz. 148, ontleend aan het werk van Mitchell,
vertoont ons zulk een begraafplaats.
Om een goed denkbeeld te verkrijgen van den
plantengroei die de kusten van Nieuw-Holland versiert, beschouwe de lezer de bovenstaande plaat
die naar eene photografie geteekend is, en een
gezicht in een bosch in de kolonie Victoria voorstelt. De bosschen van dat gedeelte vooral bestaan,

suarina met lange, hangende, fijn gelede takken;
de Araucaria excelsa die zijn zuilvormigen stam
en bladerenkroon tot 90 en 100 voet hoog verheft;
onderscheidene soorten van Epacris, en een groot
getal verschillende fraaie peulvruchten, benevens
meer dan 120 soorten van orchideeen en onderscheidene varens, waarvan velen nog niet door plantkundigen bestudeerd en beschreven zijn.
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en Enkhuizen gekweekt, en door het geheele land
verzonden. Ook behooren hiertoe de fransche of
lange rapen die in denherfstdoorvollendammer
visschers bij geheele scheepsladingen aangevoerd
Een winterkost — rapen of kooi met aardappels worden. Te Haarlem onder anderen loopen die lieer door — hutspot noemt de keukenmeid het. Wil- den dan bij de deuren rond, hetzij met den kruilen wij eens wat praten over rapen en kooi ?'t Kan wagen waarop zij anders bot verkoopen, maar die
immers geen kwaad dat de jongelui weten wat zij eten? nu vol lange rapen is, hetzij langs de deuren wanWat zijn rapen? Wortelknollen of beter gezegd delende met een paar "lange raep" in de zakken
knolachtig opgezwollene wortels van verschillende van hun wijde broek. Die warme rapen presenplanten tot de plantenfamilie behoorende die men teeren zij dan als monsters van hun koopwaar.
kruisbloemen, Cruciferae, noemt. Deze familie De groote dikke knollen die in de steden van Holis vooral hieraan kenbaar dat alle daartoe behoo- land koolrabi, in Noord-Holland stekrapen, in
rende planten bloemen vertoonen, die vier kelkbla- Noord-Brabant knolraven, en overigens plantderen, vier krniselings geplaatste bloembladeren rap en, zweedsche rapen, maar meestal k o o 1en zes meeldraden hebben, terwijl twee van die rapen geheeten worden, behooren in't geheel niet
meeldraden altijd korter dan de vier overigen zijn. tot de bovengenoemde Brassica rapa, maar tot een
Als die bloemen afgevallen zijn, vormt er zich een andere soort, namelijk tot die men Brassica napus
vrucht waarin het zaad besloten zit, en die vrucht noemt. Wij zagen boven dat de raapplant eene vernoemt men een hauw of een hauwtje. Een hauw scheidenheid heeft die olie en eene andere die
gelijkt veel op een peul, en is toch niet het zelfde. knollen geeft: dit zelfde is ook het geval met de
Mij dunkt, ik mag u het onderscheid tusschen een koolzaadplant, Brassica napus: ook deze heeft
hauw en een peul hier wel even vertellen. Een hauw eene verscheidenheid die olie oplevert, de Brasis een enkelvoudige, drooge vrucht die met twee sica napus oleifera, ons gewoon koolzaad,eneene
kleppen openbarst als zij rijp is, en waarin men andere verscheidenheid die knollen geeft, en daarom
doorgaans een vliesachtig, overlangsloopend mid- door de geleerden de eetbare, Brassica napus
denschot vindt, waaraan de zaden ter weerszijden esculenta,^heeten wordt. Die knollen of koolrapen
vastgehecht zijn. Een peul is ook een enkelvou- nu zijn meestal geel van kleur: doch ook enkele
dige, drooge, tweekleppige, openbarstende vrucht malen wit, of wit met roodachtige of groene kopeven als een hauw, maar — en dit is het verschil — pen. In Friesland, vooral in de omstreken van
zonder overlangsch middenschot, en de zaden zijn Berlikum, worden vele koolrapen gekweekt.
in de peul alien op een rij geplaatst. Dit onderNu een woordje over kooi. Even als de rapen
scheid is schijnbaar niet groot, maar toch groot behooren ook de koolsoorten tot de familie der kruisgenoeg dat de plantenkenners daaruit aanleiding bloemigen. Er zijn eene menigte soorten en vergevonden hebben om de planten die peulvruchten scheidenheden van kooi, die alien door kweeking
voortbrengen, tot eene andere familie te rekenen ontstaan zijn uit de oorspronkelijke koolplant,
als de planten die hauwen dragen, en daarom is Brassica oleracea, een tweejarige plant die op de
het dus ook wel noodig dat gij dit onderscheid kent. rotsige kusten van Engeland in het wild groeit —
Onze rapen dan, of eigenlijkde planten die rapen wat gij zeker niet gelooven zoudt als gij die plant
voortbrengen, behooren dus tot de kruisbloemen. eens zaagt, zoo groot zijn de veranderingen die
Brassica rapa noemen de geleerden deraapplant, zij door de kunst van den tuinman ondergaan heeft.
en de verscheidenheid die onze rapen voortbrengt, Een tweejarige plant, zeide ik; weet gij wat dat
Brassica rapa rapifera, terwijl eene andere verscheizeggen wil? Dat eene plant in het eene jaar uit
denheid raapzaad, Brassica rapa oleifera, geheezaad opkomt, niet bloeit, den winter overblijft,
ten wordt. Van deze laatste maakt men raapolie, in den volgenden zomer bloemen en zaad krijgt,
en daarover spreken wij nu niet.
en dan sterft.
De knollen die door de raapplant voortgebracht
De koolsoorten of verscheidenheden die wij het
worden, noemt men veelal ronde rapen, om haar meest gebruiken, zijn de volgenden:
te onderscheiden van de koolrapen, waarover ik straks
Boerekool, Brassica oleracea acephala, ook
zal spreken. Die bij Soest geteeld worden, zijn wit, moeskool geheeten, komt voor met groene geen die in Drenthe, Groningerland en elders voor- krulde bladeren, of groene met witte of gele of
komen , geel van kleur; in Friesland noemt men haar roode randen en aders. Ook is er dubbel gekrulde
zandrapen, en in Utrechtprikken, onverschil- boerekool. Allen zijn eetbaar, en de bonte of gelig of zij wit of geel van kleur zijn. Tot deze soort, kleurde bladeren worden's winters veel als desserten wel tot hare witte verscheidenheid behooren ook bladeren gebruikt. Als de tuinman de bladeren van
de witte mei rap en die als een der eerste nieuwe de boerekoolstengen afplukt, maar de steng in
vruchten in de lente veel gegeten worden: zij wor- den grond laat staan, spruiten er in den winter
den vooral in de zoogenoemde Streek tusschen Hoorn en in het vroege voorjaar nieuwe spruitjes of eigenRAPEN EN KOOL.
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lijk jonge takjes uit, vooral uit de groene en bonte rapen en kooi wat ik vroeger niet wist, maar ik vond
boerekool: zij worden onder den naam van spruit- het toch naar om te lezen door al die lange, akelige
latijnsche namen, ik onthoud die toch niet, wat
jes of spruitkool veel gebruikt.
doen die er in ?" Zoo! vindt gij die latijnsche namen
Savooische kooi, Brassica oleracea bullata,
die in Groningen kapperkool heet, heeft gerim- zoo "akelig:" nu, laat ikudan eens zeggen waarom
pelde bladeren, en is minder gesloten dan de witte ik die er in gezet heb; doe mij pleizier en lees
en roode kooi. Men vindt verschillende verschei- het volgende.
Yooreerst is de beoefening der natuurlijke gedenheden van savooische kooi, gele, groene, kleine
schiedenis
zonder die, zooals gij hen noemt "akelige
groene kooi en anderen.
latijnsche namen," niet mogelijk. L at ij nsche naKopkool, Brassica oleracea capitata, heeft men
ook in verschillende kleuren en vormen, zooals de men zijn het evenwel niet altijd, dat hebt ge mis,
vroege engelsche of suikerbroodskool; de lang- want zij zijn even dikwijls uit de grieksche als uit
werpige, aan den top roodachtige sluitkool, die de latijnsche taal ontleend, en daarom doet men beter
te Utrecht kapperkool heet; de witte kooi en hen wetenschappelijke of systematische
de roode kooi. Van deze laatste kweekt men namen te noemen. De natuurlijke geschiedenis van
rondom Utrecht eene kleine, vaste en donker ge- dieren, planten en delfstoffen kan zonder die wetenschappelijke namen niet beoefend worden, zei ik.
kleurde verscheidenheid.
Immers, als al die namen eens niet bestonden, hoe
Bloemkool, Brassica oleracea botrytis, waarvan
niet zooals van de andere koolsoorteh de bladeren zou het er dan uitzien? Elke soort van dieren en
gegeten worden, maar — "de bloemen" zegt gij. planten moet toch wel een naam hebben om haar
Neen, niet de bloemen, maar de wanstaltig ver- van eene andere soort te kunnen onderscheiden,
vormde, vleezig gewordene, witachtige bloemstee- niet waar? Maar nu wed ik dat gij uitroept: "maar
len die geen bloemen voortbrengen, maar wrat- of zij hebben immers een nederlandschen naam! wat
knobbelvormige uiteinden hebben, en zoo samen kan het mij schelen of de geleerden een raap Brassica
het gewas vormen dat wij zeer verkeerd de bloem rapa en een kooi Brassica oleracea, een kat Felis
van de bloemkool noemen. En om u te bewijzen catus en een paard Fquus caballus noemen!" Zeker,
dat het geen bloemen van deze kooi zijn die wij dit stem ik u toe, en ik stem u ook toe dat een
eten, vraag eens aan een tuinman om een bloem- Rus, als hij hollandsch geleerd heeft, zich, als hij
koolplant te zien die hij in het vorige jaar gezaaid de woorden raap, kooi, kat en paard hoort,
en den winter over in den grond heeft laten staan: terstond de bedoelde voorwerpen voor den geest zal
ge zult dan zien dat er een of eenige bloemsten- brengen, want dat zijn alle vier woorden die in
gels hoog opgeschoten zijn, boven de andere mis- het algemeene spraakgebruik opgenomen zijn, en
vormde stengels uitstekende, en bloemen dragende waarvoor elke europeesche taal hare daaraan bewaaraan gij gemakkelijk kunt zien dat de plant antwoordende woorden heeft, die men van zelfs
tot de kruisbloemen behoort, waarvan ik u deken- medeleert als men die taal leert.
Maar verbeeld u nu eens dat wij alle wetenschapteekenen boven opgenoemd heb.
Nu hebben wij rapen en kooi behandeld, nu wil pelijke namen van de ongeveer 75 000 bekende soorik u nog een paar radijzen en een rammenas op ten van insekten in eens afschaften, en dat elk volk
den koop toegeven. Immers ook deze planten be- daarvoor in zijne eigene taal nieuwe namen bedenken
hooren tot de kruisbloemigen, en wij blijven dus moest. En gesteld dat dit gebeuren kon, dan zou
immers terstond alle wetenschappelijk verkeer tusin de familie.
schen ons, Nederlanders, en de Engelschen, FranDe r a d ij s, BapJianus satims, is een knolgewas
dat uit Azie afkomstig is, en reeds sedert onheug- schen, Duitschers, Russen enz. afgebroken zijn, als
lijke tijden in de tuinen van Europa wordt gekweekt. wij niet de kleine moeite wilden nemen om de
Zooals ge weet zijn er witte en roode radijzen: 75 000 engelsche, de 75 000 fransche, de 75 000
de eersten zijn meestal platronde, en de laatsten duitsche, de 75 000 russische namen van buiten te
langwerpige knolletjes. Beiden hebben een zeer leeren. Nu, dat zou niet aangaan, dat begrijpt ge.
Nu begrijpt gij zeker ook dat die wetenschapaangenaam prikkelenden smaak, maar dien behoef
pelijke
namen de middelen zijn waardoor wij de
ik u niet te beschrijven.
De rammenas of rammelas, Raphanus sati-algemeene natuurlijke geschiedenis van de gems niger, is eigenlijk een groote zwarte radijs: dit heele wereld kunnen bestudeeren.
Als, om een voorbeeld te geven, de Russen tegenis alles wat ik er u voor deze keer van te verwoordig
in hunne nieuwe bezittingen aan den Amoer
tellen heb.
nieuwe soorten van dieren en planten ontdekken,
dan geven zij die geen russische maar systematische
namen, die terstond door alle wetenschapNu nog een woordje tot besluit. Mij dunkt als
gij dit opstelletje gelezen hebt, zult ge misschien pelijke mannen van alle landen begrepen worden.
zeggen: "Ja, ik heb er wel iets uit geleerd over Maar als zij eens russische namen gekregen had-
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den, dan zouden alle niet russische menschenkinderen nooit de geringste kennis van die dieren en
planten kunnen verkrijgen. "Nu, het is mij wel,"
zegt gij, "laten de mannen der w e t e n s c h a p z i c h met
hunne wetenschappelijke namen vroolijk maken;
maar kunnen er dan nevens al die wetenschappelijke namen ook geen nederlandschen, engelschen,
franschen enz. bestaan?"
Neen, en wel daarom niet omdat zij geen nut
zouden doen, omdat niemand er iets aan zou hebben: het volk niet, want dat kan het niet schelen of er 75 000 insektensoorten zijn; het houdt
zich slechts met die weinige wezens bezig waarmede het onmiddellijk in aanraking komt, die zijne
bijzondere opmerkzaamheid trekken, en dezen geeft
het reeds zelven naar eigen welgevallen hunne namen; de liefhebbers, de dilettant-beoefenaars
der natuurlijke geschiedenis niet, omdat het eene

Een lange raap.

kunnen onthouden en van buiten leeren dan nu de
wetenschappelijke namen ?
Volgens Agassiz en Gould zijn er ongeveer 1500
soorten van zoogdieren; waarschijnlijk 6000 soorten
van vogels; 1500 soorten van kruipende dieren,
en 10 000 soorten van visschen. Het getal der
weekdieren gaat waarschijnlijk 15 000 soorten te
boven, en insekten zijn er meer dan 75 000 soorten
bekend; alle gelede dieren samen zeker 200 000
soorten. Voeg daarbij 10 000 soorten van straaldieren,
en wij .krijgen ongeveer 250 000 soorten van levende
dieren. En als wij het getal der wezens die in de
vroegere tijdperken der aardgeschiedenis voorkomen,
even groot stelien, wat zekerlijk niet overdreven
is, dan krijgen wij bij eene matige begrooting een
half millioen soorten van dieren. Van het plantenrijk spreek ik nu niet eens. En voor al die wezens
zoudt gij nederlandsche en fransche en engelsche

Een radys.

practische onmogelijkheid zijn zou ten hunnen behoeve in populaire geschriften geen andere als nederlandsche dieren- en plantennamen te bezigen,
natuurlijk zulke dieren en planten uitgezonderd die
reeds door het volk nederlandsche namen gekregen
hebben, maar dezulken vindt gij ook altijd in elk
goed geschreven wetenschappelijk werk zorgvuldig
opgenomen; en eindelijk de geleerden niet, omdat zij dien ballast van namen in 't geheel niet
noodig hebben. Ge ziet het, niemand zou er iets
aan hebben: zij zouden nutteloos zijn.
En nog iets: gij zoudt voor elke soort een nederlandschen naam verlangen; gesteld, iemand begon
eens met alle wetenschappelijke namen te vertalen,
want dat zou wel de eenige weg zijn om hen te
krijgen. Stel nu ook maar dat zij alien voor vertalen vatbaar waren, zoudt gij dan gemakkelijker
de nederlandsche namen van alle dieren en planten

Een ronde raap.

en duitsche en russische en andere namen willen
bedenken, en die zouden wij dan maar allemaal moeten van buiten leeren ? Dat zou immers geen mensch
kunnen doen. En al waren wij zoo knap, er zouden daarbij veel meer verwarringen en onjuistheden geboren worden, dan nu terwijl de soorten
wetenschappelijke namen dragen.
Verwarringen zei ik, en wilt ge daar eens een
paar voorbeelden van ? In het zoo even door u gelezene opstelletje over rapen en kooi hebik gezegd
dat de Groningers de savooischekool kapperkool heeten, en dat de Utrechtenaren desluitkool
kapperkool noemen. Als ik nu eens over kapperkool
zou praten zonder den wetenschappelijken naam
er bij te noemen, dan zoudt gij denken dat ik
over savooische kooi sprak als gij te Groningen,
en over sluitkool als gij te Utrecht geboren waart,
maar als ik den wetenschappelijken naam noem,
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dan wpet gij in eens, al hoe "akelig" hij is, welke maar niet te spreken. Zouden er van die 75 000 wel
koolsoort ik bedoel. En zoo gaat het niet zelden 1000 zijn die nederlandsche namen hebben, of die bij
met volksnamen: zij maken u in de war. De vogel mogelijkheid nederlandsche namen kunnen verkrijdie hier en daar in Holland vlasvink heet, draagt gen? Neen, geen 500. De overigen leven in Oost en
West, in Azie en Australie: hoe zullen wij ooit
d e n w e t e n s c h a p p e l i j k e n n a a m v a n ^ M ^ w linaria,
dat is nu meteen een voorbeeld van een vertaal- iets over die vreemdelingen kunnen schrij ven, als
den naam. St el gij woont in Holland, en schrij ft eens wij hunne namen niet mogen noemen, eeniglijk
aan een vriend in Friesland of hij u een vlasvink omdat het geen nederlandsche namen zijn? Als ik
wil overzenden: den wetenschappelijken naam doet mij zou voegen naar het verlangen van dien heer,
gij er niet bij, udat behoeft immers niet," denkt dan zou ik wel iets mogen schrij ven over een paard,
ge, "wat een pedanterie zou dat zijn; nederland- of een kat, of een spin, of een vlieg, omdat zij
sche jongens schrijven in hun moedertaal; vlasvink nederlandsche namen hebben, maar over alles wat
is duidelijk genoeg, enz." Weet ge wat er gebeu- daar buiten is, geen woord. Ik zou wel mogen spreren zal als uw friesche vriend u een vlasvink zendt ? ken over een roos of een tulp, maar over een Dahlia
Gij zult een groenling, Fringilla ctow,ontvan- of een Kortensia of een Fuchsia geen woord, omgen, om de eenvoudige reden dat men in Friesland dat die planten geen nederlandsche namen hebben.
den groenling vlasvink noemt, en het vogeltje dat Nu, dat gaat niet aan. Mijn tydschrift is niet bemen in Holland vlasvink heet, daar den naam van stemd om over bekende dingen alleen te spreken,
steenbarm geeft. Zoo zou het ook gaan als gij over er zal ook wel eens iets inkomen dat niet zoo bepinksterbloemen en koekoeksbloemen kend is als een paard of een kat of een roos. Hoe
zoudt willen praten: wat de Fries een pinksterbloem zou ik u iets over de surinaamsche pipa hebben
noemt, heet de Noordbrabander een koekoeksbloem; kunnen vertellen, als ik het woord Pipa niet had
kortom, aan verwarringen zou geen eind komen mogen gebruiken? Kon ik er een hollandsch woord
als er geen wetenschappelijke namen waren. En van maken? Een kikvorsch is hij niet, een pad
dat waren nog maar misverstanden tusschen men- ook niet, een hagedis ook niet; dus Pipa — want
schen die alien de zelfde taal spreken; denk nu zoo heet hij.
Niet zonder goede redenen gebruik ik dus de
eens na wat een babylonische spraakverwarring
er ontstaan zou tusschen de verschillende volken 1 wetenschappelijke namen, hetzij zonder meer, als
Maar als een Nederlander spreekt over Acanthis de voorwerpen geen anderen naam hebben, hetzij
de nederlandschen, en ik ben van plan
en
linaria en Fringilla chloris, over Brassica rapanevens
daarmede vol te houden, overtuigd zijnde dat het
Brassica oleracea, over Felis catus en Equus cahallusj dan wordt hij verstaan door Engelschen en den lezer die het te doen is om iets te weten,
Franschen, Duitschers en Russen, Spanjaarden en aangenaam en nuttig is. Die datnu niet goed vindt,
Italianen, kortom door elk beschaafd mensch die raad ik aan zich maar te schikken in iets wat
zich met de studie der natuurlijke geschiedenis nu toch eenmaal niet te veranderen is; en als hij
dat niet wil of kan doen, dan zal hij het best
bezig houdt, waar hij ook mag wonen.
Mij dunkt wij zullen ons maar een beetje op het doen met niet verder mijn tijdschrift te lezen: zoo ^
onthouden van die "akelige" wetenschappelijke na- iemand leze bij voorbeeld het aardige boekje waarin
men toeleggen! Gij zult nu toch wel goed vinden staat "A is een Aapje dat At uit zijn poot," —
dat ik overal in mijne opstellen die namen opge- daar komen geen wetenschappelijke namen in.
nomen heb, en van plan ben om dat ook in'tvervolg te doen?
DE ZON.
Waartoe een praatje over rapen en kooi ons toch
(Vervolg van biz. 118).
brengen kan, als wij maar eens aan't praten zijn!
III.
Het bovenstaande had ik op zekeren avond geschreven, toen ik heel toevallig den volgenden
morgen een brief ontving van een lezer van
Kennis en Kunst, die mij verzocht toch vooral
geen latijnsche namen in dat werk op te nemen, omdat het latijn voor velen iets droog-geleerds had.
Omdat die brief goed gemeend was, wil ik bij al
het bovenstaande nog het volgende voegen:
De schrij ver van dien brief bedenke toch, zooals
ik boven zeide, dat er b. v. 75 000 soorten van insekten zijn, om van andere dieren of van planten nu

Physische en chemische samenstelling van de zon. — Verklaring van de zonnevlekken. — Draaiwinden en stormen,—
De warmte en liet licht van de zon.

Het is ongetwijfeld een zeer belangrijke zaak de
betrekkelijke bewegingen der hemellichamen te kennen , en het geheim te bezitten waardoor de veranderingen die men in den stand der schitterende punten van het sterrengewelf waarneemt, te verklaren
zijn. Door de studie van zulke verschijnselen, volgehouden gedurende meer dan twintig eeuwen aaneen, is de sluier opgeheven die het mechanismus
van het heelal bedekte, en hebben wij een begrip
2Q
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gekregen van het zonnestelsel waarvan onze aarde
een gedeelte is.
Maar de sterrekunde bepaalt zich niet tot de
studie van die algemeene wetten, zoo groot in
hare eenvoudigheid. Zij omvat ook alle verschijnselen die aan elk hemellichaam op zich zelf eigen
zijn, en waaruit men gerechtigd is besluiten af te
leiden ten opzichte van de bijzondere samenstelling van elk dier lichamen.
Natuurlijk was de aarde het eerste gesternte
welks physische samenstelling bestudeerd en gekend werd, hoewel door middelen zeer verschillend
van die der tegenwoordige astronomen. De naastbijzijnde lichamen of die het gemakkelijkste te bestudeeren waren, de zon en de maan, volgden nu.
Vervolgens werd het de beurt van de verschillende
planeten van ons zonnestelsel. Eindelijk sprong de
wetenschap als 't ware over den afgrond heen,
die ons van de andere stelsels der siderale wereld
scheidt, en thans reeds wordt de samenstelling der
vaste sterren met goed gevolg bestudeerd.
De aard van het licht waarmede een hemellichaam flikkert; de warmte die het ontvangt en
afgeeft; de samenstelling van de stof waaruit het
gevormd is; de vormen zijner oppervlakte; de
gedaante- of kleurveranderingen die zijne oppervlakte ondergaat; de afwisseling van dag en nacht
en van de* jaargetijden; de massa, de dichtheid
en de werking der zwaartekracht op de oppervlakte der hemellichamen — dit zijn de hoofdpunten van de wetenschap die men de physische
astronomie kan heeten, een wetenschap die
steeds in de hoogste mate de belangstelling en
nieuwsgierigheid van elk denkend mensch heeft
opgewekt. Uit al die oogpunten willen wij nu een
blik op de zon werpen.
Wij kennen reeds hare afmetingen, hare massa, en
hare omwentelingen, en wij zagen reeds welke zonderlinge verschijnselen zich onophoudelijk op hare
oppervlakte vertoonen. Wij moeten nu zien hoe
men die verschijnselen verklaart,en in hoeverrezij
met de structuur van de zon in verband staan.
Het is hier de plaats niet om eene geschiedenis te geven van alle hypothesen die hieromtrent
achtereenvolgens aangenomen, aan het wankelen
gebracht, en eindelijk verworpen zijn. Ik zal mij
slechts bepalen tot de twee of drie theorien die
tegenwoordig de geleerden verdeelen.
De eerste is sedert 1774 geopperd door Alexander
Wilson, ontwikkeld en gewijzigd door Bode, Mich ell en Schroeter, vollediger gemaakt door W. Herschel,en eindelijk ten deele bevestigd door de belangrijke onderzoekingen van F. Arago.
Ziehier die theorie: De zon bestaat uit een duisteren, of ten minste niet uit een uit zich zelven lichtenden bol, en is op verschillende afstanden omringd
door drie atmosferen of gasomhulsels die volk(>men van elkander onderscheiden zijn. De eerste at-

mosfeer , dat is die het dichtst bij de kern is, bestaat
uit een ondoorschijnende en terugkaatsende wolkachtige laag, maar die geen ander licht geeft
dan hetgeen zij zelve ontvangt. Op dit omhulsel volgt
het tweede dat aan het eerste grenst, of wel er door
zekere tusschenruimte van gescheiden is. Deze
tweede atmosfeer is uit zich zelf lichtend, als bestaande uit een gas dat in voortdurende gloeiing
verkeert. De uitwendige oppervlakte van die photosfeer of dat lichtomhulsel verschaft de zichtbare grenzen, den vasten omtrek van de zonneschijf.
Eindelijk omhult een derde atmosfeer, door de
photosfeer verlicht, maar doorschijnend, het
geheele stelsel, en bestaat uit lagen die hoe langer
hoe mmder dicht worden naarmate zij verder van
het kernlichaam verwijderd zijn.
Laat ons nu zien hoe die hypothese eene verklaring geeft van de verschijnselen die wij zonnevlekken noemen, en van de donkere en lichte gedeelten
van het overige der schijf.
Als men zich verbeeldt dat er zich nu en dan
op de oppervlakte van de donkere kern gasmassa's vormen, die door een hoogen warmtegraad in
brand geraken,of ook wel als er op de zelfde oppervlakte vulkaan-uitbarstingen gebeuren,dan zullen de uitwerpselen uit die brandpunten, de beide
binnenste atmosferen van de zon verscheurende,
dus openingen of ledige ruimten in de wolkatmosfeer en in de lichtatmosfeer verwekken, waar doorheen men de kern zal kunnen zien.
Die openingen moeten in de meeste gevallen de
gedaante van een kegel hebben, die met het breedste
gedeelte naar boven staat, terwijl in het midden
een deel van het vaste en donkere lichaam der
zon te zien is, en daar omheen de eerste of wolk7
atmosfeer, grijs van kleur. Zoo ontstaan de zwarte
met een grauwen rand omgevene vlekken. Maar
het kan ook gebeuren dat de opening, op die wijze
in de photosfeer ontstaan, kleiner is dan die in
de wolkatmosfeer, en in dit geval zal de zwarte
kern alleen ziehtbaar zijn, en zoodoende verklaart
men de vlekken zonder grauwen rand. En als
integendeel de scheur in de eerste grijsachtige
of wolkatmosfeer zich eerder weder sluit dan die
van de photosfeer, dan kan men het donkere lichaam niet meer zien, en zoo verklaart men zeer
gemakkelijk de grauwe vlekken zonder donkere
kern.
Deze drie verschillende gevallen zijn in fig. 1 op
de volgende bladzijde duidelijk voorgesteld: de richtingen waarin een waarnemer die zich op de aarde
bevindt, ziet, zijn daarop, als door de omhulsels
der zon heendringende, voorgesteld.
Als er een groote en plotselinge scheur in eene
gasachtige massa zooals de photosfeer is, ontstaat,
dan moet er overal rondom de opening eene verdichting of ophooping van de stof waarvan zij gevormd is, gebeuren, en derhalve moet die omtrek
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lichtender worden. Dat zou de oorsprong zijn de gaslagen en op de oppervlakte van de photovan de lichtranden, zonnefakkels of faculen die bijna sfeer moet bestaan. Die oppervlakte is dus niet
effen, maar vol rimpels en sleuven, hoogten en
altijd de vlekken omringen.
Deze tbeorie van de physische samenstelling laagten in alle richtingen, gelijk aan de golven der
der zon geeft op zeer voldoende wijze rekenschap zee. Daardoor ontstaan de lichtende en de donkere
van alle waargenomene verschijnselen. De vorm- rimpels die de luculen vormen, daardoor die meveranderingen der
Fignigte van porien
vlekken, hare verdie aan de zon dat
plaatsingen
en
gestippelde en gehaar verdwijnen
streepte uitzicht
zijn op die wijze
geven, waarover
zeer natuurlijk te
ik boven gesproverklaren. Het dikken heb.
wijls waargenomeHet bovenstaanne feit dat de kern
de zij thans geeener vlek langzanoeg om de wemerhand al kleiner
z e n 1 ij k e onopen kleiner wordt,
houdelijke vormom eindelijk als
veranderingen der
een stipje te vervlekken te verkladwijnen, terwijl de
ren. Wij moeten
grauwe rand nog
nu spreken over
eenigen tijd na
de schijnbare
haar verdwijnen
vormveranderin gen die door de
bestaan blijft, is
omwenteling van
dan gemakkelijk te
de zon ontstaan.
begrypen; immers
Door nogmaals onzo6 en niet anders
zefiguur 2 op bl.
moeten de bewe114 te bekijken,
gelijke wanden der
Verklaring van de zonnevlekken, in de hypothese van de photosfeer: a a de photosfeer; b b de
zien wij hoe eene
scheuren in de
wolkatmosfeer; A een vlek met kern en grauwen rand; B kern zander grauwen
rand; C grauwe vlek zonder kern.
vlek er uitziet,
twee atmosferen
die
zich
van
den
rand
naar
het
midden der zontot elkander naderen, om eindelijk de opening geheel te sluiten, naarmate de oorzaak die haar had neschijf of omgekeerd verplaatst. De langwerpige
doen ontstaan in kracht afneemt en ophoudt te wer- gedaante van de vlek op den rand, vergeleken met
ken. Zoo is het ook te begrijpen dat na de ver- haar meer ronde gedaante in het midden, is een
dwijning van eene vlek de lichtranden of faculen gevolg van de bolvormige gedaante der zon: dit benog eenigen tijd bestaan moeten blijven en zelfs zich hoeft hier zeker niet verklaard te worden. Maar
er is meer. Als de
nog
krachtiger
Eg. 2.
vlek of haar grauvertoonen, daar
we rand gevormd
er zekere tijd
is door eene kenoodig moet zijn
gelvormige opeom hetvolkomene
evenwicht in de
ning waarvan de
wanden ons de
gasmassa's te herdikte der gas-omstellen; en ook dat
hulsels
vertoode gasmassa's,
nen
zal
het
zich stortende in
grauwe gedeelte
de ledige ruimte
dat naar het middie oorspronkelijk
denpunt
gekeerd
door de kern en
Verklaring van de vorm veranderingen van de kern en den grauwen rand, in de
hypothese
van
de
photosfeer.
is, het eerst moeden grauwen rand
gevormd was, zich daarin natuurlijk verdichten ten verdwijnen, terwijl het aan de zijde van den
en dus meer lichtgevende worden dan anders. Behalve opstijgende stroomen die krachtig genoeg zijn
i De heer Petit van Toulouse is er eenigen tijd geleden in
om gaten in de atmosferische omhulsels der zon te geslaagd om de hoogte van de ondoorschijnende atmosfeer
maken, is het ook begrijpelijk dat er eene aan- die de grauwe randen veroorzaakt, te meten: volgens dien
houdende werking en beweging, zekere agitatie in waarnemer is zij gemiddeld 6 500 000 el hoog.
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rand grooter zal sehijnen te worden. Het zelfde bestanddeelen die door den hoogen warmtegraad
verschijnsel zal zich vertoonen op het oogenblik in gastoestand gehouden worden. Als er nu door
waarop eene vlek aan den oostelijken rand ver- de werking van onbekende oorzaken, gedeeltelijke
schijnt. Dit is eenvoudig een nitwerksel van de afkoelingen op verschillende punten van die
perspectief, dat door het bezichtigen van fig. 2 op atmosfeer gebeuren, wat zal er dan geschieden?
Op die punten zal die atmosfeer zich verdichten,
de vorige bladzijde ge-makkelijk te begrijpen is.
De bovengemelde theorie is geheel gebouwd op er zullen daar toestanden ontstaan, ongeveer gede hypothese dat het licht der zon niet aan de lijk er wolken geboren worden in den dampkring
kern zelve van het gesternte behoort, en dat het der aarde. Zeer dichte opeenhoopingen van dampen
ontstaat door een gas in den toestand van gloeiing.1 in den toestand van kleine blaasjes, donkere
De physische samenstelling van de zon is veel wolken die de lichtende stralen van het zonneeenvoudiger als men den geleerden geloof schenkt lichaam onderscheppen, zullen er ontstaan, en ons
die de tweede theorie aannemen. Zij grenst ook voorkomen alsof er vlekken waren op de schijf.
veel meer aan het denkbeeld dat lieden die vreemd Is zulk een wolk eens gevormd, dan wordt zij een
zijn aan sterrekundige studien zich veelal van den hindernis, een schutting, een beletsel voor de hooaard der zon vormen. Doch zij geeft geenszins zulk gere streken der atmosfeer, en daardoor de oorzaak
eene voldoende verklaring als de eerste theorie, van eene afkoeling in die hoogere streken, en dus
van alle verschijnselen die de waarneming verza- van het vormen van een nieuwe laag wolken, doch
meld heeft. Zeker althans is het dat zij verschei- die niet zoo dicht en minder ondoorschijnend zijn,
dene omstandigheden van die verschijnselen onver- en die, van de aarde gezien, zich als grauwe randen die eene donklaard laat. DesFig. 3.
kere
vlek omrinniettemin, ziehier
gen, zullen verdie theorie:
toonen.
De zon bestaat
In deze hypouit een gloeiende
these vinden ook
kern, de onmidalle
schijnbare
dellijke bron van
vormveranderin de warmte en het
gen die eene vlek
licht dat zij uitondergaat, welke
straalt: een vaste
zich van den rand
of een vloeibare
naar het midden
kern, dit doet niets
of .omgekeerd betot de zaak toe of
Verklaring van de zonnevlekken, in de hypothese van een gloeiende kern.
weegt, hare veraf. De kern is omringd door een zeer dichte atmosfeer, gevormd uit klaring door een uitwerksel der perspectief, zooals
de samenstellende bestanddeelen van het gesternte, de nevensstaandefiguur 3 duidelijk maakt. Vlak van
voren of in het midden gezien, zal de vlek het
1 Wij zijn wel genoodzaakt om te gelooven dat de zon
midden van den grauwen rand sehijnen tebeslaan,
geen vast lichaam is, ten minste niet aan hare zichtbare op- maar als zij naar den rand der zonneschijf gaat,
pervlakte, daar er zoo uiterst veel veranderingen op gebeu- zal het gedeelte van den rand dat aan de buitenren. Maar het is niet zoo klaarblijkelijk dat zij niet een
zijde gelegen is, als over de donkere kern heengloeiende vloeistof, een gesmolten lichaam is. Dit nu
gaan en met haar als ineensmelten, terwijl het
schijnt door de onderzoekingen van Arago,waarover ik boven
gedeelte van den zelfden rand dat gelegen is aan
even sprak, nitgemaakt te zijn. De optische eigenschappen der
de
binnenzijde, grooter zal worden en de dikte
lichtstralen die tut een gloeiend gas voortkomen, zijn zeer
verschillend van de eigenschappen van lichtstralen waarvan van de wolkenlaag zal laten zien, die de zwarte
de bron eene drupvormig vloeibare of eene vaste massa is, ten wolk omringt of overdekt2.
minste als die stralen onder een zeer kleinen hoek uit de oppervlakte van het gloeiende lichaam voortkomen, gelijk dat
met de randen van een bol het geval is. Terwijl deze laatsten,
opgevangen door een zeer schrander uitgedacht werktuig, door
zijn geleerden uitvinder polariskoop geheeten, zich in twee
gekleurde bundels verdeelen, blijven de eersten, door het zelfde
werktuig heen gaande, in hun natuurlijken staat van wit licht,
als namelijk de bron wit is. En dit verschijnsel is het juist
hetgeen wij waarnemen aan het licht dat uit de randen der zonneschijf straalt. Daaruit nu moet men met Arago besluiten
dat de lichtgevende oppervlakte der zon uit een gloeiend gas
bestaat. Maar daarom zou het volstrekt niet onmogelijk zijn
dat de inwendige kern toch vloeibaar was, dat is bestaande
uit minerale stoffen in gesmolten staat.

Deze theorie is geopperd ten gevolge van de
Zoo even zeide ik dat deze tweede theorie geen verklaring van sommige belangrijke feiten geeft. Zij geeft geen rekenschap van het bestaan der faculen, en ook niet van dat der
luculen. Men ziet ook niet in, waarom er zich geen wolken
in de poolstreken der zon vormen, en waarom, als eene vlek
verdwijnt, de grauwe rand nog na de verdwijning bestaan
blijft. Zij verklaart het verschil niet dat er bestaat tusschen
de vlekken zonder grauwen rand en de grauwe vlekken zonder
kern. En eindelijk — als de lichtende kern van de zon vast
of vloeibaar is, hoe komt het dan dat de randen in den polariskoop geen enkel bewijs van polarisatie van het licht geven?
3
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waarneming van eenige zeer belangrijke nieuwe photosfeer der zon niet eene gelijke snelheid van
feiten, waarvan ik nu een kort overzieht moet omwenteling bezitten. Wat de verplaatsingen der
vlekken in eene perpendiculaire richting op de richgeven.
Indien men met oplettendbeid den omtrek van de ting der omwenteling betreft — hetgeen de sterresebijf der zon beziet, als de maan, tusschen de aarde kundigen beweging in de breedte noemen —
en de zon staande, deze laatste geheel bedekt — die verplaatsingen zijn zeer gering; zij vertoonen
dus als er eene totale zoneclips is — dan onderscheidt zich niet voor den 15den breedtegraad, en hebben
men in den lichtkrans die de schijf der maan schijnt plaats van den evenaar naar de polen.
Gebruik makende van die nieuwe en belangrijke
te omringen, verscheidene zeer opmerkelijke uitwaarnemingen,
en tevens steunende op de tallooze
steeksels of verhevenheden. Sommigen zien er uit
als bergen, anderen als zuilen die van boven dik- feiten door de sterrekundigen van vorige eeuwen
ker zijn dan van onderen, en nog anderen zijn ge- en van onze dagen verzameld, heeft deheerFaye
heel los van de schijf en schijnen als ontzaglijk op nieuw de verschillende hypothesen omtrent de
groote wolken in de atmosfeer der zon te zweven. physische samenstelling der zon bestudeerd. Wat
' De totale zonsverduistering van den 18den Jnli waarheid is in de beide boven gemelde theorien
1860 is vooral opmerkelijk geweest met het oog op voegde hij bijeen, en met onomstootbare bewijzen
die zonderlinge dingen welke gewoonlijk protu- betoogde hij dat de vlekken wel degelijk holligheden
berantien geheeten worden. De sterrekundigen zijn, gaten in een gloeiend glasomhulsel,
zijn lang in het onzekere geweest, welke verkla- maar dat het niet waarschijnlijk is dat de diepere
ring zij van die vreemde vormen zouden aannemen. lagen van de zon in vasten toestand zijn. Volgens
Sommigen zagen in die dingen slechts spelingen Faye is de geheele massa van de zon in g as toevan het licht, veroorzaakt door dat de maan zich stand, maar zij verdeelt zich in elkander insluitusschen het oog van den waarnemer en de zon tende lagen, in concentrische lagen, die onderling zeer
bevindt; anderen geloofden aan het objectieve be- verschillen wat hare temperatuur, en niet minder
staan dier verschijnselen, en verklaarden hen voor wat haar licht- en warmteuitstralend vermogen beophoopingen van stoffen, rustende op de zon, of treft. De binnenste lagen bezitten een zeer hooge
hangende in de doorschijnende atmosfeer die de temperatuur, zoodanig dat alle deeltjes van hare
massa in een volkomen droogen toestand zijn: scheizon op zekeren afstand omringt.
Thans schijnt elke twijfel opgeheven te zijn, en kundige middelen hebben er geen invloed op. In
houdt men het voor uitgemaakt dat die uitsteek- de buitenste lagen, daarentegen, die onophoudesels, die protuberantien of die wolken werkelijk lijk aan afkoeling zijn blootgesteld, geeft de werbestaan. En nu is er maar een enkele kleine schrede king van moleculaire en atomistische krachten aante doen om te vooronderstellen dat het die wolken leiding tot het ontstaan van nederploffingen of
precipitatien, en dus tot het vormen van wolken
zijn, welke de vlekken teweeg brengen.
Doch wat zeggen nu de voorstanders van de eerste van niet gasvormige deeltjes die vatbaar zijn om
theorie? Die wolken kunnen zeer wel in de derde in gloeiing te geraken, en die gezamenlijk onopatmosfeer der zon zweven zonder dat daardoor onze houdelijk de photosfeer vormen. Deze deeltjes valtheorie in het minst geschokt wordt: men vooron- len ten gevolge van de zwaarte op en in de onderstelle slechts dat zij even lichtend zijn als het derste lagen, en worden door opstijgende gasmasoverige van de schijf. En inderdaad de uitsteek- sa's vervangen. Daardoor ontstaan er verticale
sels zijn op den geheelen omtrek der schijf gezien: stroomingen, een onafgebrokene wisseling tuszij bestaan dus in alle streken van de zon, bij de schen de oppervlakte van de zon en haar inwenpolen zoowel als bij den evenaar, terwijl, zooals dige massa.
wij boven gezien hebben, de vlekken nooit als op
"De vorming van de photosfeer, zegt Faye, stelt
een bepaalden gordel waargenomen worden.
ons in staat om rekenschap van de vlekken en
hare bewegingen te geven. Wij hebben gezien dat
En wat leeren nu de nieuwste waarnemingen?
Een engelsch sterrekundige, de heer Carrington, de onderscheidene lagen onophoudelijk doortrokken
heeft gedurende zeven en een half jaar met on- worden door verticale, op- en neergaande stroominverpoosden ijver de schijf der zon gade geslagen, gen. Bij die onafgebrokene beweging zal men geen den stand en de eigene bewegingen van een makkelijk begrijpen dat ter plaatse waar opklimzeer groot getal zonnevlekken, alsmede hare vorm- mende stroomingen de krachtigsten zijn, de lichtende
veranderingen en haar verdwijnen waargenomen en stof der photosfeer uiteengedreven moet worden.
bekend gemaakt. Uit de berekeningen van dien ge- Door die soort van scheur of spleet heen zal men
leerden waarnemer blijkt dat de onwentelingssnel- niet de vaste, koude en zwarte kern der zon ontheid der vlekken veranderlijk is, en geregeld en dekken, maar de inwendige gasmassa waarvan
aanhoudend afneemt naar een vaste wet, naarmate het uitstralende of afgevende vermogen, op de temzij zich verder van den evenaar der zon verwijde- peratuur der hoogste gloeihitte, zoo zwak is in
ren. Dus zouden de verschillende zonen van de verhouding tot dat van de lichtende wolken van
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niet gasachtige deeltjes, dat het verschil dier ver- ik moet mij beperken tot hetgeen hij over de faculen
mogens voldoende is om het zoo treffende contrast zegt, en voeg hierbij, fig. 4, de afbeelding van
der twee tinten die wij met onze verduisterende een groep zonnevlekken omringd door eene menigte
van de lichtende verschijnselen die men gewoon is
glazen waarnemen, te verklaren."
Verdienstelijke waarnemers, zooals Chaeornac, faculen te noemen.
"Wat de faculen betreft,is het volkomen zeker
Pater Secchi en Stewart hebben gezien dat de faculen
dat zij steeds het voorkoFig. 4.
in ; t algemeen de neiging
men hebben van lange stroohebben om achter de vlekken
ken
die samenloopen in een
te blijven, links in betrekuitbarstingsmiddenpunt, geking tot de omwentelingsbelijk aan zooveel groote strooweging. Dit is, volgens Faye,
men die plotseling ontstaan
een natuurlijk gevolg van de
zijn,
en uit elkerichtingkovertraging die aan de bemen, hetzij onmiddellijk,
weging van deze lichtende
hetzij als vertakt. Het is zewolken gegeven wordt, door
ker dat het stroomen zijn
eene groote opklimming, hoovan
een lichtdragende stof,
ger dan de bovenste grens
die
zich
onophoudelijk in le
van de photosfeer.
holte van de vlek storten,
Wij bepalen ons hier tot
waar de tusschenpoozende
dit korte overzicht van de
uitbarstingen hen onophoudoor Faye gegevene theorie,
delijk verstrooien."
en gaan nu ten slotte over tot
Welke van de beide boven
het bespreken van de denkopgegevene
theorien ook de
beelden van den heer J. Chaware
zij,
het
is zeker dat de
cornac over de zonnevlekken.
oppervlakte der zon het tooVolgens dezen sterrekunneel is van zeer buitengedige zijn de vlekken verschijnselen van vulkanische
wone verschijnselen. Het
uitbarstingen, waarvan het Voorkomen van een groep zonnevlekken op den 14den Februari snelle ontstaan der vlekken,
1865 door den heer Chacornac waargenomen.
hare bewegingen en haar
werkzame middenpunt onder de oppervlakte van de photosfeer gelegen zou verdwijnen zijn het zichtbare bewijs van de reuszijn. De zoo in het lichtende omhulsel van de zon achtigste stormen waarvan de verbeelding zich een
verwekte openingen ontstaan nu eens door gas- denkbeeld kan vormen. Ontzettende hoozen trekstroomen die de deegachtige massa uiteendringen, ken over de oppervlakte der zon met eene veren het gezicht tot op de diepe lagen laten door- schrikkelijke snelheid, zooals de vormen van somdringen, dan weder door inzakkingen van die zelfde mige vlekken die spiraalsgewijs gevormd of als
draaikolken er uitzien, ten
stof. De verlaging die in het
e 5.
duidelijkste bewijzen. En op
laatste geval een gedeelte
welk een reusachtige schaal
van de verzonkene opperdie veranderingen geschievlakte ondergaat, heeft
den, kan men uit de boslechts plaats op een deel
venopgegevene afmetingen
van den omtrek, en de kuil
eenigszins nagaan.
heeft het voorkomen van een
Zie hier nu nog infig. 6 eene
afgrond, een diepte die van
reeks van afbeeldingen voorboven naar beneden doorstellende een enkele vlek
loopt, zoodat de eene rand der
door den sterrekundige Daopening steil is, terwijl de andere min of meer hellende is.
wes waargenomen, en die ons
Als een groote vlek ploteen klaar bewijs geeft van
seling verschijnt, heeft de Zonnerlek van vorm als een draaikolk, naar eene teekening van de snelheid dier bewegingen.
Pater Secchi (5 Mei 1857).
inzinking ten zelfden tijde
Hare gedaante is duidelijk
en gelijkelijk plaats op alle punten van den omtrek. die van een draaikolk, ofschoon niet zoo duideDe vlek vertoont dan nog geen grauwen rand.
lijk als die welke wij infiguur 5 zien afgebeeld.
Doch de ruimte ontbreekt mij hier om met de
Dat men ten opzichte van de physische samenuitvoerigheid die zij verdienen, de schrandere denk- stelling der zon tot gissingen en vermoedens van
beelden van dien geleerden en ijverigen waarnemer eene groote waarschijnlijkheid gekomen is, zal men
te ontwikkelen, die alle zoo verschillende bijzon- juist niet zoo vreemd vinden. Maar zonderlinger
derheden van de verschijnselen der zon verklaart: zal men het vinden dat de wetenschap in staat is
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om ten opzichte van de physische samenstellitfg van Om dampen in de atmosfeer van de zon te kunnen
de stoffen waaruit de zon gevormd is, zekerheid afgeven, moeten de zes eerstgenoemde metalen
te verschaffen. En toch is dit de uitkomst van de noodzakelijk in het lichaam der zon aanwezig zijn.2
onbetwistbaarste ontdekkingen der hedendaagsche
En zoo is dus, hoe ongeloofelijk het ook schijnatuurkunde.
nen mag, een hemellichaam dat zich op een ontIedereen kent het zonnespectrum dat voortge- zaglijken afstand van ons bevindt, ons volkomen
bracht wordt door de ontleding van het witte licht bekend watde stof betreft waaruit het bestaat. Die
door een prisma van doorschijnend glas. Iedereen stof is bestudeerd in haar innigste scheikundige
weet dat behalve de zeven hoofdkleuren er in dat samenstelling, geanalyseerd om zoo te zeggenmet
spectrum eene menigte donkere strepen gezien wor- de zelfde zekerheid alsof wij haar in de kroezen
den, die de kleurenstrook in onderscheidene af- van een chemisch laboratorium hadden gehad.
deelingen verdeelen. Door het vergelijken van die Reeds weten wij door de spectraalanalyse dat er
zwarte strepen met de gekleurde strepen die ge- in de stralen die de andere zonnenonstoezenden,
geven worden door vlammen welke metaalachtige sommige lichamen bestaan die wij kennen: wij
stoffen bevatten, zijn de natuurkundigen tot de mogen dus de grootste verwachtingen koesteren
zekerheid gekomen dat het licht hetwelk door de omtrent de ontwikkeling van dezen belangrijken
rig. 6.
lichtgevende kern
tak der wetender zon uitgeschap, vooral als
:
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zien welke zuiver
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•V /
metaaldampen
feiten er door de
heeft men met
sterrekunde aan
juistheid kunnen
het licht gek-acht
it'
m
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De sterkte of
dit is de algeintensiteit van het
meen aangenomelicht der zon is
nenaam van dien
op alle gedeelten
reeds zoo vruchtder schijf niet
baren tak der weoveral gelijk. De
tenschap — geeft
randen zijn minons de zekerheid
der licht dan het
dat de atmosfeer
midden. Arago
van de zon damschat het verschil
pen van sodium,
op
-5V? e n andere
Veranderingen van een vlek, waargenomen door Dawes op deu 27sten, 29sten en 31sten
ijzer, nikkel, koOctober en den 2den November 1859.
sterrekundigen,
per, zink en barium in metaaltoestand bevat.1 Het
Faye onder anderen, meenen dat het nog veel
is twijfelachtig of er kobalt bij is. Tot heden heeft
grooter is. Dit feit, dat tegenwoordig voor vast
men geen zekerheid kunnen verkrijgen van de aanbewezen is, en waarvan de photografische afbeelwezigheid van goud, zilver, kwik, lood, tin en
dingen van de zon eene zeer duidelijke voorstelkiezelzuur, die alien zoo overvloedig in de aardling geven, laat geen twijfel meer over aangaande
korst voorkomen, en ook niet van die van arsehet bestaan van een atmosfeer die het gesternte
nik, antimonium, strontium, cadmium en lithium.
op een grooten afstand omgeeft. In dat omhulsel
zweven, zooals ik boven gezegd heb, de rood1 Volgens de nieuwste onderzoekingen van Mitscherlich zijn
achtige wolken die bij totale zoneclipsen waargehet zuivere metalen en niet hunne scheikundige verbindingen
nomen zijn.

die men in de zonneatmosfeer aantreft. Brandwekkende stoffen
zooals zuurstof en chloor zijn er niet in, of wel, als zij al met
hrandbare lichamen verbonden zijn, dan is het in een staat
van volkomene droogte, waarvan men voorbeelden heeft als die
lichamen aan den invloed van een hooge hitte onderworpen
worden,

Op die uitkomsten van de spectraalanalyse steunende,
meenen Bunsen en Kirchhoff de kern van de zon als een
gloeiende massa, hetzij vast of in gesmolten staat, te moeten
beschouwen,
2
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De vlekken en hare grauwe randen zijn veel en dat van het middengedeelte, zoo heeft men ook
minder licht dan de lichte gedeelten der zonne- bevonden dat de warmte die — wel te verstaan op
schijf. Als men volgens W. Herschel de algemeene de oppervlakte van onzen aardbol — uit het midintensiteit van de schijf voorstelt door het getal denpunt van de zon komt, grooter is dan die uit
1000, dan is die van den grauwen rand slechts den rand straalt. Ook bezitten de poolstreken van de
469, en de donkerste gedeelten van de kern da- zon minder warmte dan de streken bij den evenaar.
Eindelijk zijn de gedeelten die aan de vlekken
len zelfs tot 7.
Het zonnelicht zooals het op de oppervlakte der grenzen van eene veel lagere temperatuur dan die
aarde komt, is volgens Arago ten minste 15000 van het overige der schijf, volgens Pater Secchi.
maal krachtiger dan de vlam van een waskaars. Herschel dacht dat een van de halfronden der zon
"Naarmate van de kracht der electrische zuil die warmer is dan het tegenovergestelde halfrond.
men daartoe gebruikt, zegt hij in zijn Astronomie Men heeft meenen te bespeuren dat er een innig
populaire, blijkt het dat het electrische licht ver- verband bestaat tusschen het min of meer groote
schift van een vijfde tot een vierde gedeelte van getal zonnevlekken en de temperatuur op aarde,
dat der zon." Volgens Wollaston is het licht van alsmede tusschen het verschijnen van vlekken en de
de zon 800000 maal schitterender dan dat van de afwisselingen van het aardmagnetismus. Deze ondervoile maan, of, wat het zelfde is, er zouden 800000 zoekingen die lange jaren van waarneming vordevoile manen te gelijk aan het uitspansel moeten ren, worden thans door onderscheidene geleerden,
staan, om een licht voort te brengen gelijk aan dat zooals Schwabe van Dessau, en Wolf van Zurich,
de zon geeft als zij niet door wolken in de atmos- met ijver gedaan.
Er is eene vraag van groot gewicht die men in
feer der aarde bedekt wordt.
Wat den oorsprong van het licht der zon betreft, den laatsten tijd getracht heeft te beantwoorden,
sommigen schrijven het toe, gelijk wij gezien heb- namelijk deze: of de warmte der zon in den loop
ben, aan het gloeien van eene gasmassa, anderen der eeuwen gelijk blijft dan wel of zij afneemt?
aan het gloeien van een vaste of vloeibare kern. Een zeer verdienstelijk natuurkundige, de heer
Nog andere geleerden, waaronder vooral J. Her- W. Thomson, meent dat de temperatuur van de
schel , zijn genegen om het zonnelicht te beschou- • zon steeds op de zelfde hoogte gehouden wordt door
wen als van electro-magnetischen oorsprong, en een regen van luchtsteenen of meteorieten,
niet als een gevolg van eene verbranding van vaste, welker beweging op het oogenblik van den val in
vloeibare of gasvormige massa's: het is volgens warmte omgezet wordt. Hetzij die theorie waarheidis, of dat integendeel de zon van jaar tot jaar
hen een onafgebroken noorderlicht.
Van de intensiteit van het licht gaan wij tot en van eeuw tot eeuw in warmte verliest, men
die der zonnewarmte over. Zonder twijfel is de heeft toch berekend dat wij in elk geval voor het
warmte op de oppervlakte van de zon ontzettend onderhoud van het leven op aarde en op de angroot: als wij steunen op de wet van de afneming dere planeten nog voor millioenen jaren voorraad
der stralende warmte, komen wij tot het besluit van warmte genoeg hebben — voorzeker een vrij
dat de intensiteit van de zonnewarmte ongeveer troostrijk vooruitzicht.
Men heeft ook de vraag opgeworpen en bespro300 000 maal grooter is dan de gemiddelde intenken
of de zon bewoonbaar is. Bij de hypothese
siteit van de warmte die op zeker punt op de opdie van dat hemellichaam een gloeiende bol maakt,
pervlakte der aarde ontvangen wordt.
Men heeft ook de hoeveelheid warmte berekend kan het antwoord niet anders als ontkennend zijn.
die onophoudelijk in de ruimte door dien ontzet- Wij kunnen ons geen denkbeeld vormen van betenden vuurhaard der wereld wordt uitgestraald. Zie- werktuigde wezens die in staat zijn om te leven
hier eene vergelijking van J. Herschel, waardoor wij in een middenstof die zulk een ontzaglijken warmteeen denkbeeld van de warmte der zon kunnen ver- graad bezit. Maar anders wordt het als men voorkrijgen. Verbeelden wij ons dat een ijskolom van onderstelt dat de kern van de zon niet uit zich
18 mijlen in diameter zonder ophouden in de zon zelve lichtende en niet gloeiend is, als men aangestoken, en dat het smeltwater terstond verwij- neemt dat zij beschermd kan worden voor de stoderd wordt. Als alle zonnewarmte dienen zou om len der photosfeer door een zeer dicht omhulsel
het ijs te doen smelten zonder dat er eenige warmte dat het licht opslorpt en de warmte zeer weinig
uitstraalde, zou men dien ijscilinder met de snel- geleidt. Daarom zegt Arago: "Als men mij eenheid van het licht in de zon moeten duwen. Of, voudig vroeg: is de zon bewoond? dan zou ik
met andere woorden, de warmte van de zon zou, antwoorden: ik weet het niet. Maar men vrage
zonder in intensiteit te verliezen, een kolom ijs mij of de zon bewoond kan zijn door wezens,
van 4 120 000 vierkante el dikte en 310 000 000 el georganiseerd op de wijze als de schepselen die
onze aarde bevolken, en ik zal niet aarzelen een
hoogte in een seconde tijds doen smelten.
bevestigend
antwoord te geven."
Gelijk men een verschil gevonden heeft tusschen
Dergelijke
vragen zullen misschien nooit stellig
de kracht van het licht aan den rand der schijf
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en zeker beantwoord worden1; hnnne oplossing,
hoe zij ook zyn mag , zal voor den mensch eeuwiglijk op het gebied van het waarschijnlijke blijven.
Doch wat wij moeten erkennen, wat onzen geest
met het licht der waarheid moet treffen, is de veelzijdige en onafgebrokene invloed van de zon op
de toestanden van ons bestaan op de oppervlakte
der aarde. Zij werkt op de aarde door hare massa,
hetzij dat zij haar houdt op hare baan, op afstanden waarvan de maat door onveranderlijke wetten
geregeld is, hetzij zij hare werking verbindt met
die van de maan om eb en vloed tw'eemaal daags
in de wateren van den oceaan voort te brengen.
De warmte der zonnestralen is de voornaamste
oorzaak van de verstoringen in het evenwicht der
luchtlagen. Zij doet de winden ontstaan, de stroomingen in de lucht; zij bevordert de uitdamping
van het water van rivieren, meren en zeeen, en
veroorzaakt den grooten kringloop der vloeistoffen
op de oppervlakte onzer planeet. Die warmte is'
ook het beginsel van de veranderingen die de
aardlagen in den loop der eeuwen ondergaan, door
de langzame maar zekere verweering der gesteenten, en door het vervoer der stoffen door het water. Het zijn de warmte en het licht der zon die
het leven van planten en dieren op aarde onderhouden en verspreiden. "Nu eens," zegt Yon Humboldt in den Kosmos, "openbaart de invloed van
de zon zich stil en rustig door scheikundige verwantschappen, en beheerscht zij de verschillende
levensverschijnselen, bij de planten door endosmose
in de wanden en holten der cellen, bij de dieren
in het weefsel van spieren en zenuwen; dan weder doet zij in de atmosfeer donder, waterhoozen
en orkanen uitbarsten. De lichtgolven werken niet
slechts op de wereld der lichamen, en bepalen zich
niet slechts om de stoffen te ontleden en weder samen
te stellen; zij lokken niet slechts de teedere kiemen
der planten uit de aarde*, ontwikkelen de groene
kleurstof in de bladeren, kleuren de welriekende
bloemen, en herhalen duizend en duizend maal het
beeld der zon te midden van het geklots der golven
en op de dunne halmen der prairie die door den adem
des winds gebogen worden — het licht der zon
staat, naarmate van de verschillende graden van
zijn duur en zijn sterkte, ook in een geheimzinnig verband met den inwendigen mensch, met de
min of meer levendige opwekking zijner geestMen moet echter toestemmen dat het vraagstuk, wat de
zon betreft, een schrede voorwaarts gemaakt heeft. De hypothese van een donkere en koude kern is bijna — wij zagen
het boven reeds — zoo goed als gevallen, Nu te vooronderstellen dat er georganiseerde wezens kunnen leven in een
middenstof waarin een temperatuur heerscht hoog genoeg om
elke stoffelijke zelfstandigheid te doen vervluchtigen, zou zekerlijk niets anders zijn als het gebied van het waarschijnlijke te verlaten, en zich te dompelen in de zee der verbeelding en der fantaisie.
1

vermogens, met de vroolijke of droefgeestige stemming van zijn gemoed. Dat heeft Plinius de Oude
uitgedrukt door de volgende woorden: "Coeli tristitiam discutit sol, et humani nubila animi serenat: de
zon jaagt de treurigheid uit den hem el, en verstrooit
de wolken die het menschelijke hart verduisteren."
OVER REGEN
EN

HET DROOGEN VAN DE WASCH.
(Voor jongelui van een jaar of tien.)

Hebt ge wel eens linnen zien wasschen ? Ja; nu,
als het gewasschen is, wat doet de waschster dan?
Zij wringt het gewasschene linnen zoo stijf mogelijk uit, totdat er bijna geen druppeltje water
meer uitloopt. Er blijft echter nog veel water in,
dat het linnen als yt ware niet wil afgeven. Maar
het moet er toch "uit, en daarom wordt het linnen op
een lijn of een droogstok gehangen; en dan komen
de zon en de wind, en een uur later is al het
water er uit, en de wasch is droog. Waar is dat
water nu? Al hebt ge er nog zoo goed op gelet, ge
hebt toch niet kunnen zien hoe het water uit het
linnen gegaan en waar het gebleven is.
Zooals het met de wasch gaat, gaat het ook
met de kletsnatte parapluie waarmede uw vader
zoo even te huis gekomen is, en dienu in het voorhuis uitgezet te droogen staat.
Als de houten vloeren geschrobd of geboend zijn,
worden zij vooral in den zomer weldra weder droog.
Als gij een doek bij ongeluk nat gemaakt hebt,
en gij wilt hem spoedig weer droog hebben, wat
doet ge dan ? Gij houdt hem bij de kachel, of hangt
hem op het ijzeren hekje dat om de kachel op de
kinderkamer staat.
In al die gevallen noemen wij hetgeen er dan
gebeurt droogen, droog worden. Droog worden bestaat daarin dat het water verdwijnt, of
ten minste voor ons onzichtbaar wordt.
Maar is het water dan werkelijk verdwenen?
dat is, bestaat het water dan nu werkelijk niet meer ?
Neen, zoo erg is het niet: het heeft slechts een
andere gedaante aangenomen, en is in die andere
gedaante naar een andere plaats gegaan. Het water houdt ontzaglijk veel van verhuizen, van verandering van gedaante, van verandering van plaats
vooral. Niet slechts het beekje stroomt in zijn bed
voort, maar al het water dat er is, tracht altijd weg
te loopen als men het niet zeer vast ergens in opsluit.
Waar gaat het dan heen? vraagt gij misschien.
Het gaat de lucht in. Er gaat wel is waar ook
eenig water in den grond, maar ook dit komt er
ten laatste weer uit, en gaat dan op zijn beurt
ook de lucht in. Als het water bij het droog worden van het eene of andere ding weggaat, doet
het zulks nu eens langzaam en dan weder zeer
n
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schielijk. Men zou soms zeggen dat het water vermoeid was, of niet veel zin in het verlaten van
zijn plaats had. Als het hij koud weder regent,
blijven de straten lang nat, maar als het bij warm
weder regent, worden zij spoedig weer droog. Daarbij
denken wij dan weer aan de warme kachel waarover wij zoo even spraken, die ons helpen moest
om een natgewordene doek spoedig droog te krijgen.
De warmte schijnt dus het droog worden te bevorderen, dat begrijpt gij nu, hoop ik. Het is inderdaad ook de warmte die het water voortjaagt.
Dat kunt gij gemakkelijk zien als gij eens op de
warme kachelplaat of op een houten tuintafeltje
dat lang in den zonneschijn gestaan heeft, een
druppel water werpt. Dan kunt gij zelfs zien hoe
het water verdwijnt.
Maar wat doet toch de warmte met dat water?
Vernietigt zij het, zoodat het geheel en al verloren gaat ? Ik heb u immers zoo even gezegd dat
zulks het geval niet is, maar dat het water slechts
een andere gedaante aanneemt. Wat eenmaal op
aard$ aanwezig is, gaat niet verloren; er gaat in
de natuur niets verloren, slechts de vorm kan veranderen en de plaats waar het zich bevindt.
Nu, het is de warmte die het water dwingt om
een andere gedaante aan te nemen, en wel des
te sneller hoe meer warmte en des te langzamer
hoe minder warmte er is. Zet eens een theeschoteltje met water op een komfoortje met vuur, en
laat het koken. Als het water eenigen tijd gekookt
heeft, ziet gij dat er minder water in is dan toen
het begon te koken. Een gedeelte van dat water
is in een andere gedaante verdwenen, en die gedaante moeten wij nu leeren kennen.
Een gedaante zei ik, maar eigenlijk had ik moeten
zeggen twee gedaanten, namelijk een zichtbare en
een onzichtbare. De eerste, de zichtbare, kent
gij genoeg, en hebt gij dikwijls genoemd en hooren noemen: het is de was em. Heete soep en
heete koffie of thee wasemen. Als gij uwe hand
in den wasem van een soepterrine of van een trekpot houdt, wordt zij nat; dat doet de waterdamp —
straks zal ik u zeggen hoe zij dat doet.
Nu kon het wel gebeuren dat een van mijn jonge
lezers uitriep: "dat wist ik allemaal wel, ik wist
wel wat droogen en water en wasem was." Zoo?
nu dat is zoo'n groot wonder niet, want uwe zinnen hebben het u geleerd, dat is gij hebt het gezien en gevoeld. Maar nu komt er iets wat wij door
het nadenken en uitvorschen van opmerkzame menschen geleerd hebben, en dat gij dus zeker niet weet.
De warmte die zich in het heete water door het
vuur ontwikkeld heeft, noodzaakt het water zich
in wasem, in damp te veranderen, en zoo wordt
de samenhangende vloeistof in een bijna luchtvormige gedaante veranderd.
Maar die gedaante, de dampvorm geheeten,
kan het water niet lang behouden, want wij zien

dat de waterdamp of de wasem die uit een theekopje opstijgt, schielijk verdwijnt; en al laten wij
in eengesloten vertrek een grooten ketel met water geheel verkoken, zoodat al het water in den
vorm van damp overgegaan is in de lucht die in
het vertrek is, dan wordt toch de kamer niet geheel en al met dampwolken gevuld; weinige minuten nadat het laatste druppeltje water verdampt
is, schijnt de lucht in de kamer weder even helder en klaar te zijn als van te voren.
Waar is die damp gebleven?
Al het verdampte water is nog in de lucht van
de kamer, maar nu in een onzichtbare gedaante ; het is nogfijner opgelost, terwijl de damp
of wasem als 't ware een grovere oplossing van
het water is. Het is nu tot een soort van lucht
geworden, die wij watergas noemen. Wilt ge
eens waterdamp en watergas in het zelfde oogenblik zien verschijnen? Zie dan eens naar de tuit
van den ketel waarin het theewater kookt. Een eindje
van de tuit af ziet gij waterdamp of wasem, maar
vlak bij de opening, tusschen de tuit en de dampwolk, een eindje weegs van ongeveer een duim
lengte, ziet gij hoegenaamd niets. Is daar niets?
Ja, daar is watergas. Als watergas komt het uit de
tuit, maar als het er even uit is, maakt de koude
het tot damp. Want gelijk wij door warmte het
water gemakkelijk in damp en watergas kunnen
veranderen, even gemakkelijk kunnen wij het ook
door koude dwingen om zijn gewone gedaante van
water weder aan te nemen. Dat zal ik u nu bewijzen.
Als wij in een met onzichtbaar watergas gevulde
kamer zitten, en de meid brengt een karaf met
glazen of een stapel borden die uit een koud vertrek
komen, in de kamer, wat gebeurt er dan? Dat
hebt gij zeker wel eens gezien: zij worden vochtig,
zij be si a an zooals men zegt; en na eenige minuten
zijn zij zoo nat alsof het er op gedauwd had,
ofschoon zij droog waren toen zij binnen gebracht
werden.
Waar komt dan het water vandaan dat nu de
glazen of de borden nat maakt?
Het is het water dat straks in den ketel was,
en thans als watergas in de lucht van de kamer is.
Denk eens na: het kleine beetje water dat in
den ketel geborgen kon worden, vervult thans de
geheele kamer. Het moet zich dus van belang
uitgezet hebben, en wel zoo zeer dat het zoo dun
en fijn geworden is dat wij het in't geheel niet
meer kunnen zien. Dat heeft de warmte gedaan,
die alle lichamen en alzoo ook het water doet
uitzetten.
Maar ik heb ook gezegd dat de koude, die eene
groote vijandin der warmte is, vernietigt wat de
warmte heeft voortgebracht. De warmte zet het
water uit tot het fijne onzichtbare watergas, de
koude trekt het weer tot gewoon water samen.
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Dat zagen wij zoo even aan de koude glazen en
borden. De koude van de glazen en borden heeft
het watergas dat in de lucht der kamer aanwezig
was, gedwongen zijn gasvormige gedaante op te
geven, en weer tot gewoon vloeibaar water te
worden. Maar daartoe moest het watergas eerst
weer wasem of damp worden, want wij zien dat
het glas eerst beslagen werd. Maar de kleine
blaasjes of druppeltjes waaruit de waterdamp bestaat,
vloeiden tot al grootere en grootere druppels bijeen,
totdat het water eindelijk in stralen bij de glazen
langs loopt.
Maar nu valt mij in eens in de gedachten dat
het eigenlijk niet eens noodig geweest is, glazen
en borden uit een koud vertrek in de kamer te
laten brengen, ten einde te zien hoe het water
weer uit de lucht komt, en voor onze oogen zichtbaar wordt. Zie maar eens naar de vensterruiten,
zij zijn ook beslagen, en gij kunt er nu met den
vinger uw naam op schrijven. Het lijkt precies of
het glas zweet, maar dat die vochtigheid niet uit
het harde en gladde glas komt, zooals het zweet
uit uw huid als gij zeer warm zijt, dat begrijpt
ge toch wel zonder dat ik het u zeg.
Door de koude van buiten wordt het glas koud,
en omdat het koud is, kan het glas het watergas
dat in de kamer is, tot waterdamp maken en zelfs
tot vloeibaar water veranderen; zie maar, aan alle
letters die gij zoo even geschreven hebt, hangt
nu een waterdruppeltje, of het is zelfs reeds een
eindje naar beneden geloopen. Aan de binnenzijde
tegen het glas aan had er dus een gevecht om
het water plaats, tusschen de koude van buiten
en de warmte van binnen. De warme kamerlucht
zette het water uit, en de koude buitenlucht trok
het weder bijeen. Maar als het buiten even warm
is als binnenshuis, dan heeft er zulk een strijd in
't geheel niet plaats, dan beslaan de ruiten volstrekt niet, en daarom worden onze vensterruiten
in den zomer ook niet vochtig.
De verandering van water in waterdamp en in
watergas noemt men de verdamping. Dat de
waterdamp en vooral het watergas veel lichter zijn
dan het water, is gemakkelijk te begrijpen. Gij
ziet het ook, want de thee blijft in het kopje,
maar de wasem gaat er uit en stijgt naar boven.
De damp stijgt in de lucht, en verbreidt zich naar
alle zijden, en daarom beslaat een glas of karaf
ook aan alle kanten, al staat het ver van den
theeketel af, waaruit de damp opgestegen is.
Nu, denk er nu eens over na hoeveel water er
elk oogenblik op de geheele aarde tot damp veranderd wordt, of, zooals men dat noemt, verdampt.
Het water dat in de kamers, keukens, waschhui-.
zen en fabrieken verdampt, ontwijkt als watergas
in de buitenlucht zoodra er maar een deur of een
venster geopend wordt; ja dat behoeft niet eens,
door alle ret en en gaatjes zoekt en vindt het wel

een weg om naar buiten in de vrije lucht te komen.
Dat alles geeft zeker al een heele boel waterdamp
in de lucht, maar er komt nog veel meer in. Begryp eens, al het water dat op aarde is, elke
plas op straat, elke sloot en vaart, elke vijver en elk
meer, elke rivier en stroom, en bovenal de groote
zee, alles wasemt uit, alles doet een gedeelte van
zijn water in damp overgaan; altijd en overal verdampt er water, natuurlijk in den zomer en in warme
landen meer dan in den winter en in koude streken der aarde, dat spreekt van zelf.
Ten gevolge daarvan is de lucht dus voortdurend
nu eens meer dan eens minder met opgelost water
vervuld, hetzij met onzichtbaar watergas, hetzij
met zichtbaren waterdamp. De zichtbare waterdamp,
dat zijn de wolken, dat begrijpt ge wel, en daar
gij ook zeker wel weet dat de regen uit de wolken komt, zoo zult gij nu ook wel begrepen hebben dat de wolken niets anders zijn als water dat
van de aarde in de lucht opgestegen is.
Nu begrijpt gij zeker ook hoe het komt dat in
den zomer de volkomen heldere lucht soms in weinige minuten met dikke donkergrijze onweerswolken bedekt wordt. In de lucht gebeurt namelijk
het zelfde als in de kamer waarin wij water laten
verdampen. De glazen en borden trokken een gedeelte van het in de kamer aanwezige watergas
aan, maakten er eerst eenfijnen waterdamp en eindelijk water van, dat bij de glazen neerliep. Het
zelfde wat een koud glas in de kamerlucht doet,
dat doet een koude wind in de buitenlucht. Door
een kouden wind werd het onzichtbaar in de warme
lucht verspreide watergas tot waterdamp verdicht,
de kleine blaasjes of druppeltjes van dien damp
werden al grooter en grooter, door dat zij ineenvloeiden, totdat zich eindelijk druppels, regendruppels daaruit vormden, die naar beneden vielen
omdat zij te zwaar waren om in de lucht zwevende
te kunnen blijven.
De regen is alzoo niets anders als het terugkeeren tot de aarde van het water dat door de
verdamping naar boven gestegen was. Het water
dat de meid niet uit het linnen kon wringen, en
dat bij het te droogen hangen van de wasch daaruit
als watergas opgestegen is, wordt misschien door
de winden voortgedreven, en valt misschien vele
dagen of weken later weer als regen neder,op een
plaats misschien wel honderd uren gaans van onze
woonplaats verwijderd. De dronk water die heden
uwen dorst lescht, is misschien eenigen tijd geleden als waterdamp opgestegen uit het theepotje
van een Chinees, of uit het chocoladeketeltje van
een Spanjaard; dat weet ik niet, maar mogelijk
is het zeker. Als het regent, en gij steekt uw
hand uit, zoodat er een regendruppel op valt,
dan moogt gij nu vragen: "waar komje van daan?"
en als gij soep eet, en de wasem uit uw bord opstijgt, dan moogt gij nu die dampwolkjes nakijken
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zich van andere daartoe behoorende planten door opstaande blaadjes die bij drieen bij een staan. Zij groeit
oorspronkelijk van Canada tot in den Mississippi.
Men weet niet hoe zij in Engeland gekomen is. In
onze europeesche wateren vermenigvuldigt zij zich op
verbazende wijs. Aan eene vermenigvuldiging door
zaad kan niet gedacht worden, want de Elodea
krijgt bij ons in het geheel geen zaad, daar zij
eene tweehuizige plant is, en er in Europa slechts
vrouwelijke planten voorkomen. Maar dit gebrek
wordt door de grenzenlooze levenskracht dezer plant,
verbonden met het zeer ruimschoots vormen van
uitloopers, vergoed. De brooze stengel is zoo breekbaar als glas: zelfs de kleinste stukjes bezitten
de eigenschap van wortels te vormen, en zich tot
afzonderlijke individuen te ontwikkelen. Daarbij is
dewasdom der Elodea buitengewoon snel, en is zij
eene der gezelligste planten, d. i. die in groote
getallen bij een groeien, die er bestaan. Waar zij
eenmaal wortel geschoten heeft, vormt zij zoodoende
weldra een dicht bosch. Het blijkt uit alles dat
EEN AMERIKAANSCHE WATERPLANT IN EUROPA.
Nu en dan gebeurt het dat eene plant uit het die plant bij ons in Europa een voor hare behoeften
eene werelddeel naar het andere verhuist, en zich geschikte middenstof heeft gevonden.
Het mogen losse afgebrokene stukjes loof zijn
blijvende in hare nieuwe woonplaats vestigt. Zoo
die
op de oppervlakte van het water drijven, of
is eene bekende plant uit Europa naar Amerika
verhuisd, namelijk de groote weegbree, Plan- wel een door de eene of andere oorzaak uit den
tago major. De Roodhuiden geven die vreemdelinge bodem losgerukten wortelstok, of een bosdooreenden naam van "de voetstap van den blanken man." geslingerde stengels waardoor de Elodea zich voortOmgekeerd is de canadasche fijnstraal, plant, de nieuwe gast is weldra overal te huis.
De visch die in het slijk naar wormen en slakken
Erigeron canadense, uit Noord-Amerika naar ons
werelddeel oyprgekomen. Prof. Van Hall zegt van dit zoekt, de zwaan die de wateren van een vijver
plantje: "de canadasche fijnstraal is zoo genoemdnaar versiert, de wilde eend, de meerkoet en andere
de fijnheid der witte lintbloempjes, die de straal watervogels bevorderen hare verspreiding. Met de
uitmaken, en naar haren oorsprong uit N.-Amerika, fijne tandjes harer bladranden hecht de Elodea zich
vanwaar zij zich in ongelooflijk korten tijd door aan alles wat zij ontmoet: schepen en houtvlotten,
geheel Europa verspreid heeft, en geworden is een riemen en vischnetten dienen haar tot middelen
algemeen onkruid op hoogen leemachtig-zandigen van vervoer, en zoo komt zij in wateren waarin
of zandigen grond, bij ons vooral in de hoogere zij voorheen niet groeide.
totdat zij verdwijnen, en vragen: "waar ga je heen?"
dat zal niemand u kwalijk nemen, en geen mensch
zal op die vragen antwoorden. Maar als gij dit opstel
goed gelezen hebt, dan moogt gij nuniet meer vragen: "hoe komt het dat het regent, en hoe komt
het dat de wasch droog wordt," want dat zon een
bewijs zijn dat gij mijn uitlegging niet begrepen hebt,
en dat zon mij spijten — niet om mij, maar om u.
Doch ik vooronderstel dat gij mij goed begrepen
zult hebben, en als dat zoo is, dan is het u gebleken hoe gemakkelijk het geweest is om u den
grooten kringloop van het water door de lucht heen
begrijpelijk te maken. Daaruit kunt gij dan tevens
zien dat er van uwen kant slechts een weinig oplettendheid en weetgierigheid noodig is, om van
vele verschijnselen der natuur een goed begrip
te krijgen, en dat het dus veel van u zelven zal
afhangen of gij flinke jongens en knappe meisjes
zult worden, ja of neen.

streken van Gelderland en op de hollandsche duinen.
Zij wordt niet door het vee gegeten, en is aan hare
EEN NIEUWE SOORT VAN BLAASBALG
lijn-lancetvormige, randharige bladen, stekelharige is sedert eenigen tijd in Amerika in gebruik,
steng en talrijke pluimvormende bloemen wel te vooral in werkplaatsen waarin men de blaaspijp
onderscheiden."
om te soldeeren enz. gebruikt. Op een bewegelijk
In de laatste jaren is er weder iets dergelijks onderstel liggen twee blaasbalgen tegen over elkangebeurd. Defflodea canadensis, een waterplant uit der , die door een riem met elkander verbonden zijn:
Noord-Amerika, is in Europa inheemsch geworden. die riem loopt over een rolletje dat tusschen de beide
Reeds een twintigtal jaren geleden was zij in En- blaasbalgen bevestigd is.
geland, waar men haar watertijm, waterthyme, De werkman gaat op de beide blaasbalgen staan,
noemt, in zulk eene groote mate ontwikkeld dat namelijk met een voet op elk, en door nu beurzij daar vaarten en slooten verstopte en de scheep- telings het gewicht van zijn lichaam op een van
vaart hinderlijk was. Sedert is zij naar ons land beiden te laten rusten, wordt de eene leeg geen Belgie overgekomen, en thans is zij reeds in drukt terwijl de andere door den riem opgehaald
Pruissen in het mark Brandenburg aangeland; en en dus weer met lucht gevuld wordt. Zoodoende
overal waar zij zich vertoont, verspreidt zij zich .komt er onafgebroken lucht uit de buis van gomzoo sterk, dat het water waarin zij groeit weldra elastiek, die met beide blaasbalgen in verband
geheel vol is van hare blaadjes en stengels.
staat: de werkman heeft er bijna geen moeite van,
Deze teedere overblijvende waterplant die tot de en heeft beide handen vrij.
familie der Hydrocharideeen behoort, onderscheidt

fiunderen in de weide, door horzels geplaagd.

DE

RUNDERHORZEL

Op een vorige bladzijde heb ik eene beschrij- ophouden; wij gaan over tot eene korte beschrijving
ving gegeven van de paardenhorzel, en van de wijze van de runderhorzel, Hypodermd bovis.
De runderhorzel is weinig meer dan 1 duim lang,
waarop het bestaan van dat insekt in verband staat
met het leven van het paard. Ook het rund wordt door heeft een grooten kop, bruine oogen en zwarte sprieeen horzel geplaagd, en dient eveneens tot het mid- ten, een geelachtig met zwart gestreept borststuk,
del ter ontwikkeling van dat insekt. Zonder het paard en is overigens met rosse en zwarte haren bedekt.
De vleugels zijn bruinachgeen paardenhorzel, zonder
tig van kleur. De nevens
het rund geen runderhorstaande afbeelding verzel. De onmiskenbare betoont u de runderhorzel
trekking die er tusschen
vergroot voorgesteld.
verschillende levende wezens bestaat , waarvan wij
Zoo ziet het insekt er uit,
niet slechts in vele dieren
dat het leven van het rund
die als woekerdieren of
in den zomer verbittert.
parasiten op anderen leZoodra een koe voelt dat
ven, maar ook in de horzulk een insekt zich op
zels treffende voorbeelden
hare huid nederzet, loopt
zien, geeft tot zeer bezij met den staart in de
langrijke vragen op nahoogte rond, en tracht op
tuurhistorisch gebied aandie wijze — maar te verleiding. Zoo zou men, om
geefs — van het insekt
De runderhorzel, vergroot.
ontslagen te worden. Men
e en voorbeeld te geven,
kunnen vragen: waren er eerder paarden en run- beweert dat het gonzen van de horzel reeds gederen dan horzels? Zoo ja, werden die dan niet noeg is om een koe schrik aan te jagen. Waarom
door horzels geplaagd; zoo neen, waar leefden dan zet de horzel zich op de koe neder? Om haar
de larven dier insekten ? in andere dieren ? en heb- bloed te zuigen? Yolstrekt niet: de runderhorzel
ben zij die nu verlaten ? Doch met de beantwoor- heeft niet eens een mond. Zij doet het slechts om
ding van zulke vragen kunnen wij ons thans niet hare eieren onder de huid van de koe te leggen.
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Om dit te doen steekt de horzel gaatjes in de
huid van het beest, en legt in elk gaatje een ei.
Elk dier kleine wondjes wordt dan het nest van
een ei, waarin het door de natuurlijke warmte
van het rund uitgebroed zal worden.
Ik heb zoo even gezegd dat de runderhorzel een
gaatje prikt in de huid van het rund, maar niet
verteld waarmede zij dat doet. Zij doet dat met
haren angel of liever met hare legboor, een werktuig dat de wijfjes bezitten, maar de mannetjes
niet. Die legboor ziet gij hierbeneden vergroot afgebeeld. Het is een klein, bruin, glad kokertje dat
men uit het achterlijf van het wijfje te voorschijn
ziet komen als men haren buik tusschen duim en
vinger drukt. Die legboor bestaat uit vier kokers
die in elkander geschoven en uitgetrokken kunnen
worden als een verrekijker. De laatste of dunste
koker eindigt in vijf kleine harde knopjes die niet

De larve van de runderhorzel op
liet punt van de buil te verlaten.

in het voedsel waarvan zij moet groeien, en hoe
grooter zij wordt des te grooter wordt ook de etterbuil. De grootte en vorm van die etterbuilen ziet
gij uit onderstaande afbeelding. Vooral jonge runderen worden door de runderhorzel verkozen om er
hare eieren op te leggen, zeldzaam ziet men de
daardoor voortgebrachte builen op oude dieren.
Reaumur heeft met groote vlijt de levensgeschiedenis van de runderhorzel bestudeerd. Hij heeft bevonden dat er in elke buil een kleine opening,
door den steek van het oude insekt veroorzaakt,
openblijft, dat de larve daardoor lucht krijgt, en
eindelijk ook het gezwel zal verlaten om als volkomen insekt de vrije lucht in te gaan. Om die
opening te verwijden, steekt de larve gedurig haar
achtereinde daarin, en boort haar zoodoende hoe
langer hoe verder open. Op den 'dag voor dien
waarop de larve de buil voor goed zal verlaten

Builen op de huid van het rund.

op de zelfde lijn geplaatst zijn, en de uiteinden
van vijf onderscheidene harde schubbetjes zijn. Drie
van die knopjes zijn van haakjes voorzien, en
vormen met hun drieen een uitmuntend instrument
om door een taaie en dikke huid heen te boren.
Zij vormen met hun drieen eene holte, niet ongelijk aan die van een boor die als een lepel eindigt.
Maar die met drie punten gewapende lepel dringt
beter dan een timmermansboor in de huid van
de koe.
Als de larve van de horzel uit het onder de huid
van de koe gelegene ei gekomen is, verlaat zij
daarom toch haar nest niet; integendeel, de huid
zwelt op die plaats op, en wordt een buil van binnen met etter gevuld. In die etterbuil leeft zij nu
beveiligd voor schadelijke invloeden van buiten,
in eene steeds gelijkblijvende temperatuur, midden

De angel van de
runderhorzel.

vindt men haar bijna onophoudelijk met haar achtereinde in die opening gezeten, en eindelijk gaat
zij er, achteruit schuivende, uit en valt op den
grond. Nu verschuilt zij zich onder een steen, of
dringt in den grond, en blijft daar liggen omhare
volgende veranderifigen te ondergaan. Haar huid
wordt nu droog, hard, en zwart van kleur. Als dit
gebeurd is, is het insekt ook tevens los geworden
van zijne huid, want deze omgeeft het nu als een
koker. Aan het voorste einde van dien koker is
een driehoekig plaatje dat door het insekt opgelicht wordt: het kruipt er uit, en vliegt als een
volkomen insekt rond. De bovenstaande afbeelding, aan het werk van Reaumur ontleend, vertoont ons de larve van de runderhorzel op het
oogenblik waarop zij hare verdroogde huid zal verlaten.

KENNIS EN KUNST.
HOE MEN TE PARIJS RATTEN DOET STIKKEN.

In sommige streken, vooral in groote steden
zooals Parijs en -Londen, zijn de ratten niet zelden een groote plaag. Het schijnt dat het museum
van Natuurlijke Historie te Parijs op gruwelijke
wijze door die allesetende knaagdieren bezocht
wordt. De heer Cloez is op het denkbeeld gekomen om een groote opruiming in die lastige bezoekers van het museum te houden, en wel door
middel van zwavelkoolstof.
Het is bekend dat men die vloeistof verkrijgt
door in een steenen of aarden kolf stukken zwavel en houtskool te doen en samen te gloeien. De
hals van de kolf is voorzien van een toestel waardoor de gasvormige zwavelkoolstof geleid wordt
in een glazen buis die in stroomend koud water
ligt: zoodoende wordt het gas verdicht, en de vloeistof loopt dan in een, eveneens in koud water staanden ontvanger. Doch het is niet noodig dat men
zelf die vloeistof maakt, want sedert eenige jaren
wordt zij veel gebruikt om caoetsjoek zoogenoemd
te vulcaniseeren, en is zij door den handel in grooten
overvloed en voor weinig geld te verkrijgen.
De heer Cloez was bekend met de vergiftige
eigenschap van zwavelkoolstof, en kwam ten gevolge daarvan op het denkbeeld om haar aan te
wenden tegen de ratten die bovengenoemd museum
bewonen. In een omtrek van 50 el in 't vierkant
waren verscheidene rattegaten die door onderaardsche gangen met elkander in verband stonden. In
een dier gaten stak hij zoover mogelijk een looden buis, en door middel van een trechtertje goot
hij er ongeveer 50 wichtjes zwavelkoolstof in. Dit
herhaalde hij met alle gaten, en daarna liet hij
hen met aarde stevig dicht stoppen. Twee dagen
later groef men den grond om, en op een strook
van 20 el lengte vond men veertien doode ratten
gestikt in hare holen. Later heeft de heer Cloez
het zelfde middel nogmaals aangewend, en wederom met even goeden uitslag.

dat een kleurstof er tot zekere diepte kan indringen, als de steen er eenigen tijd, 14 dagen tot
3 weken, in ligt. Onoogelijke vaalgrauwe, gestreepte
steenen verandert men daardoor in prachtige zwart,
grijs en wit gestreepte onyxen. Men laat daartoe
honig met water verdund er in trekken, enwerpt
hen daarna in verdund zwavelzuur. Dit zuur verbrandt of verkoolt dan de honig die in de porien
van het gesteente gedrongen is. Ook gebruikt men
andere kleurstoffen om gele, groene en blauwe
agaten te bekomen. Ook door een met zwavelzuur
doortrokken agaat te gloeien, veranderen zijne kleuren, zegt men. Sommige agaten zijn zoo poreus
dat zij zelfs door eenvoudig eenigen tijd in water
te liggen andere kleuren vertoonen dan wanneer
zij droog zijn. De zulken zijn evenwel zeer zeldzaam. In Teylers museum te Haarlem is een agaat
die zeer verrassende kleursveranderingen vertoont
als hij eenigen tijd in water gelegen heeft. Deze
steen is in de Verhandelingen van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem beschreven, en ligt voor iedereen in de vitrines van
het genoemde museum te zien.
En wat is eigenlijk agaat? Versteend of liever
verkwartst hout. Doch hierover ben ik van plan
een afzonderlijk opstel te schrijven.

DE VROUWEN VAN DE FELLAHS.

"Het weder was schoon en zeer. zacht, de temperatuur was op den middag niet meer dan 22
graden op den honderddeeligen thermometer — wij
konden dus op ons gemak de oevers der rivier
beschouwen. Wij gingen eerst een groot jodenkerkhof voorbij, en hielden ons toen eenige oogenblikken op voor een bouwvallige moskee nevens
een schoone laan. Fellah-vrouwen waren er in grooten
getale op den oever der rivier om haar kleederen
te wasschen, en verlevendigden het schoone landschap. Eenige vrouwen trapten met hare kleine
voeten op het linnen dat met Nijlwater nat gemaakt
werd: hare donkerblauwe kleederen, op lange tunica's gelijkende, sloten nauw en bevallig om borst
en rug. Anderen zaten op de hurken en spoelden
HET KLEUREN VAN AGAAT.
het gewasschene uit. Over het algemeen hebVolgens Plinius kenden de Romeinen reeds de ben zij dikke lippen en getatoeeerde wangen en
kunst om a gaat te verven of te kleuren: zij de- kin, ende onderkaak is breed, ziehtbaar mettegenden dit met honig. Die kunst wordt tegenwoordig staande zij het onderste gedeelte van het gelaat
ook te Oberstein, het bekende dorp dat van niets meestal bedekken; doch zij hebben groote oogen,
als van het slijpen van agaten leeft, uitgeoefend. een hoog voorhoofd en een welgevormden neus.
Hoe onmogelijk het ook schijnt zulk een har- Sommige vrouwen droegen groote pakken linnen
den en dichten steen een andere kleur te geven op het hoofd, en toch liepen zij met een vluggen
door hem met een verfstof te doortrekken, kan tred, zoo los en ongedwongen alsof zij niets droedit toch wel gebeuren, en wel omdat de onder- gen. Doch het meest trof ons nog het zien van
vinding geleerd heeft dat de verschillende lagen jonge meisjes die water haalden uit putten, en dat
van het agaat onderscheiden van dichtheid en dat in kruiken op haar hoofden droegen. JBallas noemen
zelfs sommige lagen betrekkelijk poreus zijn, zoo- zij de aarden potten, antiek van vorm, waarin zij
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water halen. Eenige meisjes sehenen zich te schamen met stalen kralen op de naden geborduurd."
Zoo spreekt Belly over de vrouwen der Fellahs.
dat zij door vreemdelingen gezien werden, en bedekten zich daarom kin en mond met een slip van Op de onderstaande plaat ziet gij eene afbeelding
haar kleed. De metalen ringen, hezam, die deze van een Fellah-meisje, gegraveerd naar een schil-

Een Fellah-nieisje.

kruikdraagsters in den neus hadden, ontsierden
haar niet. Zij hadden metalen armbanden om de
polsen, een streng kralen om den hals, en ringen
om de enkels. Niet zelden was het blauwe kleed

derij van P. F. E. Giraud,dat op de tentoonstelling
van schilderijen in 1864 te Parijs te zien geweest
is: onder den naam van La Fellah aux pigeons
was het in den catalogus vermeld.

KENNIS EN KUNST.
getal van paarden aanwezig is, waarvan elk zijn
eigen kleinen oppasser heeft, die met het paard in
den zelfden stal leeft. Het volbloed paard is ni§t
{Vervolg van biz. 68.)
slechts vurig van aard, zeer bewegelijk en driftig,
maar is ook speelsch en bovenal licht geraakt, en
Iemand die het renpaard nooit anders als op toch is het eene uitzondering als een dezer dieren
de baan, vurig en wild, gezien heeft, kan zich zijn kleinen oppasser leed doet. Men moet het zien
niet verbeelden aan welke zwakke handen die om te gelooven met hoeveel gerustheid die kleine,
krachtige dieren gedurende het entraineeren toe- zwakke kinderen omgaan met de vurige dieren,
vertrouwd worden. Beneden den jockey staat in die door eene beweging met den kop of door een
de hierarchie van den turf een mindere persoon, hoefslag hen zouden kunnen vernielen. Wat genietig, jong, klein, bijna een kind — het is de heimzinnige kracht is het die hen zoo gedwee
stable-boy, de staljongen; de zaadkorrel waaruit maakt? Zou het dankbaarheid zijn, of vrees, of
een jockey ontspruiten zal.
genegenheid, of wel die magnetische kracht waarZoodra een kind van arme ouders liefhebberij mede God den blik der oogen en den klank der
voor paarden te kennen geeft, trachten de ouders stem van den mensch begiftigd heeft?
het in een of ander entraineer-etablissement geplaatst te krijgen. Op hoop dat het fortuin hem
gunstig zal zijn, heeft hij toch in afwachting kost
Vrij algemeen is op het vasteland van Europa
en huisvesting. In de eerste maand van zijne op- de meening verspreid dat het engelsche volk koel,
name heeft de kleine Tom of Jack niets anders te stijf enflegmatiek van aard is; vooral in Frankdoen als opmerkzaam te zijn op alles wat er rijk wordt dat steeds verteld, en als er een Enrondom hem voorvalt. Hij is de boodschaplooper gelschman b. v. op het tooneel voorgesteld wordt,
en de handlanger van alien, en maakt het bed zijner is het altijd een stijve, drooge vent. De eerste
kameraden op; maar bij alles wat hij doet, heeft Franschman die op die wijze het engelsche volkshij zijne oogen open en wel wijd open; hij ziet karakter beschreef, meende zeker dat hij een goed
hoe de anderen te paard stijgen, bestudeert hunne opmerker was, maar hij verwarde de prikkelbaarhouding in den zadel, en vooral de gemakkelijk- heid van het zenuwstelsel zijner landgenooten, die
heid waarmede zij hunne paarden regeeren. Als hen doet handelen, loopen en springen bijna zoner uit zijn gelaat blijkt dat hij niet goed toeziet, der aanleiding, en slechts onder den invloed van
en zijn voordeel niet doet met hetgeen hij ziet, eene kitteling der opperhuid, met de gevoeligheid
wordt het arme kind onmiddellijk weggejaagd. Doch die het gevolg van echten, waren hartstocht is.
als hij goed oppast, zet men hem op een makken hit, Het engelsche volk is niet zoo licht bewegelijk,
hij rijdt daarop naar het veld waar men entrai- maar het bevat in zijne hersenen eene gedachte
neert, en staat er als aanschouwer bij zonder iets die langzaam ontkiemt en zich ontwikkelt door de
te doen. Zoodra hij in staat is om goed te paard warmte voor groote belangen en nuttige zaken; in
te zitten en het te besturen, krijgt hij in plaats zijn binnenste heeft hij snaren die krachtig trillen,
van den hit een oud paard zonder gebreken, wel maar zij moeten aangeslagen worden door groote
gedresseerd, dat de baan kent en steeds de an- plichten of groote opofferingen. De ziel van den
dere paarden volgt, zonder ooit te trachten zijn Engelschman die, bij kleine indrukken van buirang te verlaten. In minder dan een maand kan ten, schijnt te sluimeren, wordt in eens helder
de staljongen goed rijden, en nu beproeft hij zijne wakker zoodra zij begrijpt dat er een groot doel,
krachten en bedrevenheid op het hooge schoft van hetzij van roem, van eer, van rijkdom of van
een volbloed paard.
menschelijkheid te bereiken is. Wie ooit in EngeNergens heerscht meer orde, regelmaat en tuclit land geweest is, denkt geheel anders over die
dan in de groote entrainementstallen. Een stable- beweerde koelheid van het volk. Hij spreekt niet
boy is zoo stipt op zijn post als een soldaat op meer over de kalmte van het volk als hij eens
schildwacht en een matroos op de wacht. 's Nachts een volksfeest, een meeting, of iets dergelijks heeft
slaapt hij, om zoo te zeggen, in de zelfde box als bijgewoond. Waar ter wereld vindt men onder het
het paard dat hij oppast. Zoodra het dag wordt, volk een hartstocht zooals hier, voor alles wat
bespieden de paarden het ontwaken hunner kleine met den sport in betrekking staat: ik bedoel
bewakers. Als zij hooren dat de jongens elkander hier niet de grooten en rijken, maar de menigte,
wakker roepen, geven zij hunne vreugde te ken- het volk in den ruimsten zin des woords. Zie hoe
nen, worden onrustig, en vragen als't ware om verzot dat volk is op wedrennen en op alles wat
hun haver, want zij weten dat het geven van ha- daarbij gezien wordt, moed en driestheid, snelver het eerste werk der staljongeis is. Zonderling heid , sprongen, eene menigte toeschouwers, jockey's,
zeker is het dat er zoo weinig ongelukken voor- jagers, livreibedienden, schoone paarden, roode
vallen in de stallen waarin soms een zeer groot rokken gezien door de melkachtige tint van den
OVER PAARDEN, PAARDRIJDEN EN WEDRENNEN IN
ENGELAND.
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mist of afstekende tegen het groen der weide, wachten totdat zij de renbaan of de paarden gezien hebben, zij wedden op goed geluk, op den
gentlemen-riders die hun leven wagen bij een heg of
een sloot, en als de stormwind vliegen over de vlakte. een of anderen naam, gekozen men weet niet
Als de tijd der wedrennen nadert, #wordt het waarom, uit fantasie. Op den dag na den wedren
geheele land als geelectriseerd, dan ondervindt het vindt men het zelfde publiek weer op de zelfde
de verschijnselen van de ziekte die de Engelschen plaatsen, om den uitslag te vernemen, en winsten
turf struck heeten, geraakt door den turf, een steeken verliezen te regelen.
De hartstocht van den turf is zoo algemeen in
van den turf zooals wij zeggen een zonnesteek.
Als de renbaan op eene plaats gelegen is die Engeland dat het geen wonder is dat er vele renper spoor in eenige uren te bereiken is, dan be- banen zijn. Zoodra ergens een terrein is voor een
reikt te Londen de turfkoorts haar toppunt. De renbaan geschikt, duurt het niet lang of het wordt
stationsgebouwen worden belegerd; de straten die er voor gereed gemaakt. De lijst der renbanen die
er heen leiden zijn zwart van menschen. Reeds reeds vrij lang is, wordt elken dag grooter; doch
voordat het dag wordt, zijn de wegen vol rijtuigen er zijn er onder die het meest bezocht worden en
— prachtige koetsen met wapenschilden en vier- beroemd zijn, hetzij door hare geschiktheid, hetzij
span — carriage and four — burgerlijke char-a-door de hooge personaadjes die er laten rennen:
bancs, karretjes, omnibussen, diligences, waggons, hiertoe behooren New-Market, Epsom, Doncaster,
cabs, flies, carts, chaisen, tilburies, alien een weg Liverpool, York, Goodwood, Ascot en Chester.
uit, en zoo goed zij kunnen door den zwarten
Ofschoon onderscheidene plaatsen op de oudheid
menschenoceaan heen worstelende. Dat engelsche hunner renbanen roem mogen dragen, is toch Newvolk, zoo ordelijk en ernstig in zyne zaken, denkt Market het groote hoofdkwartier van den engelnu om niets als om het feest van den dag: de schen turf Dit is de eenige plaats in het geheele
koopman heeft zijn kantoor, de werkman de werk- land waar jaarlijks meer dan twee wedrennen geplaats verlaten, velen zelfs laten het werk staan houden worden, zelfs beloopt hun getal daar zeven.
waarvan hun dagelijksch brood af hangt. Als ge De eerste, ingesteld ter eere van den graaf van
op dien dag een bankier, een procureur of wie Craven, wordt gehouden op Paasch-maandag; de
ook moet spreken, als ge gedacht hebt dat er mo- tweede en derde telkens veertien dagen later; de
gelijkheid bestond om eens lekker te eten in de vierde in Juli, en de drie overigen in October. De
eene of andere restauratie, reken maar op teleur- laatsten duren een week lang, en als het weer
stelliugen: "mijnheer is niet thuis," not at home; gunstig is zijn zij zeer schoon, en worden zeer
de bedienden uit de gaarkeukens zijn grootendeels druk bezocht, want het is het afscheid van den
er op uit; alles is naar den wedren. En zie hoe turf in de opene lucht.
ver de invloed van het volksfeest strekt: als
De renbaan van New-Market overtreft alle aner eens op de groote wegen, waar alle rangen deren: het is eene met heideplanten begroeide
der maatschappij zich zonder onderscheid voort- vlakte, veerkrachtig, vast en toch niet hard: men
bewegen, bij toeval een ongeluk gebeurt, als het wil dat het aan de regenwormen die daar bij mewiel van een aristocratisch rijtuig de cart van een nigte in den grond zitten, te danken is dat het
nederigen coster-monger of de tilbury van een koop-terrein zoo bij uitnemendheid voor de wedrennen
man raakt, meen daarom niet dat er onaange- geschikt is. Doch de groote voortreffelijkheid van.
naamheden uit zullen ontstaan, aangewakkerd door New-Market is eigenlijk gelegen in het groote gehet onderscheid in rang en stand; neen, men zal tal en de verscheidenheid zijner renbanen, ten
de moeielijkheid opheffen, beleefd, vriendelijk, zoo getale van achttien. Zij zijn ingericht voor den
spoedig mogelijk, zooals het behoort tusschen de leeftijd, het gewicht dat zij dragen moeten en anleden van de groote familie van den sport die al- dere bijzonderheden der paarden, de verschillende
ien een doel hebben: naar den wedren!
qualifications der paarden, zooals de Engelschen
Doch als kantoren en winkels en werkplaatsen zeggen, en zijn dus uitnemend geschikt om de
op den dag van den wedren ledig zijn, des te vol- kansen tusschen de verschillende mededingers geler is het gedurende de week te voren en vooral op lijk te maken. Immers elk renpaard heeft iets
den vorigen dag, op alle plaatsen waar menschen kenmerkends, iets wat het van anderen onderbijeen kunnen komen, in logementen, herbergen scheidt. Een paard dat krachtig gebouwd is, heeft
en kroegen, in oesterwinkels en tabakwinkels, veel voor als het einde van de baan opwaarts loopt;
bij kappers en barbiers. Men komt daar om het een licht en vlug paard wint op een afloopende
programma der wedrennen te bestudeeren, dat aan baan; een derde is slechts' voor een volkomen
alle muren en schuttingen dier huizen is aangeplakt. vlakke baan geschikt, en voor enkele uitnemende
De lijst van de paarden die mede zullen loopen paarden slechts is de keus van het terrein een
en van de jockeys die zullen rijden, hangt daar onverschillige aaak.
met groote letters, en lokt uit tot het doen van
De tribune der keurmeesters te New-Market is
weddingschappen. Velen wedden zelfs zonder te beweegbaar; zij wordt van het eene einde der baan
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naar het andere verplaatst naar het noodig is. taling van een shilling in het perk toegelaten worDeze bijzonderheid is echter niet het eenige wat den waarin de paarden zich voor den rit beNew-Market onderscheidt. De reglementen verbie- vinden. Dat perk noemt men den warren; het is
den de keurmeesters om bij het wegen der jockeys met een muur omringd, en levert een zeer schiltegenwoordig te zijn. Zij mogen volstrekt geen derachtig gezicht op als de paarden gezadeld worden
acht slaan op de jockeys, noch op de paarden en de jockeys opstijgen. Tegenwoordig zadelt men
die loopen. Zij noemen den overwinnaar naar zijne de paarden voor de groote tribune; vreemdelingen
kleur. Zelfs kan men naar waarheid beweren dat vooral moeten niet nalaten om van de gelegenheid
zij niets zien als het begin en het einde van den gebruik te maken, die hun zoodoende gemakkeren, want de paarden gaan langs een omweg uit lijk gegeven wordt, om van nabij in al hunne
den stal naar de weegplaats. Het renveld is sedert sclioonheid niet slechts de prachtige volbloed paar1753 het eigendom van den jockey-club die op den , maar ook de beroemde jockeys die van Newverschillende punten op de heide, dicht bij de Market gekomen zijn, en tevens een groot gebanen, tribunen heeft laten oprichten, waar zich deelte van de engelsche aristocratie, te zien. Die
na elken loop eene menigte sportsmen verzamelt, weddingschappen aangegaan hebben, komen daar
om weddingschappen aan te gaan voor den vol- om hoop te scheppen in een laatsten en nauwgenden ren. Daar nu de tijdruimte tusschen elken keurigen blik op de paarden, en niet zelden wijrit nooit langer dan een half uur duurt, zoo vormt zigen zij hunne berekeningen ten gevolge van dat
de groote haast waarmede elk die tribunen tracht onderzoek.
Doch hoe belangrijk het gezicht in den warte bereiken, de ongerustheid waarmede de wedders elkander opzoeken, de hevigheid hunner ge- ren ook zijn moge, het verdwijnt in het niet zoobaren en het luide geschreeuw, een tooneel van dra de klok begint te luiden die het vertrek aaneen onbeschrijfelijke levendigheid. In geen ander kondigt: het is de Derby ! De menigte stroomt naar
land ter wereld is iets dergelijks te zien. "Wat de renbaan, en plaatst zich amphitheatersgewij s
wedt gij op dat paard, milord?" zegt zonder eenige daaromheen. De bokken en hemels der rijtuigen,
voorafspraak tot een elegant ruiter een man van de banken en daken der tribunen zijn bedekt met
een vuil en slordig voorkomen, met eenvettenen een zee van menschenhoofden, een dichte en
gedeukten hoed op zijn hoofd, en gezeten op een ondoordringbare heg van menschen. De stand is
oud en mager paard. "Twee honderd guinjes" ant- vol met hooge personaadjes en vreemdelingen van
woordt de gentleman (soms is hij een pair van En- rang. Alles wat Engeland bezit van groote namen,
geland) "dat gij het winnende paard niet noemt" — schoonheid, talenten, fortuin en beroemdheid ziet
"Ik wed zes honderd, milord." — "Top, ik houd men bijeen op dit reusachtige tooneel. Alle oogen
ze." En zoo gaat het overal, zonder het minste zijn gekeerd naar dat gedeelte der baan waar de
onderscheid van rang onder alle paardenlief hebbers. paarden zich rangsehikken om den loop te beginnen.
New-Market is niet slechts beroemd wegens zijne Verbeeld u vier en twintig of zes en twintig jonge
renbanen maar ook door onderscheidene andere paarden, het gewone getal der mededingers, die
instellingen die met de wedrennen in betrekking door den glans van hun haar, door hunne bewestaan. Het paviljoen waar de jockey-club vei^a- gingen en door hunne vormen bewijzen van welk
dert, midden in de stad, is een sierlijk gebouw. een edele afkomst zij zijn. Zij worden bereden
De leden van dien club betalen dertig guinjes bij door de knapste jockeys der driekoninkrijken, en
hunne toelating, en vervolgens jaarlijks zes guin- van den loop die aantoonen zal welk paard het
jes. Hun getal is ongeveer zestig. Twee zwarte vlugste is, hangt een geldomzet van meer dan
balletjes in de ballotagebus zijn voldoende om een twaalf millioen gulden af. "Daar gaan zij!" zoodra die kreet gehoord wordt,houden allegesprekcandidaat af te wijzen.
Ook Epsom is zeer beroemd: om de belangrijk- ken op, en angst valt als een gewicht op het hart
heid van de wedrennen van Epsom aan te toonen, der toeschouwers. Die te paard zitten, rijden zoo
is het zeker genoeg te melden dat er eenige jaren hard zij kunnen naar de punten van de baan waar
geleden honderd en veertien veulens ingeschreven zij de renners kunnen zien voorbijgaan, en als
waren voor den Derby, en zeven en negentig jonge een stormwind vliegt de bonte schitterende troep
paarden voor den prijs der Oaks. Elke eigenaar hen voorbij — een regenboog verdonkerd door een
van een paard betaalde vijftig guinjes per paard wolk die door den wind wordt voortgejaagd. De
inleg voor de paarden die medeliepen, en vijf en meeste toeschouwers op de tribunen houden hunne
twintig voor die niet mededongen. De prijzen be- lorgnetten op de paarden gericht, en hijgen bijna
stonden bovendien in verscheidene gouden bekers. even sterk als de paarden die loopen. De teugels,
Behalve het genot dat de wedrennen opleveren, met moeite door de bedrevene hand van den jocen dat men te Epsom beter dan op eenige andere key gehouden, staan zoo gespannen als snaren.
plaats in Engeland smaken kan, hebben de lief- De jockeys zitten voorover gebogen, sommigen
hebbers ook daar het voorrecht dat zij tegen be- echter achterover. Het schijnt of de natuur den
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jockey met opzet gemaakt heeft om het paard in
al zijne schoonheid te vertoonen.
Ondertusschen is de paardenmassa die in het
begin als en bloc voortholde, verbroken en ontbonden geworden: de jockeys hebben meer ruimte
gekregen, de snelheid van den ren en de moeielijkheden van het terrein hebben veroorzaakt dat
er reeds ongeveer de helft der paarden, die te
kort van adem of te zwak waren, achter gebleven
is: het gelid is zeer gedund, maar nu ook begint
eerst het belangrijkste deelvan den ren. "Ik geloof
dat mijn paard wint", roept de een; "de kansen
zijn mij gunstig", zegt een ander, "want hier loopt
het terrein op, en ik ken de eigenschappen van
mijn paard." De karwats maakt striemen op het
kruis der renners, de spoor prikt in hunne zijden:
de toeschouwers worden onrustig; de massa golft
als de zee bij storm; men klapt in de handen.
Als het paard dat de gunsteling van het publiek
is, wint, dan neemt het gejuich geen einde, een
gejuich waarbij hooren en zien vergaat; maar als
het bij ongeluk verliest, heerscht er terstond eene
algemeene treurigheid en moedeloosheid onder de
toeschouwers, en behalve enkele gel'ukkigen is
geheel Epsom als in den rouw. Iloor, welk een
vreugdegejuich, welk een geschreeuw van blijdschap, maar hoor ook die kreten van droefheid en
die verwenschingen: "Hurrah! mijn fortuin is gemaakt! — Ik ben geruineerd, wat ben ik toch
ongelukkig zulk een som gewaagd te hebben! —
Ik ben bedrogen, men besteelt mij laaghartig! —
Ik zal mijn verlies niet overleven!". . . . Maar
waar is toch de eigenaar van het winnende paard ?
Daar! ginds op een heuvel, op den bok van zijn
rijtuig. Hij heeft wel alle voorvallen van den loop
gezien, hij heeft wel gezien dat zijn paard het
eerst over de streep bij den eindpaal gegaan is,
maar hij kan het nog niet gelooven. Men moet
het hem tweemaal, driemaal vertellen, en eindelijk, als er geen twijfel meer mogelijk is, als men
hem herhaalde malen geluk gewenscht heeft, als
de stemmen der bedelaars hem zegen toewenschen,
als eindelijk een officieele bode hem vertelt dat
hij niet gedroomd heeft, dan eerst springt hij op
van blijdschap. Hij gooit zijn hoed in de lucht,
een arme vrouw raapt hem op, hij neemt hem
aan, in zijn pret gooit hij hem nogmaals in de
lucht, en laat een guinje vallen in de vuile hand
die hem den hoed had aangeboden.
Ascot neemt ook een voorname plaats in onder
de renbanen van Engeland, en verschilt in vele
opzichten van de overigen. Ascot is de vereenigingsplaats van de hooge aristocratie en van het koninklijke huis. De groote afstand die Ascot van
Londen scheidt, beschermt het voor die menigte
menschen van allerlei klassen, en daaronder van
de allerverdachtsten, die de wedrennen van Epsom
overstroomen. Ascot is zelfs aantrekkelijk voor hen

die weinig of geen belang in paarden stellen. Zijne
renbaan, waarop de orde gehandhaafd wordt door
bedienden van de koningin in de officieele roode
uniform, is een prachtige, schilderachtige wandelplaats, die door de rijke wereld bezocht wordt,
welke er hare toiletten en pracht uitstalt. Die linden van den eersten rang, zoo wel opgevoed,
loopen heen en weer, en vermengen zich met de
menigte, praten over danspartijen, jaelit en reizen, en spreken met een glimlach op de lippen
over de beste wijze om morgen weer een ander
genot te verkrijgen. Dan ziet men er in het prachtige landschap tusschen Windsor en Ascot, afgewisseld door kasteelen, dorpen, prachtige buitenplaatsen en cottages, niets als eene reeks vian
equipages met vier heerlijke paarden bespannen,
schoone rijpaarden, en kinderen, zoo schoon als zij
nergens elders ter wereld gezien worden, gezetenop
hitten, de eene gladder van haar en fraaier geteekend dan de andere. Een vijftiental jaren geleden vooral was Ascot op het toppunt van zijn
luister: de koningin vertoonde er zich met al de
pracht van haar hof. De koninklijke stoet bestond
uit negen rijtuigen, voorafgegaan, volgens oud
gebruik, door den grootjagermeester en de officieren van de jachtequipages van Hare Majesteit.
De groote tribune vertoonde de uitgezochtste namen van Engeland, zij was opgepropt vol met den
hoogsten engelschen adel. De derde en laatste dag
was de merkwaardigste, want men streed om den
prijs van den tsaar. Die vorst liet namelijk jaarlijks te Ascot een prachtigen gouden beker verrijden, als eene herinnering aan de wedrennen van
Ascot die hij in Juni 1844 had bijgewoond. Elk
jaar wekte dat keizerlijke geschenk de grootste
nieuwsgierigheid op, want niets was er schooner
te bedenken dan die gouden beker met het keizeflijke wapen versierd, ter waarde van 500 pond
sterling, dat is 6000 gulden. Prachtig vooral was
die van 1853, die door het paard Woolwich gewonnen werd. Op het voetstuk stond
LUDORUM ASCOTIENSIUM MEMOR
QUIBUS IPSE INTERFUIS3ET
REGINAE VlCTOPvIAE
HOSPES
MENS. JUN.

MDCCCXLIV

INSTITUIT
NICOLAUS
TOTIUS RUSSIAE IMPERATOR.

De Krimoorlog heeft gemaakt dat die keizerlijke
prijs niet meer op het programma van Ascot voorkomt.
(Wordt vervolgd).
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emu gedood, een kangoeroe en een vogelbekdier.
De wapens waar door die dieren gedood zijn, liggen op den grond verspreid: de waddy, de boeEenige Papoea's, oorspronkelijke bewoners van merang, de piek en de woemmerah. Op den tak
Nieuw-Holland, zien wij op onderstaande plaat. Een van een boom zitten een paar van die zonderlinge
oud man is bezig met bet opgraven van eieren uit ijsvogels die door de engelsche kolonisten naar hun
een boop bladeren en gras. Zulk een tooneeltje is in geroep lacliende ezels, laughing jackasses, geEEN PAAR VOGELS VAN NIEUW-HOLLAND.

Een Papoea eieren opgravende.

dat werelddeel ganschniet zeldzaam; de voorstelling
daarvan leert ons de levenswijs van de inboorlingen zoowel als den vogel kennen, dien ik hier in
de eerste plaats wil beschrijven. Op den voorgrond
ziet men eenige inboorlingen zitten uit te rusten
na een voordeelige jacht. Immers zij hebben een

heeten worden. In het midden van de plaat zien
wij een oud man op zijne knieen gelegen, bezig
met in een grooten hoop plantaardige stoffen eenige
eieren te zoeken, die in de rondte, met het ronde
einde naar boven, in den hoop gerangschikt zijn.
Die hoop bladeren en takjes is het werk van den
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nieuw-hollandschen vogel die door de kolonisten vuldig, en wordt door zijn instinkt in staat gesteld
brush turkey, de kreupelhoutkalkoen, door om te kunnen beoordeelen of de temperatuur geschikt is of niet om de eieren te doen uitkomen.
de inboorlingen Tallegalla en soms ook Wielah, en
Soms bedekt hij hen met een dikke laag bladeren,
door de geleerden Tallegalla Lathami geheeten wordt.
De tallegalla behoort tot de kleine groep van vo- en soms legt hij hen bijkans bloot, en doet dat
gels die een grooten hoop plantenstoffen bijeenschar- niet zelden herhaalde malen op een dag.
Eindelijk komen de eieren uit, maar als de jonge
relen, en daarin hunne eieren leggen. Een korte
beschrijving van dezen merkwaardigen vogel moge vogels de eierschaal verlaten, gaan zij daarom nog
niet uit het nest: zij blijven er ten minste nog twaalf
hier hare plaats vinden.
De tallegalla behoort tot de orde der hoender- uren lang in. Zelfs nadat zij reeds in de opene lucht
aehtige vogels, Gallinae, en tot de familie Megapo-geweest zijn, gaan zij 's avonds toch weer in den
didae of vogels met groote pooten, zoo geheeten hoop, en worden door de ouden weer met bladeomdat hunne pooten zeer groot zijn in verhouding ren bedekt, doch niet zoo diep als de eieren. Het
tot het lichaam. Hij is een b.ewoner van Nieuw Zuid is opmerkelijk dat in elk geval een bijna ronde holte
Wallis, en houdt zich meestal in het dichtste kreu- in het midden van den hoop open gehouden wordt,
pelhout op. Hij loopt zoo snel door heesters en duidelijk tot een soort van luchtgat of schoorsteen
allerlei andere kleine planten heen, dat hij zeer dienende, waardoor de warmte gematigd wordt, en
moeielijk te vangen is. Zijn kop enhals zijnnaakt, de gassen, door het broeien der stoffen ontstaan,
waardoor hij min of meer op een gier gelijkt, en naar buiten kunnen ontwijken.
daarom wordt de tallegalla ook door sommigen,
In elk nest vindt men een groot getal van eieren;
hoewel zeer verkeerdelijk, den nieuw-hollandschen somtijds verzamelt men wel twee schepels uit een
gier geheeten, alsof hij aan al die boven opge- enkelen hoop. Deze eieren . zijn zeer welsmakend,
noemde namen nog niet genoeg had. Op den ach- en worden zoowel door de kolonisten als door de
tergrond van onze plaat zien wij een tallegalla op inboorlingen vlijtig gezocht. Even als alle hoendereen nesthoop staan. Laat ons nu dat nest bezien. achtige vogels maakt ook de tallegalla diepe kuiDit zonderlinge nest is soms zoo groot dat er len in het zand, en die kuilen wijzen den bedreveonderscheidene wagenvraehten bouwstoffen voor ge- nen eierzoeker aan waar het nest zich moet bevinden.
bruikt moeten zijn. Het is koepel- of kegelvormig
Een andere vogel die ook zulk een nesthoop maakt,
van gedaante, zooals wij uit het nest met den is de te Port Essington wel bekende Megapodius
vogel er op staande, op onze plaat afgebeeld, zien. tumulus, die daar australian jungle fowl geheeten
Het is gemaakt door de vereenigde pogingen van wordt. Hij maakt zeer groote aardhoopen: een daaronderscheidene hennen. Door Gould hebben wij van had onder anderen eene hoogte van vijftien voet
eene goede beschrijving van de gewoonten van en een doorsnede van twintig voet, en dus zestig
dezen vogel gekregen, en door de gedragingen voet in omtrek. Meet eens op den vloer van uw
van de tallegalla's in den Zoological Garden teLon-kamer twintig voet af, en vijftien voet op den muur,
den is het gebleken dat die beschrijving van Gould en gij zult een denkbeeld krijgen van de ontzaggetrouw is; trouwens dat is geen wonder: de wer- lijke grootte van die aardhoopen. Die hoopen worken van Gould behooren tot de schoonsten over de den altijd in de schaduw opgeworpen, en zoo met
kennis der vogels die er bestaan.
bladeren bedekt dat zij, trots hunne grootte, toch
De vogel begint met in een grooten kring rond moeielijk te vinden zijn. De stoffen waaruit zij bete loopen, en ondertusschen alle bladeren, gras, tak- staan, verschillen naar de plaats waar zij voorkojes en plantenstengels met zijn groote pooten naar men, maar veelal zijn het bladeren, gras, modder,
het midden van dien cirkel heen te zamelen. zand, enz.
Telken reize dat hij den kring rond gegaan is,
In die nesten vindt men een menigte eieren, diep
maakt hij een kleineren, de bladeren enz. al naar er in gelegen, soms zelfs zes of zeven voet benebinnen werpende, zoodat er in weinig tijds een den den top. De vogel graaft een loopgang in den
groote hoop gevormd wordt.
hoop, legt een ei, stopt den gang achter zich
Als er zoo een hoop ontstaan is, gaat de talle- dicht, en vervolgt zijn weg, telkens een ei leggalla er op, en graaft er een kuil in van onge- gende. Men haalt die eieren uit den hoop door met
veer twee voet diepte en doorsnede. Daarna legt de hand het spoor van den vogel te volgen, waarin
de hen er eieren in, en plaatst die zorgvuldig op men geleid wordt door dat de bladeren enz. in
de wijze die boven vermeld is, namelijk in een den gang losser lig'gen dan op andere plaatsen.
kring en staande op de punt. Nu worden zij met Zoo volgt men de bochten van de gangen, en verbladeren enz. bedekt, en vervolgens uitgebroed door zamelt ondertusschen de eieren.
de vereenigde warmte van de zon en van het broeien
Opmerkelijk is het dat deze hoopen altijd dicht
dat de vochtige plantendeelen doen. Doch al broedt bij de zee gevonden worden; een zelfs stond zoo
de vogel zelf niet, hij kan de eieren toch niet aan dicht aan zee dat de vloed er bijna tegen aan spoelde.
hun lot overlaten. Het mannetje bewaakt hen zorgEen derde nieuw-hollandsche vogel die een nest-
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hoop maakt, is de native pheasant der Engelschen,
S P A A N S C H E WIJNEN
de leipoa der inboorlingen, de Leipoa ocellata der
geleerden. Hij wordt in de noordwestelijke gedeelten
In de meeste provincien van Spanje bouwt men
van Nieuw-Holland op zandige vlakten gevonden.
De hoop die door den leipoa gemaakt wordt, is wijn. In Granada wint men den malaga en den Pedro
betrekkelijk klein, zelden meer dan acht of negen Ximeneswijn; in Sevilla den Xereswijn die door
voet in doorsnede, en ongeveer drie voet hoog. de Engelschen sherry geheeten wordt, en bij het
Hij wordt gemaakt van zand, modder, bladeren en dorp Rota den heerlijken rooden tintwijn. Valengras, en is somtijds zoo vast in zijn onderste ge- cia brengt voortreffelijke roode en witte wijnen
deelte dat men hem met de handen niet aan stuk- voort, vooral den alicante en den benicarlo. In
ken kan breken, en er ijzeren werktuigen noodig la Mancha zijn de Ciudad real en de Yal de Penna
zijn om de eieren er uit te halen. In elk nest vindt de beroemdste soorten. Arragon levert zware roode
men gewoonlijk een dozijn eieren; doch men kan wijnen, Garnachos geheeten, op. In Catalonie groeit
er veel meer uit krijgen, want de leipoa is als onze de malvasij en andere zoete wijnen.
Op de meeste plaatsen in Spanje waar wijn
hen: zij houdt een langen tijd vol met eierleggen
als men telkens de gelegde eieren wegneemt. Die groeit, doet men den wijn niet in vaten, maar
eieren zijn wit met dofroode stipjes en vlekjes. in groote aarden potten, Tenajas, of in geitehuiMen vindt altijd eene menigte mieren rondom het den, en ook in zakken van varkenshuiden gemaakt.
nest van de leipoa, en dat feit, gevoegd bij de Op muildieren worden die zakken met wijn over
groote vastheid en stevigheid van het onderste ge- de Pyreneen gebracht, en dan eerst door de wijndeelte van den hoop, heeft velen aanleiding gege- koopers afgetapt. Men wil dat de Engelschen den
ven om te denken dat het niets anders als een sherry (Xeres) sec heeten naar die zakken, sacs,
mierenhoop was. Dat is evenwel in 't geheel het waarin hij aangevoerd wordt.
geval niet: de leipoa is de bouwmeester.
Dat de Engelschen dien vogel een fasant noeHET STANDBEELD VAN MOZES, DOOR MICHEL ANGELO.
men, is wel zeer verkeerd, doch is wel te verontPaus Julius de Tweede wilde bij zijn leven zijn
schuldigen, want in grootte, houding en voorkomen, evenals in zijn vederendos, gelijkt hij vrij graf laten bouwen. Zoodra hij paus was geworden,
wel op een fasant, dochde lange staartvederen van riep hij Michel Angelo van Florence naar Rome,
en droeg dien grooten kunstenaar op een plan voor
onzen fasant heeft hij niet.
dat monument te maken. De paus en de kunstenaar beiden wijdden zich met al de energie van
W E T E N EN WERKEN.
hunne karakters aan de uitvoering van dat denkbeeld ; maar juist omdat beiden mannen van enerWerken is toepassen wat men weet.
gie waren, was ook soms een klein verschil genoeg
Studeer dus om te leeren.
om een grooten twist te doen ontstaan, en het werk
Leer om te weten.
soms voor langen tijd te doen staken. Het plan werd
Weet om te werken.
Werk om te betalen wat gij schuldig zijt aan herhaaldelijk gewijzigd; nu eens zag de paus er
uw huisgezin, aan de maatschappij, aan hen die geheel van af, dan weder vatte hij het weder op.
u de vruchten van hun werk gegeven hebben, hij beleedigde en kwetste den kunstenaar in zijne
opdat gij die aan anderen zoudt geven, mits ver- eer, joeg hem weg, riep hem weder terug, droeg
meerderd met de vrucht van uw eigen werk. Als hem andere werkzaamheden op, en toen de kerkgij dat niet doet, zijt ge een bankroetier die wel voogd stierf was er nog weinig van het monument
is waar door den rechter niet gestraft kan wor- gereed, en zijne opvolgers waren juist niet zeer
den, maar die door de onverbiddelijke kracht der genegen om veel te doen tot roem van den doode.
Doch het standbeeld dat op de volgende bladzijde
dingen zonder genade getuchtigd wordt. Werk om
uwe schuld aan u zelven te betalen, want het afgebeeld is, was toch gereed gekomen. Het bevindt
zich tegenwoordig in de kerk van St. Pietro in Vincoli
werk brengt zijne eigene belooning mede:
"Mijn hart was verblijd van wege al mijnen ar- te Rome. Dit beeld van Mozes is meer dan vijfbeid," zegt de Prediker, "en dit was mijn deel entwintig jaren onder den beitel van den grooten
kunstenaar geweest; ook bestaat er geen werk dat
van al mijnen arbeid." Pred. 2 v. 10.
Dus, hij die zeide dat alles ijdelheid was, voelde zoo sterksprekende bewijzen van het genie van
toch iets wezenlijks in zijn hart waarover hij zich Michel Angelo vertoont. Men heeft er aanmerkinverheugde: het is de arbeid, het is het gevoel gen op gemaakt, en er zijn er tevens geweest die het
van de betaalde schuld, het is de geheime zelf- volmaakt vonden; beide uitersten zullen wel niet
voldoening van elk verstandelijk wezen dat zich waar zijn; doch dit is zeker dat de Mozes van Miin zekeren zin met den Oppersten Werker ver- chel Angelo een der meesterstukken van de moderne
kunst is, en een van de beelden die, hoewel zeer
eenigt door zelven iets te scheppen.
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verschillend, toch het best jnet de meesterstukken van de onde kunst vergeleken kunnen worden.
Maar om dit kunststuk in al zijne waarde te zien,
moet men het in zijne verbeelding brengen ter

Het standbeeld van Mc

plaatse waarvoor het bestemd was, omringd van
eene menigte andere schoone standbeelden, onder
het reusachtige koepeldak van de St. Pieterskerk.
Ook de kunstenaar zelf was voldaan over zijn

werk. Men verhaalt dat, toen men, veertig jaar
later, het beeld braeht in de kerk waarin het voortaan prijken zou, hij voorop ging, en toen de werklieden het zware marmerblok slechts langzaam kon-

!, door Michel Angelo.

den doen vooruitgaan, werd hij ongeduldig, keerde
zich om en zei tot het beeld: "waarom komt gij
niet, is er dan geen leven in u?"

STOOM EN S T O O M M A C H I N E S .

Geen enkele mijner lezers is zekerlijk zoo onbekend met de wereld en wat daarin omgaat, dat bij
nooit een stoommachine gezien heeft, hetzij een
stoom wagen, een stoomboot, of een stoommachine
in eene fabriek. Maar even zeker is het ook dat
niet alle lezers weten wat een stoommachine is,
hoe zulk een werktuig ingericht is, hoe en waarom het werkt. Yooral de jonge lieden die misschien
dit opstel zullen lezen, mogen wel een denkbeeld
hebben van toestellen en inrichtingen die in hun
volgend leven een groote rol zullen spelen; want
de stoom zal vrij zeker in de eerstvolgende jaren
nog niet door eene andere beweegkracht vervangen
worden, die even nuttig en gemakkelijk in het
gebruik is.
Als men in eene door stoom gedrevene fabriek'
komt; als men ziet hoe een enkel werktuig beweging brengt in eene menigte toestellen die in onderscheidene vertrekken geplaatst zijn, hier zwarelasten opheifende en daar eene ontzettende drukking
uitoefenende; als men, op een stoomboot zijnde,
de schepraderen van het vaartuig met snelheid
ronddraaien, het schip met kracht de wateren van
de zee ziet klieven, en het zonder zeilen tegen
stroom en wind in ziet voortgaan; als men langs
een spoorweg wandelende een locomotief een langen trein van zwaar beladene wagens ziet voorttrekken; als men, in een woord, de ontelbare toepassingen van de stoommachine ziet, diedeonmisbare handlanger, ja als 't ware de ziel van de

hedendaagsche industrie geworden is, dan zeker
heeft de eerste wensch dien wij vormen betrekking
op de inriehting van het stoom werktuig: wij verlangen te weten hoe en wat het is. Dien wensch
zal ik in de volgende regelen trachten te vervullen: wij willen zien wat stoom is; hoe en waardoor hij werkt; hoe de werktuigen ingericht zyn
waarin hij werkt; en tevens willen wij de mannen
noemen die door hunne geniale uitvindingen betreffende den stoom, de menschheid ten voordeele
geweest zijn.
De eerste vraag die wij te beantwoorden hebben
is wel deze: wat is stoom? Wij zeggen van een
tlieeketel met kokend water dat hij stoomt; als het
stoomfiuitje gilt of de stoom uit den stoomketel wordt
gelaten, zien wij dergelijke witte dampen opstijgen, en dezen noemen wij met recht stoom. Hoe
ontstaat die stoom? Als men water in een glazen
kolf aan een genoegzame warmte blootstelt, ziet men
daarin na verloop van eenigen tijd kleine belletjes
opstijgen. Dezen zijn niet anders als bellen van
dampkringslucht die steeds in het water aanwezig
is, en door de warmte wordt uitgedreven. Als dit
eenigen tijd geduurd heeft, hoort men een eigenaardig geruisch in het water, het zoogenoemde zingen. Men bespeurt dat kleine belletjes zich beneden
in het water vormen, die echter niet als de vorigen tot aan de oppervlakte stijgen en daar uiteenspringen, maar op zekere hoogte geheel verdwijnen.
Deze belletjes zijn geen luehtbelletjes, maar bestaan
S3
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uit stoom die zich beneden op de warmste plaatsen buis e nieuwen stoom brengt boven den zuiger,
gevormd heeft: bij hunne opstijging ras verkoelende, dan zal de drukking van dien stoom, van boven
worden zij weder tot water verdicht. Deze plotselinge naar beneden werkende, hem weer naar beneden
rig. i.
drukken, omdat
verdichting veroorzaakt het zingen. Allengs echter
er onder hem niets
beginnen de bellen hooger te rijzen, en eindelijk
is wat weerstand
bereiken zftj telkens in grooter aantal de oppervlakte,
bieden
kan aan
totdat de geheele hoeveelheid water onstuimig bede werking van
gint te koken. Houdt men nu het water aan de
den stoom. En als
kook, dan gaat het langzamerhand geheel in wamen
nu volhoudt
terdamp over. Die damp van kokend water of de
met beurtelings
stoom — want stoom is niets als waterdamp —
stoom onder en
kan op zeer onderscheidene wijzen als bewegende
boven den zuiger
kracht worden aangewend.
te brengen, telHet gebruik van den stoom als werktuigelijke
kracht berust op een zeer eenvoudig en gemakkekens den stoom
lijk te begrijpen beginsel. Als men gasvormige
loslatende uit het
stoffen, zooals stoom, in een geslotene ruimte houdt,
tegenovergestel drukken zij met kracht tegen de wanden van het
de' gedeelte van
vat. De damp van water in eene beslotene ruimte
den cilinder, dan
drukt vooral zeer sterk tegen de wanden. Als men
moet de zuiger,
water kookt in een ketel waarop een goedsluitend
beurtelings van
deksel gelegen is, ziet men dat de damp die na
onderen en van
een paar minuten koken uit het water opstijgt, boven gedrukt wordende, onophoudelijk op en
het deksel oplicht en in de lucht ontsnapt. Als neer gaan.
men een weinig water in een hollen metalen kogel
Nu is het verder gemakkelijk te begrijpen dat
doet, de opening nauwkeurig door een metalen de arm P die met zijn benedeneinde bewegelijk
stop met een schroefdraad sluit, en men hem zoo aan de zuigerstang bevestigd is, met die laatin het vuur werpt, dan zal de damp, gevormd door ste op en neer moet gaan. Stel nu dat het bovenhet koken van de vloeistof binnen in den kogel, einde van den arm verbonden is met een kruk A,
en geen uitweg vindende om naar buiten te ont- clan moet de op en neergaande beweging door dat
snappen, het metalen omhulsel met kracht doen middel in een ronddraaiende veranderd worden.
barsten, zoodat de scherven bij de ontploffing ver En die ronddraaiende beweging kan nu door middel
in het rond vliegen.
van riemen en schijven overgebracht worden naar
Dit alles is algemeen bekend, en bewijst voldoende onderscheidene machines of werktuigen, die daarde groote werktuigelijke kracht die de damp of door alien in beweging gebracht zullen worden.
stoom bezit in een geslotene ruimte. Doch het is Dit alles is zoo eenvoudig dat ik er hier zeker
duidelijk dat men een nuttig gebruik van die kracht niet uitvoeriger over behoef te spreken.
moet kunnen maken als zij, voordat de grens beVele stoommachines zijn op de boven besehrereikt wordt waarop zij verwoestend werkt, met vene eenvoudige wijze ingericht. Men noemt de
verstand en kunst geleid wordt. Wij willen zien zoodanigen machines van hooge drukking.
door welke middelen men in staat is om in de Zij zijn niets anders als een metalen cilinder waarstoommachines gebruik te maken van de kracht die in de stoom beurtelings op de tegenovergestelde
in den damp van kokend water huist.
oppervlakten van den zuiger drukt, en vervolgens
Als men op een ketel met water dat men aan in de lucht ontsnapt.
de kook kan maken op een fornuis r, een buis
Er is echter nog eene andere manier om van
van gedaante zooals de buis T R E' van figuur de uitzettende kracht van den stoom gebruik te
1, bevestigt, die den uit het water gevormden maken. Elke damp verdicht zich, dat is, gaat
stoom leidt in een hollen metalen cilinder C C, weer tot zijnen vorigen druipend vloeibaren toewaarin een zuiger op en neer geschoven kan wor- stand terug, zoodra hij aan een lagere temperaden, dan is het gemakkelijk te begrijpen dat de tuur blootgesteld wordt dan die van de plaats
stoom, gaande door de buis T R naar het onderste waar hij tot damp werd gevormd. Yan dat begingedeelte van den cilinder en onder den zuiger, door sel uitgaande, is men op het denkbeeld gekomen
zijne drukking dien laatsten noodzaken moet om om, in plaats van na elke beweging van den zuinaar boven te gaan. Als men daarop het komen van ger den stoom in de lucht te laten vervliegen,
nieuwen stoom onder den zuiger verhindert, als men, hem in de machine te verdichten of tecondendoor de kraan E te openen, den stoom die deze ruimte seeren. Ziehier hoe men dat doet, en welk gebruik
vult, in de buitenlucht doet ontsnappen, en men men van dien zoo gecondenseerden stoom maakt.
op het zelfde oogenblik door het openen van de Als men, in plaats van den stoom nadat hij zijn
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werk gedaan heeft, te laten verloren gaan, hem
door middel van een buis in eene ruimte laat gaan,
die onophoudelijk door een stroom van koud water
afgekoeld wordt, dan zal de stoom in die ruimte
komende zich verdichten en onmiddellijk weder
tot water worden, en ten gevolge van die verdichting zal er een ledig in den cilinder moeten
ontstaan; want het spreekt van zelf dat de zelfde
hoeveelheid water minder ruimte in vloeibaren toestand inneemt dan in dien van stoom. Nu geen
weerstand meer, b. v. van onderen ondervindende,
gehoorzaamt de zuiger gewillig aan de drukking
die de stoom van boven op hem uitoefent, en hij
zakt naar beneden. Als men dit nu beurtelings
boven en beneden den zuiger doet, dat is: stoom
brengt onder den zuiger, hem laat verdichten, op
nieuw stoom brengt boven den zuiger, en ook dezen
stoom weer doet verdichten en zoo al voort, dan doet
men den zuiger onophoudelijk in den cilinder op
en neer gaan, en die beweging wordt op de gewone wijs door de zuigerstang op andere deelen der
machine overgebracht. Deze tweede soort van machines noemt men machines van lage drukking.
Er zijn vier soorten van stoommachines: -1° stilstaan<Je machines, die in werkplaatsen en fabrieken, 2° die op stoombooten, 3° die op stoomwagens gebruikt worden, ook locomotiven geheeten,
en 4° verplaatsbare machines of locomobilen. Wij
willen de belangrijkste bijzonderheden van die verschillende machines bespreken.
Wij weten dat in de zeventiende eeuw door
Otto Yon Guericke en Pascal de groote ontdekking
gedaan werd, dat de lucht gewicht had, en dat
zij door hare zwaarte drukte op alle lichamen die
zich op de oppervlakte der aarde bevinden. Onze
beroemde landgenoot Christiaan Huygens kwam
het eerst op het denkbeeld om een werktuig te
maken dat tot het voortbrengen van beweegkracht
kon dienen, en gebouwd was op het beginsel der
luchtdrukking. Hij maakte een cilinder met een
zuiger, en liet eenig buskruit in de ruimte onder
den zuiger ontbranden. De lucht, in dien cilinder
bevat, werd uitgezet door de warmte die door de
ontbranding van het buskruit voortgebracht werd,
de zuiger werd daardoor naar boven gedreven,
en als de zuiger boven was ontsnapte de uitgezette lucht naar buiten door een paar openingen. Er was nu onder den zuiger een luchtledig
ontstaan, of ten minste was de lucht daaronder zeer verdund geworden, en nu kon de drukking van de buitenlucht, op het bovenste gedeelte
van den zuiger werkende, hem naar beneden drukken in den cilinder, omdat er daar geen weerstandbiedende lucht aanwezig was. En daaruit
moest volgen dat als men aan den zuiger een keten of een touw bevestigd had, dat over een katrol liep, men daarmede in staat was om een
gewicht op te lichten, dat aan het einde van de

keten hing. De nevens staandefiguur maakt dit
duidelijk genoeg. A is een bakje voor het busFig . 2.
kruit; P de zuiger die opgeheven
wordt door de uitzetting der lucht,
ten gevolge van het ontbranden
van het buskruit, en naar beneden
gaat door de drukking der buitenlucht ; S S zijn de openingen waardoor de uitgezette lucht naar buiten ontsnapt, en M is het gewicht
dat door de keten opgeheven wordt.
De ondervinding bewees echter
de bruikbaarheid van dit werktuig
niet, vooral ook omdat de verdunning der lucht onder den zuiger te gering was. Maar zoodra
men op het denkbeeld kwam om
het buskruit te vervangen door
stoom, was de stoommachine, dus
door Huygens voorbereid, uitgevonden. Immers, het is gemakkelijk te begrijpen als men in den
cilinder van nevens staandefiguur 3 stoom brengt
onder den zuiger, dat dan de stoom den zuiger
rig. 3.
dwingen moet om naar
boven te gaan, en dat,
als men vervolgens onder
den zuiger een luchtledig
weet te maken, door den
stoom te verdichten tot
water, dan de zuiger weer
naar beneden moet gaan
door de luchtdrukking,
volkomen zooals wij boven gezien hebben dat
Huygens met buskruit
deed. Een dergelijke toestel is voor het eerst in 1690 door Denis Papin
uitgevonden. Over dezen beroemden man hier een
korte uitweiding.
Denis Papin is den 22sten Augustus 1645 te
Blois geboren, en stierf denkelijk in het jaar
1714. Zijn levensloop is een der treurigste en
merkwaardigste voorbeelden van de tegenspoeden die geniale mannen soms moeten lijden. Als
protestant die zijn godsdienstig geloof niet wilde
verzaken, verliet hij met duizenden zijner geloofegenooten zijn vaderland, ten gevolge van de
herroeping van het Edict van Nantes, door Lodewijk den Yeertiende in 1685. Zoo kwam het dat
hij in den vreemde, in Engeland, Italie en Duitschland, zijne meeste en grootste uitvindingen deed,
en onder dezen staan vooral de naar hem genoemde
papiniaanschepot en zijne stoommachine bovenaan.
De papiniaansche pot wordt nog tegenwoordig hier
en daar in gestichten en groote keukens aangetroffen, waar hij gebruikt wordt om uitbeenderen

18

KENNIS EN KUNST.

en afval van vleesch eene k r a c h t i g e soep te koken, plotseling afkoelen en weder in water veranderen.
dewijl de stoom in den geheel geslotenen pot het Daar nu de stoom eene 1700 maal grootere ruimte
water met geweld in de porien van het vleesch inneemt dan de hoeveelheid water waaruit hij geen de beenderen drijft, hetwelk bovendien een vormd is, zoo moest, bij de verdichting van den
hoogere temperatuur dan het gewone kookpunt be- stoom tot water, onder den zuiger eene luchtledige ruimte ontstaan, en de
zittende, de bestanddeelen van
dampkringslucht met eene
vleesch en beenderen tot een
drukking
van 1 pond op den
bouillon oplost. De uitvinder
vierkanten duim, den zuiger
van dezen kooktoestel, Papin,
naar beneden drukken. Papin
die in 1698 te Marburg profesontwikkelde dit denkbeeld in
sor was, nam, op bevel van den
een afzonderlijk geschrift, en
landgraaf Karel, proeven over
maakte ook een model van het
de praktische toepassingen van
werktuig.
den stoom, en wij hebben aan
In 1707 had Papin eene
hem eene aanmerkelijke verstoommachine gereed, die
betering in deze uitvinding te
slechts in kleine bijzonderhedanken.
den van de boven beschrevene
Mijn lezers kennen voorzeverschilde, en plaatste haar op
ker alien de inrichting van eene
een vaartuig dat van schepragewone pomp, in welker buis
deren voorzien was. Te Cassel
een zuiger, luchtdicht sluitend,
scheepte hij zich op de rivier
wordt op en neer bewogen.
de Fulda in, en kwam met zijWordt de zuiger naar boven
ne boot te Munden in Hannobewogen, dan ontstaat daaronver, om van daar den Weser
der eene luchtledige ruimte.,
af te zakken, ten einde naar
hetgeen ten gevolge heeft dat
Engeland over te steken, waar
het water waarin de pomp
hij van plan was zijne machine
staat, door de drukking van
Denis Papin.
verder bekend te maken. Maar
den dampkring daarin wordt
opgedreven, terwijl, wanneer de zuiger naar bene- de schippers van den Weser weigerden hem op
den zakt, een klep gesloten wordt, die belet dat die rivier toe te laten, en beantwoordden zijne
het water weder terug vloeit, en een tweede klep klachten met zijn boot te vernielen. Van dien tijd
die zich in den zuiger bevindt, geopend wordt en af leidde de ongelukkige geleerde een leven van
het water doorlaat, dat thans zich boven den zui- teleurstellingen en ontberingen. Hij ging naar Londen, en leefde
ger bevindende
daar kommerlijk
bij den volgenden
van een klein inpompslag tot aan
komen datde Royde opening van de
al Society, waarkraan wordt opvan hij lid was,
geheven. Daar de
hem als met kadrukking van den
rige
hand toedeeldampkring het
de voor de onbewater niet hooger
langrijke werkkan oppersendan
zaamheden waartot 32 voet, zoo
voor zij hem gekan men ook een
bruikte. Men weet
pomp waarvan de
zelfs niet met zezuiger meer dan
kerheid waar en
32 voet boven de
wanneer
deze
oppervlakte van
groote man stierf,
het water is, niet
wiens naam negebruiken.
De schippers van den Weser vernielen de stoomboot van Papin.
vens dien van
Een dergelijke
inrichting wilde Papin bij het stoomwerktuig in toe- Huygens genoemd zal worden zoo lang er stoompassing brengen; hij bracht echter in den zuiger machines bestaan.
geene klep aan, maar maakte hem massief. Dezen
In 1698 vertoonde zekere Thomas Savery een
zuiger wilde hij door het uitzettingsvermogen van stoommachine waarmede hij het water uit een steenden stoom in de hoogte drijven, daarop den stoom koolmijn oppompte. Men verhaalt dat Savery met
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de door Papin gegevene beschrijving van zijne en door de stad Londen te verspreiden. De figuur
machine bekend was, en dat hij alle exemplaren 4 stelt eene afbeelding van die stoommachine voor,
daarvan, die hij machtig kon worden, opkocht en en de volgendefiguur 5 die zelfde machine, doch zoo
vernietigde. Een jaar later zou hij met zijne ma- geteekend dat ik hier hare inrichting kan verklaren.
Het stoomwerktuig van Newcomen is op de volchine als zijne eigene uitvinding opgetreden zijn.
gende wijze ingericht:
Hoe dit ook zij, het
Fig. 4.
De stoom die in den
stoomwerktuig begon
ketel
A wordt ontwikzich te vormen. Sakeld,
kan door het
very zelf vertelt over
omdraaien van de
de wijze waarop hij
kraan boven den ketel
tot zijne uitvinding gein den cilinder Btreraakte, het volgende:
den, waarin zich de
Hij dronk een flesch
zuiger H op en neder
wy n, en wierp de flesch
beweegt.
Door de
in het haardvuur. Hetspanning
van den
geen nog van den wijn
stoom
en
door de
in de flesch was overzwaarte van het gegebleven, begon te kowicht
E, waaraan de
ken en als damp uit
pompstang
F is bedeflesch te ontwijken.
vestigd,
wordt
de zuiSavery, die zich juist
ger naar boven bewode handen wiesch,
gen. Is dit geschied
kwam op de gedachte
dan
wordt de stoomom eens te zien wat er
kraan
afgesloten, en
gebeuren zou als hij de
daarentegen een annog stoomende flesch
het onderste boven in Stoommachine van Newcomen, in de achttiende eeuw te Londen gebruikt om dere kraan aan de buis
water uit den Teems te pompen en door de stad te verspreiaen.
D even geopend, zoode waschkom dompelde. Hij beproefde het: het water *steeg indenhals dat eenig koud water uit den bak G in de onderste
van de flesch in de hoogte, en deze omstandigheid ruimte van den cilinder stroomt. Hierdoor wordt de
beweeshem, zooals hij zegt, dadelijk demogelijk- stoom aanstonds tot water gecondenseerd, en ontheid om door afgekoelden stoom eene luchtledige staat er onder den zuiger eene luchtledige ruimte.
ruimte te verkrijgen,
De dampkring drukt
en zoodoende de drukdan, als het luchtledig
king van den dampkring
volkomen is, den zuite laten werken.
ger H met een gewicht
Hoewel het werktuig
van ongeveer 1 pond
van Savery, dat ik hier
op den vierkanten duim
niet beschrijven kan
naar beneden, en deze
omdat het ons te lang
beweging wordt door
bij de eerste stoommade balans C op de pompchines zou ophouden,
stang F en het tegenvrij onvolkomen was,
gewicht E overgebracht.
diende het toch, nadat
Hoe grooter dus de ophet in 1705 door zekepervlakte van den zuiren Newcomen verbeger is, des te grooter
terd was, om het wais ook het vermogen van
ter uit de steenkoolmijhet werktuig. Vroeger
nen van Cornwallis te
werd de stoom geconpompen. Later vereedenseerd doordien men
nigde Newcomen de
water rondom de buidenkbeelden van Papin
tenvlakte liet stroomen.
Stoommachine van Newcomen.
met die van Savery, en
Toevallig ontdekte men
zoo kwam het dat in het midden der achttiende
echter dat het werktuig veel sneller liep, toen de
eeuw de machine van Newcomen reeds op vele
zuiger eens lek was geworden, en een weinig water,
plaatsen van Engeland in gebruik was. Een zeer
dat er boven op stond, in de onderste ruimte kon
groote machine van Newcomen diende onder andringen. Men kwam toen op het denkbeeld van
deren om het water van den Teems op te pompen
de beschrevene wijze van afkoeling, die veel snel-
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ler geschiedt. Het water dat zich in den cilinder
verzamelt, kan door de buis a worden afgevoerd.
Men zal uit deze beschrijving opgemaakt hebben dat bij elken zuigerslag de beide kranen,
onder den cilinder en aan de buis D, alsmede die
van de buis a, bij afwisseling door een wachter
met de hand omgedraaid moeten worden, en dat
dit met eenige nauwgezetheid dient te geschieden,
zal de machine een regelmatigen gang verkrijgen.
Van hoeveel belang deze bezigheid ook wezen
moge, zoo is zij daarom niet minder vervelend,
en het is niet te verwonderen dat iemand die
daarmede belast is, haar juist niet bijzonder
aangenaam vindt. Zoo ging het ook Humphry Potter, een der jongens die aan de machine van
Cornwallis de kranen moest draaien. De levendige
en vlugge knaap had meer lust in spelen en lezen,
dan in deze zieldoodende werktuigelijke bezigheid,
en daarom trachtte hij een middel te vinden om er
zich af te maken. Met behulp van eenige touwtjes
die hij aan de balans van de machine en aan de
verschillende kranen vastmaakte, gelukte hem dit
spoedig. Deze eenvoudige inrichting trok weldra
de aandacht; door de touwtjes door ijzerenof houten staven te vervangen, bracht men het spoedig
zoover dat de machine zelve de kranen met de
grootste nauwkeurigheid op het juiste oogenblik
opende en sloot. Deze uitvinding van een knaap
was van een onberekenbaar gewicht, daar zij het
eerst de werking van de machine onafhankelijk
maakte van de aanhoudende oplettendheid van een
werkman, waarop men niet altijd kan rekenen.
Na de verbetering die Humphry Potter in 1718
in de regeling van het stoomwerktuig aanbracht, is
het later nog door onderscheidene werktuigkundigen verder verbeterd. James Watt, die het in
zijn tijd nog tamelijk lompe en onhandige werktuig in den hoogsten graad volmaakte, bracht
echter eene geheele omwenteling in de inrichting
en het gebruik van het stoomwerktuig te weeg.
De beroemde werktuigkundige James Watt, die
zich zoo verdienstelijk gemaakt heeft door zijne
vele ontdekkingen in betrekking tot het stoomwerktuig, was slechts een behoeftig werkman,
in de stad Greenock in Schotland geboren en wonende. Door zijn vlijt, volharding en genie werd
hij een der grootste mannen van geheel GrootBrittanje, die door zijne uitvindingen zijn land
en de geheele wereld bovendien ten zegen was.

vond uit om ten minste drie vierden der brandstoffen te besparen. In plaats van den stoom in
den cilinder te verdichten, bracht hij den cilinder
door middel van een buis in verband met een afzonderlijk toestel, waar onophoudelijk een stroom
van koud water doorheen liep, en in dien gei'soleerden condensor werd de stoom in water
veranderd.
In de zoo door James Watt verbeterde machine
van Newcomen werkte de stoom slechts op de
onderste oppervlakte van den zuiger, en dreefdien
naar boven. Door eene andere zeer belangrijke uitvinding schiep Watt de dubb el werkende stoommachine. In plaats van den stoom op het onderste
van den zuiger alleen te doen werken, deed hij
hem op de twee oppervlakten werken, zoodat door
de werking van den stoom alleen de zuiger zoowel op- als neerging. Hij verbande zoodoende elke
tussehenkomst van luchtdrukking uit de machine.
Nadat hij de dubbel werkende machine gemaakt
had, verbeterde Watt nog verschilende onderdeelen van de stoommachine. Zonder hier in bijzonderheden af te dalen, die ons te veel zouden ophouden, bepalen wij ons tot de drie volgende uitvindingen. 1. Het gelede parallellogram dat
dient om op de balans der machine de beide opvolgende schokken over te brengen, die door het
rijzen en dalen van den zuiger veroorzaakt worden. 2. De kruk die dient om het op en neer
gaan van den zuiger in een ronddraaiende beweging te veranderen. 3. Het vliegwiel dat dient
om de machine nog eenige oogenblikken aan den
gang te houden ook dan als de stoom ophoudt te
werken, en dat dus het werktuig over de zoogenoemde doode punten brengt; en 4. De regulateur, een werktuig dat dient om de onregelmatigheid weg te nemen die door de ongelijkmatige
verwarming van den vuurhaard wordt veroorzaakt.
Over den regulateur een paar woorden.
Het is onmogelijk den toevoer van stoom door
de warmte van het vuur zoo standvastig te doen
blijven, dat de machine niet nu eens wat harder, dan eens wat langzamer loopt. Watt zocht
dit eerst te voorkomen door een zoogenoemde smoorklep in de stoombuis aan te brengen, waarbij een
wachter werd geplaatst, die, op den gang van de
machine lettende, den toevoer van den stoom tot
den cilinder door het omdraaien der klep moest regelen. Het bleek echter zeer spoedig dat de minste
onoplettendheid
van den wachter de machine in de
De machine van Newcomen had een groot gewar
kon
brengen.
Watt beproefde daarop de volgende
brek: het was namelijk in de wijze waarop men
den stoom condenseerde; men deed dat, gelijk wij inrichting, die zoo volkomen is dat men haar zelfs bij
boven reeds zagen, door koud water in den sterrekundige werktuigen, die door water gedreven
cilinder zelf te brengen. Dit water verkoelde den een volkomen gelijkmatigen gang moeten hebben,
cilinder, en de stoom, in die afgekoelde ruimte ko- heeft toegepast. De machine brengt een recht opmende, verdichtte zich slechts gedeeltelijk, wat staande stang in eene ronddraaiende beweging; aan
een groot verlies van warmte veroorzaakte en dus deze stang zijn twee armen bevestigd, die aan de
de kosten van brandstoffen zeer vermeerderde. Watt uiteinden met metalen ballen zijn bezwaard en in
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scharnieren kunnen draaien, zoodat zij de be- eens eene hoogere drukking gebruikte, zoo moest
wegingen kunnen nabootsen van iemand die zijn men toch altijd, om een sterke werking te verarmen eerst tegen het lijf uitgestrekt houdt, en krijgen, zeer wijde cilinders of meer dan een
daarnt opheft totdat zij horizontaal zijn. Is de stoomwerktuig bezigen. Door eene sterkere vermachine in rust, dan hangen de armen met de hitting en steviger ketels kon men eene sterkere
metalen ballen door hunne zwaarte tegen de stang stoomspanning verkrijgen, die met een vermogen
aan; zoodra echter het werktuig aan den gang is, wij- van 2 , 3 , 4 enz. pond op den duim drukte, en
ken de armen een weinig uit, dewijl de ronddraai- die dus stoom van 2 , 3 , 4 enz. atmosferen werd
ende beweging van de stang eene zoogenoemde genoemd. De werktuigen waarin stoom van zoo
middenpuntvliedende kracht doet ontstaan, die de hooge spanning werd gebruikt, heetten werktuigen
ballen van de stang verwijdert. Hoe grooter de van hooge drukking, en konden met kleinere
omwentelingssnelheid en dus ook de snelheid der cilinders even groote uitwerking doen. Naar de spanmachine is, des te grooter wordt die middenpunt- ning van den stoom werden zij machines van 2,
vliedende kracht en des te verder steekt de toe- 3 , 4 , enz. atmosferen genoemd. Zekere Arthur
stel zijne armen uit. Nu valt het niet moeielijk in Woolf begreep echter dat de stoom van hooge
te zien hoe deze toestel, de zoogenoemde regu_ drukking, na eens gewerkt te hebben, nog niet afgelateur of goeverneur, den toevoer van den stoom werkt was, maar zich dan nog verder kon uitzetten,
kan regelen. Yerbeelden wij ons aan deze armen en in plaats van te voren bij voorbeeld met 3 tot 4
twee naar beneden hangende stangen door schar- atmosferen, daarna nog met 1 tot 2 atmosferen spannieren bevestigd, en deze stangen weder door schar- ning kon werken. Hij plaatste derhalve naast den
nieren tot een enkele stang verbonden, dan zal, klein en cilinder van de machine met hooge druk
als de toestel de armen uitstrekt, deze laatste king nog een grooten cilinder voor lage drukking,
stang worden opgetild; en nu kan men het gemak- en leidde den stoom, die boven den zuiger van
kelijk zoo inrichten dat door deze een klep in de den eersten was afgewerkt, beurtelings onder en bostoombuis wordt toegedraaid. Loopt dan de machine ven den zuiger van den tweeden, waar de stoom zich
te snel, dan wordt door het toedraaien van de klep dan uitzette en ten tweeden male werkte, voordat
de toevoer van den stoom verminderd, de gang hij in den condensator werd verdicht. Dezen cilinder
der machine wordt dan langzamer, de armen van van lage drukking, ook wel expansie-cilinder
den regulateur zakken weder, en de stoom kan weer genoemd, omgaf hij met een ijzeren mantel, waarin
stoom werd geleid, opdat de koude lucht van buiruimer toevloeien.
Door al die verbeteringen en bijvoegingen ge- ten den stoom niet reeds hierin verdichtte.
Het was echter, zooals men later inzag, nog
lukte het aan Watt om een stoommachine te scheppen bijna gelijk aan die tegenwoordig algemeen eenvoudiger om de uitzetting reeds in den eersten
gebruikt wordt. En toen zij op die wijze de voor- cilinder te doen plaats grijpen, en den expansiedeeligste inrichting en meest geschikte gedaante cilinder met al zijn toebehooren weg te laten. Dit
verkregen had, verspreidde de stoommachine zich verkrijgt men bij de tegenwoordig zeer in gelbruik
snel over Europa, en in de eerste jaren van onze zijnde expansie-werktuigen, doordien men
eeuw was zij reeds algemeen zoowel in Amerika den toevoer van den stoom niet openlaat gedurende
de geheele opwaartsche beweging van den zuials in Europa in gebruik.
Na Watt is het stoomwerktuig evenwel nog in ger, maar dien reeds afsluit wanneer de zuiger nog
vele deelen verbeterd en veranderd geworden. Ik een derde of de helft van zijnen weg moet aflegkan die hier onmogelijk alien opsommen, doch gen, terwijl men het nu verder aan den afgesioteeene zeer belangrijke verbetering mag ik niet met nen stoom overlaat om door zijne uitzetting den zuistilzwijgen voorbijgaan. Een duitsch werktuigkun- ger verder voort te stuwen. Zulke werktuigen met
dige, Leupold, begreep omstreeks 1725 dat de standvastige expansie volbrengen steeds de
stoom die, hoe hooger de warmtegraad is dien hij zelfde werking. Daar het echter ook gebeuren kan
bezit, ook eene des tegrootere veerkrachtverkrijgt, dat men niet altijd de zelfde kracht behoeft, bij vooren ten gevolge daarvan ook eene sterkere wer- beeld in een fabriek waarin het aantal in gebruik
king moest kunnen voortbrengen. Hij gaf eene be- zijnde werktuigen veranderlijk is, zoo vond men
schrijving van eene stoommachine met hooge span- eene machine uit met ver anderlijke expansie,
ning, in een toen zeer beroemd werk, Theatrumwaarin de afsluiting van den stoom naar welgevallen
oogenblikkelijk bij elken stand van den zuiger kan gemacJiinarum getiteld. Een Amerikaan, Oliver Evans
geheeten, maakte de eerste machine van dien aard, schieden, zoodat men het verbruik van den stoom
kan regelen. De besparing van brandstof die men
en weldra was zij vrij algemeen aangenomen.
Bij de werktuigen die tot dien tijd in gebruik daardoor verkrijgt, is nauwelijks te berekenen. In
waren, werkte de stoom slechts met de kracht van den laatsten tijd heeft men zelfs inrichtingen ver1 pond op den vierkanten duim van de zuiger- vaardigd, waardoor de machine zelve, al naarmate
oppervlakte. Ofschoon men een enkele keer wel zij meer of minder werk te verrichten heeft, hare
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expansie regelt, zoodat bij voorbeeld op het oogenblik men de drujddng van den dampkring moet overdat in een spinnerij een spinmachine wordt losgemaakt winnen, zoo werkt hij slechts door de overmaat
om stil te staan, aanstonds minder stoom gebruikt van drukking die hy heeft boven die van den dampwordt, en wanneer zij weder in beweging komt, kring, zoodat stoom van 4 atmosferen slechts met
een vermogen van 3 atmosferen werkt. Bij werkook meer stoom wordt toegelaten.
De benaming stoomwerktuig van hooge druk- tuigen met een condensator wordt de tegendrukking duidt niet slechts aan dat het werktuig met king van den dampkring grootendeels weggenomen doordien in den
stoom van meer dan
condensator een meer
een atmosfeer werkt,
of min volmaakt luehtmaar ook dat er geen
ledig ontstaat.
condensator aan is.
Men heeft tegenHet samenstel van
woordig ten gevolge
zulk eene machine is
van al die verbeterindus nog eenvoudiger,
gen en wijzigingen ondan wij tot nu leerden
derscheidene soorten
kennen, daar alles
van stoommachines,
wegvalt wat noodig is
waarvan de voornaamom den stoom in een
sten zijn:
afzonderlijken toestel
1. Machines met
te verdichten, en de?
twee cilinders of mazen steeds van koud
chines van Woolf, die
water te voorzien. Zulk
vooral in Frankrijk in
eene vereenvoudiging
gebruik zijn.
was vooral bij de lo2. Machines met een
comotief noodig, die
vasten horizontalen cislechts eene kleine
linder.
ruimte voor demachi3. Machines met een
nerie toelaat. Bij de
bewegelijken of oscilstoomwerktuigen zonleerenden cilinder.
der condensator drijft
Standbeeld van James Watt te Westminster.
4. Machines die door
de stoom den zuiger
eerst in de eene richting, daarop wordt hij aan stoom en etlierdamp in beweging gebracht worden.
5. Machines die in plaats van door stoom, door
de andere zijde van den zuiger toegelaten, zoodat de richting der beweging van deze wordt de beurtelingsche verwarming en verkoeling van
omgekeerd, terwijl de stoom, die de eerste bewe- lucht in beweging gebracht worden; — en bovendien
ging bewerkte, gelegenheid vindt in de vrije lucht nog onderscheidene andere inrichtingen.
te ontsnappen. Daar de stoom dus bij het uitstroo(Wordt vervolgd.)

DE ADVOKAAT VAN GOD.

De baron Holbach had eens eenige vrienden en
daarbij ook Diderot bij zich te eten. Dat het gesprek
vrij athe'istisch was, spreekt wel van zelf. Diderot
vond het niet eerlijk dat men op God schimpte
zonder dat er iemand was om Hem te verdedigen, en stelde derhalvevoor een advokaat van
God te benoemen, en men koos daartoe den abbe
Galiani. Deze sprak toen aldus:
"Eens was ik te Napels, en zag daar een man
die zes dobbelsteenen in een koker deed, en wedde
dat hij zes zessen zou werpen. Hij wierp de dobbelsteenen op tafel, en er waren zes zessen. Ik zei:
het toeval wilde het zoo. Hij deed het zelfde nog-

maals, en ik zei ook weder het zelfde. Hij deedde
dobbelsteenen in den koker drie-, vier-, vijfmaal —
en altijd wierp hij zes zessen. "Sangue di Baeco!
riep ik toen uit, die dobbelsteenen zijn er op gemaakt." En dat waren zij ook.
En als ik nu zie die altijd bestaande orde in de
natuur, hare onveranderlijke wetten, hare altijd
standvastige omkeeringen in eene oneindige verscheidenheid, het in stand blijven van een wereld die
millioenen kansen van vernietiging en verwoesting
heeft, dan roep ik uit: uSangue di Baeco ! Toeval ?...
Neen zeker niet! De natuur is er op gemaakt, en
de Maker is de Almagtige en Onveranderlijke."

EEN PAAR C I V E T DI EREN .

Er is eene familie van dieren die door de geleerden nu eens voor en dan weer na de honden
in het natuurlijke stelsel geplaatst wordt, en wel
meestal in de onmiddellijke nabijheid van de wezels.
De natuurlijkste plaats dezer familie is zeker wel
tusschen de hyena's en de katten, daar zij als ?t ware
den overgang tusschen die twee familien uitmaakt.
Het zijn de zoogenoemde civet dier en die ik
bedoel. Zij naderen tot de katten niet slechts
door den slanken lichaamsbouw en vele overeenstemmingen in de levenswijs, maar ook door de
half intrekbare klauwen, de veelal streepvormige
pupil, en de met scherpe wratjes bezette tong. Hunne

verwantschap met de honden blijkt uit hun gebit
(boven en onder altijd 6 snijtanden, hoektanden
als gewoon, en kiezen boven en onder 6) dat niet
zoo een roofdiergebit is als dat van de kat; en
dat zij eenige overeenkomst met de hyena's hebben, bewyst de meestal dubbele, bij het achterste
gelegene klierzak, die een sterkriekende, zalfachtige stof afscheidt.
Die dubbele klierzak is zoo ruim dat er een
amandel in elke zijner twee afdeelingen geborgen
zou kunnen worden. In dien zak scheidt zich de
zalfachtige, naar muskus riekende stof af die voorheen veel als reukwerk verzameld, en civet, ci24
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vetta, zibetJia en zibetMum genoemd werd. De scheitige stof uit haren klierzak als reukwerk vrij hoog
kundige analyse van die stof heeft aangetoond dat zij in aanzien, doch is sedert, zooals ik boven reeds
samengesteld is uit ammoniak, elaine, stearine, zeide, door amber en muskus verdrongen. In Afrika
slijm, een vluchtige olie, een kleurstof en eenige treft men hier en daar wel eens een getemde cizouten. Behalve als reukwerk werd zij voorheen vette aan.
ook wel als geneesmiddel gebruikt. Als reukwerk
De tweede soort, de Viverra zibetha, heeft men
is het civet eerst vervangen door de muskus; doch langen tijd met de boven beschrevene verward,
sedert vallen de reukwerken van dierlijken oorsprong totdat Cuvier het onderscheid tusschen die beide
niet meer in den smaak van ons publiek, en ver- dieren vaststelde, dat in het ontbreken van een
kiest men geuren van plantaardige afkomst. De maan op den rug, in de witte kleur van de keel,
borst en onder zijde van den staart, en eindelijk
civetdieren zullen er geen spijt over gevoelen.
Vroeger verkreeg men het civet over Alexandrie in de vele zwarte vlekken van den nooit gestreepen Venetie uit Afrika, en door de Hollanders van ten romp bestaat. Men weet niet veel van de lede Moluksche eilanden. Men hield civetdieren in vensgeschiedenis van dit op de aziatische eilanden
hokken, en twee of drie maal in de week haalde men en in Oost-Indie juist niet zeldzame dier. Men
met een lepeltje het civet uit de klierzakken. De zegt dat het vrij slaperig van aard is, bij dag niet
geur van die stof hing veel af van het voedsel dat goed kan zien, 'snachts op roof uitgaat, meestal
het dier kreeg, en van den gemoedstoestand waarin zwijgt, maar als het getergd wordt blaast, en de
het zich bevond. Als men het civetdier tergde, haren van den rug opzet als een kat.
Beide soorten klimmen op de boomen, maken
werd de geur sterker dan als het in kalmen toejacht
op vogels, en eten ook vruchten en wort els.
stand was.
De Negers aan den Senegal zoeken het civet
aan de boomen, waaraan de dieren door wrijven
en schuren die stof ontlasten. "De Negers, zegt
D E R O O S.
Malte-Brun, vangen de civetkat jong en maken haar
Volgens de oudste grieksche schrijvers is de
tam. Daaruit mogen wij afleiden dat als die dieren
roos ten tijde van den trojaanschen oorlog uit
bij ons zoo wild en boos zijn, zulks komt omdat wij
Klein-Azie naar Griekenland overgebracht. Uit
hen slechts van aard veranderd zien door de langste
Griekenland heeft zij zich later over geheel Europa
en wreedste straf die er te bedenken is, door de
verspreid. Columbus vond de roos, zooals men
gevangensehap in een hok. De mensch zelfs die tot
slavernij gedoemd wordt, verliest zijne zachte men- weet, in Amerika: de Peruanen noemen den roschelijke eigenschappen, houdt op beschaafd te zijn, zenstruik "boom des hemels." Reeds in de grijze
en wordt wreed,woest en wild, en het gevaarlijk- oudheid werd de roos in het hemelsche rijk (China)
gekweekt: zij was de lievelinge der geleerdste
ste van alle wilde dieren."
wijzen
van dat land. Volgens chineesche schrijvers
Op de plaat van de vorige bladz. ziet gij een paar
heeft
Confucius
gedichten geschreven waarin hij
soorten van civetdieren afgebeeld, die ik hier kortelijk wil beschrijven. De bovenste is de civette, de schoonheid en geur van de roos, de koningin
Viverra civetta, en de onderste de civetkat, der bloemen, prijst. Van de 18 000 boeken waaruit, naar men zegt, de bibliotheek van den keiViverra zibetJia, ofschoon beiden ook civetkatzer van China bestaat, handelen 1500 over planten geheeten worden.
tenkunde
en het kweeken van bloemen, en daarDe eerste soort, de Viverra civetta, leidt een nachvan
is
het
derde gedeelte geheel aan de rozenteelt
telijk leven, is zeer wild, en slechts voor temmen
gewijd.
Nog
altijd wordt de roos van den Amoer
vatbaar als zij zeer jong gevangen wordt. Zij leeft geheel op de wijze van een roofdier, en vangt vogels, tot den Irawaddi met groote zorg gekweekt. In
kleine zoogdieren en reptilen, door er op de wijze der de groote keizerlijke tuinen in China worden
katten heen te sluipen. Zij is zoo groot als een matig zooveel rozen gekweekt, dat er jaarlijks voor meer
groote hond, doch is lager op de pooten, en slanker dan 30 000 gulden rozenolie uit gemaakt wordt.
van lijf. Hare kleur is roodachtig grijs; dehals aan Doch slechts de keizer, de mandarins en andere
beide zijden zwart gestreept; de zijden van het grooten des rijks mogen rozenolie als parfumerie
lichaam en de buik zijn zwart gevlekt; de keel en gebruiken: elke andere Chinees, in wiens woning
snuit zijn zwart. Een dikke, ruwe maan loopt over den eenfleschje rozenolie gevonden wordt, is boetschulnek en rug tot aan den ruigen staart. Gelijk de dig. Er wordt ook eene groote hoeveelheid rozenoverige soorten van dit geslacht heeft ook de civette water uit China gevoerd: de Europeanen geven
een grooten, spitsen kop; korte, breede, ronde ooren; echter de voorkeur aan het rozenwater dat in den
en een geringden staart die niet zoolang is als het Levant, Perzie en andere landen daar omheen
lichaam. Zij leeft in het noorden van Afrika, vooral gemaakt wordt.
in de gebergten van Abessinie, op de kust van Guinea en in Mozambique. Voorheen was de zalfach-
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geroost, totdat zij groenachtig geel van kleur worden, met een goudachtigen gloed. Dit roosteren
moet zeer voorzichtig gebeuren, daar de bladeren
De paraguaythee of mate is voor den spaan- weldra verbranden, en daardoor haren geur versehen creool van Zuid-Amerika even onmisbaar als liezen; ook moet het hout dat onder den rooster
zijn sigaar en de bangmat waarin bij zijne siesta verbrand wordt, niet harsachtig en goed droog
onder de luchtige veranda van zijn door palmboomen zijn, omdat de rook anders de mate bederft. Als
beschaduwd huis houdt. Het slurpen van mate is de erva geroosterd is , wordt zijfijn gestampt, verhem eene behoefte, hij wordt ziek en stom als hij volgens gezeefd en op een zeer drooge plaats bewaard. Om haar te verzenden, wordt zij in zakken
een dag lang zijn lievelingsdrank niet krijgt.
In geheel het zuiden van Brazilie, in Uruguay, van drooge runderhuiden gedaan en vast gestampt,
in de Argentijnsche republiek, in Chili, Paraguay, zoodoende blijft zij droog en behoudt haren geur.
De mate bezit zeer veel tonische en diuretische
Bolivia en Peru wordt eene ontzettende hoeveelheid
mate verbruikt. De kweeking en bereiding van de eigenschappen, daarom is zij ook zeer nuttig tegen
plant die haar voortbrengt, vormt dus een belangrij- waterzucht, en doet bij tusschenpoozende koorts
ken tak van bestaan voor de landen waarin zij groeit. goede diensten. Deze drank is zeer voedzaam en
De paraguaythee wordt van een heester gewon- versterkend, want zij bevat veel voedingsstoffen,
nen die tot de familie der Aquifoliaceen behoort: zooals suiker en eenige olien, en verder tannine
zijn wetenschappelijke naam is Ilex paraguayensisof looistof, ilicine en lupuline, en eene groote
of Ilex mate\ De- eerste goede beschrijving dezer hoeveelheid theme.
De mate wordt slechts zelden als gewone tliee
plant hebben wij aan A. de Saint Hilaire in zijne
toebereid,
omdat zij dan veel van haar geur verReis in Brazilie te danken.
De bast alsmede de bladeren van dezen heester liest. Men gebruikt daartoe gewoonlijk kleine kalazijn glad; de laatsten zijn 10 tot 12 duim lang bassen, cuca geheeten, of ook ronde trekpotjesvan
en 4 of 5 duim breed. Zij zijn eivormig van ge- porselein, die van boven een kleine ronde opening
daante, getand als rozebladeren, donkergroen van hebben en van onderen een voetstukje, waarbij
kleur en kort van steel. De bloemen hebben vier men hen vast houdt. Zij worden voor drie vierden
bloembladeren en vier meeldraden, en zitten in met mate gevuld, daarop een lepelvol suiker
trossen van 40 tot 50 bijeen. De vruchten zijn gedaan, en eindelijk vol kokend water gegoten.
klein, peervormig, in het eerst grijs en worden la- Dezen drank zuigt men dan door een zilveren pijpje
ter violet van kleur. Cogonho is de naam van dezenop, dat van onderen een klein zeefje bezit, opdat
heester in Paraguay, waar hij even als in Rio het matepoeder het niet verstoppe. Als het potje
leeg gezogen is, wordt er weer suiker en water
Grande do Sul en in Parana in het wild wast.
De beste soort van paraguaythee of JErva Matein gedaan, totdat de mate afgetrokken is.
De creolen van Rio Grande drinken de mate
komt uit Paraguay en Rio Grande, waar nog tegenwoordig groote, door de jezuiten aangelegde gewoonlijk zonder suiker; zij is dan zeer bitter
plantages aanwezig zijn. Hoewel deze heester op maar toch welsmakend, en wordt dan mate chialle lage en vochtige plaatsen in de genoemde marrao geheeten. De creool drinkt mate van den
landen in het wild wast, geeft hij toch over het morgen tot den avond: de cuca gaat den geheelen
algemeen een beter blad als hij gekweekt endoel- dag van de eene hand in de andere, en de ketel
matig behandeld wordt. In de zoogenoemde ervaes met kokend water staat altijd gereed, om bij elk
of mateplantages wordt de Ilex paraguayensis zoobezoek terstond mate te kunnen presenteeren. In
groot als een matige boom, terwijl hij in het het eerst verbrandt de Europeaan zich menigmaal
wild een struik blijft. De bladeren en jonge twij- de tong, en vindt het vrij vervelend dat de kleine
gen dienen tot het maken van mate. De oogst cuca met drie of vier slokken ledig is, maar weldra
begint als de vruchten rijp worden, omdat de bla- gewent hij daaraan, en vindt de mate lekkerder dan
deren dan het sappigst zijn. De vruchten worden thee of koffij, of ten minste niet minder welsmakend.
Over de waarde van de mate als handelsartikel
in Januari tot Februari rijp, en van Januari tot
in Juli verzamelt men de bladeren, langer niet, kan men eenigszins oordeelen als men nagaat dat
daar in Augustus reeds weer nieuwe twijgen uit- de uitvoer jaarlijks dooreengenomen bedraagt uit
botten, die ontzien moeten worden om den boom Rio Grande eene waarde van 850 000 tot 1 000 000 dollars.
geen schade te doen.
Parana
„
„
„ 700 000 „
900 000
„
„
„
„ 250 000 „
300 000
„
In de bovengenoemde maanden snijden de er- Paraguay
vateiros of mateplanters de dunne takjes met blaEn rekent men bij dien belangrijken uitvoer
deren af, die langzaam bij een vuur gedroogd nog wat er in die landen zelve verbruikt wordt,
worden. Zoodra zij droog zijn, worden zij in stuk- dan blijkt het duidelijk van hoe groot belang de
jes gebroken, en op een roosterwerk boven vuur mate voor een groot gedeelte van Zuid-Amerika is.
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omdat ik mij verbeelden kan dat een mijner jonge
lezers misschien in het zelfde geval verkeert als
ik toen.
Het heugt mij nog alsof het gisteren gebeurd was,
De doodshoofdvlinder of doodshoofdniettegenstaande het reeds dertig jaar geleden is, pijlstaart is de grootste van al onze nachtvlindat ik eens in het bezit ben geweest van een rups ders, gelijk ook de rups de grootste is van al
van den doodshoofdvlinder. Eigenlijk behoorde die onze rupsen. De wetenschappelijke naam is Acheronrups mij slechts voor een derde gedeelte toe, want tia atropos, en vroeger Sphinx atropos. Men scheidt
met een paar mij thans evenwel het
ner schoolmak geslacht Acheronkers verzamelde
tia dat slechts een
ik toen insekten
soort bevat — die
van allerlei aard,
waarover
wij
die ons dan in gethans spreken —
meenschappelijk
van het geslacht
eigendom behoorSphinx omdat het
den. Gij kunt u
een veel kortere
niet voorstellen
roltong heeft, die
hoe groot onze
niet langer is dan
blijdschap was
- de kop. Van kleur
toen wij eindelijk
is de rups fraai cieens het geluk
troengeel of lichthadden zoo'n lang
groen,methelderverlangden reus
blauwe, aan de
onder de rupsen
onderzijde zwartte bezitten. Aardgezoomde, schuinappelen worden
sche strepen, looin den onmiddelpende als de strelijken omtrek van
pen op de mouw
De rups van den doodshoofdvlinder.
Leeuwarden, mijvan een korpone geboorteplaats, niet gekweekt: het naastbij ge- raal, en zij heeft een krommen hoorn op den laatlegene aardappelland lag op ongeveer een half uur sten ring. Zij is op het boven staande plaatje legaans afstand, aan den weg naar Jelsum, dicht bij vensgroot afgebeeld, wat ook het geval is met den
de bij alle Leeuwarders bekende herberg de Bon- pop en den vlinder op de volgende plaatjes. De
tekoe. Maar dat was niets:'s morgens van elf tot pop is bruin van kleur; om tot den poptoestand
twaalf uur hadden wij geen school: om in dat uur over te gaan, verbergt de rups zich in den grond.
naar de Bontekoe te loopen, aardappelbladeren te De doodshoofdrups leeft op de aardappelplant, de
plukken, aan onze rups te geven, en te twaalf uur jasmijn en eenige andere planten, en schijnt met de
weer in school te zijn,
aardappelplant in Eurowas ons geen moeite te
pa gekomen te zijn; oorveel. Eindelijk ging onspronkelijk echter leeft
ze rups tot pop over:
dit insekt in Indie en in
met geduld wachtten wij
Afrika. Dit leest men
het volgende voorjaar
ten minste in de boeaf, en toen.... bleek
ken, en het behoeft ons
het dat de pop dood was,
in ; t geheel niet te veren onze hoop op een
wonderen, als planten
doodshoofdvlinder was
verhuizen, dat ook de
De pop van den doodshoofdvlinder.
vervlogen! Te grooter
dieren welker bestaan
was die teleurstelling omdat geen van ons drieen aan die planten verbonden is, mede gaan: wij
nog ooit zulk een vlinder gezien had; zelfs niet in hebben daarvan onder velen nog een bekend voorplaat: ook hadden wij nog nooit iets over dat in- beeld in de rups van den oleander, Deilesekt gelezen. Wat zou ik in die dagen met gre- phila neriij die ook met de oleanderplant in ons
tigheid eene beschrijving van den doodshoofdvlin- land gekomen is, en waarvan ik u later wel iets
der gelezen hebben, vooral als er fraaie afbeel- zal mededeelen.
dingen bij waren, eene beschrijving zooals hier
De vlinder heeft op den rug van het borststuk
volgt, en die ik juist daarom ten papiere breng een gele figuur die eenigszins op een doodshoofd
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witachtig, driehoekig vlies, uitgespannen over eene
holte die niet met het inwendige van het lichaam in
verband staat. Dat zoo met een vlies overdekte kuiltje
is geheel ledig, er is geen pees, geen spier in
waardoor het vliesje aangeraakt kan worden. Het
is dan ook, volgens de onderzoekingen van Dr.
Laboulbene, van buiten dat de schok of slag komt
waardoor het drooge perkamentachtige vliesje in
trilling gebracht
wordt. Het gebeurt door de dijen van de achterpooten waarmede de vlinder
er tegen wrijft,
en door de knieen
waarmede hij er
snel tegen klopt.
Volgens De Villi ers , die in 1833
voor het eerst dat
geluid van de
Chelonia pudica
ontdekt heeft,
kan men het niet
beter vergelijken
dan bij het getiktak van de
breinaalden van
De doodshoofdvlinder.
dit is eene zeer
iemand die zoo
overdrevene vergelijking. Mr. Snellen van Vollen- schielijk mogelijk een kous breit. Volgens Guehoven zegt dat het nog onbekend is door welk nee, die in 1861 het geluid der Setina-soortm beorgaan dit geluid veroorzaakt wordt. Volgens Gi- kend heeft gemaakt, is het geluid dat deze vlinrard komt het waarschijnlijk uit de basis van de dertjes maken gelijk aan het - tikken van een horloge,
slurf, en schijnt een teeken van vrees te zijn. of nog meer aan het tikken van het kloptorDr. Staring zegt in zijn Huisboek: het geluid dat de retje of doodskloppertje, het kleine kevertje dat
vlinder maakt wanneer men hem vangt, ontstaat den- in het hout van onze meubelen leeft, en dat, zoo
kelijk door het wrijven van de voelers tegen de tromp. men zegt, 'snachts met zijn kopje tegen het hout
klopt om zijn wijfje te roepen. HetbijEr zijn in het zuiden van Europa nog
geloof heeft dat kevertje daarom voor
andere vlinders die ook geluid geven,
een verkondiger van den dood van een
en dat doen met toestelletjes waarmede
der huisgenooten gehouden, en dit dierdoor wrijving een piepend geluid wordt
tje doodskloppertje, horloge de
voortgebracht. Ik wil hier even over
mort\ Todtenuhr, deathwatch geheeten.
die vlinders spreken: misschien brengt
De geleerden noemen het kloptorretje,
het ons op weg om het geluid dat de
Annobium pertinax. En ziet, het bijgeloof
doodshoofdvlinder maakt, te begrijpen,
van het volk dichtte dit diertje niet
ofschoon ik daarom geenszins beweer
slechts eene wetenschap toe die het niet
dat de doodshoofdvlinder op de zelfde
bezit,
maar beschuldigde het ook tevens
wijze zijn geluid maakt, en hoewel het
Chelonia pudica en Setina
zeer ten onrechte van een lastig getik
aurita,
ons eigenlijk voor een oogenblik van
dat het in 't geheel niet maakt. Neen,
den doodshoofdvlinder afbrengt: laat ons
niet
een
kevertje
doet dat, maar een ander klein
zien hoe die vlindertjes geluid maken, en hoe zij
diertje, de houtluis, Atropos pulsatorius. Over
er uitzien.
de
Geluid gevende vlinders zijn de Chelonia pudica houtluizen zegt Mr. Snellen van Vollenhoven het
uit het zuiden van Frankrijk, en verscheidene volgende:
gelijkt, waaraan hij ook zijn naam te danken heeft
in alle talen waarin hij bekend is. De bovenvleugels
zijn donkerbruin met gele engrijze vlekjes, wolkjes
en streepjes; midden op de vlengels is een witte
stip. De ondervleugels zijn okergeelmet twee zwarte
dwarsbanden, waarvan de buitenste de breedste is.
Het achterlijf is fraai okergeel van kleur, met een
breeden, blauwachtig grauwen langsstreep en zwarte
dwarsbanden. De
sprieten zijn dik,
zwart met een
wit vlekje aan
het einde. De
voorpooten van
het mannetje zijn
dicht behaard.
De doodshoofdvlinder is de eenige vlinder in ons
land die geluid
geeft: als men
hem aanraakt,
laat hij een piepend geratel hooren, dat door
sommigen bij het
schreien van een
klein kind vergeleken wordt, doch

soorten van het geslacht Setina, kleine vlindertjes
"Deze vlugge en meestal aardig geteekende dierdie op de bergen leven. Op den laatsten ring van het tjes leven op en in het hout, zoowel het levende
borststuk van die vlinders bevindt zich een groot, als het bewerkte, eene enkele soort ook op doode
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insekten en tusschen boeken; zij voeden zich waar- wereld der dooden — integendeel, hij leert ons dat
schijnlijk hoof$zakelijk met schimmelplanten, doch de natuur ten alien tijde het leven weet te onderenkele soorten ook met afgestorvene dierlijke zelf- houden, dat zij de schemering en den nacht even
standigheden. Allen zijn zeer week van bouw, en goed als het licht en den dag weet op te luisteren
teder van leven. Eene soort, Atropos pulsatorius,en te vervroolijken door de gevleugelde levende
die binnen onze huizen leeft, bezit het vermogen bloemen die wij gewoon zijn vlinders te heeten.
De doodshoofdvlinder vliegt slechts na zonsonom een geluid te maken dat het tikken van een
horloge bedriegelijk nabootst, waarom het den dergang; zijn vlucht is niet snel. Men beweert dat
naam van doodskloppertje heeft ontvangen, hij een liefhebber van honig is, en daarom in de
welke met het dwaze bij geloof samenhangt dat bijekorven dringt. De bijen vallen op den indrinhet tikken een voorteeken van spoedig ophanden ger aan, en steken hem met hare angels, doch het
zijnden dood zou wezen. Hoe het houtluisje tikt, schijnt wel of de vlinder daarvoor ongevoelig is;
is niet bekend; ook hebben sommige natuurkun- weldra geven de bijen den strijd op, en verlaten
digen beweerd dat het diertje te zwak zoude den korf. De vrees en schrik der bijen op het zien
zijn om een zoo duidelijk hoorbaar geluid voort te van een doodshoofdvlinder is te begrijpen, die van
brengen; doch latere waarnemingen hebben genoeg- de engelsche en fransehe boeren niet.
Deze groote vlinder is over het algemeen in ons
zaam bewezen dat het tikken werkelijk door de
land niet veel voorkomend: soms echter op enkele
houtluisjes wordt te weeg gebracht."
En maakt de houtluis dan de gaatjes in onze plaatsen vrij talrijk. Een paar jaar geleden ving
kasten en kisten, stoelen en tafels? Neen, dat juist een molenaar te Haarlem in een week vijf prachdoet de kloptor waarover wij zoo even spraken; doch tige doodshoofdvlinders op zijn molen. Zij schenen
niet als kever, hij doet het in den .toestand van door het licht dat hij brandde aangelokt te worlarve. Het is de larve van het kloptorretje die bij den; wegens de warmte had hij de deur van zijn
ons voornamelijk het hout der meubelen, vooral die molen open, en zoo vlogen zij er in.
van iepen- en berkenhout gemaakt zijn, vernielt.
Men erkent hare tegenwoordigheid aan de kleine
VERHUIZING VAN PLANTEN.
ronde gaatjes en de hoopjes houtmolm die er uitDe mensch heeft met opzet eene menigte planvallen.
Zie nu toch eens hoe wij afgedwaald zijn! Wij ten doen verhuizen naar andere landen als die
spraken over den doodshoofdvlinder en het piepende waarin zij oorspronkelijk groeiden. Tarwe, rijst,
geluid dat hij maakt, kwamen zoo op andere vlin- mai's, perziken, tulpen, rozen, kortom te veel om
ders die geluid maken, zoo op het kloptorretje, te noemen. Maar zeker heeft hij met opzet veel
zoo op de houtluis — wij gaan nu haastig naar onzen minder planten overgebracht, dan hij bij toeval
in landen gebracht heeft waarin zij niet groeiden.
doodshoofdvlinder terug.
Beaumur verhaalt dat de eerste verschijning Met de tarwe ging het onkruid. Het omvallen van
van dezen vlinder in Frankrijk voorviel in een een wagen van een landverhuizer in Amerika, op
tijd waarin een epidemische ziekte heerschte, en zijn reis naar het westen, kan de oorzaak zijn
dat het volk toen geloofde dat het deze vlinder waardoor het zaad dat hij voor zijn tuin bestemd
was die den dood aanbracht of ten minste de heer- had, verstrooid wordt op den grond, en planten,
schende ziekte aankondigde. De wetenschappelijke pas uit Europa aangevoerd, prijken weldra in de
naam, Acherontia atropos, is niets anders als de uit-prairie langs het pad dat kort geleden voor het
drukking van dat volksbijgeloof. Ook in Engeland eerst door een mensch betredenis. Het herbarium,
houdt, volgens Dr. J. Franklin, het bijgeloof zich de hortus siccus van een botanist kan toevallig zamet dezen vlinder bezig. De engelsche boeren ge- den van bloemen die aan den voet der Himalayas
looven dat deze vlinder met de tooverheksen in groeien, brengen op de vlakten die de Alpen ombetrekking staat, en dat hij met zijn treurige en zoomen. Elk die een weinig de plant heeft gadeklagende stem haar den naam in het oor fluistert geslagen, weet hoe dikwijls het gebeurt dat planvan den persoon die weldra zal moeten sterven. ten uit andere landen ontsnapten uit den bloemWaarom, mag men vragen, brengt het bijgeloof dit tuin waarin zij gekweekt werden, en zich naturaonschuldige en schoone insekt in verband met ziekte liseerden tusschen de inlandsche planten van de
en dood ? Op zijn rug moge de doodshoofdvlinder een weide. Een eetbare distel uit Europa is uit de
figuur dragen waaruit de verbeelding een doodshoofd tuinen der spaansche kolonisten aan de La Plata
kan maken, hij komt geenszins van den oever van den ontvlucht, en groeit nu in ondoordringbare bosschen
Acheron, hij is geen doodsgezant, geen brenger over honderde vierkante mijlen op de Pampas van
van ziekte en rouw. Gelijk de vlinders die hunne Zuid-Amerika. Toen de kisten die de standbeelden
prachtige kleuren doen schitteren in het zonnelicht, en andere kunstschatten van Thorwaldsen bevatkomt hij uit de hand van den weldoenden Maker ten, geopend werden op de binnenplaats van het
der natuur. Hij brengt ons geen berichten uit de museum waarin zij thans bewaard worden, werd
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het stroo en het hooi waarin zij gepakt waren, op ken is bezweken! ja hij is het zooals ik hem met
den grond geworpen, en in het volgende jaar ont- Bonpland gezien heb, toen wij jong, sterk en vlug
sproten er uit het zaad niet minder dan vijf en waren, en toen de eerste vlucht van een jeugdig
twintig soorten van planten die in de romeinsche enthousiasme onze studien versierde."
campagna te huis behooren. Eenigen daarvan werDe saman del giiere is thans als de Humden bewaard en gekweekt, als een nieuwe hulde boldtsboom bekend.
aan de nagedachtenis van den grooten skandinaafIn de taal die voorheen door de Indianen van
schen beeldhouwer; men zegt dat ten minste vier Venezuela gesproken werd, diende het woord savan die planten zich zelven vrijwillig rondom Ko- man om reusachtige boomen aan te duiden, die tot
penhagen genaturaliseerd hebben. De engelsche de geslachten Mimosa, Desmanthus 9 Acacia en andichter Pope ontving een mandje met goederen uit deren van de familie der peulvruchten, behoorden.
Smyrna; een nog levende twijg, in dat mandje De saman del gtiere is de grootste van alien. Hij
gevlochten, en die door hem in Engeland in den staat in het vruchtbare dal van Aragua, op den
grond gezet is, werd de oorsprong van alle tegen- grooten weg naar Victoria, en beschaduwt, niet
woordige treurwilgen in Europa en Noord-Amerika. ver van het dorp Turmero, een dier herbergen die
In den veldtocht van 1814 braehten de Kozakken daar pulperias genoemd worden. De boven genoemde
in het vulsel van hunne zadels en op andere wyzen aardrijkskundige, Augustino Codazzi, verzekert dat
zaden van de oevers van den Dnjeper naar de een bataljon soldaten onder de schaduw van dien
oevers van den Rijn, en zelfs plantenzaden uit de boom kan uitrusten. De dikke stam van dezen
steppen van Azie naar de omstreken van Parijs. saman is merkwaardig door zijne rondheid; zijne
Toen de Turken invallen deden in Oostenryk en takken gelijken veel op die van onze eiken; zijne
Hongarije, braehten zij Oostersche zaden mede: bladeren zijn klein, en steken fraai af tegen het
planten die in het oosten op muren en bouwvallen blauw des hemels. Op de volgende bladzijde ziet
groeien, versieren thans de vestingwerken van Buda gij een getrouw afbeeldsel van dezen schoonen
en Weenen. De kanadaschefijnstraal, Erigeron boom. Zijn kroon heeft een omvang van ongeveer
canadense, die thans op onze duinen in menigte 187 el. Vooral valt het den beschouwer in het oog
groeit, is, zegt men, twee honderd jaar geleden dat zijn stam zoo dun is in verhouding tot die groote
uit Canada in Europa gekomen, als een zaadkor- groene bladerenkroon, doch dit verhoogt ongetwijfeld
rel verborgen in een opgestopten vogelhuid.
het sierlijke voorkomen van dezen schoonen boom.
Von Humboldt meent dat de saman del gtiere
ten minste een tijdgenoot van den beroemden draDE SAMAN DEL GUERE IN VENEZUELA.
kenbloedboom van Orotava is, waarover ik ook
Als gij de reisbeschrijving van Von Humboldt weldra hoop te spreken. Zoolang daze reus onder
in Zuid-Amerika gelezen hebt, zult gij u zeker de boomen bekend is en gadegeslagen wordt, is
herinneren met hoeveel enthousiasme die beroemde hij in het minst niet veranderd; hij is even groot
schrijver over een reusachtigen boom in Venezuela gebleven, en strekt zijne hoofdtakken nog steeds
spreekt, een boom dien hij, geheel in overeen- in de zelfde richtingen uit: met waarheid kan men
stemming met de overlevering die onder het volk zeggen dat hij tegenwoordig in de hoofdzaak nog
bewaard gebleven was, een ouderdom van meer is wat hij was in het eerste jaar der zestiende eeuw,
dan duizend jaren toeschreef. Von Humboldt noemt toen Alonso Nino en Christobal Guerro de heerdien boom Zamang del Guayre, doch de geleerdelijke landstreek ontdekten, waarin hij prijkt. Daarom
geograaf van Venezuela, Codazzi, sehrijft saman del ook is hij bij de Indianen het voorwerp van eene
gtiere, zooals ons opschrift ook luidt. In het jaar 1858 soort van vereering die zeer waarschijnlijk met eene
gaf Paul di Rosti, wiens belangrijke reis in Amerika godsdienstige overlevering in verband staat. Von
te Pesth uitgegeven is, aan Von Humboldt eene ver- Humboldt zegt dat als men op een mijl afstand
zameling van photografien die hij op de plaatsen dezen boom voor het eerst ziet, hij geheel het
zelve gemaakt had, en eene geheel gelijke verza- voorkomen van een ronden groenen heuvel heeft.
meling aan zijne geboortestad. Aan de photografie Echter is zijn stam slechts twintig el hoog, met
had de grijze geleerde het dus te danken, dat hij een doorsnede van drie el.
eenige maanden voor zijnen dood nog eens een
Er is behalve zijne grootte nog iets dat dezen boom
blik mocht werpen op den prachtigen boom dien in het oog doet vallen. Hij vertoont namelijk tushij als jongeling in de eerste dagen van onze eeuw schen zijn fijn gebladerte een soort van bloemtuin
had bewonderd. De oogen van den ouden man in de lucht. Lorantheen, Tillandsia's, Caladiums
werden vochtig op het zien van dezen getuige zijner en andere planten slingeren hare lange met bloemen
jeugd, en met een zachte, ontroerde stem zeide beladene takken door zijn loof, terwijl Bromelia's
hij: "Wat ben ik nu, en wat is hij, die schoone en Tuna's en anderen in de oksels der takken prijboom! Hij is nog zoo als ik hem gezien heb zes- ken en den geheelen boom versieren.
tig jaar geleden, geen enkele zijner grootste tak-
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in den grond te behandelen, en u meer van het boren van putten te vertellen dan thans noodig is. Men
beschouwe het bovenstaande slechts als eene noodStel eens dat er ergens in de aardkorst een zakelijke korte inleiding voor eene beschrijving van
plaats is waar de gesteenten en aardlagen liggen den artooischen put van Grenelle te Parijs, dien wij
op de wijze als gij op de onderste figuur ziet op het bovenste plaatje van deze biz. afgebeeld zien.
Een van de schoonste artooische putten — arvoorgesteld. Dit zal wel nergens precies zoo het
geval zijn — defiguur dient slechts om u het vol- tooische en niet artesische, zooals men in vele
boeken leest die uit
gende duidelijk te mahet hoogduitsch verken. Doch wij stellen
taald zijn, en welker
nu dat zulks wel het
vertalers zoo't schijnt
geval is. De hellende
niet begrijpen dat een
gesteenten, de wanden
nederlandsche lezer
van de kom, zijn vergeergerd moet worden
schillend van aard, de
door dien echt duitlagen a a a a zyn zeer
schen uitgang ische.
vast, en laten geen
Het woord artooisch
water door; de lagen
is afkomstig van Ar-*
b b zijn veel losser,
tois, het oude graafhet water dringt er in
schap Artois in Franken zelfs er door heen.
rijk, waar men wil dat
Wat zal er gebeuren
de eerste springbronals het op de oppernen in Europa geboord
vlakte der aarde, op
zijn; het woord arde plaatsen waar die
tooisch
is goed holgesteenten aan de oplandsch, vraag het
pervlakte der aarde
maar aan elk die in
uitkomen, regent ? Het
het karakter van onze
water zal in de lagen
taal doorgedrongen is.
b b dringen: het water
Be put van Grenelle te Parijs.
De Franschen zeggen
zal ten gevolge van
artesien: laat ons, als
zijne zwaarte en van
men
geen
artooisch
wil
aannemen,
dan maar de
de capilairwerking of de haarbuisjesaantrekking zich
verzamelen bij c. Er zal daar een onderaardsch Franschen navolgen, en zeggen arteserputten,
meer kunnen ontstaan. Als men nu een gat boort liever nog dan dat pruisische ische.
Een der schoonste artooische of arteser putten die
door alle horizontale lagen heen die in de kom
liggen, dan zal het water in dat boorgat opklim- er in onze dagen geboord zijn, is voorzeker de put
men en er zelfs boven uit spuiten: het zal zoo hoog dien men den put van Grenelle noemt, en geopspuiten als het in de lagen bb staat, als een boord is in het dorpje van dien naam, dat voorheen
gevolg van de neiging die het water heeft om buiten Parijs lag en thans reeds binnen die stad ligt,
ten gevolge van de groote
altijd het evenwicht te zoeuitbreiding die zij sedert verken, om altijd op het zelfde
Kregen heeft. Het water dat
waterpas te staan.
deze schoone kunstmatige
Dit is wel een zeer korte
springbron voedt, loopt een
verklaring van het beginsel
afstand
van ongeveer zestig
waarop het boren van armijlen onder den grond door,
tooische putten berust, en het"
beginnende te Langres, en
zou mij in 't geheel niet verbijna
de richting van Barwonderen of men zou dit
sur-Seine, Lusigny, Troyes,
alles wel wat uitvoeriger beNogent-sur-Seine en Provins
sproken willen zien — en
toch beii ik thans niet van plan aan dien wensch volgende. Te Langres komt een dikke laag groente voldoen, want ik stel mij voor weldra een op- zand aan de oppervlakte. Die laag ligt onder
stel in dit tijdschrift te schrijven over het water in Parijs diep in den bodem, en zit vol water,
den bodem, over het ontstaan van bronnen, en als zijnde van zeer waterhoudenden aard. Op die
verder over het boren van putten. Ik zal dan in zandsteenlaag liggen onder Parijs krijtlagen en
staat zijn meer van de meet af, zooals men zegt, dikke leembeddingen die in Champagne aan de
de aanwezigheid en den toestand van het water oppervlakte komen, op eene hoogte boven den
35
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zeespiegel veel grooter dan die waarop Parijs ligt.
De hoogvlakte van Langres, de plaats waar het
water in het groenzand dringt dat te Parijs uit
den put van Grenelle weder te voorschijn zal komen, is zeer gunstig gelegen voor den aanvoer
van water, want zij ligt op 473 el boven den zeespiegel, terwijl Parijs op eene hoogte van slechts
60 el gelegen is.
Arago had berekend dat de diepte waarop onder Parijs die groenzandlaag vermoedelijk zou liggen, 460 el moest bedragen. Om dus die waterhoudende aardlaag ip bereiken, zou men door 460 el
dikke leem- en krijtlagen moeten heenboren. Op
die berekening steunende, begon men op den 3 d e n
November 1833 te Grenelle met het boren van een
put, onder opzicht van den heer Mulot. In 1835
had men zonder tegenspoeden eene diepte van
vierhonderd el bereikt, doch toen viel er een zoogenoemde lepel, een werktuig dienende om het
boormeel uit het boorgat te halen, een ontzaglijk
zware cilinder, in het boorgat en zakte tot op
den bodem daarvan. Dat werktuig in zijn geheel
er uit te halen, was niet mogelijk, slechts bij
stukken en brokken kon dat gebeuren; en dat
werken met scharen en vijlen op die groote diepte
duurde veertien maanden aaneen. Toen dat beletsel eindelijk verwijderd was, begon men weer met
frisschen moed te boren, en eindelijk, toen men op
den 26 sten Februari 1841 op eene diepte van 548
el gekomen was, spoot er een groote waterzuil
uit het boorgat op.
Gedurende een jaar lang wierp de put van Grenelle met het water eene zeer groote hoeveelheid
zand en gruis op, afkomstig van den wand van
den put, die daardoor hier en daar uitgehold en
afgespoeld werd, zelfs zoo dat ten gevolge daarvan de waterstraal van zijne oorspronkelijk perpendiculaire richting afweek. Desniettemin gaf de
put in de vier en twintig uur 4 500 000 kan helder water, van eene temperatuur van 27' op
den honderddeeligen thermometer. De waterstraal
bereikt tegenwoordig eene hoogte van dertig el
boven den beganen grond. Op de plaats waar hij
uit den bodem komt, heeft men een sierlijk monument van gegoten ijzer geplaatst, uit welks
openingen de groote watermassa te voorschijn komt,
die uit de diepten afkomstig is. Bij het begin van
dit opstel ziet gij den put van Grenelle afgebeeld,
zooals hij thans zich vertoont.

4000 kan in de minuut; het water zal eene temperatuur van 30° hebben — en het had 27°; het
zal zoet water zijn, zeep volkomen oplossen, en
voor alle huishoudelijk gebruik geschikt zijn — en
al die voorspellingen der wetenschap zijn vervuld
geworden.
In 1855 is men begonnen nog een anderen artooischen put te boren, en wel in de oude steengroeven van Passy bij Parijs. Deze put is nog
veel grooter dan die van Grenelle, en eischt dat
ik hier met een paar woorden over hem spreek.
De wijze van boren die men te Passy gevolgd
heeft, verschilde van die welke men te Grenelle
heeft aangewend. Te Grenelle gebruikte men een
boor die men niet beter vergelijken kan dan bij
een ontzaglijken kurketrekker. Te Passy heeft men
zich bediend van een trepaan of een beitel met
zeven tanden van gegoten staal, en 1800 pond
wegende. Te Grenelle was het boorinstrument bevestigd aan een lange ijzeren stang. Te Passy
was de trepaan bevestigd aan houten balken van
tien el lengte, aan elkander verbonden. Al die
balken en de trepaan hingen aan het eene einde
van een hefboom of balans, aan welks andere
einde een stang bevestigd was, die met de zuigerstang van een stoommachine in verband stond.
De balans waaraan de trepaan hing, werd daardoor op en neer bewogen. Als de trepaan een diepte
van een el tot anderhalf el geboord had, werd hij
van de balans losgemaakt, en haalde men hem
naar boven door middel van een kabeltouw en een
windas of gangspil dat door een anderen stoomcilinder rondgedraaid werd. Het boormeel, het steengruis dat door den trepaan los gemaakt was, werd
dan uit het gat gehaald. Men boorde gedurende
zes uren, en besteedde dan weer zes uren om
het puin te verwijderen. Tot dat uithalen van het
gruis en zand gebruikte men een cilindervormige
ton van geslagen ijzer, die men in den put liet
zakken, als de trepaan er uit genomen was. De
bodem van die ton bestond uit twee kleppen die
van buiten naar binnen opensloegen. Door den
schok op den bodem van den put drongen de slijkige of gruisachtige stoffen in de ton, doordat
zij de kleppen naar binnen drongen en dus openden, terwijl die kleppen zich van zelf weer sloten
als de ton naar boven gehaald werd, door het gewicht van die zelfde stoffen die er in waren. Een
ongeluk aan de maehinerien in 1857, hield den
voortgang
van het werk twee jaar lang tegen. In
s
t
e
n
Op den 8
April 1840, en dus bijna een jaar
1859
werd
het boren eerst weder hervat, en welvoordat men water kreeg, gaf de heer Hericart
de Thury een verslag van het getal en den aard dra trof men op 576 el 70 duim diepte de waterder steenlagen die nog doorboord moesten worden, houdende steenlaag aan, maar het water kon niet
en voorspelde daaruit de diepte waarop men wa- tot den mond van den put opklimmen. Met nieuwen
sten Septer zou krijgen. Hij had gezegd: het water zal ijver boorde men verder, en op den 24
uit het groenzand ontspringen op ongeveer 560 el tember 1861 sprong er een echte rivier van water
diepte — en het verscheen op 548 el; de put zal uit de ingewanden der aarde. De massa water
4000 kan water in de minuut geven — en hij gaf bedroeg weldra 20000 kubieke el in de vier en
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twintig uur, met een temperatuur van 28°"op den
honderddeeligen thermometer.
Gelijk te verwaehten was, ondervond de put
van Grenelle den invloed van de opening van dien
van Passy. Van 900 kubieke ellen wateropbrengst
daags daalde de eerste tot 777 kubieke ellen, en
daarop is hij gebleven. Doch bij de groote hoeveelheid water die de put van Passy oplevert,
is die vermindering van weinig of geen belang.

WARMTE VAN DIEREN EN PLANTEN

Er zijn in de natuur eene menigte warmtebronnen. Dat zult ge mij zeker toestemmen, als
gij slechts denkt aan de zon, aan scheikundige
verbindingen, aan mechanische werkingen, zooals
wrijving, schokken, drukking en vele anderen.
Maar ook het levende wezen is eene warmtebron,
of liever de levensverschijnselen die zich in de
georganiseerde wezens, planten en dieren, openbaren. Wy weten dat de dieren een gedeelte van
hunne eigene warmte verbruiken als zij de een of
andere hindernis overwinnen, als hunne spieren
een mechanischen arbeid doen. Wij weten ook dat
dat verbruik van warmte vergoed wordt door de
voeding en de ademhaling. De veranderingen die
de stoffen ondergaan die in het lichaam gebracht
worden, noemt men samen de spijsvertering. De
spijsvertering brengt stoffen in het bloed die samengesteld zijn uit koolstof, waterstof en stikstof; de
ademhaling brengt zuurstof in het bloed; en dan
gebeurt er eene soort van verbranding waarbij
warmte geboren wordt, terwijl de zuurstof zich
met de koolstof en de waterstof verbindt, om met de
eerste koolzuur en met de laatste water te vormen. De stikstof evenwel blijft in de weefsels van
het lichaam, om hen te doen groeien of in stand
te doen blijven.
Zoo leeft het dier, maar de plant leeft op eene
geheel andere wijze. Onder den invloed van de
zonnestralen ontleden hare organen het water en
het koolzuur; koolstof en waterstof vormen in de
weefsels der planten de zelfstandigheden die de
dieren juist tot spijs verkiezen. Wij mogen aannemendat dieontleding warmte doet verloren
gaan, en dat die warmte van de zon afkomstig is.
De zonnewarmte bereidt ons voedsel in de plant.
"Wij zijn, zegt Prof. Tyndall, niet in een poetischen maar in mechanischen zin kinderen van de
zon. De dierlijke warmte is eigenlijk van de zonnewarmte afkomstig."
Moeten wij hieruit nu besluiten dat de dieren
alleen onder de levende wezens warmte kunnen
voortbrengen, en dat de planten altijd warmte verbruiken ? Neen. De ontleding van koolzuur en van
water is niet het eenige levensverschijnsel dat wij
in de plant waarnemen. In den jongen tak, in de
wortels, in de knoppen, bloemen en vruchten ge-
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beuren scheikundige werkingen en verbindingen
die de ontwikkeling van die organen ten gevolge
hebben: die verbindingen zijn niet zeer krachtig,
maar worden desniettemin van eene geringe ontwikkeling van warmte vergezeld. De bloemkolfvan
den gewonen aronskelk, Arum maculatum, is op
het oogenblik waarop de bloem zich ontplooit 7 graden
warmer dan de omringende lucht; en op het eiland
Mauritius is de Arum cordifolium op dat oogenblik
30 graden warmer: door het plaatsen van een gewonen thermometer midden in de bloem kan men
die waarneming doen. Maar in de meeste gevallen
is men genoodzaakt gevoeliger instrumenten, zooals
de thermo-electrische zuil, te gebruiken.

DE KAMERVLIEG EN DE STEEKVLIEG.

Het is de meesten mijner lezers zeker wel bekend dat onze gewone vlieg ons geen kwaad doet,
maar dat in den herfst een andere vlieg in onze
woning^n komt, die ons steekt, doch overigens
zoo weinig van de gewone vlieg verschilt, dat
men beiden bijna niet van elkander kan onderscheiden. In een duitsch tijdschrift dat door insektenkenners geschreven wordt, getiteld Untomologische Zeitung, leest men dat de gewone kamervlieg, Musca domestica, gemakkelijk onderscheiden kan worden van de steekvlieg, Stomoxys
calcitrans, de vlieg die ons soms zoo vreeselijk
door haar steken kan plagen, en wel door de volgende bijzonderheid. De eerste zit namelijk altijd
met den kop naar beneden, en de laatste met den
kop naar boven. Deze belangwekkende waarneming
werd het eerst door een boer in Zuid-Rusland gemaakt ; hij was gewoon om voordat hij slapen ging
eerst de vliegen die met den kop naar boven tegen
den wand zaten, te dooden; de anderen die met
den kop naar beneden zaten, liet hij stilletjes zitten, want die staken niet. Of het waar is?

DE S T E E N D R U K K U N S T .

De kunst van steendrukken of de lithograf i e, een woord gevormd uit de grieksche woorden die
een steen, en ik schrijf beteekenen, heeft ten doel
om het hout of de metalen waarop men gravuren
maakt, te vervangen door een kalksteen, ten einde
op die wijze goedkoop de voortbrengselen van de
teekenkunst te kunnen verspreiden. De steendrukkerij is een kunst die eerst in 1798 uitgevonden
is, en derhalve nog niet oud geheeten kan worden. Vroeger had men wel reeds proeven genomen om en relief op marmer of een andere soort
van kalksteen door middel van een zuur te graveeren, als een uitvloeisel van het bekende kunstje
om letters te graveeren op eieren — de eierschaal
bestaat, gelijk bekend is,' even als marmer en
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kalksteen uit koolzure kalk 1 — maar het begin- steendrukkerij en gebroken wordt. Wel heeft men
sel der steendrukkunst berust op een geheel ver- op andere plaatsen, zooals bij voorbeeld in Frankschillende werking. De steenteekenaar heeft niet rijk te Chateauroux, een kalksteen die een vrij
ten doel om en relief op den steen te graveeren, groote overeenkomst heeft met den beierschen,
maar om een scheikundige verandering van de doch de beste steenen voor de lithografie komen
oppervlakte te veroorzaken, zoodat sommige ge- nog altijd uit Pappenheim. De groote en dikke kalksteenlaag die den
deelten den druklithografischen
inkt kunnen opsteen van Beieren
nemen, en anderen in 't geheel
oplevert, behoort
niet. Het is nootot de gesteenten
dig dat wij dit
van het juratijdzeer merkwaar vak, en is behalve
dige verschijnsel
in een industrieel
wel
begrijpen,
opzicht ook uit
want niet zelden
een palaeontolomaakt men zich
gisch
oogpunt
eene zeer ver hoogst belangrijk.
keerde voorstelIk stel mij voor
ling van hetgeen
hierover later te
eigenlijk steen spreken.
Een steendrukkerij.
drukken is.
Op zulk een
Iedereen weet dat als men op een glasruit ademt, goed gepolijsten kalksteen teekent men nu met
de oppervlakte overal beslaat, dat is, dat hetglas^ een soort van stift of een potlood, gemaakt van
overal gelijkelijk met waterdamp bedekt wordt. Als zeep en zwartsel, goed dooreen gemengd en tot
men evenwel voordat men op het glas ademt er cilinders gerold, en waaraan men een punt slijpt
met den vinger een streep of een krul op maakt, even als aan een gewoon potlood. Als de teekehecht de damp zich niet op de
ning gereed is, bevochtigt men
plaatsen die door den vinger
den steen met verdund salpeaangeraakt zijn. lets dergelijks
terzuur. Dit zuur tast den steen
gebeurt er ook op den lithoaan op de plaatsen die niet
grafischen steen, zooals wij
door de teekening bedekt zijn,
aanstonds zullen zien.
maar laat de bedekte gedeelOm een steendruk, een plaat
ten volkomen onaangeroerd.
door middel van de lithografie
Na eenigen tijd wast men den
vervaardigd, te verkrijgen,
steen met water en eindelijk
begint men met zich een kalkmet terpentijn af, om elk spoor
van de vette teekening weg te
steen aan te schaffen die zeer
nemen. Als men daarna drukvast en fijn van korrel is, en
inkt brengt op den zoo behangeschikt om zuiver gepolijst
delden steen, waarop nu geen
te kunnen worden, zoodat de
bewijs van lijnen of strepen
pen of het potlood er met het
meer te zien is, kan men door
grootste gemak over heen kan
middel van een pers een afglijden. Deze soort van kalkdruk van de teekening op pasteen is algemeen onder den
pier verkrijgen. Het is een
naam van lithografische
zeer verrassend gezicht als
steen bekend. Deze steen
men
een steendrukkerij bekomt uit Beieren, vooral uit
zoekt, te zien dat men van een
het graafschap Pappenheim,
steen, waarop geen enkel lijnwaar bij Solenhofen, Eichstadt
Aloys Senefelder.
tje, geen spoor van een teeen andere plaatsen groote steengroeven aangelegd zijn, waaruit de steen voor de kening ziehtbaar is, een steendrukplaat verkrijgt
eenvoudig door er een rol drukinkt over te rollen,
en er een blad papier op te leggen, en onder de
1 Dit kunstje bestaat hierin dat men letters of een teekepers te drukken.
ning met vet op een eierschaal teekent, en dan het ei in
Wat is er op de oppervlakte van den steen geazijn legt. Het zuur lost de oppervlakte op van de deelen
der schaal die niet door het vet beschermd worden, en de beurd ? De gedeelten die door het zuur aangeraakt
zijn, nemen geen inkt aan, en die niet door het
letters of de teekening vertoonen zich dan er, relief.
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zuur aangetast zijn, integendeel wel. Men moet dit speler uit Konigshaven, en werd in het jaar 1772
evenwel niet toeschrijven aan het kleine versehil te Praag geboren. Als jongen bezocht hij het
in hoogte tusschen de aangetaste en niet aange- gymnasium en later de universiteit te Ingolstadt,
taste plaatsen van den steen; dat versehil is on- waar hij in de rechten studeerde. Hij schijnt evenmerkbaar. Neen, het is een gevolg van "een zeer wel daarvoor weinig smaak te hebben opgevat,
opmerkelijke physische verandering die er op den want na zijne komst te Miinchen begon hij zich als
steen gebeurd is. Door het zuur is de oppervlakte tooneeldichter bekend te maken, en slaagde met
op sommige plaatsen zoodanig gewijzigd dat de zijnen eersteling vrij wel. Toen hij in 17S1 zijn
inkt nu op die plaatsen geen vat heeft, terwijl vader verloren had, werd hij zelf tooneelspeler, en
dit wel het geval is op de onaangeraakte plaat- was gedurende twee jaren lid van verscheidene
sen. Het is een dergelijk verschijnsel als dat provinciale tooneelgezelschappen. Hij schreef toen
waarvan ik boven reeds sprak, namelijk dat als weder tooneelstukken die echter niet veel opgang
men een letter schrij ft met den vinger op een maakten, Mathilde von Allenstein en nog een paar
glasruit, en men er vervolgens op ademt, de aan- anderen. Een paar dier stukken werden gedrukt,
geraakte plaatsen geen waterdamp tot zich nemen doch voor de volgenden, waarop hij al zijne hoop
en de anderen wel. In de daguerreotypie op zilver gebouwd had, kon hij geen drukker vinden. Nu
kwam hij op het
gebeurt iets derdenkbeeld
om zelf
gelijks; de deezijne werken te
len van de zilverdrukken, hoewel
plaat die door het
hem
hiertoe niet
licht niet getrofde geringste midfen zijn, kunnen
delen ten dienste
geen kwikdamp
stonden. Zijn vinopnemen:
die
dingrijke geest
damp vestigt zich
werd wakker, en
slechts op demet
zijn
bewondejood-zilver bedekringswaardig gete gedeelten van
duld moest nu een
de plaat, die door
lange reeks van
het licht geraakt
en scheikundig
grievendebeproegewijzigd zijn gevingen doorstaan.
worden.
Te arm om zich
ook maar zoo
Het steendrukweinige letters
kengeschiedtdoor
aan te schaffen
middel van een
dat hij eene enpers die eenigskele bladzijde had
zins van een gewone boekdrukkunnen zetten,
kerspersverschilt.
wilde hij eerst staOp biz. 196 ziet
len stempels snijgij zulk een steenden, om daarmede
Senefelder schrijft zijn wasclilijstje op een steen.
drukpers afge letters in hout of
beeld, en een steendrukker aan het werk. De werk- in iets anders te slaan, maar bespeurde weldra
man moet zijn steen altijd vochtig houden om goede dat hij voor die zaak niet berekend was. Nu drukte
afdrukken te kunnen leveren; als hij dat niet doet, hij letters in een week deeg af, goot daarover zezou de steen eindelijk geheel met inkt bedekt wor- gellak heen, en verkreeg zoodoende een verheven
den, en het geheele werk dus mislukken. Daarom schrift, hoewel van te weinig duurzaamheid om
maakt de steendrukker telkens zijn steen vochtig. eenig nut te verschaffen, daargelaten nog de groote
moeite om daarvan ook maar weinige regels te
vervaardigen.
Natuurlijk liet hij weldra deze vruchtelooze poLaat ons nu zien door wien en op welke wijze
de lithografie uitgevonden is. Aloys Senefelder heette gingen varen, om het op eene andere wijze te bede man die door zijn genie en zijne volharding de proeven. Hij was nu op het denkbeeld gekomen
beschaafde wereld de steendrukkunst heeft ge- om zijn schrift in koper te etsen. Een stuk koper
schonken. Een kort overzicht van zijn leven en met etsgrond overtrokken, het schrift met een stalen stift verkeerd daar in gesneden, en verder met
werken zal zeker hier niet ongevallig zijn.
Aloys Senefelder was de zoon van eenen tooneel- sterk water er dieper in geetst, dat was zeer een-
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voudig en moest wel gelukken. Het kan dan ook
wel gelukken, zooals ieder kunstenaar weet, maax
slechts na eenen tamelijk langen leertijd, en niet
zonder vooraf veel koper bedorven te hebben. Senefelder had zich slechts eene enkele plaat kunnen aanschaffen, waarvan de dikte bij elke nieuwe
proef zoo aanmerkelijk verminderde, dat hij de
geheele afslijting van zijne koperplaat vrij nauwkeurig vooraf kon berekenen, en hij had geen het
minste uitzicht om eene nieuwe plaat te koopen.
Nu strekte zijn streven daarheen om eene stof te
vinden die het voor hem zoo kostbare koper vervangen kon, al was het dan ook maar zoo lang
totdat hij eene genoegzame geoefendheid in het verkeerd schrijven en in het etsen verkregen zou hebben,
om geen koper meer te bederven. En deze zoozeer
verlangde stof lag, in den eigenlijken zin van het
woord, voor zijne voeten. Het was de solenhofener
kalksteen, die te Mtinchen gelijk in geheel zuidelijk
Beieren en in de landen aan den beneden Donau
sedert eeuwen voor het leggen van vloeren, vensterkozijnen, grafsteenen, tafels enz. menigvuldig
gebruikt wordt. De fijne gladheid die deze steen
aanneemt, moest Senefelder in het oog vallen: hij
schafte zich eenige kleine steenen aan, en begon
op nieuw te werken, te etsen en met zuren in te
bijten, even als in het koper, zonder evenwel nog
eenig vermoeden van de merkwaardige eigenschap
van zijne nieuwe stof te hebben. Op zekeren dag
dat hij juist met zijne proefnemingen bezig was,
komt zijne waschvrouw. Zijn voorraad van papier
is zoo uitgeput dat hij geen stukje meer voor een
waschlijstje kan vinden: daarom schrijft hij het
voorloopig op een pas geslepen steen, en wel met
het zelfde mengsel van was, zeep en zwartsel dat
hij als etsgrond voor het bedekken zijner plaat
gebruikte. Nadat hij later zijn waschlijstje op papier had overgebracht, en het schrift weder van
den steen wilde wegvegen, kwam de gedachte bij
hem op, wat er wel van zijn schrift worden zou
wanneer hij daarop een zuur bracht, en of het niet
zoo verheven zou kunnen worden gemaakt, dat men
het als gewonen letterdruk zou kunnen gebruiken ?
Bij de groote gevoeligheid van den kalksteen
voor elke soort van zuur, kon het niet anders of
deze proef moest gelukken. Men kan zich de
vreugde van Senefelder voorstellen, toen hij bespeurde dat het zuur de opengeblevene plaatsen
alleen aangetast had, en de letters ongeveer ter
dikte van een kaarteblad boven de oppervlakte
uitstaken. Nu tot den afdruk overgaande, merkte
hij evenwel spoedig dat de letters niet hoog genoeg stonden om met de gewone boekdrukkersballen zwart te worden gemaakt; want de ballen
raakten ook den grond tusschen de letter, en daardoor ontstond een onzuivere afdruk. Senefelder behielp zich met een vlak plankje met laken bespannen, waarop hij den inkt bracht, en daarmede de

letters zwartte, en zoo gelukte het hem om eenige
tamelijk goede copieen te verkrijgen.
Na veel moeite en inspanning was nu de uitvinder tot eene uitkomst geraakt, die hem voor
het tegefiwoordige voldoende was. Het was, gelijk
men gezien heeft, niet de eigenlijke lithografie,
maar het hoog-etsen, waartoe de steen evenwel
zeer weinig geschikt is, omdat door zijne zachtheid de etsingen daarop altijd ruw moeten uitvallen, en kunstwerken volstrekt onmogelijk zyn.
Senefelder begreep nu dat zijne kunst vooral
geschikt was voor het drukken van muzieknoten.
Zijn vurigste wensch was nu het oprichten van een
kleine muziekdrukkerij. Maar van waar zou hij
daartoe de geldmiddelen verkrijgen? In deze radeloosheid vatte hij het besluit op, om het eenige
wat hij bezat, zijne vrijheid, te verkoopen. Hij
wilde plaatsvervanger in het leger worden: de prijs
van 200 gulden zou juist voldoende wezen om na
volbrachten diensttijd de kosten van het oprichten
eener drukkerij te dekken. Maar ook deze laatste
hulpbron verdween. Senefelder was te Praag in
Boiiomen geboren, en de beiersche wetten lieten
aan landskinderen alleen toe om in den militairen
dienst te treden.
Eindelijk vond hij in dezen nood een vriend
in den persoon van den hofmusicus en componist
Gleissner. Senefelder deed dezen den voorslag
om eenigen van zijne werken te drukken. Gleissner stemde hierin toe, en schoot daartoe eenig
geld voor. Senefelder koopt steenen en papier, en
gaat aan het werk. Hij had in dien tijd eene oude
plaatdrukpers die hem in het geheel zes gulden
gekost had, en daarop drukte hij, terwijl hij den
steen even als de koperplaten tusschen de rollen door
liet gaan. Zoo maakte hij in 15 dagen 120 exemplaren gereed van eene verzameling van zes liederen, door Gleissner gecomponeerd, en ontving
daarvoor honderd gulden. De kosten hadden maar
30 gulden bedragen, en men kan zich verbeelden
met hoeveel blijdschap de arme man de gewonnen
70 gulden zal beschouwd hebben, de eerste vrucht
zijner inspanning, en hoe nu zijn moed en hoop
moesten toenemen.
Het zou ons hier echter ,te lang ophouden als ik
al de volgende proefnemingen en teleurstellingen
van den ijverigen man wilde vertellen: hoe hij met
zijn vriend Gleissner een nieuwe pers kocht, en
deze in het gebruik geheel ongeschikt bleek te
zijn, terwijl zijn oude pers reeds gesloopt was.
Hoe hij weer een nieuwe pers kocht, voor geld
hem door een muziekhandelaar voorgeschoten, en
twee werklieden aannam om de cilinders te draaien,
en hoe dezen al zijn papier bedierven zoodra hij
zelf niet mede arbeidde. Hoe hij uitvond om zijne
steenen te gommen, en om met een stift van harde
zeep en inkt op den steen te schrijven, en hoe
hij eindelijk zijne kunst bracht op de hoogte waarop
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zij thans nog staat. Als gij uitvoeriger over dezen kend is, dat water tot op de bovenste verdiepingen
merkwaardigen man wilt lezen dan ik hier thans der huizen gevoerd. In dat zoo door drukking opmag doen, lees dan het hoofdstuk getiteld: De uit- gevoerde water ligt eene zeer gemakkelijk en goedvinding van het steendrukken, in Het boek der koop te gebruiken kracht, voor vele werkzaamheuitvindingen, door den heer Sythoff uitge- den die met een hydraulische pers van twee of
geven. Ten slotte diene hier nog dat de eerste drie atmosfeeren drukking, verricht kunnen worwelgelukte proeven van steendrukkunst van het den. Op dit beginsel steunende heeft defirma Tanjaar 1798 dagteekenen, en dat Senefelder door de gye en Price te Birmingham een paar werktuigen
beiersche regeering een vast inkomen gegeven werd, in den handel gebracht, die ik hier kortelijk wil
daar hij in 1810 als inspecteur der drukkerijen bij beschrijven.
het kadaster werd aangesteld. Gelukkiger dan de
Het eerste is een machine om gaten in ijzer
meeste uitvinders mocht hij nog bij zijn leven de te maken. Het bestaat uit een met gedistilleerd wavruchten van zijne werkzaamheid plukken.
ter gevulden, overal geslotenen, gegoten ijzeren
Senefelder stierf te Miinchen den 26sten Fe- ketel, in welks bodem de pomp vastgeschroefd is,
bruari 1834 in den ouderdom van 62 jaren. Ko- waardoor men het water kan persen in den daarning Lodewijk van Beieren liet hem een gedenk- onder zich bevindenden, ook van gegoten ijzer
teeken opriehten, waarvan het opschrift op een so- gemaakten perscilinder. De zuiger van dezen cilenhofener steen gegraveerd is.
linder beweegt zich naar beneden, en heeft op
zijne onderste vlakte een stalen punt. Beneden den
perscilinder bevindt zich een ring waarop het stuk
Ik mag echter niet van het steendrukken afstap- ijzer, waarin een gat gemaakt moet worden, gelegd
pen, zonder nog eerst gezegd te hebben dat men wordt. Een hefboom dient om de pomp in beweop bijna de zelfde wijze als met kalksteen ook met ging te brengen, een andere hefboom om den zuizinkplaten kan drukken. Deze kunst wordt de zink- ger op te heffen als men het gat gemaakt heeft. Zulke
druk of de zincografie geheeten. Reeds Se- machines zijn er in drie verschillende grootten te
nefelder had bespeurd dat ook metalen, vooral bekomen. N°. 1 weegt 57 pond, maakt in een
zink, voor den chemischen druk geschikt gemaakt stuk ijzer van {- duim dikte, gaten van 20 streep
konden worden, en de lithografische steen dus in doorsnede, en kost/160; n°. 2, 120 pond zwaar,
niet zonder mededinging was; hij zette evenwel maakt in ijzer van f duim dikte, gaten van 27
zijne pogingen niet verder voort. Dit is in later streep in doorsnede, en kost / 222; en n°. 3, 256
tijd geschied, en men gebruikt nu het zink vooral pond zwaar, maakt in een duim dik ijzer, gaten
in Engeland, al is het ook niet tot kunstwerken, van 34 streep in doorsnede, en kost / 340.
dan toch tot het vermenigvuldigen van eenvoudige
Het tweede is een schaar om ijzer te knippen.
teekeningen, zooals landschapsstudien enz.
Het vaste blad der schaar is aan het voetblad der boEn eindelijk nog dat de steendrukkunst in onze ven beschrevene machine bevestigd, en het beweegdagen een groote concurrent gekregen heeft in de bare blad aan den zuiger van den cilinder. Met
photografie. Voor het wedergeven van teekeningen zulk een schaar, welks zuiger 10 duim doorsnede
en schilderijen, voor het copieeeren vanmonumen- heeft en 3 duim hoog bewogen kan worden, snijdt
ten en gebouwen wordt de photografie tegenwoor- men in 2{ minuut een drie duims vierkante ijzedig hoe langer hoe meer de mededingster en de ren staaf door.
plaatsvervangster van de lithografie, vooral omdat
de laatste bij lange na de voorwerpen niet met
die groote getrouwheid en nauwkeurigheid kan
DE PESTVOGEL.
wedergeven, die de kenmerken van photografische
afbeeldingen zijn.
Het nest van den pestvogel, Bomhycilia garrula, is volgens een opstelletje van mijn broeder
Johan Winkler, geplaatst in de Prov. Friesche
Courant van 27 Dec. 1866, een groote zeldzaamDE KRACHT VAN WATERLE1DINGEN.
heid, zoodat een Engelschman, Walley geheeten,
Hoe langer hoe meer tracht men in den tegen- zelfs eens eene som van vijftig pond sterling,
woordigen tijd gebruik te maken van krachten die ongeveer 600 gulden, uitloofde aan wie hem zulk
men voorheen bijna geheel verwaarloosde of slechts een nest aanwees. Eindelijk vond hij in 1856 zes
tot enkele einden gebruikte. Zulk een bijna vol- zulke nesten in Lapland. Ik meld deze bijzonderkomen ongebruikte kracht vindt men in de water- heid hier als een tegenhanger van de dure schelpen
leidingen waardoor sommige groote steden, zooals waarover ik op biz. 7 en 27 gesproken heb, en als
bij ons Amsterdam, en in Duitschland Berlijn, Ham- een tweede voorbeeld hoeveel geld sommige verburg, Leipzig en anderen, thans van drinkwater zamelaars voor zeldzame dingen over hebben.
voorzien worden. Door drukking wordt, gelijk be-
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PLAFOND IN EEN KOFFIEHUIS TE MARSEILLE.

Als een model van teekening en ordonnantie mag
voorzeker de onder staande afbeelding dienen, van
een praehtig plafond dat door den schilder Mangoud voor een der voornaamste koffiehuizen van

woordig door voorname schilders stukken laat schilderen , die in de prachtige koffiehuizen in den omtrek van de haven geplaatst, natuurlijk een goeden invloed op den smaak en het schoonheidsgevoel

Plafond in een koffiehuis te Marseille, door Mangoud.

Marseille geschilderd is. Marseille is een stad waar
de koophandel op den troon zit, en de kunsten
betrekkelijk weinig aanmoediging ondervinden. Des
te aangenamer is het te zien dat men er tegen-

der bezoekers zullen uitoefenen. Jammer maar dat
kunststukken als het boven afgebeelde veroordeeld
zijn om door den rook van sigaren en andere koffiehuiswalmen dof en onoogelijk te worden.

DE R H I P I D U R A

Onze kennis aan den hier boven genoemden en
afgebeelden vogel, hebben wij hoofdzakelijk te
danken aan Gould, den man die zich door zijne
vele onderzoekingen betreffende de vogels van
verschillende werelddeelen, zoo verdienstelijk heeft

ALBISCAPA.

gemaakt. Het volgende is ontleend aan het prachtige werk van Gould; getiteld: The Birds of Australia, 7 deelen met gekleurde platen.
Het geslacht BJiipidura werd vroeger, doch ten
onrechte, tot de familie der kwik staart en ge-
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rekend; thans is het beter op zijne plaats bij de het kalium en het natrium bewaard moet worden
vliegenvangers. Men vindt verscheidene soor- op eene wijze dat het niet met zuurstof in aanraten van .dit geslacht in Indie en den Indischen king kan komen, bij voorbeeld onder petroleum.
Kalk komt verre het meest voor als koolzure
Archipel, in Nieuw-Guinea, Polynesie, NieuwHolland en Van Diemensland. Gould heeft zes soor- kalk: ik zal straks uitvoerig over koolzure kalk
ten uit die twee laatst genoemde landen beschreven. spreken, doch wij willen vooraf zien hoe men
kalk maakt. Het zou geen wonder zijn als iemand
De RHpidura albiscapa, ook welflabellifera geheeten, is zoo groot als een sijsje. Deze vogel is niet nu zeide: "wel, kalk is een oxyde van calcium,
schuw, en vervolgt soms insekten tot in de wo- neem dus calcium en laat het maar aan de lucht
ningen, in den omtrek der bosschen. Men kan hem blootgesteld liggen, dan wordt het kalk." Zeker,
zeer dicht naderen zonder dat hij vlucht-, ten dat zou kunnen gaan als men slechts calciummeminste als het niet in den broedtijd is. Zijn nest taal genoeg in voorraad had; het tegendeel is
heeft de gedaante van een wijnglas, wordt ge- echter waar: calciummetaal is een zeer zelden
maakt van den binnensten bast van een soort van voorkomend lichaam, dat men niet eens in alle
Eucalyptus, en is geheel gevoerd met dons van verzamelingen van mineralen, zelfs niet in zeer
heideplanten en bloeiende mossen. Van buiten is uitgebreide museums aantreft. Maar koolzure kalk
het bedekt met een soort van gaas, van spinweb is des te ruimer voorhanden, en om daarvan kalk
gemaakt. Het wijfje legt slechts twee eieren, die te maken, gaat men op de volgende wijze tewerk.
Men neemt een porseleinen schaal, en gloeit daarin
wit zijn met kleine, groenachtig bruine vlekjes.
Deze vogeltjes leven meestal bij paren, doch een stuk marmer, dat is, koolzure kalk. Daardoor
soms ontmoet men ook troepjes van vier of vijf krijgt menwatervrye kalk ofbijtende kalk, ook
bijeen. In den zomer bewonen zij de opene vlak- wel levende kalk geheeten. Dit is een witte stof,
ten, in den herfst en den winter houden zij zich warm en bijtend van smaak, gelijk alle alcalienen
bij voorkeur in de dichte boschjes,in de dalen en alcalische aarden. Doet men een weinig water op
kloven op, die aan de zon blootgesteld zijn. Hun die levende kalk, dan wordt zij tot zoogenoemde g evlucht is zeer bevallig, en soms laten zij zich bluschte kalk, valt daarbij tot poeder en ontals onze leeuweiiken uit de lucht nedervallen. wikkelt tevens eene hevige hitte; het water gaat
Zoodra zij in beweging zijn, is hun staart altijd gedeeltelijk tot damp over, en de stof wordt zoo
heet dat zij zelfs in staat is om buskruit te doen
uitgespreid. Hun gezang is zeer zacht.
De bovendeelen van dezen vogel, zijne wangen, ontbranden.
Kalk is slechts weinig oplosbaar in water. In een
en een streep dwars over de borst zijn donker groenachtig bruin; de staart en de schedel zijn zwart- kan water van 0° lost niet meer dan 1 wichtje op,
achtig; de streep boven het oog, de halve maan en in water van 100° weinig meer. Eene oplossing
achter het oog, de keel, de punten van de dek- van kalk in water noemt men gewoonlijk kalkvederen der vleugels, de randen der vederen van water; kalkmelk is kalkwater met een overde tweede rij, de schachten, de uiteinden der maat van kalk, die er niet in opgelost is, maar
baarden en de punten van alle staartpennen, be- er als een fijn poeder in zweeft.
Kalkmelk dient onder anderen om er eieren in
halve van de twee middensten, zijn wit van kleur.
De buik is lichtbruin; de oogen zijn zwart; de te bewaren. Doordat er meer kalk in het water
is dan er in opgelost kan blijven, zet de overbek en de pooten zijn donkerbruin van kleur.
De heester waarin het nest gebouwd is, op onze vloedige kalk zich neder op de eieren, en bescherrnt die zoodoende voor de werking der lucht.
plaat afgebeeld, is de Culcilium salicinum.
Op die wijze kunnen eieren gedurende verscheidene maanden goed gehouden worden.
METSELEN EN METSELKALK.
De verbinding van kalk en water biedt geen
Kalk en steen zijn de hoofdbestanddeelen onzer weerstand aan warmte: door haar rood gloeiend
huizen en andere gebouwen; hout en ijzer komen te maken gaat het water er weder uit, en de kalk
er zeker ook bij, maar de hoofdzaak is toch steen wordt weer levende kalk. Aan de lucht blootgeen kalk. j Kalk om te metselen wordt gemaakt van steld, slorpt de levende kalk water uit den dampkalk en zand, en als er onder water mede gemet- kring en koolzuur op. Daarom zet men schaaltjes
seld moet worden, van kalk en leem. Wat is kalk? met levende kalk op plaatsen, waar men de lucht
Een delfstof, een anorganisch lichaam dat in zeer volkomen droog wil houden, zooals onder denelecgroote hoeveelheid en in eene menigte vormen en troskoop. De opslorping van koolzuur maakt de
toestanden in de natuur voorkomt. Kalk noemt kalk tot koolzure kalk, die kristalliseert. De kleine
men het oxyde van het calcium. Dit metaal ver- kristallen, die als 't ware in elkander grijpen en
krijgt men, met behulp van de zuil vanVolta,uit vatten, maken de massa zeer vast en hard. Zij
kalk. Het is een geelachtig bronskleurig metaal, wordt echter nog veel harder als men vooraf kleine
dat in de lucht zuurstof opneemt, en dus gelijk vaste lichaampjes, zooals zandkorreltjes, met de
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kalk vermengd heeft. Die zandkorreltjes worden
dan onderling zeer vast met elkander verbonden
door de kristallen, en de geheele massa wordt zoo
hard als de hardste steen. Dit is het, waarop het
hard worden van de metselkalk berust.
Hoe maakt men nu metselkalk? Van koolzure
kalk, doch niet overal van de zelfde grondstof: dit
verschilt namelijk zeer veel naar de landen waarin
het gebeurt. In verre de meeste landen doet men dit
van onderscheidene soorten van kalkgesteenten, doch
in offs land, waar wij zulke gesteenten niet in den
bodem bezitten, wordt veel kalk gemaakt van
schelpen. Het is bekend dat er op onze stranden,
vooral op sommige plaatsen, zooals aan het Bildt
in Friesland, groote hoeveelheden schelpen van
zeeweekdieren voorkomen. Die schelpen worden
verzameld en in bijzonder daartoe ingerichte ovens
gebrand: de koolzure kalk, waaruit zij bestaan,
wordt zoodoende levende kalk. In andere landen
gebruikt men om kalk te branden zulke soorten
van kalksteen die niet geschikt zijn om voor
bouwsteen te dienen. Men doet dit in bijzonder
daartoe ingerichte ovens, doch die ik niet noodig
reken hier te beschrijven. De op die wijze verkregene kalk verschilt zeer naar den aard en de
samenstelling van den kalksteen die er voor gebezigd is. Zuivere koolzure kalkgesteenten, of die
ten minste slechts sporen van koolzure magnesia
of van ijzer bevatten, geven een kalk die veel
hitte ontwikkelt als er water bij gedaan wordt, en
tevens zwelt, dat is, in volumen toeneemt als zij gebluscht wordt. Zulke kalk noemt men vette kalk:
zij vormt met water een zeer taai en effen deeg,
dat uitmuntend geschikt is om als metselkalk voor
gebouwen enz. in de lucht, dat is, niet onder water te dienen. Maar als er eene vrij groote hoeveelheid koolzure magnesia in den kalksteen gevonden wordt, bij voorbeeld van 10 tot 30 ten
honderd, zwelt de kalk slechts weinig op, ontwikkelt ook weinig-warmte als er water bij gedaan
wordt, en vormt een los en grof deeg dat nooit
zoo hard wordt en zoo goed bindt als vette kalk.
In een woord, zulke magere kalk geeft een
slechte metselkalk.
Ik heb boven reeds met een enkel woord gezegd welke verandering de kalk in de lucht ondergaat, en wat de oorzaak is dat zij hard wordt:
zij slorpt namelijk langzamerhand het koolzuur uit
de lucht op, en de koolzure kalk die zich zoodoende vormt, in kristallijnen staat zijnde, geeft
een groote vastheid aan de massa, doordat de
kristallen in elkander vatten. Doch men merke op,
dat die omzetting van de kalk in koolzure kalk
slechts binnen zekere grenzen gebeurt, wat de
dikte van de laag kalk betreft, want de koolzure
kalk maakt de oppervlakte het eerst hard, ensluit
daardoor als 't ware de binnenste gedeelten van
de lucht af,en belet zoodoende het koolzuur in de

middengedeelten te komen. Men vindt in oude gebouwen met dikke muren soms nog van binnen de
kalk niet hard geworden.
Doch men gebruikt nooit kalk alleen als metselkalk, zij wordt altijd met zand vermengd. Boven
sprak ik daar reeds met een enkel woord over.
Het zand speelt een groote rol in de metselkalk,
het verdeelt de massa, maakt het toetreden van
de lucht gemakkelijker, en vermindert de dikte van
de lagen zuivere kalk. Door het bijgemengde zand
kan de verandering van de kalk in koolzure kalk
dus volkomen gebeuren, ten minste als de laag
kalk niet al te dik is. Bovendien dienen de zandkorreltjes tot kernen of vaste punten, waar over heen
en om heen de kristalletjes van koolzure kalk zich
vormen, zooals men duidelijk kan zien als men uit
een stuk verharde metselkalk een zandkorreltje
neemt: het is aan alle kanten met kleine kristalletjes bedekt, die er zeer stevig aan vast zitten,
en doordat die kristalletjes in elkander vatten,
v e r k r i j g t de geheele massa eene groote vastheid,
zooals ik boven aantoonde.
In alle wetenschappelijke werken vinden wij deze
verklaring van het hard worden van metselkalk,
namelijk doordat er koolzure kalk gevormd wordt
in kristallijnen toestand, terwijl de kristalletjes in
elkander grijpen. Sommige metselaars beweren echter dat dit niet waar Is, en houden het er voor dat
het zand, waarmede de kalk vermengd wordt, zich
met de kalk verbindt tot een kiezelzure kalk. Zij
gronden hunne bewering op de volgende feiten: als
de kalk en het zand niet goed vermengd worden,
als de metselkalk of mortel "gortig" is, zooals
de metselaars zeggen, is zij slecht om te gebruiken; hoe beter die stoffen dooreengewerkt zijn,
dat is, hoe inniger met elkander vermengd, des
te meer vormt de drooge mortel, met water aangemengd, een mortel die zij uals lever" noemen,
en des te beter is zij in 't gebruik, dat is, des te
beter bindt zij de klinkers aan elkander. Hoe meer
punten van aanraking nu tusschen de kalk en het
zand, des te beter zou de kalk het zand aantasten en oplossen, en kiezelzure kalk worden. Dat de
kalk zoo vast met de. zandkorrels verbonden is,
en men die korreltjes naderhand als met kalk
omkorst vindt, komt omdat de oppervlakte van
het zandkorreltje als 't ware door dekalk gesmolten is.
Tegen deze bewering van sommige pietselaars
pleit echter het feit dat een zeer dikke laag zoo
toebereide mortel van binnen niet hard wordt. Dit
zou echter even goed van binnen als aan de oppervlakte van de kalklaag moeten gebeuren, als
het een gevolg was van eene omzetting der kalk
in kiezelzure kalk, want ook van binnen bevindt
zich zand, dat is kiezelzuur: terwijl het week
blijven van een dikke kalklaag in het midden,
zeer goed te verklaren is doordat de hard gewor-
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dene buitenkorst het koolzuur belet naar binnen te
gaan, en de binnenste gedeelten dus geen koolzure kalk in kristallijnen toestand kunnen worden,
zooals wij boven gezien hebben.
Doch anders gaat het met kalk die verkregen
wordt door het branden van sommige kalksteenen,
waarin de koolzure kalk verbonden is met eene
min of meer groote hoeveelheid 1 e e m. Deze kalk,
hydraulische kalk ook wel watermortel
genoemd, wordt onder water hard,, en des te schielijker hoe meer leem zij bevat. Kalk, bij voorbeeld, die slechts 8 of 10 ten honderd leem bevat,
heeft meer dan een maand noodig om onder water hard te worden; maar kalk die van 20 tot 25
ten honderd leem bevat, wordt in drie of vier dagen onder water volkomen hard; en eindelijk kalk
die van 30 tot 40 ten honderd leem bevat, wordt
in minder dan een kwartier hard.
De theorie van het hard worden van hydraulisehe
kalk is zeer verschillend van die ik van de gewone metselkalk gegeven heb. In een leemhoudenden kalksteen vindt men, voor het branden,
koolzure kalk, min of meer met koolzure magnesia
vermengd, en leem, dat is, kiezelzure aluinaarde
met water. Doch na het branden zijn de dingen
zeer veranderd, en de hydraulisehe kalk bevat kalk?
kiezelzure aluinaarde en kiezelzure kalk: door zuren scheidt men er geleiachtig kiezelzuur uit, dat
door de ontleding van de kiezelzure kalk ontstaan is.
Deze werking onder den invloed der warmte begonnen, houdt in het water vol. Als eens de vrije
kalk water opgenomen heeft, wordt zij door het
leem opgeslorpt, waarvan men zich overtuigen kan
door half gebrande leem in kalkwater te doen:
de kalk verdwijnt uit de oplossing, en vereenigt
zich innig met het koolzure leem.
Het hard worden van hydraulisehe kalk is dus
niet een gevolg van het vormen van gekristalliseerde koolzure kalk, zooals bij de gewone metselkalk, maar van de vorming van een dubbele
kiezelzure verbinding, namelijk kiezelzure aluinaarde en kiezelzure kalk.
Als men de bovenstaande verklaring van het
omzetten van leemhoudende kalksteenen in hydraulisehe kalk, en van het hard worden dier kalk wel
begrepen heeft, *zal het geen verwondering wekken als ik zeg dat men. op kunstmatige wijze uitmuntende hydraulisehe kalken vervaardigen kan,
door bij voorbeeld krijt innig te vermengen met
leem, en het mengsel matig te branden. Men zal
dan ook begrijpen dat men zeer goede hydraulisehe kalken kan maken, door vette kalken te vermengen met tot poeder gestootene potten, dakpannen, klinkers en andere gebakkene leem- of kleisoorten. Sommige stoffen van een leemigen aard?
maar die door den invloed van het vuur in vuurspuwende bergen eene natuurlijke branding of ealcinatie ondergaan hebben, zooals lava's, het puozzo-

lano,de zoogenoemde duifsteen en anderen, tot
poeder gemaakt, en dan tras genoemd, met vette
kalk vermengd, geven om de zelfde reden uitnemende hydraulisehe kalken.
Hydraulisehe kalk met kleine steentjes of grof
zand vermengd, vormt eene deegachtige massa,
die onder water zeer hard wordt. Men gebruikt
dit mengsel onder den naam van beton voor de fondamenten van bruggen, sluizen, zeeweringen en
dergelijke bouwwerken onder water. Het maken en
gebruiken van beton is tegenwoordig in 't groot
te zien bij de doorgraving van Holland op zijn
Smalst, waar de fondamenten der steenen hoofden
in zee van beton gemaakt worden.
HET GEVOEL VAN DE PLANTEN.

Lezer, kent ge het kruidje-roer-mij-niet?
Zoo niet, doe eens moeite om zulk een plantje te
zien; ga naar den een of anderen bloemkweeker:
er zijn vele gelegenheden in ons land, om dat
plantje in warme kasten te zien. En raak dan eens
even aan een der blaadjes. Bij de geringste aanraking zakken de blaadjes, die horizontaal uitgespreid stonden, ineen; de bladsteel buigt naar beneden; het geheele blad hangt slap. De afbeelding fig. 1 vertoont het voorkomen van een takje
met vier bladeren van het kruidj e-roer-mij-niet
wanneer twee dier bladeren onaangeraakt en twee
even aangeraakt zijn. Als men een klein stuk
van een der blaadjes met een schaar afknipt,
zakt niet slechts dat blaadje ineen, maar alle anderen, die aan den zelfden steel zitten, volgen
het daarin na. Men ziet dat de blaadjes daarbij
elkander aanraken, en zoo den schok overplanten.
Ook vallen zij samen als het donker wordt, en
als het in eens zeer koud begint te worden. Als
het warm en stil weer is, zijn de blaadjes volkomen uitgespreid, maar een wolk die voorbij de
zon trekt, is voldoende om den stand der blaadjes
te doen veranderen. Ofschoon zij bij ii&cht gesloten zijn en als't ware slapen, zoo men dat noemt,
zakken zij toch nog verder ineen als men hen dan
aanraakt. Op de plaats waar de bladsteel op den
Stengel ingeplant is, en ook overal waar een blaadje
met den bladsteel verbonden is, vindt men een
klein kliertje: dit is het gevoeligste punt. Het aanraken van dat kliertje met een speld, is genoeg
om het geheele blad te doen samenvallen.
De beroemde plantkundige Decandolle plaatste
eens zoo voorzichtig een druppel water op een
der blaadjes van een kruidj e-roer-mij-niet, dat er
geen de minste beweging door werd opgewekt.
Doch als hij in plaats van een druppel water een
druppel zwavelzuur nam, zag hij dat de blaadjes
verschrompelden, en de steeltjes zoowel als de
algemeene bladsteel naar beneden zakten, zonder
dat de blaadjes elkander aanraakten, en dus elk-
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ander de beweging mededeelden, zooals bij de
proef met de schaar. Die proef bewijst duidelijk
dat de prikkeling niet slechts plaatselijk is, maar
zich van het eene bladdeeltje aan het andere mededeelt, en van het eene blaadje op het andere
en op den steel overgaat.
Kg. 1.

Takje van het Kruidje-roer-mij-niet.

gen van de plant. In Indie heeft men gezien dat
de zijdelingsche blaadjes van het Desmodium 60
kleine schokjes in de minuut maakten.
De bewegingen van deze plant gebeuren als
vrijwillig, en zonder dat men eene aanleiding daartoe
kan bespeuren. Er zijn evenwel ook planten waarin
Fig. 2.

Desmodium, gyrans.

Een andere in dit opzicht merkwaardige plant bewegingen door uitwendige oorzakenopgewekt worden, zooals bij het kruidje-roer-mij-niet, waarover
is het Desmodium gyrans. Zij behoort tot de familie der peulvruchten. Zij werd in Bengalen in den wij zoo even spraken. Dit is ook het geval bij den
omtrek van Daca ontdekt, door eene engelsche vliegenklap, Dionaea muscipula. Dit zonderlinge
dame, mevr. Monson, die eene natuurhistorische plantje is uit Noord-Amerika (Carolina) afkomstig.
reis in Indie maakte, en
Zijne op den grond lig"
Kg. 3.
op een harer botanische
gende blaadjes bestaan uit
tochten stierf.
twee deelen: het eene geDe bladeren van het
deelte is lang en kan als
een verbreede bladsteel
uit drie blaadjes, een
beschouwd worden, en
groot aan het einde van
het andere is bijna cirhet bladsteeltje en twee
kelvormig, breed, en uit
kleintjes ter zijde. Vooral
twee lappen of kleppen
deze laatsten zijn bijna
samengesteld, die door
altijd in beweging: zij
een nerf als door een
maken kleine schokjes,
scharnier vereenigd zijn;
ongeveer zooals de seom den rand zijn zij met
conde wij zer van een horstevige lange haren beloge. Terwijl het eene
zet. Op de bovenste opkleine blaadje naar boven
pervlakte van die klepgaat, daalt het andere
jes bevinden zich eenige
even ver naar beneden,
kleine kliertjes, die eene
en als het eerste weer
kleverige vloeistof uitzakt, begint het andere
zweeten, en die de inte rijzen. Het groote
sekten schijnt te lokken.
blaadje wendt zich beurAls eene vlieg of ander.
telings naar rechts en naar
insekt zich op een dier
links, maar met eene beblaadjes nederzet, slaan
weging die men aanhoude beide kleppen schiedend en langzaam kan
lijk naar elkander toe,
De Vliegenklap.
noemen, in verhouding
raken elkander dan aan,
van die der kleine zijdelingsche blaadjes. Die zonder- kruisen de haren door elkander heen, en de
linge bewegingen duren zoolang het plantje leeft: zij vlieg zit gevangen. De bewegingen die het ingeschieden bij dag zoowel als bij nacht, bij droogte
en bij vochtigheid. Hoe warmer en vochtiger te
gelijk het is, des te levendiger zijn de bewegin-

sekt maakt om los te komen, prikkelen de blaadjes nog des te meer, en de kleppen openen zich
niet eerder dan nadat de bewegingen van het dier
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dikwijls zelfs met zijn leven, opgehouden hebben. en dat de pijpbloem dus nooit vruchtbaar zaad zou
Een paar dergelijke plantjes groeien ook in ons voortbrengen. Maar wat gebeurt er? Op de plaatland, zij heeten zonnedauw. De roodachtige, sen waar deze plant groeit, vindt men eene menigte
kleine, doch hoogst fraaie soorten van zonne- insekten van allerlei aard, waarbij er zijn die op
dauw onzer heiden, ook wel vliegen vanger- eene zoete vloeistof die binnen in de bloem gevontj e geheeten, omdat kleine vliegjes dikwijls blijven den wordt, azen. Zoodra een dier insekten in de
hangen aan het kleverige vocht dat uit de knoop- bloem gekomen is, wordt zij daardoor geprikkeld,
vormige haartjes der bladeren zweet, ontvingen en sluit zich, zoodat het diertje gevangen raakt.
den naam van zonnedauw, ros solis, omdat die Om een uitweg te zoeken, loopt het beestje in de
uitzweeting van vocht door de zon bevorderd wordt, bloem rond, over stempels en meeldraden heen: het
en deze plantjes dus, juist bij zonneschijn, als met stuifmeel blijft gedeeltelijk aan zijne pootjes handauwdroppels bedekt sehijnen te zijn. Het zijn de gen, en zoo komt het op den stempel. Doch zoodra
rondbladige zonnedauw, Drosera rotundifo-de bevruchting van de bloem geschied is, heeft zij
lia, en de langbladige, Drosera longifolia, diehet doel waartoe zij geschapen is, vervuld, en
beiden op vochtige veenachtige heidegronden bij verwelkt zij. Door het verwelken der bloem worden
hare bladeren slap, en het insekt geraakt uit zijne
ons algemeen zijn.
Gij kent immers de Aristolochia, die met zijn gevangenis en in vrijheid, om weldra weder eene
groote hartvormige bladeren op vele plaatsen in andere bloem op te zoeken, en daar weder de zelfde
ons land muren en tuinschuttingen bedekt? Ook rol als in de eerste te spelen.
Er zijn nog vele andere gevoelige planten en
deze plant is zeer gevoelig voor prikkels van buiplantendeelen,
zooals de berberis, de springkomten, doch die prikkelbaarheid openbaart zich niet
kommer
enz.
doch
daarover spreek ik, hoop ik,
zoozeer in de bladeren, gelijk bij de planten die
later.
wij zoo even beschouwd hebben, als wel in de
bloemen.
Hare bruinachtig groene bloemen zien er ongeveer
uit als kleine duitsche pijpjes, en daarom noemen
DE UITVINDING VAN DEN HEER HOOIBRINK
sommigen deze plant ook wel m o f'f e p ij p. Zulk eene
Een jaar of drie geleden was er in de landbloem moet gij eens plukken en openscheuren; gij
bouwende
wereld van niets meer sprake dan van
zult dan zien dat de meeldraden met den stamper
eene
uitvinding
van zekeren heer Hooibrink, een
vergroeid zijn: laat dit u maar door den een of
anderen plantkenner uitleggen, als het noodig Nederlander die in Frankrijk woonde, en beweerde
dat hij een middel uitgevonden had om de opmocht zijn.
brengst
van graan vele malen, ja wel honderdmaal
In het wild, op de duinen bij voorbeeld die nu
voor het kanaal door Holland op zijn Smalst door- grooter te maken .dan zij gewoonlijk is, en wel
graven worden, op de Breesaap bij Yelzen en an- door middel van een kunstmatige bevruchting der
dere plaatsen groeit eene pijpbloemige plant, die bloemen van onderscheidene graansoorten. Dit zou
kruidachtig is, hartvormige bladeren heeft, en gele, geschieden door middel van een touw, dat twee
zoogenoemd eenlippige bloemen draagt. In heg- mannen elk aan een eind vasthielden, en over het
gen vindt men haar niet zelden: zij is onder den in bloei staande graan heentrokken, zoodat de
bloemaren alien in beweging gebracht werden.
naam van pijphloem, Aristolochia Clematitis, bekend. Maak ook eens een dier gele bloempjes open. Daardoor, beweerde de uitvinder, zou het stuifmeel
De helmknopjes die op de meeldraden zitten, bevat- zekerder dan anders op de stempels komen, en de
ten het zeer fijne poeder, dat stuifmeel genoemd aar dus meer zaadkorrels krijgen, dan indien men
wordt. Dit stuifmeel nu moet op den stempel ko- het bevruchtingsproces aan de natuur overliet. Die
men, want anders wordt het zaad dat de bloem humbug maakte opgang in Frankrijk, zelfs zoo, dat
later zal voortbrengen, niet vruchtbaar; er komen monsieur Hooi'-brenc of Hoibrenck, zooals de Frandan geen jonge plantjes van, al valt het in den vrucht- schen dien agriculteur hollandais noemden, tot ridbaarsten grond. Nu zijn er, gelijk bekend is, vele der van het legioen van eer werd benoemd. De
bloemen waarin de meeldraden langer zijn dan het regeering van Frankrijk liet proeven nemen, ook
stijltje, en dus kan het stuifmeel op den stempel onze regeering vond goed om de zaak, onder andevallen. Ook zijn er bloemen waarin de meeldraden ren door Dr. Staring, te laten onderzoeken — maar
zich op zeker tijdstip naar den stempel buigen,of helaas: niet slechts werden de aangekondigde rewaarvan de stempels als 'tware de helmknopjes sultaten niet verkregen, maar bovendien schenen
opzoeken. Maar niets van dit alles kan in deze de theorie en de praktijk zich te vereenigen om
pijpbloem gebeuren, want de meeldraden zijn kor- de handelwijze van den heer Hooibrink eerder voor
ter dan de stempels, en beiden zijn onbewegelijk schadelijk dan voor voordeelig te verklaren. En
met elkander vergroeid. Men begrijpt dat het stuif- zoo kwam die geheele zaak dan ook bijna volkomeel dus nooit op den stempel zou kunnen komen, men in het vergeetboek, en enkelen vroegen nog
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slechts hoe het mogelijk geweest was dat de heer landman in Nederland: "Groot, rechtstreeks
Hooibrink, daar hij toch zeide proeven genomen nadeel veroorzaakt de tarwe-galwesp-mug, waaren gnnstige uitkomsten verkregen te hebben, zich van de larve in onrijpe tarwearen leeft, en niet
zoo grovelijk had kunnen bedriegen, want aan op- zelden den oogst aanmerkelijk vermindert." Het
zettelijke misleiding belioefde men hier niet te is t e w e n s c h e n d a t d e handelwijze Hooibrink-Mauduit proefondervindelijk bewezen wordt goed te
denken.
Zoo stonden de zaken, toen men in een fransch zijn om onze tarwevelden voor dat diertje te betijdschrift, Le journal de la ferme getiteld, las, datveiligen.
een tuinman van Rouen, zekere heer F. Mauduit,
die herhaalde malen de methode van Hofabrink
beproefd, en, gelijk iedereen die het zelfde gedaan
DE WARMTE VAN VERSCHILLENDE LICHAMEN.
had, steeds hare nutteloosheid had ondervonden,
Om te bewijzen dat verschillende lichamen zeer
toch eenmaal die bewerking met het gunstigste
verschillende
hoeveelheden warmte kunnen hebgevolg had zien bekfoonen. Hoe was dat mogelijk,
wat mocht daarvan de reden zijn? Mauduit beant- ben, niettegenstaande zij den zelfden graad van
woordt die vragen op de volgende wijze: Onder warmte, de zelfde temperatuur bezitten, kan men
de menigte insekten die boven het bloeiende graan de volgende proef nemen. Men maakt een koek
vliegen , en voedsel zoeken in de bloempjes, is er van gewoon was van ongeveer 12 duim dikte,
zeker geen die meer nadeel doet aan de vrucht- en hangt die op de eene of andere wijze op, hozettingdande tarwe-galwesp-mug, Cecidomyia rizontaal namelijk. Men neemt vervolgens een vat
tritici, een diertje dat in het jaar 1846 in Belgie of kom met kokende olie, en werpt er blokjesvan
eene schade aan den oogst berokkende die op eenige verschillende metalen in , maar die alien even groot
millioenen guldens geschat werd. De verschijning zijn, bij voorbeeld blokjes ijzer, koper, tin, lood
van dat insekt wordt dan ook terecht als een en bismuth. Als die blokjes nu alien de zelfde
groote ramp beschouwd. Nu, het schijnt dat Hooi- temperatuur, namelijk die van kokende olie aanbrink's uitvinding in staat is om het graan voor genomen hebben, neemt men hen uit de olie, en
de verwoestingen van dat diertje te beveiligen. legt hen alien te gelijk op den koek was. Zij zak"Als de tarwe bloeit, zegt Mauduit, vliegen die ken in het was, maar met eene zeer verschillende
diertjes over de aren,en leggen hunne eieren tus- snelheid. Het ijzer en het koper dringen schielijk
schen de bloemblaadjes. Als men op dien tijd een in de smeltbare massa, het tin langzamer, het lood en
touw over de aren haalt, waaraan vlaswieken of het bismuth blijven achter. Het blokje ijzer dringt
vlokken wol gehecht zijn die met honig zijn be- door het was heen, en valt het eerst er door, het
blokje koper volgt weldra, maar de drie anderen
smeerd, dan gaan de vliegende insekten op die met
blijven er in hangen, en zijn niet in staat het was
honig besmeerde wolvlokken zitten, en vinden zoo
te doorboren: zij blijven er op verschillende hoogten
den dood, en de insekten die in de aren zitten
in zitten, naar de orde van hun warmtehoudend
en bezig zijn eieren te leggen, kleven er eveneens
vermogen.
aan vast, omdat het touw dat van loodjes voorzien
is, de aren neerbuigt, en de insekten dus als uit
hunne schuilplaatsen haalt."
Zou de heer Hooibrink toen hij zijne proeven
LI LI, DOOR KAULBACH.
nam, misschien ook een touw gebruikt hebben dat
"Er is geen menagerie die zooveel verschillende
op de een of andere wijze kleverig was, b. v. een
dieren
vertoont als die van mijne Lili. Zij bezit
pas geteerd touw? En zou dat ook de reden zijn
de
vreemdste
beesten, en lokt die tot zich, zonder
waarom zijne proeven gelukt zijn, en die van latere proefnemers die misschien niet klevende tou- dat zij zelve weet hoe. Zie, hoe zij springen, loowen gebruikten, niet? Immers door de proeven pen, trippelen, met hunne vlerken vladderen, alien
van den heer Mauduit schijnt te blijken dat als te gelijk, die arme gevangenen!
Welk een leven, wat een gekakel als zij de deur
de zoogenoemde kunstmatige bevruehting der graopent,
een mandje met graan in de hand houdende.
nen somtijds gelukt, dit niet gebeurt omdat men,
Wat
een
geschreeuw, wat een gekwaak! alle boogelijk beweerd werd, stuifmeel brengt op de stampertjes, maar omdat men de pas gevormde zaad- men, alle heesters schijnen levend te worden; gekorreltjes voor de verwoesting van de tarwe-gal- heele troepen vogels komen aan hare voeten; de
wesp-mug beveiligt. Dit diertje behoort tot de visschen zelfs worden ongeduldig in den vijver, en
tweevleugelige insekten, en wel tot de familie steken den kop uit het water. En als zij daarna
der Muggen, waartoe onder vele anderen ook de ge- het voeder uitstrooit, zouden de goden door haren
wone neef, Qulexpipiens, behoort, die ons's nachts blik getroffen worden, laat staan de beesten. Dan
met zijn gegons en bijten uit den slaap kan houden. beginnen zij te pikken, te scharrelen. Zij klimmen
Dr. Staring zegt in zijn Huisboek voor den elkander op den rug, verjagen elkaar, ontstelen
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elkander een graankorrel, vechten, en bijten elkaar,
en dat alles om een drooge broodkorst, maar die,
door hare sehoone handen gegeven, zoo lekker is
alsof zij in ambrozijn was geweekt.

zelfs, zij zouden komen als zij slechts van verre
die stem hoorden."
Dit zegt Goethe ergens, en dat is door Kaulbach voorgesteld, op eene wijze zooals slechts

Lili, door Kaulbach.

En haar blik dan! En haar stem waarmede zij
den arend van den troon van Jupiter zou lokken.
de beide duiven van Yenus, de pauw van Juno

c. LAPUMTZ.S1.

Kaulbach dat kan doen. Weldra hoop ik u meer
van Kaulbach te laten zien, en dan zal ik tevens
iets over dien kunstenaar spreken.
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beurtelings stoom te brengen onder en boven den
zuiger, en dien stoom te laten ontwijken zoodra
(Vervolg van biz. 184.)
hij zijn werk op een der einden van den zuiger
gedaan heeft, doet men den zuiger onophoudelijk
Nu will^n wij kortelijk een stoommachine be- op en neer gaan. Het is nu gemakkelijk te begrijschouwen, namelijk een stilstaande machine, zoo- pen dat men door zeer eenvoudige mechanische
als in fabrieken gebruikt wordt. Wij weten dat er inrichtingen de op- en neergaande beweging van
twee soorten van zijn, namelijk 1° machines zon- den zuiger overbrengen kan op andere gedeelten
der condensator, waarbij de stoom in de lucht ont- der machine, en dat men die op- en neergaande
snapt als hij op de beide uiteinden van den zuiger beweging door middel van een kruktoestel in een
gewerkt heeft, en 2° machines met condensator, ronddraaiende kan veranderen.
waarin de stoom, in plaats van verloren te gaan,
De stoommachines zonder condensator zien er dus
in een verdichtingstoestel komt, en weer in vloei- uit zooals in de volgendefiguur 2 is voorgesteld.
baren staat wordt gebracht.
C is de cilinder die horizontaal geplaatst is, T*
Ik sprak er vroeger reeds even over, en daarom de pijp die den stoom uitlaat nadat hij zijn werk
behoef ik thans niet zeer uitvoerig over machines op den zuiger gedaan heeft. Om de beweging van
zonder condensator te spreken, te meer omdat zij zoo de zuigerstang A over te brengen op den arm
gemakkelijk te begrijpen Q, heeft men hem bij B met de zuigerstang door
Fig. 1.
zijn. Zij heeten ook wel een zeer bewegelijk scharnier verbonden, en daarmachines van hooge door wordt de op en neer of heen en weer gaande
drukking, omdat de beweging in D tot een rondgaande.
spanning ten minste twee
De stoommachine met een condensator verschilt,
atmosferen bedraagt, en gelijk wij boven reeds gezien hebben, van de
tot tien of twaalf atmos- bovengemelde door dat men den stoom niet in
feren kan klimmen. De de lucht laat wegvliegen als hij uit den cilinder
nevensstaandefiguur ver- komt, maar dat men hem in een met koud water
toont de inrichting van omgevene ruimte laat gaan, waarin hij zich verdicht.
een stoommachine zonder
De volgende figuur 3 stelt zulk een stoomcondensator. De stoom machine voor; a is de pijp waardoor de stoom
komt door de buis A treedt in den cilinder c. De zuigerstang d werkt
onder den zuiger, en op de balans e aan welker andere uiteinde e' de
drukt hem van onderen naar boven. Als de zuiger drijf- of krukstang / is bevestigd, die aan de as
zoodoende geheel boven gekomen is, opent zich g en het groote vliegwiel v v eene ronddraaiende
een klep, en doet den stoom uit den ketel boven beweging geeft. Met deze as staan de werktuigen die
den zuiger komen,
door de stoommaFig. 2.
en op het zelfde
chine bewogen moeoogenblik
opent
ten worden, alien
zich een andere
in verband. Aan de
klep, ende stoom uit
balans ziet men nog
den cilinder treedt
drie stangen bevesnaar buiten. Daar
tigd, die alien aan
de zuiger nu slechts
pompen
verbonden
Stoommachine zonder condensator.
den weerstand van
zijn. De eene dier
de lucht beneden zich behoeft te overwinnen, dat is pompen, i, dient om de overgeblevene lucht en het
slechts den weerstand van een atmosfeer, en daar hij warme water uit den condensator te pompen; eene
op zijne bovenste oppervlakte gedrukt wordt door den andere, I, de voedingspomp, brengt het warme wastoom, die met een gewicht van verscheidene atmos- ter uit den condensator in den stoomketel; en de
feren drukt, zoo spreekt het van zelf dat de zuiger derde, k, pompt koud water uit de wel in een vernaar beneden moet gaan. Maar nauwelijks is hij daar gaarbak, waaruit het in den condensator loopt.
aangekomen of men laat den stoom die nu het bo- Men herkent voorts nog den regulateur, m, dien ik
venste gedeelte van den cilinder vervult, ontsnap- op biz. 182 kortelijk beschreven heb, aan de beide
pen, en op het zelfde oogenblik komt er weer met metalen ballen bezwaarde armen. Op de as
nieuwe stoom onder den zuiger; hij wordt weer van het vliegwiel is nog een bijzondere toestel,
naar boven gedreven door de drukking van dien het zoogenoemde excentriek, bevestigd, dat
stoom, die eene spanning van onderscheidene at- uit eene schijf bestaat welker middenpunt echter
mosferen bezit, en niets behoeft te overwinnen als buiten het midden van de as ligt, en die alde zwaarte van een atmosfeer dampkringslucht. zoo door de as in de rondte wordt bewogen. Om
En door dit alles aanhoudend te doen, dat is door deze schijf is een ring gelegd, die weder aan
27
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een samenstel van ijzeren stangen is bevestigd. houdelijk in den staat van stoom weggevoerd wordt,
Ik moet mij hier tot deze korte algemeene be- te vervangen. T is het man gat, waardoor een
schrijving bepalen, want om de afzonderlijke dee- man in den ketel kan gaan om het inwendige na
len djer machine in bijzonderheden te bespreken, te zien of te herstellen. S, eindelijk, is de veiligzou ik in kleinigheden moeten vervallen die hier heidsklep, en dit is zulk eenbelangrijkdeelder
te veel plaats zouden beslaan. Mijn jonge lezers machine dat wij ons daarbij even moeten ophouden.
die meer verlangen
Deveiligheidsklep
te weten van de afbestaat uit een mezonderlijke deelen
talen stop die een gat
der stoommachine,
in den ketel sluit,
moeten daartoe handen er in gehouden
boeken opslaan die
wordt door een gedeze dingen bijzonwicht dat aan het
(ler behandelen. Zoo
einde van een horikunnen zij voor dat
zontalen hefboom R
doel met veel vrucht
S hangt. Het gewicht
gebruik maken van
dat op de stop drukt,
een dezer dagen bij
is zoo berekend dat
Gebr. Kraaij te Amhet door de spansterdam uitgegeven
ning van den stoom
werk, getiteld Een
opgelicht kan worschat van kenden , zoodra hij eene
nis, envanhetBoek
spanning verkregen
der uitvindinheeft groot genoeg
gen bij Sythoff te
om vrees voor het
Leiden. Ik wil hier
springen van den keten besluite nog den
tel in te boezemen.
Stoommachine met een condensator, of machine van Watt.
ketel afbeelden die
Als er te hard onder
in de stilstaande stoommachines dient om stoom den ketel gestookt wordt, en de stoom daardoor eene
voort te brengen. G is de eigenlijke ketel, H een spanning krijgt die gevaarlijk kon worden, gaat
der kokers, dat is een der twee kleinere ketels de stop uit de opening, omdat het aan den hefdie onder den voornaamsten ketel geplaatst zijn. boom R S hangende gewicht niet in staat is die
Die kokers staan door wijde buizen met den ke- drukking te weerstaan. Van dat oogenblik af is
tel in verbinding: zij dienen om de oppervlakte de ketel te dier plaatse geopend, de stoom vliegt
water die aan de
er uit, en er is geen
Fig. 4.
hitte van het vuur
ontploffing meer te
blootgesteld wordt,
vreezen. Zoodra de
te vergrooten. F is
stoom door die uitde vlotter die aan
strooming tot zijn
den stoker te kennen
normale spanning tegeeft hoe hoog het
rug gekeerd is, valt
water binnen in den
de stop door de drukketel staat; B is een
king van het gewicht
waterpas, dat is
bij R weer in de opeeen glazen buis die
ning, en de ketel is
met het inwendige
weer gesloten.
van den ketel geDit voor de veimeenschap heeft, en
ligheid der stoomwaarin het water dus
machines zooonmiseven hoog staat als
bare werktuig, de
in den ketel: ook
veiligheidsklep,werd
Deorsnede van een stoomketel.
dit werktuigje dient
reeds door Denis Paeven als de vlotter om den stoker te zeggen hoe- pin in 1681 uitgedacht, en door hem in 1707 op
veel water er in den ketel is. C is de buis waar- een stoommachine toegepast, als een middel om
door de stoom den ketel verlaat om naar de ma- het springen van den ketel te voorkomen.
chine te gaan; A is de buis waardoor het water
Om bovendien de spanning van den stoom in
dri door de voedingspomp aangebracht wordt, in den ketel rechtstreeks te leeren kennen, zonder
den ketel gevoerd wordt, om het water dat onop- eerst te wachten totdat hij zoo gespannen is dat
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hij de veiligheidsklep opent, heeft men aan de
ketels ook een manometer aangebracht. Een manometer is een bnis met kwik gevuld: hoe hooger
de spanning is des te hooger wordt ook het kwik
opgedreven, en een nummerschaal dient om het
klimmen of dalen van den manometer aan te toonen, even als zulks by den thermometer het geval is.
STOOMM1.CHINES OP SCHEPEN.

Toen de stoommachine eenmaal uitgevonden was,
kon de menschelijke industrie over een nieuw en
krachtig middel beschikken, en het duurde dan ook
niet lang of men trachtte op verschillende wyzen
van zulke werktuigen gebruik te maken. De stoommachine is aangewend op schepen, op spoorwegen
en in den landbouw. Het gebruik van stoommachines op schepen is naar de tijdrekeninghet oudste, en daarom beginnen wij hier met de s too Baboo t e n.
Zeilen en riemen om schepen voort te stuwen,
hoe nuttig zij ook zijn en hoe veelvuldig zij ook
nog altijd gebruikt worden, hebben toch ook in
vele omstandigheden hun nadeelige zijde. Zeilschepen worden door tegenwind en windstilte belet om voort te gaan; en schepen die door roeiriemen voortgestuwd worden, kunnen niet dan
langzaam vooruitkomen. Al die bezwaren konden
opgeheven worden, zoodra men eene kracht aan
boord had die onafhankelijk was van wind en weer,
of van de spierkracht van den mensch. Omstreeks
het midden der vorige eeuw gaf de stoommachine
aan de scheepvaart die zoo lang reeds begeerde
en gewenschte beweegkracht. De stilstaande stoommachine was nauwelijks uitgevonden, zij begon
nauwelijks in fabrieken en werkplaatsen haren arbeid te verrichten, of reeds trachtte men overal
haar op de scheepvaart toe te passen, om zoodoende van zeilen en riemen onafhankelijk te worden. Echter had het gebruik maken van stoommachines om schepen voort te stuwen in de praktijk
vele bezwaren, zoodat er een vrij lange tijd verliep eer de menschelijke industrie in staat was
om veilig en goedkoop de macht van den stoom
aan de scheepvaart op rivieren en meren dienstbaar te maken.
Papin was de eerste die, gelijk wij vroeger gezien hebben, de kracht van den stoom op de scheepvaart toepaste. In 1707 voer hij voor het eerst
met een door stoom voortgestuwd bootje op de
rivier de Fulda. In 1724 stelden J. Dickens, en in
1737 Jonathan Hulls, beiden Engelschen, voor,
om de stoommachine zooals zij toen bestond, op
schepen over te brengen. Het zelfde werd in 1753
in Frankrijk gedaan door den abbe Gauthier, een
kanonnik van Nancy. Kort daarna, in 1760,prees
een geestelijke van Bern, Genevois geheeten, de
machine van Newcomen aan als een geschikt mid-
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del om schepen te doen voortgaan. Echter was zij,
zooals bij ondervinding bleek, niet voor dat doel
geschikt.
Maar toen James Watt de stoommachine van
Newcomen door zijn afzonderlijken condensator verbeterd had, werd de kans om haar op schepen
over te brengen veel grooter. De eerste proef daarvan werd door een Franschman, den markies de
Jouffroy genomen, doch ook deze proef scheen
geen opgang te maken. Van 1781 tot 1792 namen
twee Amerikanen, John Fitch en James Rumsey
vele dergelijke proeven, maar ook zonder goed gevolg. Ook mislukten de proeven die in Schotland
in 1787 genomen werden door Patrick Miller, James Taylor en William Smington. Het kleine stoombootje dat door die drie mannen gemaakt werd,
zien wij op de volgende bladzijde afgebeeld. In de
uit twee verticale cilinders bestaande machine werd
de stoomkracht door middel van twee ijzeren ketens overgebracht op twee ter zijde van het vaartuig geplaatste raderen. Dit stoombootje werd op
een aan Patrick Miller behoorendmeertje beproefd,
maar de uitwerkselen van den stoom waren niet
krachtiger dan indien het bootje door roeiers voortgestuwd werd, en daarom zagen de drie mannen
van verdere pogingen af.
Aan Robert Fulton, een amerikaansch ingenieur,
in den staat Pennsylvanie geboren, komt de eer
toe van de stoommachine zoodanig ingericht te
hebben dat zij geschikt is om op schepen haar
werk te doen. Hij was de zoon van een armen
ierschen landverhuizer, en kwam als leerling bij
een juwelier te Philadelphia, doch daar hij eenig
talent voor teekenen en schilderen had, verliet
hij den juwelier, en leefde eenigen tijd van zijn
penseel. Op twintigjarigen leeftijd was hij miniatuurschilder te Philadelphia. In 1786 vertrok hij
naar Europa en vestigde zich in Engeland, waar
zijn lust voor de werktuigkunde zich hoe langer
hoe meer ontwikkelde, en hij van het schilderen
afzag om ingenieur te worden. Gedurende zijn vijftienjarig verblijf in Europa, zoowel in Engeland
als in Frankrijk, onderscheidde Fulton zich door
eene menigte uitvindingen van verschillende werktuigen. Doch het vraagstuk van de stoomvaart,
dat hij in 1786 met ernst begon te bestudeeren,
werd het hoofddoel van zijne werkzaamheden. Door
volhouden in het nemen van proeven, en door bestudeering van de oorzaken waardoor die zijner
voorgangers mislukt waren, gelukte hem eindelijk
wat voor hem niemand had gedaan. In de maand
Augustus van het jaar 1803 werd een door den amerikaanschen ingenieur Fulton vervaardigde stoomboot op de Seine midden in Parijs beproefd. Doch
daar de schrandere vreemdeling in Frankrijk niet
de aanmoediging en ondersteuning ondervond die
hij wegens zijne bewonderenswaardige uitvinding
verdiende, keerde hij naar Amerika terug.
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Op den 10 aen Augustus 1807 zag men op de ri- was de Sirius van 700 tonnen, en met stoomwerkvier bij New-York een groote stoomboot, door Ful- tuigen van 320 paardenkracht. Weinige dagen na
ton gebouwd, en de Clermont geheeten. Dit vaartuig,den Sirius verliet de Great-Western, een prachtig
hoofdzakelijk ingericht zooals nog tegenwoordig de gebouwd yzeren stoomschip van eene engelsche
meeste stoombooten zijn, maakte dat de stoomvaart handelscompagnie, met stoomwerktuigen van 500
weldra in Amerika een hooge vlueht nam, vooral paardenkracht en tegelijk van zeilen voorzien, Bristen gevolge van de aanhoudende bemoeiingen van tol, en deze boot bereikte na eene vaart van 16 dagen , weinige uren
Robert Fulton,
na den Sirius, op
die in i815 te
den 23 sten April
New-York stierf,
1838 de haven
na zijn vaderland
van New-York,
met d.e machtigste
zonder op de reis
oorzaak van zijne
den minsten tetegenwoordige
genspoed onderontwikkeling en
ronden te hebben.
voorspoed begifDe stoombooten
tigd te hebben.
worden bewogen
In Europa trok
op twee wij zen, dat
men ook weldra
is
door schepvoordeel van Fulraderen of door
ton's uitvinding.
schroeven. Het
In 1812 bezat
Stoomboot van Patrick Miller, in 1787.
is
hier in elk geHenry Bell opde
rivier de Clyde in Scliotland het eerste stoom- val slechts te doen om eene as rond te draaien.
schip dat in geregelde dienst heen en weer voer; In den beginne gebruikte men het stoomwerktuig
het was naar het plan van Fulton's boot gebouwd, van Watt met de balans; daar dit werktuig echter
in de hoogte nog al ruimte vordert, ging men
en heette the Comete.
Uit Engeland verspreidde zich nu weldra de stoom- tof oscilleerende cilinders over, waarbij de zuivaart over geheel Europa. In 1816 zag men voor gerstang rechtstreeks op de kruk werkt. Onlangs
het eerst een stoomboot voor Rotterdam op de ri- zijn ook nog andere inrichtingen in gebruik gekomen, bij voorbeeld met
vier de Maas. Twintig jaar
liggende cilinders. Bij schena Henry Bell's zedige proepen
van eenige grootte zijn
ven in Schotland was de
altijd twee werktuigen voorstoomvaart reeds in het bezit
handen, die te gelijk op de
van elk beschaafd volk der
- drijfas werken. Raderschepen
geheele aarde. Alle rivieren
waren de eerste stoomboowerden nu weldra door stoomten: een as ligt dwars door
booten bevaren, en niet lang
het schip, en aan de uiteinduurde het of ook alle zeeen
den zijn de schepraderen beder wereld werden door
vestigd. Nadat deze inrichstoomschepen
doorploegd.
ting reeds vele toepassingen
Zelfs op oorlogschepen werd
en verbeteringen gevonden
de stoom toegepast, en zeker
had, bleek het toch dat zij
zal er weldra geen oorlogeenige gebreken bleef beschip meer te vinden zijn dat
houden,
die niet waren weg
niet door stoom bewogen
te nemen, en den wensch naar
wordt.
andere voortstuwings-werkAls eene aardige bijzontuigen deden ontstaan. De
derheid moet ifc-hier nog
Robert Fulton.
raderen
aan de zijden van
melden dat men in het eerst
niet geloofde dat het mogelijk zou zijn den weg het schip geven het zonder twijfel een lomp aanover den oceaan van Engeland naar Amerika met zien, zij nemen veel plaats weg, en, terwijl zij
stoombooten af te leggen, en de beroemde Dr. de gevoeligste deelen van het schip zijn, staan
Lardner bewees in een afzonderlijk werk de onmo- zij het meest aan beleedigingen bloot. Eene oorgelijkheid van zulk eene vaart. Ook naar Amerika logstoomboot kan, door een paar goed gerichte
werd dit boek verzonden, en het eerste exemplaar schoten in hare raderen, spoedig vleugellam gedaarvan werd in April 1838 door een stoomschip schoten worden. Daarom kwam men weldra op het
van Engeland naar Amerika gebracht. Deze boot denkbeeld om de yaderen door een ander middel

KENNIS EN KUNST.

1

ter voortstuwing te vervangen, en vrij natuurlijk of, wat het zelfde is, op die van het hellende vlak.
daeht men aan de reeds sedert eeuwen bekende Draait men eene sehroef in het hout, zoo gaat zij
sehroef van Archimedes. In het jaar 1825 voort; even zoo zal zij in het water dat hier de
voer de eerste schroefboot op de Teems, en dat moer der sehroef vormt, voortgaan. In het water
zal echter bij elnog veel sneller
ke omwenteling
dan grootere rade voortbeweging
derstoombooten;
niet zooveel bedoch eerst in 1836
dragen als de afwerd er een groostand
der schroefter schip, de Ardraden,
de gang
chimedes, van 80
van
de
sehroef,
bepaardenkracht gedraagt; want het
bouwd. Van toen
water geeft meue,
af vorderde men
en wijkt door de
spoedig; in 1842
drukking
van de
werd de eerste
sehroef naar aclifransche schroefteren
en terzijde.
stoomboot, de NaEen
geringe
bepoleon, van 130
De Clermont, eerste stoomboot door Fultom in Amerika gebouwd, in 1807.
weging
verkrijgt
paardenkracht gebouwd, en reeds in 1845 waagde men het een men echter altijd, en, als men de as snel laat rondder grootste stoomschepen, de Great-Britain van draaien, worden al die kleine uitwerkingen tot een
1200 paardenkracht, door een sehroef te laten voort- aanzienlijke beweging samengevoegd. De schroeven der schepen maken daarom 100, 150 en
stuwen.
soms nog meer
In onderstaanomwentelingen in
defiguur zien wij
de minuut.
zulk een sehroef
Als een stoomafgebeeld, zooals
boot door een
die onder aan het
schip, onder wasehroef voorigeter, is bevestigd,
stuwd wordt, gezoodat men aan
bruikt men geen
zulk een schip
machine van Watt
slechts aan den
om de sehroef
schoorsteen kan
rond te draaien,
zien dat het een
omdat zij niet wel
stoomschip is. De
zoo snel kan weras van de machiken als voor de
ne ligt hier niet
sehroef vereischt
De Comete, eerste stoomboot door Henri Bell in Europa gebouwd, in 1812.
dwars, maar in de
wordt. Men gelengte van het schip, en gaat waterdicht door bruikt derhalve andere machines, waarbij destoomden achtersten wand. Op het daarbuiten uitste- kracht onmiddellijk op de as der sehroef werkt.
kende gedeelte zijn de deelen bevestigd, die bij Zonder hier in bijzonderheden te gaan die ons
de snelle omdraaiing der as met een hellend vlak te ver zouden voeren, meld ik slechts dat men
tegen het water drukken,
te dien einde bezigt hetzij
en zoodoende den voortgang
stoommachines met een hovan het schip bewerken.
rizontalen cilinder, hetzij
Aan deze deelen der sehroef
machines met twee hellende
heeft men sedert haar eercilinders die op de zelfde
ste gebruik veel veranderd
as werken, en overeenkoen verbeterd, en men heeft
men met de machines die
daaraan vele vormen gegein locomotiven gebruikt worren, die de sehroef niet
den. Er is nog zeer veel over
meer zouden doen herkenstoommachines op schepen te
Schroef ran een stoomboot.
spreken;
doch ik vrees te uitnen, maar eer aan de windvleugels van een molentje doen denken. Altijd voerig te zullen worden: de locomotiven en de wegen
berust echter hare werking op die van de sehroef, waarop zij loopen, wachten ons. (Wordt vervolgd.)
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Het leven is een oogenblik tusschen twee eeuwigheden. — PLATO.
Het leven is eene reeks van bewegingen die
uitgevoerd
worden ten gevolge van de indrukken
Het hoofdkenmerk van het leven bestaat voornamelijk daarin dat het een rondloopende reeks die door de organen ontvangen worden. — CABANIS.
Het leven is een orde en een staat van dingen
van verschijnselen is, die door een inwendig bein
de deelen van elk lichaam dat het bezit, die
ginsel onderhouden en bevestigd worden.
toelaten
of mogelijk maken dat er in het lichaam
SCHELLING.
De ware algemeene aard van het leven is een eene organische beweging geschiedt, en die, zoodubbele, inwendige, algemeene en aanhoudende be- lang zij bestaan, zich met goed gevolg tegen den
dood verzetten. — LAMARCK.
weging, tot samenstelling en ontleding dienende.
Men geeft den naam van leven aan eene reeks
BLAINVILLE.
Het leven is het vermogen dat zekere lichame- van verschijnselen die elkander gedurende een belijke verbindingen hebben, van gedurende zeker en paalden tijd in de organische wezens opvolgen.
RICHERAND.
tijd en onder eene bepaalde gedaante bestaande
De som der verrichtingen die elkeen kan verte blijven, onophoudelijk in haar samenstelling een
gedeelte van de omringende zelfstandigheden ver- vullen, maakt zyn leven uit. — MORGAN.
Het leven is het vermogen van weerstand te
anderende, terwijl zij sommige gedeelten van hare
bieden
aan de algemeene wetten der natuur.
eigene zelfstandigheid aan de elementen terug geHet leven is een inwendig beginsel van werking.
ven. Het leven is dus een kringloop. — CUVIER.
Het leven is de standvastige gelykheid der verHet leven bestaat in de onophoudelijke veranderingen die de levende wezens noodwendig on- schijnselen, in betrekking tot de ongelijkheid der
dergaan, door het zonder ophouden ontvangen van uitwendige invloeden.
Het leven is de staat der bezielde wezens, zoonieuwe moleculen, bestemd om hen in stand te
lang
zij het beginsel der gewaarwordingen en bedoen blijven, en het afgeven van anderen die overwegingen
in zich hebben.
tollig geworden zijn. — AMPERE.
HET LEVEN VOLGENS VERSCHILLENDE GELEERDEN.

Het leven is het resultaat van de behoudende
pogingen der ziel.
Het instandhouden van het voor bederf vatbare
mengsel waaruit ons lichaam gevormd is, is het
leven zelve.
Het ware beginsel van het leven is tevens, en daarvan onafscheidbaar, het beginsel van het gevoel
en van de gedachte. — STAHL.
Het leven is de som der verrichtingen die aan
den dood weerstand bieden. — BICHAT.
Leven is te gelijk veranderen en gelijk blijven.

ONDERSCHEIDENE

SCHRIJVERS.

DE OOIEVAAR IN TURKIJE.

De ooievaar, een in ons land zoo algemeen voorkomende vogel, is in Engeland, dat toch zoo dicht
bij ons land gelegen is, volkomen onbekend. In
Turkije nestelt hij even goed als bij ons op schoorsteenen en andere hooge uitsteeksels van gebouwen. Niet meer dan vijf of zes paar ooievaars
nestelen in de voorsteden van Constantinopel, langs
de europeesche kust van den Bosphorus, terwijl
ROGER COLLARD.
Het leven is de bijzondere werkzaamheid der honderde schoorsteenen van de ware geloovigen
op de aziatische zijde van dien zeearm met ooiegeorganiseerde lichamen. — DUGES.
vaarsnesten gekroond zijn, tot groot genoegen van
Leven is werken en terugwerken.
de Muzelmans die er trotsch op zijn dat een zoo
Het leven is de organisatie aan het werk.
* Het leven is de eigene werking van organische orthodoxe vogel zulk een bepaalde voorkeur voor
hunne woningen toont. In het uitnemende werk
wezens op hen zelven en op de buitenwereld.
van Marsh, getiteld Man and Nature, lezen wij het
Door het leven moet de dood bepaald worden.
Het leven is een eigen vermogen van ontwik- volgende over een van die ooievaars van Turkije.
keling en inwendige verandering, waardoor zekere "Een ooievaar die zich op een der paleizen aan den
lichamen, gedurende een tijd welks duur van hun- Bosphorus genesteld had, was door het eene of
nen aard afhangt, zekere bijzondere eigenschap- andere toeval aan den vleugel gekwetst geworpen en hunne individualiteit behouden, niettegen- den, en dus niet in staat om zijne kameraden te
staande het verlies en de gestadige vernieuwing volgen, toen zij hun tocht naar de oevers van
van de stof waaruit zij samengesteld zijn, en die den Nijl begonnen. Voordat hij weder in staat
geregelde phasen, aan de soort eigen, doorloopen. was om te vliegen, werd hij gevangen, en een
stuk van de vlag van de natie waartoe het paleis
MARTIN.
Het leven is de organisatie met het vermogen behoorde, aan een zijner pooten gehouden, zoodat
hij gemakkelijk op een grooten afstand te herkenom te gevoelen. — VOLTAIRE.
Men noemt leven de werkzaamheid van de stof nen was. Toen zijn vleugel sterker werd, nam
volgens de wetten van de bewerktuiging. — ILLIGER. hij verscheidene vruchtelooze proeven om te vlie-
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en het wijfje brengt in Januari daarin van een tot
drie jongen ter wereld, die zeer goed gevormd
zijn en volstrekt niet vormlooze vleeschklompen die
door de moeder in 't fatsoen gelikt moeten worden, zooals soms verteld wordt, en waarvan het
spreekwoord "een ongelikte beer" afkomstig is.
Het is echter waar dat de jongen 30 dagen lang
blind zijn.
Als de beer bij het begin van den kouden tijd
zijn winterleger betrekt, is hij gemeenlijk zeer vet,
maar
in de lente komt hij er des te magerder weer
DE BRUINE BEER.
uit. Dat de beer gedurende den winter het vet uit
Voorheen, een dertigtal jaren geleden, zag men zijne voorpooten zuigt, en zoodoende in 't leven
bijna telkens als het kermis was een beer in onze blijft, is een oud fabeltje dat ik niet de moeite
steden. Thans schijnt die vertooning van een beer waard vind hier te weerleggen. Het mager wordie, een stok tusschen de voorpooten houdende, op den van den beer is genoeg te verklaren uit het
zijne achterpooten liep, en, zoo het heette, danste weder in het geheele organismus opnemen en verop het geluid van een trommel en een fluitje, arbeiden van het vet, gedurende den langen slaapniet meer in den smaak van het publiek te val- zuchtigen toestand waarin hij eenige maanden ter
len, of wel de arme Graubtindterlanders die met neder ligt. Het warmer worden van de lucht in
een beer Europa rondreizen, verdienen thans op het voorjaar werkt op den beer, gelijk op vele
eene andere wijze den kost. Die tegenwoordig andere winterslapers; hij wordt dan wakker, soms
in ons land een beer wil zien, is genoodzaakt zelfs in Januari, en verlaat zijn hoi; doch als het
daartoe naar Amsterdam of Rotterdam te reizen, weer op nieuw koud wordt, zoekt hij het weer op
ten minste als hij geen bewoner van die steden en valt nogmaals in slaap. De berin slaapt echter
is; en die daartoe ook niet in de gelegenheid is, niet zoo aanhoudend als de beer, omdat zij voor
moet zich te vreden stellen met het bezien van de jongen moet zorgen.
afbeeldingen en het lezen van beschrijvingen. En
De beer tast zelden een mensch aan, doch gedaar dit ongetwijfeld met de meeste lezers van dit tergd of door den honger gekweld, wordt hij tot een
tijdschrift het geval is, noodig ik hen uit de zeer gevaarlijken vijand, en ontwikkelt dan eene
plaat op de volgende bladzijde te bezien, en het behendigheid en een overleg om zijn prooi in zijne
volgende korte overzicht van het leven van den macht te krijgen, grooter dan men in zulk een
beer wel te willen lezen.
log lichaam zoeken zoude. Nilsson, een zeer geDe gewone of bruine beer, Ursus arctos, leeftloofwaardig zweedsch natuuronderzoeker, verhaalt
in alle dun bewoonde berglanden van Europa, van dat men een beer gezien heeft die,met een dood
den poolkring tot op de Alpen en Pyreneen, en paard tusschen de voorpooten, rechtop over een
verder in geheel Siberie,tot in Kamtsjatka en Ja- boomstam liep die over een bergkloof heen lag.
pan. Overal over die groote uitgestrektheid lands Het aannemen van een opgerichte houding en het
vindt men den bruinen beer, hoewel in verschil- loopen op zijne achterpooten valt overigens den
lende verscheidenheden of rassen, wat zeer goed beer veel gemakkelijker dan andere roofdieren,
door de verschillende toestanden van land en lucht daar niet slechts zijne achterpooten groote en breede
en voedsel in dat groote verspreidingsgebied te voetzolen hebben — men weet dat de beer tot
verklaren is.
de zoogenoemde zooltreders behoort, dat is tot
De meest voorkomende van alien is zeker de de dieren die met de geheele voetzool op den
beer dien men ook wel den alpenbeer heeft grond rusten, gelijk de mensch — maar ook zijne
geheeten. Deze is zeer donkerbruin van kleur, dijebeenderen en scheenbeenderen, hoewel korter
soms zelfs bijna zwart, en komt ook, maar hoogst dan die van den mensch, toch in menig opzicht
zelden, b. v. in Graubiindten, geheel wit voor. De veel op deze laatsten gelijken.
gewoonten van den beer der Alpen zijn vrij goed
In het noorden vooral wordt de beer zeer groot.
bekend. Eenzaam en ongezellig bewoont hij een Lloyd, die zeer belangrijke en onderhoudende jachtdonk°,r hoi of bergkloof, graaft op een eenzame avonturen uit die onherbergzame streken bijeen
plaats van het bosch een kuil in den grond, kiest verzameld en beschreven heeft, doodde eens een
ook wel een hollen boomstam tot woning, en ver- beer die 230 pond woog, en zegt dat men daar
genoegt zich in den zomer zelfs met de beschut- weleens beren vangt die 350 pond wegen. In Grauting die eenige overhangende takken hem geven. biindtenland wordt de beer soms gevaarlijk voor
Doch met meer zorg richt de beer zijn winter- de kudden, ofschoon hij zich dikwijls jaren lang in
kwartier in: het mannetje brengt in dat zooge- den omtrek ophoudt zonder een aanval op het vee
noemde leger den koudsten tijd in winterslaap door, te doen. Men zegt dat een beer eens op het dak

gen, maar ten laatste gelukte het hem, door een
krachtige inspanning, om een schip dat zuidwaarts
koers zette, te bereiken, en zette hij zich op de bovenbramzeilra neder. Ik zag dit alles, enbespenrde
dat hij stil op die plaats staan bleef, zoo lang als
ik hem door mijn verrekijker kon onderscheiden.
Ik vooronderstel dat hij op die wijze de reis deed,
althans hij kwam niet op het paleis terug."
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van een stal klauterde, er een gat in brak, door
die opening een koe naar buiten haalde, en baar
naar het boseh sleepte. Overigens is de beer toch
geenszins een echt roofdier, want hij leeft zoowel
van vleesch als van eieren, vruchten, wortels die
hij met zijne sterke klauwen opgraaft, en'zelfs
van boombladeren. Van honig is de beer, naar
men beweert, een groot liefhebber.
Overal wordt de bruine beer ijverig vervolgd:
de jagers vangen hem in het noorden van Europa
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vleesch wordt door rooken zeer lekker; vooral de
voorpooten zijn een kluifje voor lekkerbekken, zegt
men. Geen jacht is evenwel gevaarlijker dan die
op eene berin als zij in het voorjaar van hare jongen
vergezeld wordt: zij verdedigt zich dan woedend,
offert zich voor hare jongen op, en geeft, hoewel
doodelijk gewond, den strijd niet op voordat de
adem er uit is.
De beer klimt met het grootste gemak in boomen en bij rotsmuren op, gaat achteruit er af,

De bruine beer in zijn leger.

en Azie in vallen van zeer verschillend maaksel en maakt daarbij van het kleinste kuiltje of uiten inrichting, waarin het onvoorzichtig daarin tre- stekende puntje gebruik. Hij zwemt ook zeer goed,
dende dier of in eens gedood of levend gevangen en gaat in den zomer niet zelden een bad nemen
wordt. Bijna alle gedeelten van den beer hebben om zich op te frisschen. Jong gevangen, laat hij
waarde, of zijn ten minste in het eene of andere zich zeer goed temmen en tot onderscheidene kunstopzicht bruikbaar. De huid geeft, gelooid, een jes africhten, waaruit duidelijk blijkt dat zijn verzeer goede deken of een pelsjas; het zeer vloei- stand geenszins op een lagen trap staat. Hoe oud
bare vet wordt door het gemeen voor een uitne- de beer in het wild wordt, weet men natuurlijk
mend geneesmiddel voor onderscheidene ziekten en niet, maar in de gevangensehap heeft men wel
kwalen gehouden; en het zoetachtig smakende beren 40 of 50 jaar oud zien worden.

KENNIS EN KUNST.
WATERGLAS.

In het Handelsblad en andere kranten leest men
nn en dan eene advertentie ter aanbeveling van
waterglas voor suikerfabrieken. Ik moet bekennen dat ik voor eenige weken nog niet wist wat waterglas is. Maar nu weet ik het, en daar het wel
mogelijk is dat de een of andere lezer van Kennis en Kunst het nog niet weet, wil ik er hier
eenige regels aan wij den.
Alles is vergankelijk, niets blijft ongedeerd bestaan: bergen vergaan, gesteenten verweeren, de
hardste rots wordt tot stof, het graniet vergaat en vervalt en wordt verwoest. De muren
van Babel zijn in puin gevallen; de pyramiden
van Egypte verbrokkelen. Het kasteel van Brederode is een bouwval geworden, die gestut en gesteund moet worden. De harde straatsteenen slijten
af door het schuren van de wielen der rijtuigen;
de marmeren steenen in onze gangen slijten af
door de schoenzolen der menschen. Zelfs het ijzer
waarvan de rails der spoorwegen gemaakt worden,
slijt af. Paddestoelen en schimmelplantjes arbeiden
aan de vernieling van de planken onzer vloeren,
de vochtigheid helpt mede, en de verrotting staat
nooit stil om onze woningen te verwoesten. Sluisdeuren zijn niet tegen het water bestand; molens
en schuren moeten bezwijken voor water en wind;
schepen vergaan niet slechts door stormen, maar
ook door kleine wormen die de kiel doorboren.
Daar zijn geen grooter vernielers. van alles wat
hard en sterk en vast is dan de plassende regen
en de ijzige vorst; zelfs de keukenmeiden breken
zooveel borden en schotels, kopjes en glazen niet als
de macht die den naam van verweering draagt,
die bergen en klippen, kerken en torens vernielt. Marmerbeelden mogen onder een afdak geplaatst worden, de verweering weet er wel bij te komen.
Michel Angelo's fresco's zullen eens verdwenen
zijn, want de verweering ontziet zelfs geen kunstwerken. De elementen haten het werk van den
mensch: lucht en water zijn de vijanden van hetgeen wij maken, en — ik sprak nog geen woord
over den grootsten verwoester die er bestaat, over
het vuur. Wat is bestand tegen het vuur? Het
verteert het graan met de schuur er bij, het linnen met de kast er bij. Het verteert het paard
metdenwagen, het schip met zijn lading, het glazen paleis te Sydenham met het rivierpaard er
bij. Zou er wel iets zijn dat weerstand kan bieden aan de verweering, aan lucht en water en
vuur? Ja, dat is er — het heet: waterglas.
Wat is waterglas? Eene soort van glas, mits
een vloeibaar glas, een scheikundige verbinding van kiezelzuur en potasch. In 1818 werd die verbinding reeds door den delfstofkundige J. M. Fuchs
(gestorven in 1856) ontdekt. Het glas bestaat ook
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uit kiezelzuur en potasch, maar in een andere
verhouding — glas bestaat uit 2 tot 3 deelen kiezelzuur en 1 deel potasch, en waterglas uit ongeveer
deelen kiezelzuur en 1 deel potasch.
Maar wat is kiezelzuur en wat is potasch?
Kiezelzuur is de stof die de delfstofkundigen
kwarts noemen, en die wij in het dagelijksche
leven vuursteen, zand, bergkristal enz. heeten, al
naar de wijze waarop zij zich vertoont. Van kindsbeen af kennen wij het kiezelzuur, want dagelijks
zien wij zand. Kiezelzuur is een van de meest verspreide stoffen der aarde: het vormt een groot deel
van de gesteenten waaruit de aardkorst bestaat r
het graniet, het porfier en andere oude gesteenten
zijn voor een groot gedeelte kwarts. Die stof wordt
door rivieren van de bergen gespoeld, naar de
laagten, naar zee gebracht, en door winden en
golfslag wordt zij weder als duinen op de kust
geworpen, als duinen die landwaarts in verstuiven, en geheele landstreken kunnen bedreigen.
Die stof vormt de groote vlakten der aarde, de
woestijn Sahara, de woestijn Gobi en vele anderen, en tevens de groote zandbanken en ondiepten
in zee, de Doggersbank, deBreeveertien, deHaaks
en duizend anderen. Zy woont naast den inktkoker op de schrijftafel van den geleerde; zit verscholen in de bast van de schuurbies; verbindt
zich met kalk tot een delfstoffelijke lijm die wij
metselkalk en hydraulisehe kalk en beton noemen;
lijmt de klinkersteenen aaneen tot stevige muren;
en maakt onze bruggehoofden en sluizen en waterbrekers en dammen in zee. Zij maakt onze
messen scherp, maalt onze granen tot meel, en
versiert de broches, ringetjes en c^worc-kammen
mijner lezeressen met agaten, jaspissen, cristal de
roche en andere steenen. Kiezelzuur, kwarts, oorspronkelijk met veldspaat en glimmer verbonden
in het graniet, verbrokkeld, verweerd en tot stof
vervallen, draagt los in korreltjes en brokjes den
naam van kwartszand of kortweg zand, en vormt,
weer aaneengelijmd door verschillende bindmiddelen, zooals leem, kalk, asphalt enz., weer een vast
gesteente, zandsteen. Zuiver of bijna zuiver
noemt men het kiezelzuur bergkristal, amethist,
agaat, onyx, carneool, jaspis, chrysopraas, en met
andere stoffen verbonden geeft men het de namen
van topaas, smaragd, hyacint, granaat, opaal,
toermalijn, enz.
En die stof noemt gij kiezelzuur? zegt de lezer
misschien. Een stof die zoo hard is dat men er met
staal vonken uit slaat; die slechts door een enkele
stof gekrast kan worden, door het diamant namelijk,
zulk een stof noemt gij een zuur ? Ik meende dat
een zuur een vloeistof was, zoowat als water; de azijn
die wij 'smiddags op tafel hebben, is een vloeistof;
zwavelzuur en salpeterzuur zijn ook vloeistoffen;
kortom, alle zuren die ik ken, zijn vloeibare dingen die zuur van smaak zijn: hoe kan het kwarts
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een zuur zijn? Ik stem het u toe, die naam schijnt het kiezelzuur, nevens koolzuur, salpeterzuur, zwaal zeer verkeerd te zijn, en toch is het een groot velzuur, phosphorzuur en anderen, en tot de angeleerde, Berselius, die het kwarts den naam van dere soort de potasch of kali, nevens natron of
kiezelzuur gegeven heeft. En waarom? Omdat, soda, kalk, magnesia enz. De eersten noemt men
gelijk hij voorbeeld zwavelzuur eene verbinding is zure oxyden of zuren, de laatsten basische
van zwavel en zuurstof, ook het kiezelzuur eene oxyden of bases. Oxyde is de gemeenschappeverbinding is van de stof die men kiezel, silicium, lijke naam van alle zuurstofverbindingen — de
noemt en de zuurstof; en verder, wat vooral een zuurstof heet namelijk in de taal der geleerden
hoofdkenmerk van een zuur is, omdat het kiezelzuur oxygenium. De zuren en basen trekken elkander
in staat is om met andere zuurstofverbindingen krachtens hunne tegenovergestelde eigenschappen
een zout te vormen, bij voorbeeld met kalk (eene aan, verbinden zich met elkander, verliezen bij
verbinding van zuurstof met calcium), met leem, die verbinding hunne eigenschappen, verkrijgen
met soda, met potasch en anderen. Zulk* een zout, nieuwen, en vormen een zout. De beide bovengeeene verbinding van kiezelzuur met potasch, is noemde verbindingen van de potasch zijn dus echte
ons glas, en ook het waterglas. Gij ziet dat de zouten, het eerste is een koolzuur zout, het laatwetenschap dus een andere beteekenis aan de ste een zwavelzuur zout; het eerste heet in het
woorden een zuur en een zout geeft, als wij in dagelijksche leven potasch, maar moest koolzure
het dagelijksche leven gewoon zijn te doen. Im- potasch genoemd worden, en het laatste heet zwamers, zooals gij zelf boven gezegd hebt, zijn naar velzure potasch.
Als derhalve nu ons zand, ons kwartszand, onze
uwe meening alle zuren vloeistoffen die zuur smaken, en zouten zijn voor u dingen als keukenzout, vuursteen en andere bovengenoemde kwartssoorten
engelsch zout of bitterzout, niet waar? Al houdt een zuur zijn, en als verder het koolzuur zich gegij ook nog zoo streng vol dat keukenzout een makkelijk door een ander zuur laat verjagen, zoozout is, de wetenschap zegt toch: het is niet waar, als wij bij onze proef met zwavelzuur gezien hebkeukenzout is geen zout. Maar hierover misschien ben, dan zal misschien ook wel het kiezelzuur in
staat zijn om het koolzuur uit de koolzure potasch te
later meer.
En wat is potasch? Tot de zuurstofverbindin- jagen, en zich met de basis potasch tot een nieuw
gen die een aan de zuren tegenovergesteld karak- kiezelzuur zout te verbinden. Zeker, dat is
ter vertoonen, en daarom bases geheeten worden, het, zulk een kiezelzuur zout noemen wij een sions waterglas is een silicaat, even
behoort ook de potasch of kali. Potasch is eene licaat, en
verbinding van kalium, ook wel potassium genoemd, goed als ons venster- en spiegelglas. Het wateren zuurstof. Wat wij in het dagelijksche leven glas vertoont ons nu geen enkel kenmerk van het
potasch noemen, is eigenlijk koolzure pot- kiezelzuur meer, en evenmin een van de potasch;
asch, doch deze stof kan ons dienen om de pot- de beide oxyden, het zuur en de basis, hebben
asch te leeren kennen. Yoor een paar centen koo- door wederzijdsche vernietiging hunner eigenschappen wij een lood potasch bij den drogist; het pen zich tot een nieuw lichaam, tot een zout
ziet er als een grof, grijsachtig wit zout uit. Wij verbonden.
doen een theelepel vol van dat zout in een theeAls gij dit nu niet begrijpt, is het zekerlijk
kopje, en gieten er zekere hoeveelheid zwavelzuur mijn schuld niet. Nu willen wij zien hoe men waop — wat gebeurt er? Het begint in het kopje terglas maakt. Om dit te doen, vermengt men 45
te bruisen en er vliegt iets uit, een gas namelijk, pond zuiver kwartszand met 30 pond potasch, en
koolzuurgas, het zelfde gas dat bier en champan- doet er § pond poeder van houtskool bij, om het,
jewijn doet schuimen, en in selters en fachinger zooals men dat noemt, te klaren. Daarna doet men
water parelt. Dat koolzuur moest de potasch ver- het mengsel in een vuurvasten aarden kroes; laat
laten toen het zwavelzuur er bij kwam, want het het daarin smelten, en houdt het eenige uren in
zwavelzuur is een veel sterker zuur dan het kool- gesmolten toestand. Ondertusschen ontwijkt het koolzuur, en joeg dus het laatste op de vlucht. Wij zuur van de potasch, en gebeurt de scheikundige
hebben dus nu in ons theekopje zwavelzure vereeniging van de beide oxyden. De gesmoltene
potasch gekregen, en als wij nu ook het zwa- massa wordt nu met water gekookt, totdat zij
velzuur er uit nemen — ik meen in onze gedach- volkomen opgelost is; daarna wordt die vloeistof
ten — dan houden wij een stof over die eerst met tot de verlangde dikte uitgedampt, en vervolgens
koolzuur, daarna met zwavelzuur verbonden is ge- als waterglas in den handel gebracht. De zoogeweest, en nu een niet zure verbinding is van noemde sterkte van het waterglas is verschillend:
zuurstof met kalium, een zoogenoemde basis, die den men levert het 33-gradig, 40-gradig, en 66-gradig;
naam van potasch of kali draagt. Er zijn derhalve dit beteekent dat er in 33-gradig waterglas in de
— laat ik u dit in 't voorbijgaan even doen op- 100 deelen 33 deelen vast waterglas en 67 deelen
merken — twee zeer verschillende soorten van water aanwezig zijn. Naar de scheikundige zuizuurstofverbindingen. Tot de eene soort behoort verheid van de gebruikte grondstoffen — want het
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is te begrijpen dat er met liet zand en vooral met gecalcineerde soda (dat is, watervrije koolzure soda)
de potasch vele vreemde bestanddeelen verbonden en 3 pond poeder van houtskool, dooreengemengd.
moeten zijn — verkrijgt men een meer of minder Prof. Heeren te Hannover heeft nog een derde
gekleurd waterglas. Daar nu de potasch gemakke- soort van waterglas uitgevonden, bestaande uit 15
lijk te zuiveren is, omdat zij zoo oplosbaar is, deelen potasch, 5 deelen gecalcineerde soda, en
komt het bij het maken van waterglas vooral er 30 deelen kwartszand. Dit waterglas is zeer opop aan of men over zuiver kiezelzuur kan beschikken. losbaar in water, het is potasch-soda-waKwarts in kristallen, zoogenoemd bergkristal of t erglas.
cristal de roche, is zeker dus het beste, doch daar
ONGEZONDHEID VAN RIJSTVELDEN.
zulke kristallen voor onderscheidene andere einden
Het
is
bekend dat de rijst een plant is die in
zeer gezocht zijn, moet men zich met minder dure
stoffen behelpen. Zeer geschikt is onder anderen het water groeit. De velden waarop ryst gekweekt
de zoogenoemde infusorienaarde of trip el, wordt, moeten daarom onder water gezet kunnen
eene soort van kwartszand, die volgens de onder- worden. Daartoe wordt het veld waarop rijst gezoekingen van Ehrenberg uit millioenen en milli- zaaid zal worden, in afdeelingen verdeeld, die als
oenen kleine schelpjes of schalen van infusorien, breede trappen boven elkander liggen, en waarvan
en bijna geheel uit zuiver kiezelzuur bestaat, met de bovenste zoo hoog ligt als het kanaal of de
slechts 2{ ten honderd bewerktuigde stoffen. Te rivier waaruit het water, om het land te bevloeien,
Bilin in Bohemen, onder Berlijn, in de Lunebur- afgeleid zal worden. Zoodoende heeft men het
gerheide en elders vindt men dikke aardlagen voordeel dat het water, na over den bovensten
die geheel en al uit zulke kwartsschalen bestaan akker gevloeid te zijn, op den volgenden over loopt,
— in de Luneburgerheide zelfs een laag van meer en zoo op den derden, enz., en dus kan de zelfde
dan 9 el dikte. Of het zand onzer duinen geschikt waterstroom voor het geheele veld dienen, teris om er waterglas van te maken, weet ik niet; wijl, zooals van zelf spreekt, de laagste afdeeling
dat is te zeggen, ik weet wel dat het grooten- toch altijd nog hooger moet liggen dan het kanaal
deels kwartszand en dus kiezelzuur is, maar het of het moeras waarin het water afloopt. Door zulk
is mij niet bekend hoeveel ten honderd bewerk- een inrichting wordt er zekere mate van hydrostatuigde of andere onbewerktuigde stoffen in het tische drukking aan het water gegeven, dat de
duinzand voorkomen, zooals kalk, leem enz. Het rijstvelden bevloeit: het dringt daardoor gedeeltelijk
zou wel de moeite waard zijn dit eens te onder- in den grond, en dat ingedrongene water verspreidt
zoeken.
zich in de omliggende landerijen, soms tot op een
Als men bij het maken van waterglas het pro- afstand van niet minder dan anderhalf uur gaans.
duct volkomen droog stookt, wordt het moeielijk Niet de rijstvelden alleen, maar ook alle omliggende
in water oplosbaar, daarom wordt het slechts tot landerijen zitten dus vol water. Daardoor is de
een dik vloeibare massa uitgedampt, en zoo in rijstbouw zoo nadeelig voor de gezondheid van den
blikkenflesschen gedaan en verzonden. Om het nu rijstbouwer, dat slechts de behoeften van een dichte
weder te verdunnen, is kokend water voldoende.
bevolking de opoffering van menschenlevens in streHet waterglas wordt tot onderscheidene einden ken waarin rijst verbouwd wordt, kan rechtvaargebruikt, zooals om verweerde muren en steenen digen. Het klimaat van de zuidelijke staten van
versierselen te doortrekken, en zoo weer even hard Amerika is voor den blanke niet volstrekt ongeals vroeger of wel nog harder te maken; om voch- zond, maar hij kan nauwelijks een enkelen nacht
tige muren te vernissen ; om hout tegen hitte be- in de buurt van rijstvelden slapen, zonder door
stand te maken, en tot vele andere zaken.
een gevaarlijke koorts aangetast te worden. In
Nu nog een paar opmerkingen. Het gewone glas Lombardije en Piemont is de nabuurschap van rijstis meestentijds geenszins zulk een eenvoudig sili- velden wel niet zoo gevaarlijk als in Zuid-Carolina
caat als ik boven gezegd heb; gewoonlijk is het en Georgie, maar toch voor menschen en dieren
eene vereeniging van twee silicaten of kiezelzure zeer ongezond. "Niet slechts neemt de bevolking
zouten. Boheemsch kristalglas bestaat bij voorbeeld af, waar rijst groeit, zegt EscourrouMilliago, maar
uit 1 potasch en kiezelzuur, en 2 kalk en kiezel- zelf de kudden worden door typhus aangetast."
zuur; en het fransche spiegelglas uit 1 soda en
kiezelzuur, en 2 kalk en kiezelzuur. Als ge eens
VERANDERING VAN DENKWIJZE.
leest dat er een waterglas is dat men kali- of
Het is niet slechts te verontschuldigen maar zelfs
potasch-waterglas noemt, danmoogtgedaar- nuttig om van meening te veranderen, als men onder
uit begrijpen dat er ook nog een andere soort van die verandering verstaat den redelijken vooruitgang
waterglas is, en deze noemt men natron-of so da- van het verstand dat elken dag een al ruimeren
water glas, omdat hier een andere basis, natron en ruimeren horizon omvat, en tevens behoudt wat
of soda namelijk, de potasch vervangt. De berei- er goed en waar was in hetgeen het reeds bezat,
ding is echter de zelfde: 45 pond kwarts, 23 pond
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De schilder, wiens portret wij hier zien, was
een der beste fransche schilders der tegenwoordige
eeuw. Een korte levensschets van dezen merkwaardigen man zal hier zeker niet ongevallig zijn.
Alexandre Gabriel Decamps was geboren op den
3den Maart 1803 te Parijs. Hij stierf op den22sten
Augustus 1860 ten gevolge van een ongeluk, hem

DECAMPS.

overkomen doordat het paard dat hij bereed, op
hoi ging in het bosch van Fontainebleau, waardoor hij met geweld tegen een boomtak geslingerd
werd, en met verbrijzelde borstkas ter aarde stortte.
Zoo algemeen als men steeds zijne werken bewonderd had, even algemeen was ook de rouw die
zich bij dat te vroeg geopende graf uitte.
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"Daar bleef ik drie jaren, en toen ik genoeg
Decamps heeft zijne eigene levensgeschiedenis begebruind
was door de zon, gehard genoeg om bloo'tschreven: ik neem er eenige zinsneden nit over,
om den man te doen kennen zooals hij dacht over hoofds door weer en wind te loopen, en een onverstaanbaar patois sprak, werd ik naar Parijs terug
zich zelven en over zijne knnst.
Na eerst verhaald te hebhen hoe hij als kind gebracht. Langen tijd maakte ik daar een figuur
naar een bijna onbewoond dal in Picardie gezonden als een jonge vos die, met een touw om den halsaan den poot van een tafel vastgebonden is.
werd, zegt hij het volgende:

l)e oude herder , van Decamps.

"Ik dwaalde daar rond door bosschen en moerassen. Daar heb ik zeker dat wilde en ruwe verkregen dat men mij steeds verweten heeft. Ik zag
hoe boerekinderen daar ruwe beeldjes van krijt
maakten, en deed het weldra ook, maar volgde de
mij gegevene voorbeelden slaafsch na, en het genie
openbaarde zich volstrekt niet.

"Mijn goede moeder die zulk eene methode van
opvoeding zeer afkeurde, slaagde er eindelijk in
om mij wat te temmen en te ontbolsteren, en ik
moest aan het leeren van het latijn. Jaren lang
spookten de bosschen en heggen en weiden nog in
mijn hoofd om; ja soms kwamen mij de tranen in
de oogen als ik er aan dacht. En toen ontwikkelde
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beginsel is op zich zelf een kwaad. Elke meester
gaat van een theoretisch punt uit. Rembrandt was
misschien de eenige meester die in eens zijne theorie
en zijne praktijk bezat zonder die ooit geleerd te
hebben; ook moet hij, zoo niet als de grootste,
ten minste als de buitengewoonste schilder beschouwd worden die er ooit geleefd heeft.
"Maar wat praat ik hier lang over! Elk echt
kunstenaar heeft al deze dingen in zijn hoofd, en
wat behoef ik die dan op het papier te zetten. Maar
mijn papier moet toch vol. En wat doen de meesten
anders als zeggen en herhalen wat anderen voor
hen gezegd hebben? Die uitweidingen hebben mij
van mijn onderwerp afgetrokken: ik keer er dus
toe terug."
Het bovenstaande is zeker genoeg om ons den
geest van den man te leeren kennen wiens mannelijk gelaat wij uit de gravure op bl. 220, naar
eene photografie gegraveerd, leeren kennen. Laat ons
nu eenige woorden zeggen over zijn talent. Terstond
reeds merken wij zijne oorspronkelijkheid op. Vele
schilders weten te behagen, tetreffen, en zelfs zich
zeer hoog te verheffen, door bijna stap voor stap
en met een soort van eerbied den weg te volgen
door groote meesters gebaand. Wie zou geen bewondering gevoelen voor de voornaamsten van
Rafael's leerlingen ? Men zou menig oorspronkelijk
schilder kunnen noemen, die toch niet tegen hen
bestand is. Om recht te hebben op toejuiching en
roem, is het niet genoeg niemands leerling tezijn:
de onschatbare gave der oorspronkelijkheid moet
aan den eenen kant vergezeld gaan van zekere
mate van echte, innige, volhoudende kracht, en
aan den anderen kant moet zij den kunstenaar die
haar bezit niet los maken van elke traditie, van
elk gebruik van zijn tijd en zijn land. Het is niet
onmogelijk dat een schilder een voorgevoel bezit
van hetgeen de kunst in een min of meer verwijderde toekomst zijn zal; maar als zijne tijdgenooten
geen smaak vinden in zijne stukken, hoe zal hij
zich daarover kunnen beklagen? Hij werkt voor
hen niet, en hij hope door een volgend geslacht
beter begrepen te zullen worden. De oorspronkelijkheid van Decamps had niets wat men excentriek
zou kunnen noemen. Zij was natuurlijk en oprecht:
geen criticus heeft er ooit aan gedacht om hem
van gemaaktheid of van overmoed te beschuldigen.
Grelijk Watteau, Chardin, Prudhon, Gericault en
andere meesters der fransche schilderschool, had
Decamps, om zoo te zeggen zonder het te willen
en zonder er naar te streven, eene volkomen persoonlijke wijze van zien en eene volkomen eigene
wijze van voorstellen van het geziene geleerd, en
wel op een zeer ruim veld. Want hij sehilderde
van alles. Hij slaagde zoowel in de historie als in
"In het onderwijs heeft elke theorie hare waarde het genre en het landschap; met het zelfde geluk
als zij een uitvloeisel is van een goed oordeel: zij heeft hij tooneelen uit Europa en uit Azie geschilis de stok van den blinde. De afwezigheid van een derd. Vooral zijne aziatische studien hebben iets

zich langzamerhand in mij de lust om met verf
te kladden, en die heeft mij sedert nooit verlaten.
"Op school sloot ik vriendschap met een schoolkameraad, een geestigen jongen met een uitmuntenden aanleg, Philibert Bouchot, die jong gestorven is. Zoodra het mij toegestaan werd, kwam ik
als leerling hij diens vader, die schilder was. De
heer Bouchot gaf mij veel goeden raad en leerde
mij veel, zooals wiskunde, architectuur en doorzichtkunde. Ik verliet hem echter, en kwam in het
atelier van den heer Abel de Pujol, die door
zijn schoon schilderstuk, de Marteldood van
St. Stephanus, eene plaats onder onze eerste schilders ingenomen had. In het eerst arbeidde ik met
vlijt, maar mijn meester, een goed en inschikkelijk mensch en steeds met werk overladen, was niet
geschikt om mij het nut en belang van ernstige
studien onder het oog te brengen: ik vond die vervelend en eentonig, en verliet het atelier. Toen
sehilderde ik te huis eenige kleine stukjes, men
kocht die mij af, en van toen af was het met mijn
opvoeding voor schilder gedaan. Desniettemin heb
ik groote verplichting aan een liefhebber, die eigenlijk voor kunstenaar in de wieg gelegd was, den
baron dTvry. Door zijn goeden raad en zijn warm
gevoel voor de kunst onttrok hij mij dikwijls aan
de moedeloosheid en den tegenzin in den arbeid
die mij nu en dan overvielen; tot zijn dood toe
vereerde die achtenswaardige en beminnelijke man
mij met zijn vriendschap.
"Ik heb verscheidene malen gereisd, eerst in
Zwitserland, toen in het zuiden van Frankrijk,
later in den Levant, en het laatst in Italie. Ikbeproefde onderscheidene genres, als op den tast,
wankelend, struikelend over de boomwortels en
steenbrokken op den weg, en mij vasthoudende aan
de doornheggen en struiken aan den kant, zonder
theorie, zonder richting, gelijk aan een zeeman
zonder kompas, en soms jagende naar het onbereikbare en onmogelijke.
"Als bij toeval was ik een volgeling van David
geworden, en voelde mij nu als ontwapend en ontbloot; want ondanks de groote en ontegenzeggelijke
verdiensten van dien schilder was hij toch geen
goed waarnemer en verachtte hij elke oude overlevering : — Zie de natuur! Zie de ouden! dat was
toen de groote les; een les die, wel beschouwd,
op een dwaasheid uitloopt. Als het genoeg is de
oogen te openen, kan de eerste boer de beste het
wel doen; de honden zien ook. Het oog is zonder
twijfel de trechter en de hersenen het vat, het
oog is de kolf en de hersenen de ontvanger; maar
men moet er mede weten om te gaan: niet ieder
die een kolf bezit, is een scheikundige: men moet
leeren zien!
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komen zachtheid en welwillendheid te kennen,
ofschoon hij zelden dengenen aanzag met wien
hij sprak. Zijn uitzicht was kalm; zijn huid niet
bleek en niet gekleurd en zeer fijn. In een woord
zijn geheele persoon zonder juist schoon te zijn,
was zeer bevallig: men voelde zich door hem
aangetrokken."
Zoo was Mahomet. Hij stierf in 632 te Medina.
In de oudste geschiedenissen wordt reeds over
Arabie gesproken. De oorspronkelijke volkstammen
van dat land waren moedig en schrander, vrijheidlievend en dapper. In ontoegankelijke gebergten
wonende, duldden zij nooit het jukvan denvreemdeling. Het is bekend dat er een groote verwantschap tusschen de arabische en de chaldeeuwsche,
syrische, hebreeuwsche, egyptische en abessinische
talen bestaat, en dat was een der hoofdoorzaken
DE O U D E A R A B 1 E R E N .
van de verspreiding van het islamismus in Afrika
Het groote gedeelte van het vasteland van Azie en Azie.
dat den naam van Arabie draagt, wordt verDe opvolgers van Mahomet, onder den naam van
deeld in Steenachtig Arabie, Woest Ara- Kalifen bekend, behaalden de eene overwinning
bie en Gelukkig Arabie of Yemen. De beide na de andere. Met den koran in de eene hand en
heilige steden der Arabieren, Mekka en Medina, het zwaard in de andere, namen zij achtereenvolliggen in steenachtig Arabie of Hedjaz.
gend Perzie, Syrie, Egypte en eindelijk Spanje
Daar was het dat in het eerst der zevende eeuw in. In 713 waren zij reeds in het voile bezit van
van onze jaartelling een merkwaardige omwente- het laatstgenoemde land. Zelfs drongen zij tot in
ling uitbarstte, die haren invloed weldra over de Gallie door, en namen dat land in tot aan de
helft van Azie en van Afrika en over een groot vlakten van het oude Poitou.
gedeelte van het zuiden van Europa deed gevoelen.
Men zou zich bedriegen door de Arabieren ten
Een man die eerst kameeldrijver was geweest tijde van Mahomet voor een barbaarsch volk te
en daarna als bediende bij een rijk man zijn kost houden, en ook zou men zich zeer bedriegen door
moest winnen, werd het beginsel en het hoofd te meenen dat zij zich tegenover de volken die
van die gedenk waar dig e omwenteling. Maar het zij aan den koran wilden onderwerpen, als onmeewas ook een man met groote intellectueele en doogende overheerschers gedroegen. Aboe-Bekr die
moreele eigenschappen, en bovendien was hij een in 632 bij meerderheid van stemmen tot Mahomet's
man van genie. Die man was Mahomet. Dehisto- opvolger werd benoemd, sprak de stammen die
rische overlevering zegt van dien man: "Mahomet opgeroepen waren om onder de heilige banier te
was niet groot van gestalte maar krachtig gebouwd; strijden, volgenderwijze aan:
"Gaat, dappere krijgers, gaat, en weet dat gij,
zijn borst en schouders waren breed; zijne handen en voeten opmerkelijk ontwikkeld, wat ook strijdende voor den godsdienst, aan God gehoorhet geval was met al zijne beenderen; zijne ge- zaamt. Zorgt er voor niets te doen als wat recht
wrichten waren fijn, en zijne ledematen vleezig en billijk is: die anders doen, zullen niet voorzonder lomp te wezen; zijn hals was lang, blank spoedig zijn. Als gij uwe vijanden ontmoet, geen zeer welgevormd. Zijn hoofd was zeer groot; draagt u dan als dappere mannen. Als gij overwint,
het voorhoofd hoog en steeds effen; de neus groot doodt dan de kinderen niet, noch de vrouwen, noch
en een weinig gebogen met even opgewipten top; de grijsaards; vernielt de palmboomen niet, verde mond groot met zeer witte, ver van elkander brandt het graan niet, houwt de boomen niet om,
staande tanden. De dunne wenkbrauwen waren doet het vee geen leed, met uitzondering van de
gescheiden door een ader die in oogenblikken van beesten die gij verplicht zult zijn te dooden voor
gemoedsbeweging opzwol; de zwarte schitterende uw voedsel. Eindelijk, houdt getrouw het eens geoogen werden door lange oogharen beschaduwd. geven woord."

levends en tevens poetisch dat terstond den beschouwer treft, en niemand doet twijfelen of het wel
waar is wat zij voorstellen.
Men heeft Decamps soms met zijne tijdgenooten
vergeleken. Doch hij is met niemand te vergelijken,
hij behoort tot geene school, hij staat alleen op
een sport van den ladder des roems. Hij roemt er
op nooit een vierkante duim doek gecopieerd te
hebben. Decamps is eenepersoonlijkheid, zijnmanier,
zijnefiguren zijn niet met die van anderen te vergelijken. Daarmede willen wij niet zeggen dat niemand hem geevenaard heeft, hetzij in coloriet,
hetzij in teekeningj neen, maar oorspronkelijkheid
blijft de groote titel van Decamps, en daarin is
nooit iemand hem te boven gegaan.

Zijn dik haar, zoo zwart als git, hing in krullen
tot op zijne schouders; zijn baard en knevel waren zeer dicht. Wat dikwijls met zeer krachtige
mannen het geval is, was zijn houding* slecht en
gebogen; zijn gang, ofschoon snel en licht, had
iets moeielijks, het scheen alsof hij altijd een
helling afdaalde. Overigens gaf zijn geheele voor-

De Romeinen verwoestten de overwonnene landen: zij vernietigden de overwonnene volken onder den druk van zware schattingen, en bijna
overal vernielden zij de gedenkteekenen van wetenschappen en kunsten. Het gedrag der Arabieren was geheel anders. Zij werden niet, zooals de
Romeinen, door begeerlijkheid verteerd; als zij
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een volk aan zich onderwierpen, gehenrde het minder om zich met den buit te verrijken, dan wel
om het den koran te brengen. In een oogenblik
van overspanning mogen zij eenige theologische
boeken verbrand hebben, maar niets in hnn gedrag noch in hnnne gewoonten geeft te kennen dat
zij stelselmatig verwoestten. Integendeel, het is
zeker dat de Romeinen in Italie, in Sicilie, in
Carthago en elders eene menigte boeken over wetenschap , letterkunde en geschiedenis handelende,
verbrandden, en dat later de Christen en, het voorbeeld der Romeinen volgende, gedurende de kruistochten verscheidene groote en rijke bibliotheken
verbrand hebben. Het is meer dan genoeg bewezen dat de beroemde bibliotheek van Alexandrie
niet door de Arabieren verbrand is, zooals men
op het gezag van sommige schrijvers meent.
In den tijd toen de Arabieren, nit de gebergten
van Steenachtig Arabie komende, zich over Azie,
Afrika en de eilanden der Middellandsche zee begonnen te verspreiden, was de heidensche beschaving in groot verval. In Griekenland en Italie
werden wetenschappelijke studien verwaarloosd,
de kunsten werden niet meer beoefend, de goede
smaak was verloren; en in Egypte was de toestand niet beter.
Gelijk het evenwicht in de natuur op zekere
tijden van het jaar door stormen en buitengewone
ontwikkeling van electriciteit hersteld wordt, zoo
ook ontstaan er in het maatschappelijke leven soms
omwentelingen, waarvan het gevolg is hetzij de
herleving van eene kwijnende beschaving, hetzij
het ontstaan van eene nieuwe, als de oude uitgeput is.
Machtig en groot geworden verzamelden de Arabieren met zorg de overblijfselen en gedenkteekenen
van kunsten en wetenschappen die nog in Egypte
en Griekenland gevonden werden. Zij vormden
bibliotheken en museums van natuurlijke historie.
Zij stichtten academien, scholen en observatoriums.
De grieksche letterkunde trok hen niet aan, zij
verschilde te veel van de arabische, maar zij vertaalden de werken der grieksche wijsgeeren. Zij
leiden zich toe op sterrekunde, natuurlijke historie, rekenkunst, en vooral op de geneeskunst , die
zij uit de geschriften van Hippocrates en Galenus
leerden.
De Kalifen moedigden den handel aan, enbouwden schepen. Weldra stonden de Arabieren zoowel
te land als te water in betrekking met alle beschaafde volken. Zij drongen door tot in Indie,
in China en Japan, en verzamelden daar kundigheden die den Grieken geheel onbekend waren
gebleven.
Doch voor de arabische overheersching waren
de grieksche letterkunde en wetenschappen reeds
in Perzie en Syrie doorgedrongen. Ziehier hoe
dat kwam.

In 428 werd een monnik van Antiochie, Nestorius geheeten, tot het patriarchaat van Constantinopel verheven. Door een hevigen haat tegen de
Arianen bezield, en zelf niet vast in de leer zijnde,
gaf de patriarch Nestorius zekere meening over de
H. Maagd te kennen, die ten gevolge had dat hij
gee'xcommunieerd werd. Een algemeen concilium
werd toen te Ephese gehouden. Daar werd hevig
geredetwist, en eindelijk werd men handgemeen,
en gedurende verscheidene dagen stroomde er bloed
in de straten van Ephese. Nestorius werd verbannen, en stierf in ellende op de grenzen van Libye.
Maar zijne leer stierf niet met hem; integendeel, weldra was zij in Azie bloeiende. Yerplicht
om hun vaderland te verlaten, stichtten de Nestorianen eene school te Edessa, eene school die
zeer beroemd werd, en waarheen jongelieden uit
onderscheidene landen, maar vooral uit Perzie en
Syrie, zich begaven om hunne studien te voltooien.
De koningen der Sassaniden begunstigden de
Nestorianen, en toen een weinig later keizer Justinianus de Eerste de scholen van Athene en
Alexandrie had doen sluiten en de scholieren en
professoren had verstrooid, gingen vele geleerden
een toevlucht in Perzie zoeken, omdat zij zeker
waren daar wel ontvangen en beschermd te zullen worden.
De Nestorianen vertaalden de meest geachte oude
schrijvers in het chaldeeuwsch en in het syrisch,
en maakten zoodoende de studie voor de volken
van Azie gemakkelijk. De werken van Aristoteles,
Theophrastus, Galenus en Dioscorides waren dus
reeds in Perzie en Syrie bekend toen de arabische overheersching zich daar vestigde. Onder de
Kalifen werden vervolgens al die syrische overzettingen van de wetenschappelijke werken der
Grieken in het arabisch vertaald, en zoo kwam
het dat van Indie tot Spanje, van de oevers
van den Tiger tot die van den Guadalquivir de
wetenschappen zich konden verspreiden onder volken
die reeds eene letterkunde en een godsdienstige
wijsbegeerte bezaten, en gansch niet van verbeelding ontbloot waren. En zoo rees het intellectueele
waterpas overal waar de Arabieren zich vestigden.
Het was in de achtste eeuw toen die groote beweging zich in het oosten vertoonde. Ongeveer
ten zelfden tijde waarin Karel de Groote in Frankrijk de carlovingische scholen stichtte, vestigde Al-Mansor te Bagdad een groote universiteit.
Bagdad, een stad van het oude Chaldea, op
den oostelijken oever van den Tiger in een der
heerlijkste landen van de geheele aarde gelegen,
werd nu in weinige jaren eene bloeiende stad.
Aan de Kalifen had zij haren bloei, hare liefde
voor de studie en hare ontwikkeling te danken.
De dichters van dien tyd noemden haar de Stad
van den vrede.

In de geschiedenis van de Kalifen van Bagdad
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moet men de beschrijving der monumenten van
Bagdad lezen, om een denkbeeld te krijgen van
de rijkdommen en meesterstukken van alien aard
die deze heerlijke stad bevatte. Dank zij den Kalifen
Al-Mansor, Haroen-al-Raschid, Al-Mamoen en verscheidene anderen die de letteren en wetenschappen
beminden en beoefenden, werd de school van Bagdad groot en verspreidde haar licht ver in het rond.
Na Al-Mamoen, den zoon en opvolger van Haroen-al-Raschid, scheen zij langzamerhand af te
nemen, hetzij dat zij niet goed bestuurd werd,
hetzij dat door verkeerde reglementen mannen geweerd werden die groote talenten bezaten, maar
verdacht bij de regeering omdat zij onafhankelijk
van geest waren.
In de negende eeuw na Christus bloeide de
school van Bagdad het sterkst, en had zij het
hoogste toppunt van haren glans bereikt. Al-Mamoen had een astronomisch observatorium doen
oprichten. Op zijn bevel werd de lengte van een
graad van den meridiaan gemeten in de vlakten
van Sennaar, om de ware grootte van den aardbol
te leeren kennen. Maar er is ondervinding en tijd
noodig om nauwkeurige geodesische metingen te
doen: de astronomen van Bagdad konden geen
juiste kennis verkrijgen van den boog dien zij gemeten hadden.
Al-Mamoen was een groot man: na den dood
van zijn vader kalif geworden, gaf hij als hoofd
van den staat, als geleerde, als mensch, voorbeelden van gedragingen die volkomen onbekend
waren in den zelfden tijd in onze westersche landen. Tot een voorbeeld daarvan diene hier iets
dat eenig is in de geschiedenis: toen hij Michiel
den Derde* keizer van Constantinopel, overwonnen
had, sloot hij vrede met hem op voorwaarde dat
de keizer hem toestond alle nog niet in het arabisch vertaalde wijsgeerige werken te verzamelen?
die in Griekenland te vinden waren, om die in
het arabisch te laten overbrengen. In onze tegenwoordige tijden zijn de vredesvoorwaarden die het
hoofd van een staat zijn overwonnen vijand oplegt,
gewoonlijk van een geheel anderen aard.
In het begin van de elfde eeuw taande de luister der school van Bagdad, en eindelijk ging zij
geheel te niet. Reeds in 997 had Mahmoed de
Ghaznevide zich van het kalifaat gesclieiden en
een nieuw rijk gegrondvest. Die scheuring werd
het sein tot de verdeeling van het arabische rijk
in verscheidene onafhankelijke rijkjes, zooals dat
van Kerman, Aleppo, Damascus en anderen, die
weldra aan Perzie schatplichtig werden, omdat zij
niet in staat waren hunne onafhankelijkheid te
verdedigen. Doch te midden van die staatkundige
verdeeldheid doofde de fakkel der wetenschap niet
uit: zij veranderde slechts van plaats, en verliet
Azie. Van nu af schitterde zij in Afrika, en later
in Spanje.

Toen ontstond de school van Cairo. Ben-al-Nabdi
die te Cairo woonde, vertelt dat de bibliotheek
van die stad zes duizend manuscripten over sterrekunde en rekenkunde bevatte. Ebn-joenis, gestorven in 1007, was de stichter van die school. De
beroemdste zijner opvolgers was Hassem-ben-Hackem, een sterrekundige die meer dan tachtig werken schreef, eene menigte sterrekundige waarnemingen deed, en een commentarius op den Almagestus van Ptolomeus samenstelde. Maar nauwkeurige berichten over de werken van de arabische
wijsgeeren der scholen van Egypte en oostelijk
Afrika hebben wij niet.
Toen Spanje door de Arabieren ingenomen was,
werd dat land zeer schielijk het middenpunt van
een hoog ontwikkelde beschaving, en niet lang
duurde het of het was met prachtige gebouwen
overdekt. Grenada, Cordova, Toledo schitterden
met heerlijke paleizen blinkende van marmer en
goud, en niettegenstaande al dien rijkdom blonken
al die gebouwen en monumenten minder uit door
de schatten die zij bevatten, dan door sierlijkheid
en goeden smaak.
Toen vond men in de arabische steden niet dat
stuitende contrast tusschen de hoogste weelde en
de diepste ellende, dat onze hedendaagsche europeesche steden zoo treurig maakt. De zachte zeden
en de voorschriften van den koran konden dat
niet duiden in een tijd toen de wet van den profeet zorgvuldig gehoorzaamd werd. De arbeid en
de matigheid maakten dat het elkeen wel ging?
zelfs in de laagste klassen des volks.
In alle groote steden der Arabieren in Spanje
waren scholen vol leerlingen van alle kanten samengevloeid. Die van Cordova was vermaard niet slechts
in geheel Europa, maar ook in een groot gedeelte
van Azie. Van alle kanten kwam men te Cordova
om professoren, geleerden, kunstenaars, geneesheeren te raadplegen. Uit Egypte ging men er heen,
uit Perzie, zelfs uit Bagdad, ofschoon Bagdad zeer
beroemd was in alles wat wetenschappen en kunsten
betrof. En wat wel bewijst dat de arabische beschaving zich gemakkelijk over het geheele westen
van Europa verspreid zou hebben, indien de Arabieren niet uit Spanje verjaagd.waren geworden
door de christenen die veel onbeschaafder waren
dan zij, is dat beroemde catholieken, soms zelfs
vorsten, naar Cordova gingen om daar geleerden
te raadplegen, of zich door musulmansche geneesheeren te doen behandelen.
In de tiende eeuw was Spanje zekerlijk het land
dat in elk opzicht in geheel Europa den eersten
rang innam. Cordova had toen eene bevolking van
drie honderd duizend wielen. Hare scholen waren
voor haar een bron van rijkdom. Hare paleizen,
hare moskeeen, hare monumenten, alles bewees
dat in Cordova wetenschappen en kunsten bloeiden*
Hare groote moskee, in 770 onder de regeering van
29
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Abderahman gebouwd, was een ontzaglijk gebouw
dat door een boscb van zuilen van marmer, graniet
en porfier gesteund werd. Zij had negentien zuilengangen, elk met een bronzen poort. Van binnen
werd dit gebouw verlicht door vier duizend zeven
honderd lampen.
De beschaving had haar toppunt in het oosten
bereikt toen de arabische staten verwoest werden,
tijdens de kruistochten en kort daarna, in alle
landen die door de christenen ingenomen waren.
En echter werden wetenschappen en kunsten nog
langen tijd in Syrie, Perzie, Spanje, en zelfs in
Egypte beoefend. Als men de werken van Casiri,
Herbelot, en Leo den Afrikaan leest, moet men zich
verwonderen hoe het mogelijk was dat men in landen waarin de drukkunst onbekend was, zulke
ontzaglijke hoeveelheden boeken over letterkunde
en wijsbegeerte heeft kunnen opstapelen. Indien
men den catalogus die tegenwoordig op de bibliotheek van het Escuriaal bewaard wordt, doorloopt,
staat men verbaasd over het groote getal arabische
schrijvers die in Spanje geboren waren, en over
de menigte boeken die men aan de pennen dier
schrijvers. te danken had.
De groote arabische bibliotheken bewijzen twee
dingen. In de eerste plaats dat als de Arabieren
zich in de door hen overwonnene landen meester gemaakt hebben van een groot gedeelte der boeken
die de oudere bibliotheken uitmaakten, zij zulks
deden om hen te bewaren, om hen voor het onderwijs van het volk te doen dienen, en niet om
hen te vernietigen; en in de tweede plaats dat
sedert onheuglijke tijden, zoo wel in Azie en
Afrika als in het oosten van Europa, de menschelijke kennis reeds een zeer groote hoogte bereikt had.
In de middeneeuwen vloeide het oosten over van
boeken. Bijzondere personen zelfs bezaten groote
bibliotheken.' Leo de Afrikaan verhaalt te dezen
opzichte een feit dat waardig is om hier vermeld
te worden. Het betreft een geneeskundige dien de
sultan van Boekara tot zich wilde lokken, en wien
hij te dien einde de schitterendste voorslagen deed.
Die geleerde sloeg echter alles af, omdat hij geen
afstand wilde doen van zijn bibliotheek, en om al zijn
boeken naar Boekara over te brengen, zou hij niet
minder dan vierhonderd kameelen noodig hebben".
Stellen wij dat hier overdrijving in het spel is,
en nemen wij aan dat de helft of een vierde van
al die kameelen genoeg waren om zijne boeken te
dragen, er volgt toch altijd uit dat die eenvoudige
geneeskundige eene groote menigte boeken bezat,
en dat het gebruik van boeken algemeen was onder de Arabieren van dien tijd.
Zoo was het ten tijde der oude Arabieren; ik
stel mij voor later nog eenige bijzonderheden uit
dien tijd te vermelden.

ROODE EN WITTE WIJN.

De wijn wordt gemaakt van druiven, dat weet
iedereen. Alle dichters noemen den wijn druivensap of druivenbloed: alle bruiloftsliedjes spreken
over het edele sap der druiven, over vocht van
Bacchus en andere vloeistoffen; maar bedaarde
menschen, zooals gij, lezer, en ik, wij noemen
den wijn, wijn. De wijn wordt gemaakt van druiven die aan stokken groeien, en niet van druiven
die door middel van latwerk tegen een muur of
tuinschutting worden opgeleid. Zulke druiven geven een zeer middenmatigen wijn.
Roode wijn wordt van blauwe, roode of zwarte
druiven gemaakt. De trossen worden geplukt, met
de voeten getreden in een kist die van gaten voorzien en geplaatst is boven een kuip die van 35 tot
40 vat (van 100 kan) kan bevatten. Het sap valt in
de kuip waarin men vervolgens ook de uitgetrapte
trossen met steelen en al, in Frankrijknz/fegenoemd,
werpt, omdat zij de kleurstof moeten leveren.
Daarop laat men alles een paar dagen staan; de
druivensuiker of glucose uit de pitjes geraakt in
gisting onder den invloed van de stikstofhoudende
stoffen die haar vergezellen, en die nu met de
lucht in aanraking komen. De temperatuur vande
stoffen in de kuip wordt nu hooger; een dik schuim,
vergezeld van stukjes schil en pitjes, komt aan
de oppervlakte, en vormt weldra een dikke laag
die over den rand der kuip heen hangt, en die
men in Frankrijk den hoed, chateau, noemt. De
hoeveelheid koolzuur die er nu ontwikkeld wordt,
is zoo groot dat men dikwijls wijnbouw;ers heeft
zien stikken door onVoorzichtig die luchtsoort in
te ademen. Na verloop van drie of vier dagen
wordt de gisting langzamer, en de hoed valt in.
Het zou niet goed zijn den wijn nu langer aan de
lucht blootgesteld te laten, want de gist, gewijzigd
wordende door al te lang aan de werking van
de zuurstof onderworpen te zijn, zou aanleiding tot
de zure gisting kunnen geven. Men moet dan, als
*

men de gisting toch wil laten voortgaan, den hoed
geheel in de kuip drukken, en deze laatste met een
deksel sluiten, of wel onmiddellijk den wijn op vaten
aftappen. Vervolgens neemt men het vaste bezinksel, het dik, mare, er uit, en legt dat onder de
pers, zoodat het trapsgewijs uitgeperst kan worden. Op die wijze drukt men er bijna volkomen
het sap, den zoogenoemden zoeten wijn of most
uit, die in vaten gedaan wordt.
In die vaten houdt de gisting nog eenigen tijd
vol, en daarom moeten zij ook niet geheel vol gedaan worden, omdat anders de wijn uit het open
geblevene spongat zou ontsnappen. Eene groote
hoeveelheid stoffen die in den wijn zweefden, zooals ontlede gist, brokjes vruchtvleesch en schil
enz. zakken nu naar beneden, en vormen wat men
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de moer, lie, noemt. Bovendien heeft er eene on- een kleine hoeveelheid looistof in het vat te doen,
vermijdelijke verdamping plaats, waardoor hetwa- waardoor die slijmige stof nederploft. Daarna tapt
terpas van de vloeistof natuurlijk lager, en de op- men den wijn af.
Soms ook wordt de wijn zuur, dat is er ontpervlakte die aan de aanraking van de lucht blootgesteld is, dien ten gevolge grooter wordt: men wikkelt zich azijnzuur in. Het is moeielijk hem van
moet dan zorgen, als de gisting vermindert, om die ziekte te genezen: meestal is hij nu slechts
de vaten verder met gelijken wijn te vullen, en goed genoeg om er azijn van te maken. Evenwel,
dus te verhinderen dat de wijn zuur wordt. Ein- als de ziekte nog slechts in het begin is, kan men
delijk tapt men den wijn van de moer af, en daarna haar ywel eens keeren door den wijn over te tapdoet men er eiwit in. Het eiwit lost in alcohol pen in een vat waarin men zwavel gebrand heeft.
niet op, het zakt dus langzamerhand door den Het daardoor ontwikkelde zwavelig zuur doet de
wijn heen, en neemt zoo de vreemde bestanddee- gisting ophouden. Ook bezigt men het zelfde midlen die er in zweven mede naar beneden, waar- del als de wijn bitter begint te worden, ten mindoor de wijn helder wordt. Nu is er niets meer ste als dit geen gevolg van te hoogen ouderdom
is, want dan is er geen helpen aan. Dikwijls ook
noodig dan hem opflesschen te tappen.
Witte wijn wordt zoowel van witte als van ontwikkelen er zich in wijn die in al te oude vablauwe druiven gemaakt. Zijne bereiding verschilt ten ligt, vliesjes die men in Frankrijk fleurs,
slechts van die van rooden wijn door de omstan- bloemen, noemt; men haalt die er uit door het vat
digheid dat het sap, dat door het treden met de geheel te vullen, hetzij met gelijken wijn, hetzij
voeten uit de druiven verkregen wordt, slechts met goed afgewasschene keisteentjes; de vliesjes
zeer korten tijd in de kuip gelaten wordt, zoodat drijven altijd boven, en worden zoodoende uit het
de gisting geen tijd heeft om af te loopen, en de spongat gedreven.
De wijn van den handel wordt zeer dikwijls bekleurstof uit de sehillen enz. niet in den wijn opgelost kan worden. Het terstond uit de kuip ge- driegelijk vervalscht; zoo maakt men rooden
nomene sap, en dat hetwelk onder de pers ver- wijn van witten door middel van een afkooksel
kregen wordt, worden in vaten gedaan waarin de van verfhout, bij voorbeeld van provinciehout of
van braziliaansch hout. Somtijds geeft men den
gisting plaats heeft.
Om witten wijn schuimend of mousseerend te geur, het zoogenoemde houquet dat zekere bemaken, doet men hem onmiddellijk onder de pers paalde soorten kenmerkt, aan anderen door er gevandaan inflesschen, of laat hem eerst een maand durende eenigen tijd vlierbessen en onderscheidene
lang in vaten liggen, die door water luchtdicht bloemen in te laten trekken, of wel men vermengt
gesloten zijn: op die wijze geschiedt de gisting in verschillende soorten van wijn met elkander. Zelfs
geslotene ruimten, en lost het ontwikkelde kool- maakt men wel wijn waar geen druppel druivenzuur zich in den wijn op. Na verloop van eenige sap in is, uit een mengsel van water, alcohol,
maanden doet men in deflesschen zekere hoeveel- kleurstoffen en aromatische planten. Een der ergheid brandewijn en witten wijn, waarin kandijsui- ste vervalschingen, maar die gelukkig, dank zij
ker opgelost is. Deze stroop is bestemd om het het toezicht der regeering in Frankrijk weinig
schuim te vervangen dat zich in deflesschen ge- meer gedaan wordt, bestaat hierin dat men bij
vormd heeft en den hals opvult. Als deze operatie, den wijn zekere hoeveelheid loodsuiker doet,
die degorgement geheeten wordt, afgeloopen is,waardoor hij zachter en zoeter van smaak wordt:
worden deflesschen op nieuw hermetischgesloten, de zoo vervalschte wijn is een echt vergif. Overien de kurk er op gehouden door een touwtje en een gens is die vervalsching gemakkelijk te ontdekijzerdraad. Zulke zoogenoemde mo us seer ende ken door de werking van zwavelwaterstofgas, waarwijnen zijn altijd vrij duur, omdat de gisting die door een zwart bezinksel van zwavellood in den
in deflesschen plaats heeft, eene menigte flesschen wijn geboren wordt.
doet springen, waardoor natuurlijk de wijn verloren gaat.
UITZETTING VAN HET IJZER DOOR DE WARMTE.
In vele wijnbouwende streken doet men zekere
hoeveelheid glucose of druivensuiker in de kuip,
De rails der spoorwegen raken elkander niet:
om de hoeveelheid alcohol te vermeerderen: men er is altijd een kleine ruimte tusschen twee rails.
kan zoodoende zeer middenmatige wijnen veel ver- Dit is noodig, want anders zouden zij zich niet
beteren.
vrijelijk kunnen uitzetten, en zeuden de sporen in
De wijnen kunnen zekere veranderingen ondergaan den zomer bochten krijgen. Als de rails in den winter
die men ziekten noemt, en die men somtijds kan elkander over eene lengte van 100 mijl raakten,
genezen. Zoo ontstaat er soms in den wijn een zouden zij in den zomer een weg van 70 el langer
slijmige, niet stikstofhoudende stof, waardoor hij kunnen bedekken: of het ook noodig is dat er
olieachtig wordt: men zegt dan dat de wijn vet- eenige ruimte tusschen de uiteinden van de rails is!
tig wordt. Dit gebrek kan men wegnemen door
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WEEKDIEREN.

Op een der eerste bladz ij den van dit tijdschrift
heb ik n reeds het een en ander van weekdieren
verhaald, en eenige fraaie afbeeldingen ter bezichtiging gegeven. Ge hebt toch zeker niet gemeend
dat ik toen reeds alles gezegd heb, wat er over
deze zoo groote en belangrijke klasse van dieren
te zeggen viel? Mocht dat het geval zijn geweest,
dan zal het u uit het onderstaande blijken hoeveel er

Het dier met de schelp van Cypraea tigris.

achtig, ook wel wrattig, of met groeven en piooien ,
maar nooit met haren bedekt. Zij omgeeft de ingewanden als een slappe zak, en men noemt haar den
mantel, zooals ik vroeger gezegd heb, ofschoon
zij soms in ?t geheel niet in piooien hangt als een
mantel, maar glad is als een koker. Die mantel komt
in hoogst onderscheidene vormen voor: hij kan geheel gesloten zijn, zooals bij de slakken; of van

Het dier met de schelp van Venus verrucosa.

nog overgebleven
boven open, zoois, wat onze beals bij de koppoolangstelling ongetigen; of uit twee
twijfeld verdient.
of meer lappen
bestaan, zooals
De hedendaagbij de tweeklepsche dierkundipigen. Dikwijls is
gen geven den
hij aan den rand
naam van weekingekerfd, met
dieren, of mollappen of met
lusken, aan zulfranjes, en niet
ke ongewervelde
zelden levendig
dieren (dat is:
van kleur, vooral
dieren die geen
als hij geen kalkruggegraat heb. schaal afscheidt,
ben), welker zezooals bij denaaknuwstelsel
bete slakken.
staat uit een zenuwring die den
Dat de meeste
slokdarm omgeeft,
weekdieren een
benevens onrekalkachtig huis
gelmatig door het
bewonen, hetzij
Pholas dactylus in een steenblok.
lichaam verspreieen enkelvoudig,
de zenuwknoopen of ganglieen; en die geen lede- hetzij een tweekleppig, weet gij reeds; doch dit
maten hebben. Met zeer weinig uitzonderingen heb- heeft niet, zooals de harde deelen der insekten,
ben alle weekdieren een weeke, losse, slijmige huid: invloed op de gedaante van het dier; integendeel,
het is de weekheid van die huid waaraan de ge- het dier of liever zijn huid of mantel bepaalt de
heele klasse dezer dieren haar naam te danken heeft. gedaante van het huis waarin het woont.
Een algemeen beeld van den lichaamsvorm der
Groot en klein zijn een paar uitdrukkingen die
weekdieren kan men onmogelijk geven, omdat deze op zich zelven niets beteekenen, en slechts in verdieren geen geraamte hebben, en de spieren aan houding tot andere dingen gebezigd kunnen worde huid zijn vastgehecht, die nooit een vast of den. In vergelijking met de gewervelde dieren
stevig bekleedsel, vormt en dus allerlei gedaanten kan mag men de weekdieren klein heeten, want het
vertoonen. Die huid is meestal zeer dun, soms leder- grootste goed bekende weekdier, dereuzenmossel,
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Tridacna gig as, waarvan ik u op bl. 7 en 26 ver-geraakt worden, hunne geopende schalen met zooteldheb, is slechts vier voet groot. Zeer velen zijn veel kracht sluiten dat het een knal geeft als een
zeer klein, zelfs mikroskopiseh, zooals onderschei- pistoolschot, en dat zelfs een mansarm daartusdene soorten die in het zand van den zeebodem schen verbrijzelen zou. De tastzin ontbreekt wel
leven, en op het eerste gezicht voor zandkorrels is waar zelden, doch zoo volkomen aan den wil
onderworpen als by de hoogere dieren schijnt hij
gehouden kunnen worden.
Ook over den zoogenoemden voet sprak ik vroe- geenszins te zijn: de tasters, tentakels, sprieten of
ger reeds: hier nog daarover het volgende.. Die voelers worden klaarblijkelijk niet tot tasten alleen
voet is niets anders als eene verdikking of uit- gebruikt. Duidelijke oogen bezitten slechts de weekbreiding van den mantel. Bij de buikpootigen is dieren die een kop hebben, en velen, zooals de
hij een dikke vlakke zool aan den buik; bij ande- koppootigen, hebben zelfs zeer volkomene oogen.
ren is hij als een vin uitgespreid; bij vele twee- Of zekere puntjes of stipjes die men op den mankleppigen is hij een holle koker of slurf die uit- telrand van tweekleppige weekdieren vindt, tot
gestoken en ingetrokken kan worden; bij de hart- werktuigen om te zien dienen, schijnt nog niet
schelp, Cardium, heeft hij de gedaante van een voor goed uitgemaakt te zijn.
Een gehoororgaan, hoewel in zeer onvolkomene
menschelijken voet, en bij de venusschelp, Venus,
gedaante, vindt men zelfs bij de laagste orden.
gelijkt hij op een bijl.
Hoe onvolmaakt en vormloos de meeste week- Het bestaat uit eenige kleine blaasjes, in elk waardieren er ook uitzien, hebben zij toch zeer krach- van een klein kalklichaampje, oorsteentje of otoliet
tige spijsverteeringswerktuigen. Een eenvoudige, geheeten, gevonden wordt.
Over de voortplantings-geschiedenis der weekals een spleet er uitziende mondopening hebben
de koploozen; een sleuf de buikpootigen; en echte dieren is zooveel te zeggen dat ik dit tot een lakaken de koppootigen. Bij de hoogst ontwikkelde ter opstel moet uitstellen. Hier diene slechts dat
geslachten vindt men niet zelden kraakbeenige, de meesten eieren leggen, die niet zelden als druimet scherpe tandjesbezette strooken in den mond, ventrossen vereenigd zijn: tot een voorbeeld hierdie scherp snijden, en aantoonen dat het dier een van noem ik slechts de trossen eieren van den
roofdier is. Het schijnt dat alle in zee levende gewonen kinkhoorn, Buccinum undatum, die wij
weekdieren dierlijk voedsel gebruiken, en dat slechts niet zelden op onze stranden vinden.
Het vermogen om verloren gegane deelen weder
de landslakken en de zoetwaterslakken van planten
leven. De bekende vraatzucht der beide laatstge- voort te brengen, bestaat ook in zekere mate bij
noemden mag ons aanleiding geven tot het vermoe- de weekdieren, doch wordt door de betrekkelijk
den dat ook andere weekdieren, ten minste die tot hooge bewerktuiging van het dier zeer beperkt.
de hoogere orden behooren, zeer vraatzuchtig zijn. Men kan wel een stukje van den mantelrand van
De zoogenoemde inktvisschen, Sepia, zijn niet slechts een slak afsnijden en het zal weer aangroeien,
onverzadelijke, maar ook wreede roofdieren die maar haar den kop afsnijden of een gedeelte der
andere, veel grootere bewoners der zee aanvallen ingewanden er uithalen, kan men niet doen zonder dat de dood op zulk eene verminking van het
en vermoorden.
Betrekkelijk weinig weekdieren leven op het dier volgt.
De wasdom schijnt zeer langzaam te gaan, en
drooge, en ademen lucht in door op longen gelijkende luchtzakken. Alle anderen bezitten kieuwen daaruit mag men besluiten dat de weekdieren landie zeer verschillend van vorm en plaatsing zijn. ger leven dan men gemeenlijk vooronderstelt. Als
Een hart hebben alle weekdieren: het bestaat wij later de wijze waarop de schelpen gevormd
bij de meesten uit twee afdeelingen, bij enkelen worden, in bijzonderheden nagaan, zal het ons
echter uit meer dan twee. De bloedsomloop ge- vooral daaruit blijken dat het leven der weekdieschiedt niet slechts in geslotene bloedvaten, zooals ren betrekkelijk lang moet duren.
De meesten, zei ik boven, leven in het water
men tot voor eenigen tijdmeende, maar bij zekere
familien ook in holten of boezems waarin het bloed en wel vooral in zee: slechts enkelen kunnen uit
zich verzamelen en eenigen tijd staan blijven kan, zout water in zoet overgaan, of in brak water hun
leven voortzetten. Eenige soorten leven in het wazooals men in den laatsten tijd heeft ontdekt.
Over de zintuigen van de weekdieren weet men ter van heete bronnen, op eenigen afstand van de
niet veel te vertellen. Het eenige wat door het plaats waar het ontspringt, zooals op sommige
nemen van proeven uitgemaakt is, bestaat hierin plaatsen in Italie en Quito. Velen trotseeren de
dat zij aan de oppervlakte van hun lichaam ge- koude der polen, maar sterven toch als het water
voelen. Iedereen weet dat de geringste aanra^ing langen tijd aaneen met vast ijs bedekt is.
Enkele soorten van weekdieren brengen het
de slak aanleiding geeft om zich in haar huis terug
te trekken. Men zegt dat reuzenmossels, ofschoon grootste deel van hun leven in den grond door,
deze dieren veel lager georganiseerd zijn dan de en ook is het getal klein van de landslakken die
meesten, zoodra zij door een vreemd lichaam aan- hoog op de bergen leven. In 't algemeen hebben
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echter de laatstgenoemden een vrij groot vermogen
om weerstand te kunnen bieden aan uitwendige ongunstige invloeden: zoowel in warme landstreken
als in het hooge noorden verdooven of verstijven
zij zoodra er eene langdurige droogte of een hevige koude invalt, en ont waken eerst uit "den schijndood als de toestanden weder veranderen.
De koppootigen, de volkomensten der geheele
klasse, kunnen zich snel bewegen, maar alle anderen kunnen slechts langzaam van plaats veranderen. Velen die in het eerst van hun leven zich
kunnen verplaatsen, zetten zich later op de eene
of andere plaats vast, om, als geen uitwendig geweld
hen losmaakt, nooit weder die plaats vrijwillig te
verlaten. Niet slechts aan rotsen en steenen en
dergelijke voorwerpen hechten zij zich vast, maar
ook aan andere dieren. Een eigenlijke parasiet of
woekerdier is echter geen weekdier, ofschoon verscheidene tweekleppigen en zelfs enkele eenkleppigen wel eens op grootere zeedieren vastzitten,
of wel binnen in sponsen hunne woonplaats vestigen. Sommige weekdieren boren zelfs gaten in de
klippen en rotsen van het strand en van den zeebodem, kruipen er in, en verlaten die zelfgeboorde
tunnels nooit weder.
Een spoor van gezelligheid vertoonen slechts de
inktvisschen; doch het is zeer mogelijk dat dit in
groote menigte bij een zijn slechts daardoor ontstaat
omdat er op die plaats veel voedsel gevonden wordt.
Men zegt ook dat oesters en mossels en anderen
gezellig bij een leven, doch dit bijeenwonenismeer
een gevolg van uiterlijke omstandigheden dan wel
van hun eigenen wil: de jongen vonden op die
plaatsen eene geschikte gelegenheid om zich vast
te hechten, bij voorbeeld de schelpen der ouden,
en dat is de oorzaak van het in groote menigte
bij een leven.
Van huishouding en kunstdrift is er bij deze dieren nooit een spoor gevonden. Voor den beschaafden mensch zijn zij slechts in beperkte mate nuttig, maar zijn hem soms schadelijk. Het schadelijkste zijn voor ons de sehelpdieren die in hout
en steenen boren, en daardoor zeeweringen enz.
kunnen vernielen. Ook landslakken doen den landman en tuinman soms geen onbelangrijke schade.
Als voorbeelden van min of meer nuttige weekdieren voor den beschaafden mensch herinner ik hier
de purperslakken en de byssusleverende weekdieren
waarover ik op bl. 26 en 27 gesproken heb. In sommige landen leveren weekdierschelpen alleen de tot
hetbouwen van huizen noodige kalk. Parelen, eens
als versierselen veel hooger geacht dan tegenwoordig, waren voorheen een bron van voordeel voor
de bewoners der kusten waarop de pareloester leeft.
Ais voedsel zijn de weekdieren eigenlijk slechts
voor de kustbewoners belangrijk, want alhoewel
er ook millioenen oesters en duizende mossels in
liet binnenland opgegeten worden, behooren zij
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toch in 7t geheel niet tot de onontbeerlijke voedingsmiddelen. Maar anders is dit op de kleine,
aan dieren en planten arme eilanden van den oceaan, waar de wilde bewoners den meest en tijd van
het jaar hoofdzakelijk van weekdieren leven. Napjesslakken vormen de eenige altijd aanwezige spijs
van de arme Vuurlanders, de ellendigsten aller
menschen.
Tegenover de andere dieren spelen de weekdieren een lijdelijke rol, want slechts koppootigen
wagen zich aan visschen en misschien aan andere
gewervelde dieren; alle anderen, zelfs de vraatzuchtigsten niet uitgezonderd, voeren slechts onder
elkander krijg, terwijl andere zeebewoners tevens
zooveel mogelijk hun best doen om hen te vernietigen. Walvisschen, bruinvissehen en dergelijke
zoogdieren, een menigte zeevogels en zelfs vele
visschen vervolgen en zoeken met gretigheid weekdieren en hunne eieren op, ja velen leven bij uitsluiting van sehelpdieren. Als zij niet zoo ontzaglijk vruchtbaar waren, en geen schuilplaats vonden in ontoegankelijke holligheden en spleten van
den zeebodem of van de klippen der kust, zouden
zij voorzeker ten laatste volkomen uitgeroeid worden.
Op de vorming van gesteenten in de aardkorst
hebben de weekdieren steeds een grooten invloed
uitgeoefend, hoewel in vroegere tijdperken der
aardgeschiedenis in eene grootere mate dan tegenwoordig. In de gesteenten van het triastijdvak vindt
men dikke en groote steenlagen, die de Duitschers
Muschelkalk noemen, en die bijna geheel uit een of
twee soorten van sehelpdieren bestaan, die in de
tegenwoordige schepping niet meer levend voorkomen, hoewel het deze aanverwante vormen, doch
in veel geringer getal van individuen, niet ontbreekt. Groote banken ontstaan er nog steeds in
onze zeeen door tweekleppige weekdieren: in de
noordelijke zeeen door oesters en mossels, in de
zuidelijken door pareloesters en lazarusklappen,
Spondylus, en zelfs door reuzenmossels, Tridacna,
want dezen vormen in de Roode zee vele mijlenlange en zeer gevaarlijke ondiepten. Door een kalkbezinksel vast aaneen gelijmd, dat grootendeels
door de verbrijzeling en oplossing van hunne eigene
schelpen ontstaat, worden zij tot steenachtige massa's, waar de zee zand op werpt, en waarin eindelijk planten wort el schieten; en zoo vergroot en die
weekdieren het land als de banken langs de kust
loopen, of zij vormen nieuwe eilanden in de zee,
op de wijze der koraalpolypen.
Het getal der thans levende soorten van weekdieren is zeer groot, en wordt nog dagelijks door nieuwe
ontdekkingen grooter. Hoe verder naar het noorden,
des te meer soorten vindt men in de verschillende geslachten, vooral in die in schelpen wonen, hoewel zij zich over het algemeen noch door grootte,
noch door schoonheid onderscheiden. Die in het
laatste opzicht vooral uitblinken, leven in de warme
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zeeen. Naakte weekdieren sehijnen grootendeels in
de koude wateren te leven.
Tot een eigenlijken tak van wetenschap werd
de studie der weekdieren eerst in onze dagen verheven: in vorige dagen lette men zeer weinig op
de naakte weekdieren; en geen wonder ook; immers vooral de naakte zeeweekdieren zijn meestal
klein, onaanzienlijk, dikwijls slijmachtig, veelal
moeielijk te verkrijgen, en nog moeielijker ontleed-

der staan. Terwijl de oude geleerden de weekdieren bijna slechts naar de huizen alleen verdeelden
en rangschikten, hechten de jongeren daar geen
of ten minste slechts geringe waarde aan, en letten vooral op het dier en zijne belangrijkste werktuigen, en dus voornamelijk op zijne bewegingswerktuigen. En daarom verdeelt men de weekdieren tegenwoordig in koppootigen, vinpootigen,
buikpootigen, armpootigen, enz. Maar over die

Tellina radiata.

Mytilus edulis.

Solen ensis.

kundig te onderzoeken. Daarentegen heeft men van
oudsher reeds veel genoegen gevonden in de sierlijke, gladde, fraai gekleurde schelpen, die met
zorg verzameld en voor hooge prijzen soms verkocht werden, waarvan ik op bl. 7 en 26 eenige
voorbeelden opgesomd heb. Om het uit een wetenschappelijk oogpunt volkomen onbeteekenende huis,
vergat men den bewoner. Daardoor komt het dat
er in de rangschikking dezer dieren twee beginsels gevolgd worden, die streng tegenover elkan-

systematische verdeeling wil ik thans niet uitweiden: het mocht u te droog-geleerd zijn.
Bezie nu de op bl. 228, 229, en 232 afgebeelde
weekdierschelpen, en in verband met al het boven gezegde, dunkt mij, zullen zij u dienstig zijn
om uwe kennis der weekdieren een weinig te
bevorderen, terwijl de kunst waarmede die afbeeldingen uitgevoerd zijn, ook zeker door u niet
onopgemerkt zal worden gelaten.

DE RUINEN VAN DE WATERLEIDING BIJ SALERNO.

Salerno, eene stad in het koninkrijk Napels,
bestaat reeds sedert het jaar 300 v. Chr. Gelijk bijna
alle steden van Italie was zij toen een klein visschersdorpje. Omstreeks het jaar 225 na Chr. maakten
de Romeinen er eene sterkte van, om de Picenten
in bedwang te houden, die partij gekozen hadden
voor den Carthager Hannibal, den man van wien
elke schrede in Italie eene overwinning was. In
het midden der elfde eeuw deed Robert Guiscard
het zelfde wat vroeger Hannibal gedaan had: hij
veroverde Sicilie en Calabrie. Na de inneming van
Reggio in 1060 gaf de zoon van Tancredo de
Hauteville zich zelven den titel van hertog, hetwelk
door de pausen Nikolaas den Tweede en Gregorius
den Zevende bevestigd werd. Toen deze laatste in

het kasteel van St. Angelo door keizer Hendrik den
Vierde die Rome ingenomen had, belegerd werd,
werd hij door Robert Guiscard die tot zijne hulp
toegesneld was, van dien vijand verlost. Robert
stierf den 18 den Juli 1085 op het eiland Canope, na
de macht der Normandiers in Italie ten toppunt
gevoerd te hebben.
Het is aan Robert Guiscard dat men de hoofdkerk en de waterleiding van Salerno te danken
heeft. De cathedraal is omringd door een portiek
welks kolommen van porfier uit den tempel van
Paestum genomen zijn. In die kerk worden reliquien
van St. Mattheus den Evangelist bewaard, en het
graf van paus Gregorius den Zevende vindt men er
in. De waterleidingen liggen thans in puinhoopen,
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maar die puinhoopen verkondigen ons nog wat zij van Salerno door hem bestuurd is groot geweest:
in de elfde eeuw geweest zijn. Het gras groeit er eene menigte zijner voorschriften zijn langen tijd
in overvloed , mossen, steenbreken en muurbloemen als orakels bewaard gebleven.
Yoor de groote ontwikkeling die later de haven
dringen langzamerhand tusschen de voegen van deze
prachtige rumen die zoo goed zij kunnen weerstand van Napels verkregen heeft, was Salerno het meest

De rumen van de waterleiding van Salerno.

bieden aan de verwoesting, en waarschijnlijk nog bezochte punt van de geheele kust. Behalve hare
langen tijd aanwezig zullen blijven. Zij liggen boven oudheden bezit die stad een hedendaagsch gebouw
de stad en de haven, door Jan van Procida aan- dat de aandacht van den vreemdeling zeer verdient
gelegd. Deze beroemde man was geneesheer te — het is het paleis van den intendant.
Salerno, en de roem van de geneeskundige school
30
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dat een fatsoenlijk mensch die het hoort de haren
te berge rijzen? Omdat, als hij commandeert
rechtsom, sommige recruten of alien linksom
De bloemententoonstelling in het Paleis voor draaien; eenvoudig omdat het rechts van den korVolksvlijt te Amsterdam — als gij haar niet ge- poraal lang niet altijd het rechts van de recruten
zien hebt, kunt ge u niet voorstellen welk een is. Schooljongens staan er dan wel bij te kijken,
betooverend gezicht die bloemen opleveren, be- en lachen de domme vlegels uit: hoe kan men
schenen door duizende gasvlammen in dat prach- toch rechts met links verwisselen! Wat zouden
tige gebouw, vooral als gij die kleuren en tinten zij wel zeggen, die schooljongens, als ik hun veren dat licht en donker ziet terwijl het geklater telde dat zelfs de geleerden het niet eens zijn
van een waterval u in de ooren ruischt, of het over rechts en links; wat zoudt gij wel zeggen,
orehest van Coenen u een fantasie uit VBloile dulezer, als ik u verzeker dat hetgeen de plantnord of Le reveil du lion doet hooren. Dan kan kundigen linksom noemen, door de dierkunmen zich verbeelden als Aladdin met de wonder- digen rechtsom genoemd wordt? En toch, zoo
lamp rond te dwalen in het paleis van een fee, is het.
in een tooverpaleis zooals wij in de Duizend en Het is wel de moeite waard hierover eens te
Hen Nacht geschilderd zien. Ook ik heb in Aprilpraten. Bij de tegenwoordige hoogte waarop onze
1.1. een avond in dat paleis voor Volksvlijt door- kennis der lagere organismen staat, is het volgebracht, en de concert-promenade mede gemaakt.
strekt niet dwaas de vraag te doen: is er wel
Eer ik echter in het gebouw was, dat is toen ik een grens tusschen het rijk der planten en dat
nog niet onder den indruk der betoovering was, der dieren? En als die er niet is, wat moeten
maakte ik een zeer proza'fsche opmerking, en die de geleerden die zich met de studie van die lagere
wil ik u even mededeelen.
wezens bezig houden, dan links en rechts noemen,
Als men uit de utrechtsche straat komt, ziet het botanische of het zoologische rechts en links?
men den voorgevel van het paleis vlak voor zich,
Laat ons eens zien wat de dierkundige rechtsgelijk ge weet. Vroeger werd het gezicht op dien om noemt, en hoe de plantkundige er toe komt
voorgevel bijna geheel belemmerd door loodsen en om het zelfde linksom te noemen. Verbeeld u eens
schuren en stallen en boomen, ter weerszijden een wenteltrap: zij kan op twee manieren, namestaande van het eindje weg dat van de utrecht- lijk linksom en rechtsom, als een kurketrekker
sche straat af recht op den hoofdingang aanloopt. om een spil of paal heen slingeren. Verbeeld u nu
Nu evenwel was het plein voor het gebouw voor dat er een wenteltrap is, zoo gebouwd dat gij de
de helft ruim gemaakt: de eene zijde van het veld spil altijd met de rechterhand onder het opwas ruim, op het andere gedeelte stonden nog de stijgen kunt aanraken, een wenteltrap waarop gij
paaltjes en loodsen van de koemarkt. Links was het u dus onder het beklimmen rechtsom draait;
plein ruim, r e ch t s nog niet. Apropos, waarom noem een trap die, met andere woorden, draait als de
ik het ruim gemaakte gedeelte het linker? Wel, wijzer van een horloge dat op tafel ligt. Dat zijn
omdat ik, uit de utrechtsche straat komende, het wij gewoon rechtsom te noemen. Maar gaat men
aan mijn linkerhand had. Maar als ik nu eens die zelfde trap af, dan gaat het linksom, of, als
langs een anderen weg, b. v. door den tuin in wij. ook rechtsom naar beneden verkozen te gaan,
het paleis gekomen was, en ik, de voordeur uit- dan zouden wij achterste voor of wel op het hoofd
gaande, voor het eerst die gedeeltelijke opruimiiig met het gezicht naar voren moeten gaan. Als ik
van het plein had gezien, wat zou ik dan ge- zelf daarentegen niet bij die trap op klim, maar
zegd hebben? Wel, het r echter gedeelte is ruim, als ik beneden staan blijf en zie hoe een ander die
maar het linker nog niet. En waarom? Eenvoudig zelfde trap beklimt, dan zie ik dat .hij van rechts
omdat ik dan, met mijn rug naar het gebouw naar links opklimt, en ik zeg dan: hij gaat
staande, het ruime gedeelte aan mijn rechter- linksom, dat spreekt van zelf. De timmerman
hand had.
die de trap gemaakt heeft, zegt ook: die trap is
Hangen de begrippen links en rechts, dan af linksgedraaid.
van de plaats waar ik sta? Hebben wij dan geen
Gij ziet nu reeds waar het op uit komt: subvaste bepaling van wat links en wat rechts is? jectief noemen wij rechts wat wij objectief links
Kan ik rechts noemen wat gij links noemt, en heeten, en omgekeerd. Een klimplant, een snijomgekeerd? Wel zeker, wat voor den een links boonplant bij voorbeeld, klimt slingerend als een
is, is voor den ander rechts. Als iemand mij iets kurketrekker bij een boonenstaak op. Hier heb ik
vertelt van links of rechts, mag ik hem vragen: weer het zelfde als straks met de wenteltrap. De
welk links bedoelt ge, het uwe of het mijne? plant is de wenteltrap, de staak is de spil of de
Hoe komt het, als er recruten gedresseerd worden, paal. Ik zie dat de plant van mijn rechter- naar
dat de korporaal, de groote kwajongen die hen, mijn linkerhand opklimt, en daarom zeg ik die
zoo 't heet, moet drillen, soms staat te vloeken plant slingert zich links om den staak. Doch nu
RECHTS EN LINKS.
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verbeeld ik mij dat ik die plant ben, en dat ik onder, die de zaak zoologisch om zoo te zegmij zelf als een spiraal of een kurketrekker om gen, opvatten, en daardoor is er vrij wat vereen staak been omhoog werk, of ook dat ik een warring in de botanische literatuur ontstaan, zoomier of een torretje ben, en langs de plant loop van dat men, als men leest dat eene plant zich links
onderen naar boven; nu, dan moet ik immers zeg- of rechts omslingert, eerst vragen moet, gelijk
gen: ik ga rechts er om heen^ m derhalve de in de Tweede Kamer der Staten-generaal, of de
plant slingert zich rechts om den staak. Ik kan spreker tot de rechtsen of tot de linksen behoort.
Overigens zijn de plantkundigen eerst sedert
mij ook verbeelden dat ik de boonenstaak ben, en
dat de snijboon om mij heen naar boven slingert, de oude De Candolle ontrouw geworden aan de
en ook in dit geval gaat het van links naar rechts. opvatting van den vader der botanie, Linne, die
In dit alles ligt de bron van de babylonische het in dezen wel degelijk met de zoologen hield.
En hoe zou men nu eenheid kunnen brengen
spraakverwarring omtrent links en rechts.
Wat doen de plantkundigen? Om te bepalen of in die oneenigheid en orde in die verwarring ? Misiets rechts of links is, verbeelden zij zich het schien was het wel het best om in de wetenschap
voorwerp zelf te zijn; hun rechtsom beantwoordt al dat rechtsom en linksom maar af te schaffen,
derhalve aan de beweging van den wijzer op het zoowel voor slingerplanten als voor slakkehuisjes
enz. Misschien was het best om met planten en
horloge: zij denken sich in den Gegenstarid Mnein,
zooals de Duitschers zeggen, en wat ik in het dieren te doen, zooals zeker luitenant van de schuthoogduitsch zeg, omdat ik door het leelijke germa- terij eens met zijne recruten gedaan heeft — hoe
nismus zich indenTcen mijn opstelletje niet wil be-toevallig dat ik hier al weer op recruten kom!
zoedelen. Ook de korporaal beschouwt zijne re- Het was in 1830, in den tijd toen de Belgen,
cruten subjectief, hij neemt de zaak botanisch op, waar wij thans zoo veel respect voor hebben, en die
hij stelt zich zelven in de plaats van zijne recru- wij tegenwoordig als goede buren zoo hoog achten,
ten als hij hen commandeert rechtsom te maken; muitelingen genoemd moesten worden als men
maar de recruten, doordrongen van het gevoel der niet zelf voor een muiter gehouden wilde worden.
subordinate, de recruten die telkens hooren ver- Het was in den tijd toen wij niet bedachten dat
zekeren dat zij lompe ezels en andere dieren zijn, onze voorouders even groote muiters geweest wade recruten die zich niet kunnen verbeelden dat ren toen zij tegen hun wettigen koning Filips II
zulk een barsch heer als die korporaal is de moeite opstonden; toen wij niet begrepen dat de Belgen
wel wil nemen om voor hen te denken, zij nemen zeer goed op hun eigen beenen konden staan;
dat kommando zoologisch op, en daarom draaien kortom, het was in 1830. Ook van het Ameland
zij linksom in plaats van rechtsom; en vandaar moesten toen schutters opkomen om tegen de muide vloeken van den korporaal, die trouwens ook ters te vechten. Het sprak van zelf dat die harde
niets anders kan doen, want om het zijne recru- zeebonken toch exerceeren moesten leeren. Nu,
ten begrijpelijk te maken zoo als ik het u hier doe, linksom en rechtsom, ge begrijpt, dat liep in de
war: die zeeliji gevoelden dat zij mannen waren
daartoe is zelfs een korporaal niet in staat.
Wel beschouwd is het ook geen wonder dat een die op zich zelven konden staan, en draaiden dus
recruut linksom draait als hem rechtsom gecom- linksom als de instructeur rechtsom kommandeerde;
mandeerd wordt. Veelal is hij een boerejongen: zij begrepen niet dat de instructeur die voor hen
het paard voor den karnmolen liep bij hem thuis stond, ook voor hen dacht. Maar de hemelstreken,
altijd linksom, namelijk van zijn rechter naar zijn noord en zuid en oost en west, ja die kenden zij,
linkerhand, als hij er bij stond te kijken. Verder en daarmede was voor zeelieden geen verwarring
is hij misschien wel eens in een paardespel ge- mogelijk. En daarom — het is mij voor waarheid
weest, of heeft als recruut-cavallerist wel eens in mijn jeugd verteld—werd er bij de amelander
in de manege zien rijden, en daar liepen de paar- schutters gekommandeerd: "mei de kop in't suud",
den altijd rechtsom, van zijn linker naar zijn of, "mei de kop in }t west", en alles ging in de
rechterhand. Nu moet hij zelf rechtsom, wat won- volmaaktste orde.
Dat zelfde denkbeeld nu, om de namen der hemelder dat hij denkt aan het paard voor den karnmolen te huis: hij draait zich dus niet om zooals streken te gebruiken, heeft later ook een duitsch
de oude bruine loopt: die loopt linksom, denkt professor, Dr. Nageli te Munchen, gehad. Hij wil
hij — en daar is het lieve leven gaande: "jou de plantenkenners noodzaken hun rechts en links
lummel, jou lompe boer," en wat er meer volgt. af te schaffen: zij behoeven zich dan niet meer te
Ik zei dat de plantkundigen zich bij hunne be- verbeelden een snijboon te zijn die bij een staak
palingen van linksom en rechtsom stellen in de opklimt. De dierkundige is zoo nederig niet: hij
plaats van de planten waarover zij spreken: ik legt b. v. een slakkehuisje voor zich op tafel met
had eigenlijk moeten zeggen de meeste plantkun- de punt naar zich toe, en met de opening op de
digen en daarbij de grootste autoriteiten: dat zijn tafel: hij verbeeldt zich nu niet een slak te zijn
de orthodoxen. Er zijn er echter ook afvalligen en in de omgangen van het huisje voort te kruipen
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van de punt tot den mond; wel neen, hij ziet wordt het meest gebruikt: daar laat men zich
eenvoudig dat de omgangen van de punt af tot den insehrijven, en krijgt men verlof om de mijn tebemond — en in die richting ontstaan zij ook — dat zoeken. De bezoeker trekt een groflinnen kiel aan
is van zijn rechterhand naar zijn linkerhand op- om zijne kleederen voor aanraking met het zout
klimmen, en daarom noemt hij zulk een huisje of en het doorsij'pelende zoute water te beschermen,
schelp links gedraaid. Hij kan het ook omkeeren ? en gaat naar beneden door middel van oen touw
altijd klimmen de omgangen van rechts naar links waaraan een houten bak bevestigd is. Yergezeld
op? altijd is de schelp links gedraaid. Bij wijze van drie jongens met fakkels en van een mijnwerker
van tusschenzin mag ik u hier wel even vertellen die oppast dat het touw in een verticale richting
dat de meeste schelpen van eenkleppige weekdieren blijft, komt hij in vijf of zes minuten op de eerste
links gedraaid zijn. Bij zekere geslachten en soor- of bovenste der drie verdiepingen, ongeveer 60 el
ten, zooals Clausilia7 bij Physa en enkele anderendiep. Door middel van trappen gaat men van de
komen wel is waar regelmatig rechts gedraaide schel- eerste verdieping naar de beide lageren.
Zonder gids zou de reiziger zonder twijfel verpen voor, maar bij anderen, zooals bij het geslacht
dwalen
in het doolhof van zalen, gangen, magaHelix, is een rechtsgedraaid huisje eene groote zeldzaamheid, en wordt door de liefhebbers van cu- zijnen en doorgangen dat hij voor zich ziet. Om
riositeiten zeer gezocht, zelfs meer nog dan een alles te zien en alles te bezoeken heeft men berekend dat men gedurende vier weken aaneen acht
klaver met vier blaadjes.
Het rechts en links moet dus afgeschaft, en de na- uren per dag rondwandelen moest. De lengte van
men der hemelstreken moeten daarvoor in de plaats alle gangen bij een wordt op 432 000 el gerekend
Op het zien van die diepe grotten, die wanden
gesteld worden. Een loodrecht voor ons staande
en
gewelven en pilaren van zout, schitterend als
schroef, een wenteltrap, een klimplant, eenslakkehuis, alles klimt of draait natuurlijk in een van beide diamant in het licht der fakkels en lampen, weet
richtingen, d. i. van het zuiden naar het oosten, men in het eerst niet of men wakker is of droomt.
noorden en westen, of van het zuiden naar het De kapel St. Antonius op de bovenste verdieping
westen, noorden en oosten, namelijk als wij met is geheel en al van zout gemaakt. Het altaar,
den rug naar het zuiden staan. In het eerste geval de beelden, de pilaren, de predikstoel, de ornanoemen wij zulk een schroeflijn zuid-oostelijk menten, alles is van zout. Op de tweede ver— dit is de links gedraaide schroeflijn der plant- dieping bevindt zich een meertje van 170 el lengte
kundigen en de r e c h t s gedraaide der dierkundi- en ongeveer zes el diep, uit water bestaande dat
gen; in het laatste geval heet zij zuid-weste- door de zoutlaag heengesijpeld is. Er ligt een bootje
lijk — dit is de rechtsche der plantenkenners gereed als de bezoeker eens mocht willen varen.
en delinksche der dierenkenners. En als wij dat Hetflikkerende, onbestendige licht der fakkels dat
doen, dan hebben wij een benaming die de zelfde hier en daar de dikke duisternis afbreekt, het bootje
blijft, hetzij wij voor een wenteltrap staan, of er dat stil over het water glijdt, de slagen met het
bij opklimmen, hetzij wij ons verbeelden een boon- houweel die men hier en daar hoort klinken, de
staak of een slak te zijn — de namen der hemel- ontploffingen van buskruit, dienende om groote
zoutblokken los te breken, alles maakt hier een
streken zijn overal de zelfden.
Wat er toch in een menschenhoofd kan omgaan diepen en vreemden indruk op het gemoed.
Als een vorstelijk persoon de mijn bezoekt, worden
op het kleine eindje weg van het laatste huis van
de utrechtsche straat tot de voordeur van het paleis de zalen en gangen rijk verlicht; spiegels, lustres
voor Yolksvlijt te Amsterdam, bij het zien van en draperien versieren de groote receptiezaal waarin,
een ledige ruimte links, en loodsen en paaltjes door pilaren van zout, eene rondgaande galerij gesteund wordt, ingericht voor het orchest dat deze
rechts!
zoutgewelven dan met harmonische klanken vervult.
Verscheidene malen zijn er groote feestelijkheden
DE Z O U T M I J N E N VAN W I E L I C Z K A .
in de mijnen van Wieliczka gevierd: het feest
Op een afstand van een paar uren gaans van Kra- gegeven bij gelegenheid van het huwelijk van de
kau ligt in een dal de kleine stad Wieliczka met 4000 koningin Sophie met Wladislas Jagellow in 1624
inwoners. Daar zijn beroemde zoutmijnen die over was wel het prachtigste.
eene uitgestrektheid van 3000 el in de lengte van
Ofschoon de zonnestralen nooit in deze mijnen
het noorden naar het zuiden, van 1200 el in de dringen, is de temperatuur er toch zacht en gezond:
breedte van oost. naar west, en ter diepte van 310 een frissche, niet koude luchtstroom doortrekt steeds
el ontgonnen worden. Wij willen een blik werpen alle vertrekken. Het verblijf in de mijnen doet de
op die zoutmijnen: ik ben zeker dat onze moeite gezondheid der mijnwerkers geen nadeel — het is
wel beloond zal worden.
waar, zij bevinden er zich niet altijd in — slechts
Door middel van elf putten staat de mijn met acht uren daags. De paarden die men in de mijn
de oppervlakte in verband. Die van Daneilowice gebruikt, blijven er in totdat zij niet meer werken
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kunnen: dan worden zij opgeheschen, komen in dat uit de mijn gehaald werd, vond men haren ring wehet daglicht, en daardoor worden zij blind: dat is der dien zij in Hongarije in den grond geworpenhad.
In de veertiende eeuw maakte Casimir de Groote
het besluit.
Het gewone getal der mijnwerkers is ongeveer wijze reglementen op de administratie der mijnen
duizend, met vier honderd paarden. De onkosten van Wieliczka, die daardoor onder zijneregeering
van het losmaken en naar boven brengen van hon- zeer veel zout opleverden. In 1656, bij gelegenheid
derd pond zout bedragen ongeveer / 1.50, en de van den inval der Zweden en Moscoviten in Polen,
prijs van de honderd pond zout wisselt af tusschen riep de koning de hulp in van Leopold van Oos/ 3 en / 6, en klimt soms tot / 12. De opbrengst in tenrijk, die wel troepen wilde zenden mits onder
beding dat hij er voor betaald zou worden. De
1850 bedroeg 48 000 000 pond.
De zoutlaag bestaat uit drie verschillende afdeelin- finantien van Polen waren uitgeput, en daarom nam
ge" "" lagen. De bovenste bevat het ziclona of ge- Leopold als schadevergoeding de mijnen van Wiewone zout, waarin men nog verscheidenheden liczka in bezit, en behield die tot den tijd waarop
Weenen door de Turken belegerd werd, in 1683,
vindt zooals het spisa of gr ij z e zout en het lodowata of ij sz out, alles verbonden met krijt en iarha of toen Sobieski, als prijs voor de hulp die hij Leopold
poederzout. yer volgens komt men aan de laag van bewees, de teruggave vorderde. Maar negen en tachszibilcowa ofsteenzout, van veel betere hoedanig-tig jaar later, in 1772, nam Oostenrijk, ondankbaar
heid dan het ziclona. De derde laag die den naam van ten opzichte van het land dat het gered had uit
ockosavata, gepareld zout, draagt, bevat een de hand van den Turk, deel aan deverdeeling van
delfstof die uit zeskantige zuilen bestaat: dit zout Polen, en haalde de zoutmijnen van Wieliczka weder
is zuiverder en vaster dan dat uit de twee vorige tot zich. Van 1809 tot 1815 werd het door het
lagen. Voorheen werd dit geparelde zout in groote tractaat van Schonbrunn gedwongen om de helft
hoeveelheid naar Engeland en Holland uitgevoerd, van de opbrengst dezer mijnen aan het grootherdoch tegenwoprdig is dit niet meer het geval, en togdom Warschau af te staan. Het tractaat van
dient het slechts om er kruisjes, kanonnetjes, horlo- Weenen gaf het echter weer het geheele bezit.
De mijnen van Wieliczka die een deel van het
ges enz. van te maken, die de mijnwerkers in't geheim aan de bezoekers verkoopen. De lagen worden kroondomein uitmaakten, verschaften de koningen
door lei, leem en gipslagen van elkander gescheiden: van Polen een zeer groot gedeelte van hunne inzij strekken zich van het westen naar het oosten komsten. Voor het weduwgeld der koninginnen, en
uit, en hellen naar het zuiden in de richting van de giften tot onderhoud der kloosters waren op die
mijnen hypotheken gevestigd. De adel vergat nooit
de Karpathen.
Op de beide onderste verdiepingen van de mijn bij elke keus van een koning te vorderen dat het
vindt men het zout in groote ongeregelde massa's zout van Wieliczka aan elken edelmaii gratis gewaaruit men blokken van drie, vier en vijf honderd leverd moest worden, behalve het werkloon, maar
kubieke voeten zou kunnen houwen. Soms vindt dit konden zij naar eigen willekeur bepalen.
men stukken hout en boomtakken in het zout, en
Tweemaal zijn de zoutmijnen van Wieliczka een
niet zelden slagtanden en andere gedeelten van prooi der vlammen geworden, in 1510 en in 1644.
het geraamte van olifanten. De geologen vooronDe eerste maal werd de brand veroorzaakt door
derstellen dat het zout van Wieliczka gevormd is kwaadwilligheid van een mijnwerker. Menschen en
in eene zee die in vorige tijdperken den voet der paarden, alles wat zich in de mijnbevond, stikten
Karpathen bespoelde.
door den rook. De vlammen woedden hoe langer
De juiste tijd waarop de zoutmijnen van Wie- hoe meer, en niemand durfde zich ter blussching
liczka ontdekt zijn, is niet bekend. Men weet slechts in de mijn wagen, toen eindelijk een opzichter,
dat zij reeds in het eerst der twaalfde eeuw ge- Koscielecki,, het beproefde. Nauwelijks was hij in
exploiteerd werden, en dat de opbrengst in de de mijn of de rook deed hem bewusteloos nederveertiende eeuw tot onderhoud van kloosters en vallen, en zeker zou hij omgekomen zijn als zijn
kerken werd gebruikt. De overlevering vertelt dat oude vriend Severin Betmann, directeur der mijnen,
prinses Cunegonde van Hongarije, de bruid van Bo- ofschoon hij reeds 70 jaar oud was, zich niet in
leslas den Zedige, geen bruidschat van haren vader, het gloeiende fornuis begeven en zijn vriend gered
geen goud of zilver wilde aannemen. Zij ging op had. Door de vereenigde pogingen dier twee mannen
reis naar Polen, en, de zoutmijnen van Hongarije werd eindelijk de brand gebluscht. In 1644 ontstond
voorbijgaande, wierp zij er haren bruidsring in. er brand door onvoorzichtigheid, en wederom stierven
Te Krakau gekomen bleef zij in die stad, liet zich alien die zich in de mijn bevonden, en er waren geen
brengen naar Wieliczka, en beval dat men in hare opvolgers van Koscielecki en Betmann. De brand
tegenwoordigheid in den grond zou graven. Haar duurde een geheel jaar lang, overal had men gebrek
bevel werd gehoorzaamd, en in het eerste blokzout aan zout, en de koninklijke schatkist werd ledig.
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DE MENSCH VOOR DE GESCHIEDENIS.

Er is zekerlijk geen vraagstuk dat in den laatsten tijd meer de belangstelling en de nieuwsgierigheid heeft opgewekt, zoowel van den geleerde
als van den leek, dan de vraag naar den ouderdom van het menschdom, de vraag namelijk, hoe
lang het wel geleden is sedert de mensch de
de aarde bewoont.
Wij weten hoe volgens de berekening van de
uitleggers van den Bijbel de schepping der aarde
voor ongeveer 6000 jaren zou hebben plaats gehad, en dat, als die berekening goed is, gevolgelijk het menschelijke geslacht ten minste niet ouder
dan 6000 jaren kan zijn. Nu is het zekerlijk niemand mijner lezers onbekend dat de wetenschappelijke nasporingen en waarnemingen der laatste
jaren vooral, niet slechts bewezen hebben dat de
aarde veel ouder moet zijn dan 6000 jaren, maar
ook schijnt het hoe langer hoe meer te blijken dat
de mensch reeds sedert vele duizenden van
jaren op aarde heeft rondgewandeld.
Een groote tegenstrijdigheid voorzeker. Ik kan
echter hier dit verschilpunt tusschen de uitleggers van den Bijbel en de geologen niet bespreken: ik wil slechts doen opmerken dat de sehrijver
van Genesis 1 in't geheel geen jaargetal genoemd
heeft, en slechts gesproken heeft van "In den beginne." Verder kan ik mij hier ook niet ophouden
bij de pogingen die men gedaan heeft om de woorden van den Bijbel te doen rijmen met de uitkomsten der "wetenschap: wij zouden ons daartoe
veel te ver in uitlegkundige, tijdrekenkundige,
taalkundige en andere studien moeten verdiepen,
gesteld dat ik daartoe in staat was. Ik wensch
hier slechts kortelijk te vertellen wat de laatste
onderzoekingen van wetenschappelijke mannen geleerd hebben, omtrent de bovengenoemde vraag,
namelijk: hoe oud is het menschelijke geslacht?
Doch voordat ik tot het beantwoorden van die
vraag overga, moet ik een paar andere zaken bespreken, hetgeen noodig is om het volgende wel
te verstaan.
Bekend is het dat wij van de aarde waarop
wij wonen niets anders kennen als hare buitenste gedeelten, gewoonlijk de schors der aarde, of beter
de aardkorst genoemd. Van het binnenste der
aarde weten wij door waarnemingen niets. Of de
aarde van binnen een vuurklomp is, of wel uit
vaste gesteenten bestaat, dan wel of zij hoi is,
of met eene vloeistof of met een gas is gevuld, daarvan weten wij niets: de diepste mijn of artooische
put dien men in de aardkorst heeft geboord, is
niet eens te vergelijken bij een speldeprik in een
chinaasappel, waarbij de punt der speld slechts
even door de dunne gele schil heen gaat, gesteld
dat onze aardbol de grootte van een chinaasappel

had. Die aardkorst echter is betrekkelijk toch zeer
dik, en bestaat uit verschillende gesteenten.
Die gesteenten zijn gevormd door de macht van
het vuur en door die van het water: de eersten,
de vuurvormingen, zooals graniet, basalt,
lava enz. zijn ontstaan door uitwerpingen van
vuurspuwende bergen, hetzij in onze dagen, hetzij
in vroegere tijdperken. De tweeden, de watervormingen, zijn alien bezinksels uit het water: zij zijn ontstaan op de zelfde wijze als
er ook thans nog dikke aardlagen ontstaan in
rivieren, meren en de zee, overal waar het
water door drijvende slijkdeeltjes troebel is , en
waar die slijkdeeltjes kunnen bezinken. Op die
wijze zijn groote meren en wijde riviermonden
langzamerhand vol geslibd en tot droog land geworden, en dat wel in betrekkelijk niet langgeledene tijden. Zoo is onder anderen in geschiedkundigen tijd de Middelzee in Friesland droog
geworden en in land veranderd. Ook zien wij in
onze dagen dat de golven, de branding en het getij
van de zee, het strand op sommige plaatsen afknagen, en dat zij op andere plaatsen integendeel
groote hoeveelheden zand en slijk nederleggen. Zoo
zijn er in ons land duizende bunders veengronden
weg gespoeld en anderen door het water bedekt
geworden, zelfs in tijden waarvan de mensch geheugenis heeft — de Zuiderzee, de Dollart, de
Biesbosch en vele anderen — en aan den anderen
kant zijn er zandbanken en ondiepten gevormd waar
vroeger diepe geulen waren, en groote schepen
konden vroeger varen waar thans zandbanken zijn.
Gelijk nu deze en andere oorzaken in onze tijden
de oppervlakte van den aardbol wijzigen en de
betrekkelijke grenzen van zee en land telkens veranderen, zoo hebben zij ook in alle verledene tijden
een dergelijken invloed uitgeoefend, en zijn dehoofdbewerkers geweest van de wording en vervorming
van de gesteenten der aardkorst.
Die door het water afgezette gesteenten en
aardlagen nu heeft men in onderscheidene groepen of stelsels verdeeld, en wel vooral met
het oog op hun ouderdom. Immers, het is gebleken dat de oudste bezinksels of lagen steeds gelegen zijn onder de jongere vormingen, en dat
de jongste aardlaag de bovenste is, ten minste op
plaatsen waar die ordening der dingen niet verstoord is geworden door omkeeringen in de aardkorst.
Op de volgende bladzijde staat ter verduidelijking
eene denkbeeldige doorsnede, een zoogenoemd schema van de in lagen liggende gesteenten der aardkorst
afgebeeld, ten einde u zoodoende in eens op de
hoogte te helpen. Wij zien daar dat de bovenste
laag het alluvium, en de op een na bovenste
het diluvium geheeten wordt. Alluvium beteekent aanslibbing, en deze lagen zijn zoo geheeten
omdat de meeste vormingen waaruit deze groep
bestaat, aangeslibde grond zijn. De meeste vor-

240

KENNIS EN KUNST.
jji a. Alluvium. Het hedendaagsche tijdvak.
I. Diluvium. Het posttertiaire tijdvak...

B H H M *——»

'Het kainozoische tijdperk.

e. Eoceen... ,

<43 ^

ffis.

oaf <53 cr*/ <q. es tCj

y . Jvrijt.
Groenzand. > H e t trijttijdvak.
h. Gault. . . . i. Wealden..
Tc. Opper-jura.
I. Midden-jura \Het jnratijd/ak.

--

"sjsS^ir?:';*

)>Het mesozoi'sche tijdperk.

w. Onder-jura \
n. Lias . . .

Keuper
I?. Muschelkalk....

Het triastijdvak.

/

Bonte zandsteen.
r. Dyas. Het permsehe tijdvak
; ^ ^ Steenkool

| Het steenkooltijdvak.

t. Bergkaik
. . Opper-devonisch.
QT^f^I^/^X^Vyy..
_

J Het devonische tijdvak. ^Het palaeozoische tijdperk.
v. Onder-devonisch .
w. Opper-silurisch...
Het silurische tijdvak

• '->.•.-:>,:...gggmmz^te+w^s^^^

Cambrisch. Het cambrische tijdvak

/

Laurentiaansch. Het laurentiaansche tijdvak. Het eozoische tijdperk.

Denkbeeldige doorsnede van de in lagen liggende gesteenten der aardkorst.

mingen zei ik, maar niet alien; venen b. v. zijn
geenszins aangeslibd maar op de plaatsen zelve
ontstaan, doch men gebruikt den naam van alluvium
voor alle oppervlakkige 1 a g e n van den aardbodem, zooals men den naam van diluvium geeft
aan alle lagen die onmiddellijk onder het alluvium liggen, en dus slechts als een naam voor
eene groep van lagen en vormingen. Bouwgrond,
kleigrond, veen, zandgrond enz. zijn de hoofdbestanddeelen van het alluvium, terwijl het diluvium voornamelijk uit zandgronden met keien en
grind bestaat. Ons land bestaat voor een groot
gedeelte uit diluvium, vooral in de oostelijke en

zuidelijke gedeelten: de zandgronden van Gelderland, Noordbrabant enz. zijn diluviale gronden;
terwijl de kleigronden en veengronden van Friesland, Groningen, Noordholland en Zeeland tot het
alluvium behooren. Het is over zulke alluviale en
diluviale gronden vooral dat wij zoo straks moeten handelen, en daarom was het noodig dat ik met
een kort woord over die vormingen moest spreken. De derde groep van aardlagen is ontstaan in
het tertiaire tijdvak, de vierde in het krijttijdvak, enz. zooals op de bovenstaande afbeelding aangegeven is. Over al die groepen van gesteenten thans te spreken, zou ons veel te ver
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voeren — ik stel mij voor later uitvoeriger te
spreken over de gesteenten die de aardkorst
vormen.
Het tweede punt waarop ik vooraf opmerkzaam
dien te maken, is het volgende: In alle in lagen
liggende aardlagen, niet in de vuurvormingen, vindt
men eene menigte voorwerpen die men gewoon is
versteeningen te noemen. Versteeningen, wat
zijn dat? Overblijfselen van dieren en planten die
geleefd en bestaan hebben ten tijde toen de gesteenten als slib uit het water bezonken, waarin
wij nu die overblijfselen in versteenden toestand
vinden. Die versteeningen, beenderen en tanden
van visschen en andere dieren, boomstammen en
bladeren, schubben, schelpen en horens, leeren
ons niet slechts dat er dieren en planten leefden toen de lagen gevormd werden, maar door die
versteende overblijfselen te vergelijken met de thans
levende wezens, blijkt ons ook eene andere, groote
waarheid; deze namelijk: er hebben in vorige tijdperken der aardgeschiedenis dieren en planten op
aarde geleefd die thans niet meer gevonden worden,
die, zoo men zegt, uitgestorven zijn. Zoo vindt men
in de silurische lagen dieren die men trilobiten
heet, en die in de jongere juralagen nooit gevonden zijn, en gevolgelijk reeds uitgestorven waren
toen die jongere lagen gevormd werden. Zoo vindt
men in de juralagen kruipende dieren die niet
meer leefden in het krijttijdvak. Zoo vindt men in het
steenkooltijdvak eene menigte boomen en planten
die groote bosschen hebben gevormd, en die wij
thans als steenkool uit de aarde graven en verbranden: boomen en planten, zeer verschillende van
die thans de aarde versieren. Zoo vindt men ook
in het diluvium, en ik moet daarop bij zonder de
aandacht vestigen, eene menigte overblijfselen van
dieren die thans, nu wij in het tijdperk van het
alluvium of het hedendaagsche zijn, niet meer levende gevonden worden. In den tijd toen de diluviale lagen werden afgezet,of toen zij uit de wateren van dien tijd bezonken, leefden er, zooals
uit hunne overblijfselen ten duidelijkste blijkt, eene
menigte dieren in Europa die thans of nergens op
aarde, of wel in andere werelddeelen voorkomen.
Toen werden Duitschland, Frankrijk, Engeland en
dat gedeelte van ons land hetwelk toen niet onder
water lag, bewoond door olifanten, neushoorndieren, leeuwen, beren, hyena's, groote runderen,
en eene menigte andere dieren; wezens waarvan
men de overblijfselen wel in diluviale lagen vindt,
maar die men nooit in het alluvium heeft aangetroffen. Men vindt die olifanten.en neushoorndieren,
die beren en hyena's van het diluvium in aardlagen vermengd met keien en grind, liggende onder
dikke hedendaagsche vormingen, onder veen- en
kleilagen, of wel in holen die door de wateren in
oudere gesteenten zijn gevormd. Die overblijfselen
zijn zoo kenmerkend voor het diluvium, dat er

geen de minste twijfel is of het zijn diluviale vormingen waarin zij gevonden worden.

Hoe zijn die versteeningen in den bodem gekomen? Om op deze vraag te antwoorden willen wij
zien wat er thans gebeurt, en daaruit afleiden
wat er in vorige tijden der aardgeschiedenis gebeurd is.
In het zand onzer kusten en in dat van den zeebodem leven eene menigte tweekleppige weekdieren. Met het mondeinde naar beneden, het
aarseinde naar boven gericht, en de luchtbuis uit
den bodem gestoken, leven de meesten van die
dieren even beneden de oppervlakte van dit zand.
Vrijwillig begeven zij zich nimmer in zee, en
daarom vindt men ook slechts zelden levende
weekdieren onder de schelpen die door den wind
en het getij op het strand geworpen worden. Het
schijnt dat de meeste soorten van die weekdieren
gezellig, dat is in groote menigte van eene enkele
soort bijeen, leven; immers de soorten verschillen
op de onderscheidene plaatsen waar zij verzameld
worden.
Al die weekdierschelpen worden door de golven
op het strand geworpen, als de beweging van het
water het strand omploegt, en door den wind worden zelfs sommigen der lichtsten, zooals Mactra
stultorum, hoog bij de duinen op gevoerd. Liggen
zulke schelpen eenmaal op het strand dan duurt
het niet lang of zij worden met zand en zeeslik
bedekt, en zoo ontstaan er schelpbanken. Als zulk
zand eens tot zandsteen verhard werd en de schelpen tevens versteenden, dan zouden wij aan onze
kusten het zelfde zien als hetgeen wij thans in
vele gebergten ver in het binnenland vinden, namelijk versteende overblijfselen van dieren in de
gesteenten der aardkorst.
Doch ook dieren en planten die niet in of op
het strand leven, kunnen toch ook in den bodem
komen. Er leven vele soorten van dieren en planten in h e t w a t e r , en ook komen er niet zelden
lijken van bewerktuigde wezens door overstroomingen, watervloeden enz in het water.
De doode lichamen van dieren verrotten als zij
eenigen tijd in het water gelegen hebben;. weldra
gaan de zachte deelen verloren, en slechts het geraamte of de harde deelen alleen blijven er over.
Gewoonlijk zijn die harde deelen zwaarder dan
water: zij zinken, en weldra worden zij met eene
min of meer dikke laag zand of slijk bedekt. Op
die wijze worden ook doode schelpdieren, die in
het zand van den bodem des waters leefden, in
sliblagen bedolven, en zoo gaat het met alles wat
in het water zinkt: rottende bladeren, tanden van
dieren, enz.
In zand of slijk begraven, blijven die lichamen
niet lang bestaan, als de deeltjes "v^n het zand
31
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namelijk geheel los van elkander blijven. Maar
somtijds worden zulke bezinksels tot vaste samenhangende massa's. Hoe dat gebeurt kan hier
niet verklaard worden, de lezer geloove mij voor
deze keer op myn woord: de bezinksels uit het
water worden soms tot vaste steenmassa's.
Zoo als het nu met de stoffen gaat waaruit de
bezinksels bestaan, gaat het ook met de bewerktuigde overblijfselen die er in bedolven geraken;
met het afzetsel worden zij tot steen omgezet, en
zoodoende blijven zij bewaard. De lagen die hen bevatten, zijn vast geworden, ende overblijfselen van
dieren en planten zijn eveneens tot steen geworden.
Sommige overblijfselen zijn bewaard gebleven
met al hunne kenmerken, en de eenige verandering die zij vertoonen, is dat hunne bewerktuigde bestanddeelen verdwenen zijn. Zoo vindt
men beenderen die slechts hunne dierlijke gelei
verloren hebben, en gelijk geworden zijn aan beenderen die gedurende eenige jaren in de aarde begraven of aan den invloed van lucht en regen zijn
blootgesteld geweest. Ook ziet men schelpen die
slechts uitgebleekt zijn, en die, daar zij de bewerktuigde deeltjes verloren hebben die hun oorspronkelijk weefsel vormden, broozer zijn dan levenden. Somtijds zelfs is de verandering nog minder merkbaar, want men vindt beenderen van den
holenbeer die nog een weinig gelei bevatten, alsmede fossile schelpen die weinig minder levendig
gekleurd zijn dan levenden. De scheikundige samenstelling der lichamen heeft een zeer grooten invloed op de fossilisatie en op hun bewaard blijven.
Zoo duren de tanden langer dan de beenderen,
dezen langer dan de hoorns en schilden; de beenderen van zoogdieren zijn vaster dan die van visschen, het harde bekleedsel der schaaldieren vergaat minder spoedig dan de dekschilden van insekten, enz.
De meeste versteeningen zijn van kleur veranderd en zijn zwaarder geworden. Koolzure kalk
en kwarts, hetzij in amorphen hetzij in gekristalliseerden toestand, zijn de meest voorkomende versteenende stoffen. Kalk- of kwartshoudende bronwateren zijn de voorname oorzaken van het ontstaan van versteeningen: zij veranderen mossen,
stengels, bladeren en takken in kalk- en kwartsmassa's. Kalk en kwarts zijn de best bekende en
meest aanwezige stoffen waardoor voorwerpen versteend worden. Doch ook zijn vele in de aardlagen begravene beenderen en schelpen in metaalmassa's, en vele plantendeelen in aardpikhoudende
massa's, gelijk steenkool,. veranderd, en niet zelden zijn de vormen van boomstammen zeer volkomen in zandsteenlagen bewaard gebleven.
Iemand die nooit eene versteening gezien heeft,
zou kunnen vragen: hoe kan men in een gesteente
zulke voorwerpen onderscheiden, als zij met de
aardlaag waarin zij liggen, ook steen geworden

zijn? Vooreerst is de kleur van de versteening
meestal anders als die van de omringende stoffen.
Wij zien dit zeer fraai bij onze gewone stoepsteenen als het er op regent. Die steenen bestaan uit
koolzure kalk die door eene aardpikachtige stof
blauw gekleurd is: zij behooren tot een gesteente
dat men bergkalk noemt, tot het steenkoolstelsel
behoort, en in ons land veel uit Belgie wordt aangevoerd. De versteeningen in die blauwe bergkalk zijn, zooals wij dagelijks kilnnen zien, wit
van kleur. Maar al is dat met vele versteeningen
het geval niet, er is toch altijd iets zoo bijzonders in de schikking der bewerktuigde deeltjes —
het moge het weefsel zijn van eene plant of dat van
een been of eene schelp, of zelfs slechts de versierselen van de uitwendige oppervlakte — dat
het oog.er terstond door getroffen wordt, en men
in staat is een onderscheid te vinden tusschen de
bewerktuigde versteening en de onbewerktuigde
delfstof die haar bevat. En waar het bloote oog
onvoldoende is, zal een gewoon vergrootglas ons
dikwijls in staat stellen de aanwezigheid van een
bewerktuigd wezen te ontdekken.
En als nu de overblijfselen, in de verschillende aardlagen bewaard, ons leeren dat de wezens waarvan zij afkomstig zijn, leefden en tierden ten tijde toen die aardlagen ontstonden, wat
leeren zij ons dan betreffende het bestaan van den
mensch op aarde? Vinden wij ook overblijfselen
van den mensch in de aardlagen, en zoo ja, in
welke lagen?
Dat wij in het alluvium overblijfselen van den
mensch vinden, spreekt van zelf: onze kerkhoven en begraafplaatsen behoef ik hier slechts te
noemen; en er is geen twijfel aan of onze nakomelingen zullen de zekerheid verkrijgen, als zij
op hunne beurt de aardlagen onderzoeken, dat
de mensch ten tijde van het alluvium bestaan
heeft. Ook heeft men tot voor eenige jaren vrij
algemeen geloofd dat de mensch niet voor het alluviale tijdperk geleefd heeft, en dat hij geentijdgenoot geweest is van de olifanten en neushoorndieren, de beren en hyena's van het diluvium.
Laat ons nu zien of dat gevoelen waarheid is,
dan wel of de mensch niet veel ouder is dan men
langen tijd heeft geloofd, slechts omdat men niet
met een kritisch en wetenschappelijk oog de aardlagen beschouwde.
(Wordt vervolgd).

SUIKER EN HET MAKEN VAN SUIKER.

Toen de klinische school van Haarlem nog bestond, gaven sommige in die stad wonende doctoren en chirurgen privaatles in de geneeskunde,
heelkunde, geneesmiddelenleer enz. aan jonge lieden die de lessen aan de genoemde school waarnamen. Ook ik heb in de laatste tien jaren van
het bestaan dier klinische school een vijftiental
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jonge lieden voor het examen als plattelands- of worden, en branden met een blauwachtige vlam.
als stedelijk heelmeester gereed gemaakt. Er wa- Allen geven, in aanraking met salpeterzuur, zuren zeer goed ontwikkelde, schrandere jonge lie- ringzuur; en als de oxydatie lang volgehouden
den bij, maar ook die beter achter den ploeg wordt, koolzuur. Zij zijn oplosbaarder in water
zouden passen dan aan het ziekbed. Aan een van dan in alcohol.
Laat ons nu die verschillende soorten van suidie laatste categorie deed ik eens de vraag: wat
is suiker? (Hij had een paar jaar in een apotheek ker meer in bijzonderheden bespreken, en tevens
gestaan en hard gestudeerd, zei hij). Antwoord: de kenmerken opgeven waardoor zij van elkander
Suiker is een zoete stof, een sap van een plant. onderscheiden zijn.
De druivensuiker of glucose wordt door de
— Van welke plant? — Van een riet. — Juist,
van suikerriet: maar is er slechts eene soort van scheikundigen door de formule C 12 H i 2 0 1 2 , 2 H 0
suiker? — Neen, er zijn meer. — Zoo, en die aangeduid. Druivensuiker vindt men met niet-krisheeten? — Witte suiker en basterde sui- talliseerbare suiker in de meeste zure vruchten:
ker. — Kent gij geen andere suikers? — Ja er wij zullen weldra zien dat er zich in zulke
is ook nog broodsuiker. — Gij begrijpt dat ik vruchten geen rietsuiker kan bevinden. Druivensuiker
dat jonge mensch aanried eerst nog wat kundighe- is het die de zoetsmakende hoopjes vormt, die geden te verzamelen, die elk beschaafd mensch dient droogde vruchten, zooals pruimen, vijgen, rozijnen
te bezitten, voordat hij met de studie der ge- enz. bedekken. Daarom heeft zij den naam van druineeskunde begon. Nu geloof ik wel dat de lezer vensuiker en ook wel van kruimelsuiker gekrevanKennis en Kunst mij, als ik hem die zelfde gen. Gij weet zeker dat de scheikundige zetmeelin
vragen gedaan had, zeker betere antwoorden ge- druivensuiker kan veranderen, en zoo niet, ziehier
geven zou hebben; maar het kan toch zijn dat hoe hij dat doet. Hij gebruikt daartoe salpeterzuur,
niet alien precies weten wat de scheikundigen ons doch bij de bereiding van druivensuiker in het groot,
van de suiker weten te vertellen, en daarom zal neemt men zwavelzuur. In 1000 deelen water doet men
misschien het volgende voor sommige lezers niet 10 deelen zwavelzuur van den handel, en brengt dit
mengsel aan den kook in groote kuipen, die door stoom
geheel ondienstig zijn.
In de taal der scheikunde geeft men den alge- tot eene temperatuur van ongeveer 104° verwarmd
meenen naam van suiker aan zekere zelfstandig- worden. Vervolgens doet men zetmeel, met lauw
heden van plantaardigen of dierlijken aard, die water aangemengd, bij kleine gedeelten in het
alien min of meer den zoeten en aangenamen kokende vocht, zoodat de temperatuur daardoor
smaak van rietsuiker hebben, en die in water niet merkbaar verlaagd wordt. Daarna verzadigt
opgelost en op eene temperatuur van ongeveer men het zuur met krijt, en giet de vloeistof af,
20° op den honderddeeligen thermometer gehou- om haar van het bezinksel, dat uit zwavelzure
den, zich, door de bijvoeging van een kleine hoe- kalk of gips bestaat, te scheiden, en verdicht haar,
veelheid gist van bier, geheel in koolzuur en altijd door middel van stoomwarmte, tot 45° op
alcohol veranderen. Men kent vier verschillende den stroopweger. Laat men haar nu aan zich zelve
soorten van suiker, namelijk de gewone kristalli- over, dan wordt zij een vormlooze massa; doch
seerbare suiker of rietsuiker, de druivensui- als men de druivensuiker in onregelmatige kristalker of glucose, de melksuiker of lactose, en de len wil hebben, moet men de verdichting niet zoo
ver drijven, en het vocht laten kristalliseeren in
niet-kristalliseerbare suiker.
De alcoholische gisting, die ik boven reeds even tobben die van onderen van een kraan voorzien
noemde, is niet de eenige verandering die de sui- zijn, om de moederloog te laten afloopen nadat
kers kunnen ondergaan: naar den aard van de de kristallen gevormd zijn.
Doch niet van zetmeel alleen kan men druivengiststoffen, hare min of meer groote wijzigingen,
de temperatuur en andere omstandigheden kan men suiker maken, ook celweefsel of cellulose kan
zeer verschillende producten van suiker verkrijgen. men door de werking van zuren in druivensuiker
JDiastase, bij voorbeeld, gedurende verscheidene veranderen. Ziehier hoe men druivensuiker maakt
dagen aan de lucht blootgesteld, verandert suiker yan lompen, die geheel gelijk is aan suiker van
in melkzuur; eiwitachtige stoffen doen het zelfde; zetmeel gemaakt: men bevochtigt 100 deelen lomen de kleefstof of gluten doet na een langdurige pen met 140 deelen geconcentreerd zwavelzuur,
dat men er bij kleine beetjes bij doet. De omkorsgisting haar in boterzuur veranderen.
Alle suikers veranderen als zij aan de werking tende deelen van de cellulose worden zwart, maar
van een temperatuur van ongeveer 200° blootge- de cellulose zelve behoudt hare kleur. Zoo laat
steld worden, in een stof die men caramel noemt. men alles ongeveer acht en veertig uren staan,
Daarbij verliezen zij een gedeelte van het water, en dan doet men er water bij, om de gevormde
en bovendien waterstof, koolstof en zuurstof in druivensuiker op te lossen, en kookt het om de
den toestand van azijnzuur. Alle suikers ontvlam- werking zoo volkomen mogelijk te maken. Nu is
men als zij in een roodgloeiende kroes gedaan er niets meer te doen dan het zuur met krijt te
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verzadigen, af te gieten, te doen concentreeren alcohol, en in zuiveren watervrijen alcohol geheel
oplost, terwijl de rietsuiker zulks in 't geheel
en te laten kristalliseeren.
Nu moet ik u op eene scheikundige bijzonder- niet doet.
Onder het eerste fransche keizerrijk was, ten
heid opmerkzaam maken. Boven heb ik u de formule van druivensuiker, C 12 H 14 0 1 4 , opgegeven: gevolge van het verbod om suiker uit de kolonien
vergelijk nu daarmede die van zetmeel C 12 H 10 O 10 , in Frankrijk te voeren, de druivensuiker een zeer
dan blijkt het dat het laatstgenoemde lichaam vier belangrijk artikel. De fransche scheikundigen demoleculen water heeft moeten vastleggen om drui- den al wat zij konden om de rietsuiker te vervanvensuiker te worden. Dit is des te opmerkelijker, gen door druivensuiker, en er broodsuiker van te
daar men zou kunnen meenen dat het zwavelzuur maken, maar te vergeefs. Tegenwoordig dient de
eerder water zou moeten wegnemen dan er eene druivensuiker slechts in de industrie om een alconieuwe hoeveelheid van doen opnemen, en ditbe- holische gisting te verwekken; zij wordt veel go
wijst duidelijk dat het zwavelzuur hier eenvoudig bruikt bij het maken van wijn, om de hoeveeldoor zijne aanwezigheid alleen werkt. De zelfde heid alcohol in de kuipen te vermeerderen en den
opmerking geldt ook voor de cellulose, die de zelfde wijn geestrijker te maken.
formule C 12 H 10 O10 heeft.
Druivensuiker vindt men soms in zeer groote
Gij zegt misschien: eerst hebt gij de formule hoeveelheid in de urine van lijders aan de ziekte

Het inzamelen van suikerriet.

van druivensuiker geschreven C 1 2 H 1 2 0 1 2 , 2HO, die men Diabetes mellitus noemt. In die ziekte been nu C 1 2 H 1 4 0 1 4 . Zeker, het laatste heb ik vat de urine geen ureum en geen phosphorzure
slechts gedaan om u de verandering van zetmeel zouten meer; zij is dan om zoo te zeggen slechts
in druivensuiker gemakkelijk te doen begrijpen. Zij eene waterige oplossing van suiker. Gij begrijpt
moet echter geschreven worden C l 2 H 1 2 0' 2 , 2 HO, hoe noodzakelijk het dan is om den leefregel van
want op ,100° verliest de druivensuiker twee den zieke te wijzigen, en hem alle meelspijzen
equivalenten water zonder dat hare eigenschappen volstrekt te verbieden, daar het zetmeel daaruit
merkbaar gewijzigd worden. Doch op 150° gaat zich onder den invloed van zuren tot druivensuizij tot den toestand van caramel, C 1 2 H 9 0 9 , over, ker in zijn lichaam zou kunnen veranderen.
heeft dan niet meer den smaak van suiker, en
Druivensuiker vindt men ook in honig vereenigd met
gist niet meer; en eindelijk, als de temperatuur niet-kristalliseerbare suiker, C 1 2 H 1 2 0 1 2 .
nog hooger gemaakt wordt, verkoolt zij en brengt Deze laatste is dus gelijk aan druivensuiker tot
olmzuur voort.
100° verwarmd. Ik zal hier over die niet-kristalDruivensuiker is veel minder dan rietsuiker op- liseerbare suiker niet verder spreken, daar zij in
losbaar in water, en is ook veel minder zoet van 't geheel niet ergens voor gebruikt wordt. Zij is
smaak. Daartegenover staat dat zij oplosbaarder is in overvloedig aanwezig in zure vruchten, zooals in
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kersen, aalbessen enz., en daarom wordt zij ook lang stellen in die snoeperijen, en daarom zullen
wel vruchtensuiker geheeten. In absoluten al- de volgende bijzonderheden hun misschien niet oncohol is zij niet oplosbaar, en dus kan zij gemak- gevallig zijn. De suikerbakkerij wordt vooral in
kelijk van de druivensuiker gescheiden worden. Frankrijk op groote schaal gedreven, en vandaar
Eene stroopachtige oplossing van vruchtensuiker zijn ook de volgende uiLdrukkingen fransch. De ulewordt door langdurige inwerking van het water velletjesmakers noemen de oplossing van suiker,
in druivensuiker veranderd.
de stroop, cult a la perle, tot parels gekookt, als
Nu nog een woordje over melksuiker, ook zij met een lepel opgeschept en daaruit loopende,
lactose en lactine geheeten. Ofschoon de melksuikerin druppels nedervalt die peervormig van gedaante
in vele opziehten met de beide bovengenoemde of als parels zijn; au petit filet, in dunnen draad,
soorten van suiker overeenkomt, verschilt zij toch als een dikke druppel tusschen duim en vinger
hierin vooral dat de warmte haar tot vijf equiva- genomen tot een draad uitgetrokken kan worden,
lenten water kan ontnemen, zonder hare wezen- die breekt als hij 7 of 8 streep lengte heeft; au
lijke eigenschappen te wijzigen, zoodat hare ware grandfilet, in dikken draad, als hij tot 3 of 4
formule is C 2 4 H 1 9 0 1 9 , 5 HO. Melksuiker in water duim uitgetrokken kan worden; au petit souffle,
opgelost, en daar versche gist in gedaan, ver- dun geblazen, als men door op een schuimspaan
deelt zich, gelijk druivensuiker, in koolzuur en met stroop bedekt te blazen, er aan den anderen
alcohol, maar als de gist door de aanraking van kant blijvende balletjes op doet ontstaan; au grand
de lucht zuur geworden is, ondergaat de melksui- souffledik geblazen, als, door de schuimspaan heen
ker gemakkelijen weer te slingeker dan de andere
ren de stroop er in
suikers de melkdunne 7 losse, bijgisting en veranna vaste draden
dert in melkzuur.
afloopt; au petit
Melksuiker is
casse\ klein gebrogemakkelijk te
ken, als de stroop
maken: men doet
in koud water gede kaasstof van
worpen zich daarde melk stremmen
in tot een breekdoor een zuur, bij
bare massa vormt,
voorbeeld zoutdie slechts weizuur, men filtreert
nig aan de vinde wei, en door
gers kleeft; en
uitdamping vereindelijk au grand
krijgt men melkcasse, groot gesuiker in prisma's.
broken, als zij
Ik weet niet dat
zeer broos is, en
men melksuiker
in 'c geheel niet
Het uitpersen van suikerriet.
anders gebruikt
aan de vingers
als in poeder, met andere geneesmiddelen voorge- kleeft. Door de suiker au petit casse Iq koken, en de
schreven, in plaats van gewone suiker: dit geschiedt stroop vervolgens op een geolieden marmersteen
omdat de melksuiker drooger blijft dan gewone sui- uit te gieten, maakt men ulevelletjes. Als ulevelker, en depoeders dus niet zoo spoedig vochtig worden. letjes oud worden, ondergaan zij eene verandering
Laat ons nu zien wat rietsuiker is. Rietsui- die langzaam van de oppervlakte naar het midden
ker of gewone suiker is veel oplosbaarder in voortgaat; zij worden dan ondoorschijnend en ook
water dan alle andere soorten: in een deel koud tevens eenigszins anders van smaak: men kan die
water lossen ongeveer drie deelen suiker op, en wijziging tegengaan door eenige druppels azijn bij
in heet water is hare oplosbaarheid om zoo te de stroop te doen.
zeggen onbegrensd. In gewonen alcohol is zij weiAls men in een tot 40° verwarmde ruimte eene
nig oplosbaar, en in watervrijen alcohol in 't ge- suikeroplossing, au petit souffle' gvkookt, ter uitheel niet.
damping nederzet, geeft zij fraaie prismatische
Geconcentreerde oplossingen van rietsuiker geeft kristallen die onder den naam van kandisuiker
men den naam van stroopen. De suikerbak- algemeen bekend zijn. Veelal spant men draden
kers onderscheiden de stroopen naar de mate in de potten waarin men de oplossing laat krisvan hunne stevigheid in verschillende soorten. Wij talliseeren: de kristallen hechten zich dan aan die
komen hier nu op het gebied van ulevelletjes, draden in plaats van op den bodem; zij worden
kussentjes, balletjes, kokinjes enz., maar er zijn zoodoende alien afzonderlijk en hinderen elkander
misschien onder mijne lezers wel jongelui die be- niet in hunne ontwikkeling. In Friesland wordt
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De gewone wijze van verbouwing bestaat in elk
vooral bij den boerenstand bij gelegenheid van
bruiloften, begrafenissen enz. veel kandisuiker on- jaar een gedeelte van de plantage met stekken
der den naam van klontjes in de koffie ver- te beplanten, om versche planten te krijgen, en
bruikt, en in Frankryk veel bij het maken van in het overige van den grond de oude wortels te
laten blijven: uit dezen ontspruiten nieuwe stenchampagne wijn.
Suiker smelt op 180% en wordt op 215° caramel; gels die het eerste jaar of twee wel goed, doch
op eene nog hoogere temperatuuf verkoolt zij, en zeer vatbaar zijn om te ontaarden.
De wortel van het suikerriet is geleed', en schiet
vormt te gelijk olmzuur. In het plantenrijk is de
op in verscheidene, eveneens
suiker bijna even overvloedig
geleede stengels, die, naar den
aanwezig als het zetmeel: men
aard van den grond, drie tot
vindt haar in het suikerriet, in
zes el hoog worden; een blad,
de stengels van mai's, in het sap
dikwijls meer dan een el lang,
van den suikerahornboom, in de
ontspruit uit elk lid; de bloemen
knollen van bataten, in beetdie witachtig van kleur en in
wortels, wortelen, kastanj es,
veel dons gewikkeld zijn, groeien
meloenen, vijgen enz. De meeste
in bundels aan den top van het
suiker wordt in Europa van beetriet.
wortelen, in andere werelddeeAls het riet rijp is, wat gelen echter van suikerriet gewoonlijk in Februari, Maart of
maakt. Het product van die beide
April het geval is, wordt het
zeer verschillende planten is
nabij den wortel afgesneden; de
echter volkomen het zelfde. Wij
bladeren worden er afgestroopt;
willen nu een vluchtigen blik
de stelen in stukken verdeeld
werpen op het suikerriet en op
en terstond naar den pletmolen
de wijze waarop men daaruit
gebracht; hier worden zij tussuiker verkrijgt: over suiker uit
schen twee ijzeren rollen uitbeetwortelen, uit den suikerageperst, en het sap vloeit, nahornboom en uit sorgho, spreek
dat het door een zeefdoek geik dan wel later.
gaan is, in groote zuiveringsDe suiker is sedert de oudste
vaten, waar er kalk bij gevoegd
tijden in Indie en China bekend.
wordt om het helder te maken.
De plant die suiker oplevert,
Vervolgens wordt het zeer heet
het suikerriet, Saccharum
gemaakt, waarbij veel dik beoffidnarum, behoort tot de famizinksel op den bodem van de
lie der grassen of gramineeen,
pan valt, en er schuim op komt:
en is oorspronkelijk uit Indie. In
het heldere sap wordt dan in een
het laatst der veertiende eeuw
groote uitdampingspan gedaan,
werd het suikerriet uit Indie
waarin het tot eene veel gerinnaar Arabie, vervolgens naar
gere hoeveelheid verkookt; nu
Egypte, Klein-Azie en het noorwordt het in kleinere pannen
den van Afrika overgebracht. De
overgebracht, om weder en al
Portugeezen braehten het suikerweder gekookt te worden. Dit
riet omstreeks 1420 op Madera,
alles geschiedtmet veel spoed,
en in 1506, dus reeds zeer kort
omdat
in die warme landen het
na de ontdekking van Amerika
sap schielijk begint te gisten.
door Columbus, werd deze plant
Gedurende den geheelen tijd
naar St. Domingo gevoerd, van
van'
het koken moet het afgewaar zij zich over geheel het
Het suikerriet.
schuimd worden, en dit schuim,
keerkringsgedeelte van Amerimet alle andere onzuiverheden die door het koken
ka verspreid heeft.
Het suikerriet laat zich met het grootste ge- worden afgescheiden, wordt ter zijde gezetom tot het
mak voortplanten, door middel van stekken. maken van rum te dienen. Als het sap genoeg verOm eene suikerplantage aan te leggen wordt de kookt is, doet men het in een koperen koelvat, en uit
grond eerst omgegraven en effen gemaakt, en in vak- dit in een zeer ondiep houten vat, waarin het
ken verdeeld. Het veld moet zorgvuldig omgegraven kristalliseert. Na eenige uren wordt de donkergeen van onkruid zuiver gehouden worden; ook moet de kleurde massa, bestaande uit suiker en vloeibare
grond, hoezeer van nature zeer vruchtbaar, ruim melasse (het gedeelte van het sap dat niet krisgemest worden als men een ruimen oogst verlangt. talliseeren kan) in okshoofden met gaten in den
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bodem gedaan, die op een honten raam boven
een vergaderbak geplaatst worden, waarin de melasse druipt. Als dit lang genoeg geduurd heeft,
worden'de vaten geheel gevuld, dicht gekuipt, en
zijn dan ter verzending gereed.
Dit is alles wat er noodig is om gewone
bruine suiker te maken, ook wel "rauwe" suiker geheeten, omdat zij niet verder gekookt wordt.
Voor de schoonere witte suiker, als broodsuiker bekend, moet zij weder opgelost worden en
aan verschillende wijzen van doorzijgen en zuiveren onderworpen, waardoor alle onzuiverheden verwijderd en zij wit gemaakt wordt, ofschoon hare
zoetheid door die bewerking eenigszins vermindert.
Als zij geheel gereed is om weder te kristalliseeren, wordt zij in kegelvormige vormen gegoten,
die alien eene opening op den top hebben, welke
door eenen stop gesloten is; die stop wordt er
uitgetrokken als de suiker een dag er in geweest
is; de vormen worden op een raamwerk geplaatst,
met een aarden pot onder elken vorm, waarin
de stroop druipt. Als de suiker genoegzaam droog
is, wordt de lomp afgeschraapt, en hetafschraapsel op den top van het suikerbrood geplaatst;
terwijl een weinig van de zuiverste stroop op de
massa gegoten wordt, die langzamerhand er door
heen dringt, het grootste gedeelte van de donkergekleurde stroop medevoerende; die handelwijze
wordt herhaald totdat de stroop die er uitdruppelt, volkomen wit is. Na verscheidene dagen gestaan te hebben om hard te worden, wordt de
lomp uit den vorm gedaan, en de punt, die een
weinig wankleurig is, afgeschaafd, waardoor de
wel bekende suikerbroodvorm ontstaat, in plaats
van den volkomenen kegelvorm, die er door den
vorm aan gegeven is. Gezuiverde suiker heet ook
geraffineerde suiker.
Dat de suiker evenwel niet geraffineerd wordt
aangevoerd uit de landen waarin zij gemaakt wordt,
behoef ik hier zeker niet te zeggen: het raffineeren van ruwe suiker gebeurt onder anderen op
groote schaal te Amsterdam.
Er wordt een groote hoeveelheid suiker gebruikt: van rietsuiker alleen schat men dat er
jaarlijks 2 250 000 000 ponden verbruikt worden,
en die hoeveelheid schijnt nog toe te nemen. In
oude tijden was honig het voornaamste zoet dat
er gebruikt werd, en een land "overvloeiendevan
melk en honig" is de uitdrukking van den Bijbel
voor een land dat alle heerlijkheden des levens
bezit.
Het is zeer waarschijnlijk dat langen tijd voordat de kunst van suiker uit suikerriet te maken,
ontdekt was, stukken van dat riet op tafel gebracht
en het versche sap uitgezogen zal geworden zijn,
doch dat alles kan slechts eene geringe hoeveelheid opgeleverd hebben in vergelijking met die
welke tegenwoordig verbruikt wordt. Dat groote

verbruik is het dat de suiker maakt tot het voornaamste voortbrengsel van de West-Indische eilanden , Brazilie, en andere landen van Zuid-Amerika,
Java, Mauritius, Bengalen enz. Honderden en duizenden, ja misschien millioenen menschen leven
door haar te verbouwen en te bereiden, ten minste als er van de arme, ellendige slaven die de
grootste suikervoortbrengers zijn, gezegd kan worden dat zij van hunnen arbeid leven. Zekerlijk is
het eene schande voor onze beschaafde en christelijke maatschappij, dat de zoete lekkernij die
wij zoo hoog achten, verkregen moet worden door
het bloed en het leven, door de geestelijke en
zedelijke verlaging van millioenen onzer ongelukkige medemenschen; dat er, om voor ons suiker
en katoen te bereiden, onschuldige mannen, vrouwen en kinderen uit hunne geboorteplaatsen verwijderd, van alle huisselijk gemak, ja zelfs van
hunne vrijheid beroofd, als lastdieren tot den arbeid gezweept, en, het ergst van alles, stelselmatig in tastbare duisternis gehouden worden,
opdat het licht der opvoeding en van den godsdienst hen niet te sterk maken moge voor hunne
onderdrukkers.
Gelukkig evenwel begint men het schandelijke
der slavernij tegenwoordig overal in te zien, en
ook voor de Negers schijnt de dageraad van een
beteren maatschappelijken toestand aan te breken.
In onze kolonien zijn geen slaven meer, en de
slavernij is thans in geheel Amerika afgeschaft:
het zal echter nu de vraag zijn of de Negers
geschikt zijn om als vrije lieden te leven en te
arbeiden. Als gij verwacht dat alle Negers Uncles
Tom zyn, geloof ik dat gij u zeer vergist. Nu,
dat zal de tijd leeren: dit is echter een onderwerp dat hier niet uitvoerig besproken kan worden; en dus voor deze keer genoeg over suiker
en suikerbereiden.

WETENSCHAP EN GODSDIENST.

Wij leven, Goddank, in een eeuw waarin de
wetenschap zich als een stroom van licht over de
wereld verspreidt. De bliksem en de zoneclips
maken den mensch niet meer bevreesd: wij beschouwen tegenwoordig die natuurverschijnselen met
de gerustheid die de kennis der waarheid en de
bewondering van de werken Gods geven; en als
er zich groote natuurverschijnselen vertoonen, zoeken wij met vertrouwen waar het gevaar schuilt
om er ons door wetenschappelijke middelen voor te
beveiligen. De wetenschappelijke onderzoekingen
versterken in ons den eerbied voor den Schepper,
en doen ons trapsgewijs uit de physieke wereld
opklimmen tot de morele wereld, en in dien zin
kan men zeggen zijn wetenschap en godsdienst
zusters.
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TWEE JACHTTROFEEEN UIT HET OUDE KASTEEL VAN BERRY IN FRANKRIJK.

Deze beide trofeeen verdienen den naam van
modellen nit den tijd toen bet mode was om de
woningen met snijwerk te versieren. Deze schoone

dit snijwerk ziet, zal moeten toestemmen dat met
zulk snijwerk versierde mnren smaakvoller waren
dan onze tegenwoordige met behangselpapier be-

Twee jachttrofeeen uit het oude kasteel van Berry in Frankrijk.

losse snij stukken zijn uit het eerst der achttiende plakte kamerwanden. Wie weet of die mode niet
eeuw. De schrij vers van het werk getiteld Art nog eens terugkeert: in dat geval mag het boven
architectural en France spreken met lof van de hand afgebeelde snijwerk voor de toekomstige houtsnij
die deze trofeeen gesneden heeft; en zeker, elk die ders als model dienen.
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Men vindt de scorpioenvliegen in gras en kruiden, van het laatst van Mei tot in den herfst. Haar
lichaam is lang en dun; de pooten zijn lang, zwart,
Onder de netvleugelige insekten of neuropteren met geel gevlekt van kleur. De vier rechte, met
die de eerste tydperken van linn leven niet in het z w a r t gevlekte vleugels liggen in rust over elkanwater maar op het drooge doorbrengen, vinden wij der heen, en bedekken het lijf. Deze insekten zijn
een geslacht dat zich door zijne monddeelen die zeer stoutmoedig, grijpen vliegen en vlinders in
samen een soort van snuit vormen, van alle anderen de vlucht, doorboren hen met hun krachtigen snuit,
onderscheidt. Dit is de scorpioenvlieg, Pa- en verslinden hen zittende op eene plant. Niet zelden ziet men dat zij juffertjes en andere insekten die
norpa communis. Aristoteles en Theophrastns kenden
dit insekt, en noemden het reeds scorpioenvlieg. veel grooter zijn dan zij zelven, aanvallen en dooden.
Ofschoon de scorpioenvlieg geenszins zelden voorZij deden dat omdat zij eenige gelijklieid tusschen
deze insekten en de scorpioenen meenden te bespeu- komt, zijn hare eerste levenstoestanden toch eerst
ren; namelijk hierin dat het lijf van het mannetje sedert eenigen tijd bekend, en door een duitsch
van de scorpioenvlieg eindigt in een naar boven geleerde, Bauer geheeten, beschreven. De larven en
gebogenen haak, een roodachtige, knobbelachtige nimfen leven in vochtige aarde vrij diep in den grond.
haak die wel eenige overeenkomst heeft met den Het gelukte Bauer om gedurende zes weken een
krommen stekel of haak waarin het lichaam van paar van deze insekten in het leven te houden door
DE SCORPIOENVLIEG.

Nimf van een scorpioenvlieg
veel vergroot.

Larve van cen scorpioenvlieg
veel vergroot.
Tang van het mannetje van de seorpioenvlieg.

den scorpioen eindigt. Ziet men echter nauwkeurig
toe, dan bespeurt men weldra dat die haak van
de scorpioenvlieg niet met een giftzak in verband
staat, en ook dat er eigenlijk twee haken zijn. De
beide punten zitten op twee knobbeltjes, en vormen een soort van tang waarmede het mannetje
het wijfje kan grijpen en vasthouden. De beide
bovengenoemde grieksche natuuronderzoekers schijnen dit alles niet waargenomen te hebben, en verdeelden daarom de scorpioenen in twee afdeelingen:
tot de eerste brachten zij de echte scorpioenen,
die op den grond bleven, en tot de tweede de
scorpioenvliegen, die zich van den bodem konden
verheffen en haar prooi in de lucht grijpen. Het
lijf van het wijfje eindigt geheel anders als dat
van het mannetje: de ringen worden hoe langer
hoe kleiner, en vormen een lange intrekbare buis
geschikt tot het leggen van eieren.

hen met appels, aardappels en rauw vleesch te
voederen. Het wijfje legt hare.eieren in den grond.
In 't eerst zijn de eieren wit van kleur, maar
worden weldra groenachtig bruin met donkerbruine
strepen. Zij zijn vrij groot, en komen na verloop
van acht dagen uit. De weeke larve houdt zich
gekromd, en leeft van verrottende stoffen. Bauer
gaf de larven verrot vleesch en brood te eten. In
het eerst groeiden zij slechts langzaam, vervelden
herhaalde malen, en bereikt en eerst na verloop van
een maand haren vollen wasdom. Hare kleur is
van boven roodachtig grijs, en wit van onderen.
De kop is hartvormig, met uitpuilende oogen en
groote monddeelen. De ringen van het borststuk
hebben kleine hoornachtige pooten: de buikringen
weeke, vleezige, kegelvormige pooten. Boven op
elke van de drie laatste ringen vindt men een paar
harde stekels die haarfijn uitloopen. De laatste
32
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ring vertoont bovendien nog vier pijpjes of buisjes
waaruit een wit vocht vloeit.
Ofschoon de larve zich meestal stil houdt, kan
zij zich toch met snelheid bewegen als men haar
verschrikt maakt. Om tot den toestand van nimf over
te gaan, gaat zij diep in den grond, en blijft nog
vrij lang onveranderd. Eerst na verloop van tien
tot twintig dagen wordt zij tot een nimf, en vertoont dan reeds de blijvende gedaante van het
insekt, terwijl de sexe dan ook reeds blijkbaar is.
Ook heeft zij dan reeds de kleuren van het volkomene insekt, met dit .verschil dat het geel van
onderen niet zoo helder is. Ongeveer vijftien dagen later komt het nu volkomene insekt aan het
daglicht. Het heeft negen weken noodig gehad om
van het ei tot den volkomenen toestand te komen.
Daar de scorpioenvliegen voor het eerst in Mei
verschijnen, zoo volgt daaruit dat er slechts twee
generation in een zomer geboren worden. De larven van de tweede generatie brengen den winter
in den grond door, en leveren de volwassene insekten die wij in Mei te voorschijn zien komen.

OVER HET ONTKIEMEN VAN HET ZAAD DER PLANTEN.
(Voor de jongelui.)

Als de winter voorbij is en de lente weder in
het land komt, zien wij dat de aarde weer met
nieuwe planten, gras, bloemen enz. bedekt wordt.
Plekken gronds die in den winter bijna of geheel
kaal waren, bij voorbeeld velden waarop graan
geteeld wordt, worden weer groen. Hoe komt dat ?
Omdat het zaad dat in den grond ligt, uitspruit.
En hoe komt dat zaad in den grond? Door den
wind, door vogels, door de planten zelven, en
door den mensch. Laat ons dit wat uitvoeriger
bepraten.
Voor eerst door den wind; de wind brengt zaadkorreltjes op plaatsen waar zij anders niet zouden kunnen komen: men ziet wel eens in dak.goten die in langen tijd niet schoon gemaakt zijn,
dat er in de stoffen die er dan in liggen, in het
beetje modder, deverrotte bladeren en andere dingen, bloemen groeien; paardebloemen wel en ook
wel kruiskruid. Die bloemen zijn er als zaad ingebracht door den wind. Welke jongen heeft niet
eens een uitgebloeide paardebloem geplukt, en door
er op te blazen het zaad naar alle kanten doen
wegvliegen. Dat kon gebeuren omdat er aan elk
zaadkorreltje van de paardebloem een zeer dun, lang
stijltje zit, met een kransje van zeerfijne haartjes
van boven: daardoor wordt het zaadkorreltje als
't ware zoo licht dat de wind het gemakkelijk kan
los maken, even goed als de mensch met zijn adem,
en het brengen op plaatsen waar het nooit zou gekomen zijn als het zulk een zweeftoestelletje niet
bezat. Dat doet de wind dus.

Ten tweede door vogels. Er zijn eene menigte
vogels die zaadkorreltjes opeten, dat ziet men dagelijks bij den kanarievogel die in de kamer, en bij
den vink of den leeuwerik die op de binnenplaats
hangen. Musschen eten ook zaad; probeer het maar
eens en strooi wat wit of zwart zaad op den grond
in den tuin, en zie eens hoe gauw de musschen
het opgepikt hebben. Nu, behalve musschen zijn
er nog wel honderd soorten van vogeltjes die allerlei
zaadkorreltjes opeten, zaadkorreltjes van allerlei
bloempjes, zelfs van zulken die in den eersten opslag niet veel op bloempjes ge'ijken, van gras en
riet bij voorbeeld. Maar als die vogeltjes de zaadkorreltjes opeten, hoe komen die dan in den grond,
en worden later plantjes?De vogels eten de zaadkorrels wel op, maar tusschen opeten en vernietigen is een zeer groot verschil. Alle korreltjes die door de vogels doorgeslikt worden, worden
daarom nog niet in de maag van den vogel verteerd; velen worden weer net zoo met de drekstoffen ontlast als zij in de maag van den vogel
gekomen zijn. Hier moeten wij even een kleine uitweiding maken over de spijsvertering, want anders
mocht het niet duidelijk zijn hoe het komt dat vogels de oorzaken kunnen zijn dat er planten groeien
op plaatsen waar zij anders niet zouden groeien.
Het voedsel dat een vogel doorslikt, komt eerst in
een soort van zak dien men den krop noemt, voordat
het in de maag aanlandt. In dien krop wordt het geweekt, en in de maag wordt hetfijn gewreven. Om dat
fijn wrijven van het geweekte voedsel in de maag
te bevorderen, slikken de meeste vogels zandkorreltjes, kleine steentjes enz. door: als de kanarievogel juist verschoond is, en schoon zand in zijn
kooi gekregen heeft, ziet men veelal dat hij terstond naar beneden in de kooi gaat, in het zand
omscharrelt en zandkorreltjes oppikt. De zaadkorreltjes worden eerst in den krop geweekt, daarna
in de maag tusschen zandkorreltjes en steentjes
gewreven, gaan dan door de darmen heen, en
komen eindelijk naar buiten — "geheel verteerd",
zegt ge. Neen, wel de meesten, maar niet alien. Niet alle zaadkorreltjes worden op die manier vernietigd; er zijn er die zoo klein zijn,
anderen die zoo hard zijn, nog anderen die zulk
een harde of taaie of gladde schil hebben dat de
maag en krop van den vogel er geen invloed op
hebben: zij blijven heel. Maar al blijven zij heel,
zij blijven daarom niet in het lichaam van den
vogel; zij moeten er eindelijk weer uit: met de
overblijfselen van het verteerde voedsel gaan die
heel geblevene zaadkorreltjes weer uit het lijf van
den vogel, en vallen dan neder op de plaats waar
de vogel zich dan bevindt. Nu spreekt het van zelf
dat er heel wat tijd verloopen moet eer een zaadkorreltje door het lijf van den vogel heen getrokken
is, en in dien tusschentijd is de vogel niet stilletjes
op zijn plaats zitten gebleven — integendeel, hij
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heeft gevlogen en gehuppeld, rondgefladderd en
rondgesnuffeld , en is ergens op een takje gaan zitten ver van de plaats waar hij zijn laatsten maaltijd
gehouden heeft, en het zaadkorreltje dat op een
weide opgepikt is, valt misschien neder in een
tuin ver van daar. Zoo verspreiden de vogels dus
zaad van planten.
Ten derde door de planten zelven. De meeste
planten vertoonen. ons, als de bloemen afgevallen
zijn, allerlei doosjes en hokjes, kokertjes en bakjes
waarin de zaadkorreltjes gelegen zijn. Men noemt
die bewaarplaatsen van het zaad, peulen, hauwen,
kapsels, hulsels enz. Wat gebeurt er nu met verre
de meesten van die zaaddoosjes of zaadkokertjes?
Als de plant of het takje waaraan zij gezeten zijn,
sterft, verdorren en verdroogen zij, barsten dan
open, en het zaad valt er uit. Het valt er uit,
en als er nu niets meer gebeurde dan zou het
zaad dus op den grond vallen, vlak onder de
plant die het heeft voortgebracht: en als het den
winter over liggen bleef en een weinig in den grond
zakte, dan zou het in het volgende voorjaar ook
op die zelfde plaats ontspruiten, en elke plant zou
dan altijd door eene menigte gelijke planten omringd zijn. Maar zoo gaat het lang niet altijd —
er komen nog andere oorzaken bij in het spel.
De wind komt aanzetten, ja hij mag soms wel
eens den naam van stormwind dragen, en —
weg stuift het zaadkorreltje, voort maar, al verder en al verder! Soms blijft het wel even liggen achter een steentje of een hoopje modder,
of in een kuiltje door den poot van een paard in
den grond gedrukt, of in een wagenspoor, maar
de wind geeft daar niet om, hij weet de kleine
vluchteling in zijn schuilplaats wel op te sporen;
voort maar, al verder en verder, over land en
water heen; voort maar, over heggen en dijkjes
heen; voort maar, over huizen en kerken heen.
En dan komen de vogels er bij: een vink ziet het
liggen — pik! weg is het, in zijn krop; een sijsje
meent dat er iets eetbaars voor hem schuilt daar
in dat moshoopje; kom, eens er naar toe gevlogen, eens kijken, jawel, een zaadkorreltje: pik!
weg is het, verdwenen in zijn kleinen krop; een
lijster huppelt rond op de dorre bladeren onder de
boomen, schuw kijkt zij rond, maar tevens ook
scherp naar den grond: wat is dat daar? een zaadkorreltje? Een, twee, drie, neen, zoolang duurt het
niet eens of het is al binnen. Zoo werken de
planten zelven en de wind en de vogels dus met
hun drieen om het zaad te verspreiden.
En behalve die drie is er nog een vierde, en
die doet niet minder zijn best om plantenzaden te
brengen op plaatsen waar zij anders niet komen
zouden. Wie dat is, raadt men gemakkelijk: het
is de tuinman die in 't voorjaar zaad van bloemen in de perkjes van den tuin legt; het is de
boer die zijne velden bezaait opdat zij graan zullen

voortbrengen tegen den oogsttyd, in een woord
het is de mensch die met de planten, met den
wind en met de vogels zijn best doet om zaad te
brengen naar plaatsen waar het zonder die vier
werkers niet komen zou.
Nu is het zeker duidelijk genoeg hoe het komt dat
in het voorjaar plekken gronds die in den winter
geheel kaal waren, weer groen en met planten
begroeid worden. Er zijn, wel is waar, nog wel
andere oorzaken waardoor dat ook gebeurt, zooals
bij voorbeeld door het stroomen van water, door
plantenetende zoogdieren, maar die doen zooveel
niet als de vier bovengenoemden, en daarover behoeven wij dus hier niet te spreken.
Een zaadkorreltje ligt nu in den grond — maar
voordat wij verder gaan moeten wij de vraag behandelen: iszoo'nzaadkorreltje dood oflevend?
— Het zou kunnen zijn dat iemand op die vraag
het volgende antwoordde: "leven doet het zeker
niet-, want het maakt niet de geringste beweging,
het springt niet rond zooals een vogeltje, het kruipt
niet zooals een worm, het haalt geen adem, het
eet en drinkt niet — neen, leven doet het niet,
dat is uitgemaakt." — Die dat zei, zou toch zeer
dwalen. Immers er komt een plant van, een plant
die bladeren en bloemen, en weer nieuwe zaadkorrels zal voortbrengen: er zit groeikracht in, zou
zoo iets dood zijn? Een zaadkorrel is niet dood,
en moet integendeel levend genoemd worden. Niet
alles wat leeft, springt en kruipt, eet en drinkt,
enz.; er zijn ook eene menigte levende voorwerpen
die dat alles niet doen, en toch leven. Een slapend
mensch is er in zekere mate een voorbeeld van.
Die springt niet, kruipt niet, eet niet en drinkt
niet en doet eigenlijk niets als ademhalen. Het
blijkt dus dat iets kan leven en toch slechts een
enkel bewijs geven, dat het leeft. Doch de ademhaling is ook geen noodzakelijk ding, zonder ademhaling leven er eene menigte wezens. Een enkel
ding is er slechts waaraan men zien kan of iets
leeft of dood is. Met uitzondering van onbewerktuigde dingen zooals delfstoffen, metalen enz. kan
men zeggen: alles wat niet leeft, verrot of
vergaat, en alles wat niet verrot of vergaat,
maar hetzij bestaan blijft, hetzij verandert en groeit,
leeft. Leeft nu een dier al slaapt het? Ja zeker.
Leeft een boom al is het midden in den winter?
Ja zeker. Leeft een blad aan den boom? Ja zeker; als het er in den herfst afvalt, sterft het,
en vergaat of verrot het, maar zoolang het groen
was, leefde het. Leeft een zaadkorrel almerktmen
er niets van, terwijl zij in den grond ligt? Ja zeker, want er komt eindelijk een plantje van, en
als zij niet leefde, zou dat niet gebeuren, maar
zou zij vergaan.
Nu hebben wij dus gezien hoe de zaadkorreltjes
verspreid en naar andere plaatsen gevoerd worden
als waar zij gegroeid zijn; hoe zij hier en daar

KENNIS EN KUNST.

252

in den grond of in dakgoten of op daken en muren
of in het water liggen te wachten, sluimerend maar
wel degelijk levend, slapend als't ware totdat de
tijd gekomen is waarop de lentezon het zaadje zal
wakker maken, en de zoele lenteregen het zal verweeken, en er een nieuwe plant uit zal groeien,
een sieraad van veld of tuin of bosch. Laat ons
nu eens zien hoe dat in zijn werk gaat.
Wij moeten nueen zaadkorreltje nemen, en leggen dat in den grond, in een bloempot met modder
bij voorbeeld, en zetten die in de zon, en geven
hem nu en dan wat water. Maar de meeste zaden
zijn zeer klein, en daardoor zijn de veranderingen
die er in voorvallen niet zoo gemakkelijk met het
bloote oog waar te nemen. Wij zullen dus een heel
groote zaadkorrel uitzoeken, een boon bij voorbeeld,
een witte of bruine boon, een pronkboon, en doen
die in den grond. Wat gebeurt er? In het eerst
het zelfde als wat er gebeurt met een boon die
eenigen tijd in het water ligt. Als de meid, als
gij 's middags bruine boonen zult eten, die op den
vorigen avond in het water zet, blijven zij dan
zooals zij uit den winkel gehaald zijn? Hoe zien
die boonen er den volgenden morgen uit? Glad
van schil, zooals toen zij nog droog waren? Neen,
alien zijn gerimpeld, met kleine plooitjes oterdekt.
Dat komt omdat er water door de schil heen getrokken, en tusschen de schil en het binnenste
van de boon is gekomen. Daardoor ging de schil
los van het binnenste, en werd min of meer, bolstaande. En wat gebeurde er nu? Het binnenste
van de boon — de twee witte halfronde platte
dingen die men zien kan door een boon in de
lengte door te bijten — begonnen nu ook water
op te nemen, namelijk het water dat reeds door
de schil heen gegaan was. Daardoor werd de schil
als 't ware te ruim voor het binnenste, en zoo
doende zakte zij in plooitjes ineen. Nu,dat zelfde

beetje verder gevorderd is. Zulk een verandering
zal in de boon gebeuren als de modder waarin zij
ligt, vochtig is, en de lucht eene warmte van 15
of 20 graden op den honderddeeligen thermometer
Kg. 3.

heeft. De schil is stukken gebarsten door het opzwellen van het binnenste, de beide helften van het
Fig. 4.

Fig. 1.

gebeurt ook met onze boon in den grond: de modder
is vochtig: de schil laat vochtigheid door, wordt
gerimpeld, en het binnenste neemt water op. Fig. 1
vertoont een boon die in den grond ligt, en begint
te ontkiemen, en fig. 2 een boon die reeds een

binnenste staan een beetje van elkander af, en
er komen twee dingen tusschen uit. Het eene is
het worteltje dat wit van kleur is, en het andere
is een paar kleine groenachtige blaadjes: het eerste,
het worteltje, zal altijd naar beneden groeien,
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en dus in den grond op gaan; het tweede, de in fig. 10 de steel reeds iets gegroeid, en ook het
blaadjes, zullen naar boven opschieten, en uit worteltje langer, het dekseltje verloren gegaan,
den grond te voorschijn komen. Doch terwijl zij en de zaadschil gerimpeld is geworden. Wij zien
dat doen, waartoe hun steeltje al langer en lan- hier nu een plantje ontstaan zonder twee zaadger moet worden, nemen zij iets mede naar boven, lobben, zooals bij de boon: het gedeelte van het
en als dit een paar dagen voortgeduurd heeft, dan
Fig. 10.
zien wij een plantje staan zooals fig. 3 voorstelt:
een steeltje, met van beneden een wortel met verscheidene vezelworteltjes, en van boven een paar
bladeren met een begin van weer een paar anderen
daar tusschen. Maar wat is er opfig. 4 afgebeeld, zoowat halfweg tusschen den wortel en de beide bladeren? Dat zijn de twee helften van het binnenste: zaad dat hier de plaats van zaadlobben bekleedt,
men noemt die dingen zaadlobben: zij zijn gaat namelijk niet mede naar buiten, maar blijft
nu wat verschrompeld en verkleurd, en zullen wel- in de zaadschil in den grond liggen, en dient tot
dra afvallen of verdroogen, want zij hebben hun voedsel voor het jonge plantje.
dienst gedaan, namelijk voedsel gegeven aan het
Niet alle planten hebben dus twee zaadlobben,
jonge plantje dat tusschen die beide zaadlobben zooals onze boon, er zijn er ook die er maar een hebontkiemd is.
ben, zooals het bloemriet, de grassen, palmen enz.
Dat die twee zaadlobben eigenlijk de twee helf- en zelfs zijn er die geen zaadlobben vertoonen,
ten van de boon zijn, is hier gemakkelijk tezien, doch over deze planter spreken wij later wel eens.
maar dit is lang niet altijd het geval: soms zien
de zaadlobben er volkomen als blaadjes uit, maar
WAT DE MIEREN DENKEN VAN EEN PARAPLU.
zijn dan toch altijd anders van vorm als de eehte
blaadjes, die later aan den steel zullen zitten. Dit
Zijdewormen, honigbijen en mieren zijn zonder
ziet men, bij voorbeeld, heel goed aan tuinkers. twijfel de drie soorten van insekten waarover het
Doch niet alle planten hebben twee zaadlobben, meest gesproken en geschreven wordt. Een kleine
zooals onze boon en onze tuinkers: er zijn er ook bijzonderheid van de mieren moge hier als bladvuldie men eenzaadlobbige planten heet. Laat ons ling hare plaats vinden. Het is bekend dat de mieren
ook nog even zien hoe zulke planten ontkiemen. hare larven, ten onrechte eieren genoemd, uit hare
In de volgende afbeeldingen ziet men, vergroot, in onderaardsche gangen en holen halen zoodra de
fig. 5 een zaadkorrel afgebeeld van het bloemriet, zon eenigen tijd aaneen schijnt, zeker met het doel
Canna. Aan het eene einde is een ronde opening, die om die larven in den zonneschijn te koesteren,
door een dekseltje dat er precies op past, gesloten is. en dat zij haar terstond weer in de nesten terugAls zulk een zaadkorreltje eenigen tijd in den grond brengen, als de lucht betrekt en er regen dreigt.
gelegen heeft, begint het worteltje zich van bin- Als men een paraplu uitzet boven de larven die
nen te vormen; het wordt grooter, en duwt tegen zoo in den zonneschijn liggen, worden de mieren
het dekseltje aan, waardoor het open gestooten daardoor in den waan gebracht dat het zal gaan
wordt, zie fig. 6. Infig. 7 zien wij het zoo geopende regenen. Meen niet dat de mieren door het zien van
een paraplu op het denkbeeld van regenen komen —
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
zooveel redeneering zullen zij zeker niet bezitten —
maar de schaduw van de paraplu brengt haar in
den waan dat de lucht betrekt, omdat er dan geen
zonneschijn meer op de larven valt.

i

zaadkorreltje doorgesneden. Als het worteltje nu
buiten gekomen is, richt het zich met een bocht
Fig. 8.

Fig.

9.

naar beneden, fig. 8. In fig. 9 zien wij weer een
doorgesneden korreltje, met het worteltje er uit
gekomen, en daaraan, van boven, het eerste begin
van den steel, die naar boven zal groeien;terwijl

HYPOTHESEN EN FEITEN.

Al onze wetenschap is gebouwd op waarnemingen, op onderzoekingen, op proefnemingen, op
feiten — neen, niet altijd op feiten, ook wel op
vooronderstellingen, op hypo the sen. Feiten zijn
in het gebouw der wetenschap te vergelijken met
kantige steenen, waarmede een stevige muur gemetseld kan worden; maar hypothesen zijn te vergelijken bij kogels. Kogels nu zijn op zich zelf
heel mooie dingen, en er kan veel mede gedaan
worden, maar om er een muur van te bouwen,
deugen zij niet. Theorien noemt men de muren
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door de wetenschap opgemetseld. Een theorie uit waarin het kanaal gegraven moet worden, slechts
goed waargenomene feiten afgeleid, is onomstoo- uit oud stuifzand bestaande, zal niet in staat zijn
telijk, maar een theorie afgeleid uit hypothesen om steeds een groote hoeveelheid water tekeeren,
valt om door een enkel feit, een kantige steen die zoodat alle pogingen om er de stoffen uit te halen die
er tegen aan geworpen wordt. Bij den tegenwoor- het gestadig zullen vullen, onuitvoerbaar zullen
digen staat van onze kennis moeten wij nog wel zijn. En dus zal die belangrijke onderneming waarmenigen muur opbouwen van kogels, en die aan schijnlijk schipbreuk lijden op de groote onkosten
elkander lijmen door de kalk van schrandere rede- om het kanaal in stand te houden."
Het kanaal is er, de havens zijn er — de tijd
neeringen, maar wijs doen wij, zoodra wij een
zal
moeten leeren of Miss Somerville gelijk heeft,
kogel uit dien muur kunnen verwisselen voor een
kantigen steen, dien kogel er uit te breken en er of wel Ferdinand de Lesseps, de man die het groote
den steen voor in de plaats te metselen. Wijs doen werk heeft bestuurd.
wij door in onze theorien elke hypothese te verwerpen, zoodra wij daarvoor een feit in de plaats
GEEN OOIEVAAR IN ENGELAND.
kunnen zetten; en er is zeker niemand die dit zal
Een lezer van Kennis en Kunst die het optegenspreken. Er is een tijd geweest waarin men,
om een voorbeeld te geven, de verschijnselen der stelletje waarin over den ooievaar in Turkije geverbranding verklaarde door de hypothese van het sproken is, gelezen had, heeft gevraagd waarom
;phlogiston. Men veronderstelde namelijk dat er iner, zooals ik daarin gezegd is, geen ooievaars
alle brandbare stoffen een element voorhanden was, in Engeland gevonden werden. Ik moet bekendat men den naam van phlogiston gaf. By de ver- nen dat ik geen antwoord op die vraag kon geven,
branding verloren de stoffen dit element, dat der- maar het spreekt van zelf dat ik daarom terstond
halve in verbrande lichamen evenmin als in onbrand- zoeken ging in allerlei boeken om een antwoord
baren voorkwam. Maar Lavoisier wierp dien kogel te vinden. Nu heb ik het volgende in Poppig's
uit den muur der wetenschap, en zette er een kan- Illustrirte Naturgeschichte des Thierreichs gevonden.
tigen steen voor in de plaats, namelijk het door hem "In het overal bebouwde Engeland, waar zoover het
waargenomene feit dat de lichamen niet, zooals de mogelijk was alle moerassen droog gemaakt zijn, en
phlogistische theorie vooronderstelde, 1 i c h t e r wer- de loop zelfs van de kleinste wateren geregeld is,
den door het verbranden, maar dat zij integendeel kent men hem (den ooievaar) in wilden toestand in
in gewicht toenamen, en door naauwkeurige 't geheel niet, en sedert langen tijd kent men geen
proefnemingen bewees hij dat deze gewichtsver- voorbeeld dat ook slechts een enkele naar dat land
meerdering juist gelijk was aan het gewicht der overgevlogen is." Poppig schijnt dus te meenen
zuurstof die door het verbrande lichaam opgenomen dat de dichte bewoning en bebouwing van Engeland
werd. Sedert Lavoisier's kantige steen ingemetseld de reden is waarom er in dat land geen ooievaars
is, staat de muur van de verbranding zeer vast gevonden worden. Herman Masius zegt het volgende:
en stevig, en kan nog menigen stoot uitstaan voor- "Merkwaardig is het verder dat deze vogel noch in
dat hij omvalt.
Sardinie, noch in Engeland gezien wordt. Volgens
Cetti zou het niet aanwezig zijn van den ooievaar in
Sardinie te verklaren zijn door dat men in dat land,
HET KANAAL DOOR DE LANDENGTE VAN SUEZ.
naar men verzekert, ook geen kikvorschen vindt.
In de vijfde uitgave van het bekende werk van Wat Engeland betreft, reeds bij schrij vers uit de 16de
Miss Somerville, getiteld Physical Geography, ineeuw lezen wij dat er in dat land geen ooievaars
1862 in 't licht gekomen, lezen wij het volgende: gevonden worden; een bewijs dat niet de voort"De oppervlakte van de Middellandsche zee heeft gaande, alle moerassen droogmakende landbouw
het zelfde waterpas als de Roode zee; er is geen alleen dezen vogel van dat eiland verwijdert houdt."
onoverkomelijke moeilijkheid in het graven van een Wat andere oorzaken dat nu zijn, zegt hij niet —
kanaal voor de scheepraart, van den pelusiaanschen misschien weet niemand het.
Wij spreken nu toch over den ooievaar: hier
mond van den Nijl tot de Roode zee bij Suez. Maar
uit het onderzoek van de Middellandsche zee, door volgen nog een paar bijzonderheden van dezen merkKapt. Spratt, schijnt het te blijken dat er geen waardigen vogel. Overal bijna wordt de ooievaar
blijvende haven gevormd kan worden in de baai met achting behandeld, en van de vroegste tijden
van de Middellandsche zee waarin het kanaal af is dit het geval geweest. In de middeneeuwen
moet uitmonden, omdat zij zoo aanhoudend en had men zelfs bepaalde ooievaarswetten, leges ciregelmatig dicht geslibd moet worden, dat geen conaria, of coutumes waarbij het vermoorden van
uitbaggeren weerstand kan bieden aan die groote, een ooievaar met dat van een mensch gelijk gereplaatselijke natuurwet. Bovendien zal het stuifzand, kend werd. Volgens Southey mogen de ooievaars
door den westewind opgejaagd, het kanaal onafge- overal in Spanje op de kerken hun nesten bouwen,
broken opvullen; en de losse aard van den bodem want die nesten worden voor heilig gehouden; en
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reeds Dillon verhaalt dat er in Sevilla nauwelijks de zwaluwen die van het zuiden komen om den
een kerk zonder een ooievaarsnest is. In het oosten zomer in ons klimaat door te brengen, niet naar
en in Egypte is de ooievaar van oudsher in hooge moerassige streken met een lucht vol moerasdameer gehouden en beschermd. Niebtihr verhaalt dat pen gaan. Een bewijs van de verbetering van het
er in Bagdad honderde ooievaars op de huizen en Yal di Chiana wat den gezondheidstoestand betreft,
boomen gezien worden, en dat zij daar zeer mak vinden wij in die vliegende bezoekers, die nooit
zijn. Fryer vermeldt dat ooievaars in groote scharen van te voren in die lage streken gezien zijn, maar
de rumen van Persepolis bewonen, en dat daar eenige jaren geleden te Forana en op andere evenbijna elke nog staande pilaar met een ooievaarsnest eens gelegene plaatsen verschenen zijn."
gekroond is. De Abessiniers noemen hem Thioer el Is de lucht in moerassen schadelijk voor de zwabar aha, zegenvogel; de Letten Deeving butte,luwen, of is hare afwezigheid op zulke plaatsen
godsvogel; en de namen Adebar, Heilebart, slechts een gevolg van het gemis van menschelijke
JEabarre en Eiber die hij in het noorden van Europa
woningen, waaraan deze halftamme vogel zijn nest
draagt, beteekenen alien gelukbrenger. En wie bouwt, misschien omdat de kamervlieg en andere
ooit onzen Cremer zijne novelle Bruur Joap insekten die den mensch volgen, slechts in den
heeft hooren lezen op eene wijze zooals slechts omtrek van zijne woningbn gevonden worden?
iemand voorlezen kan die dichter, schilder en
In bijna alle streken van Europa wordt de zwaluw
zanger in een perso-on is, die weet ook dat de beschermd door de openbare meening of door het
geldersche boer het reeds een geluk rekent als een bijgeloof , voor de vervolgingen waaraan meest alle
euver over zijn hoofd vliegt. De Turken noemen andere vogels blootgesteld zijn. Het is mogelijk
den ooievaar Hadsji-Loegloeg, depelgrim loeg-dat dit respect voor de zwaluw gegrond is op een
loeg, een naam die op zijn heen en weer trekken oude waarneming van het zoo even op gezag van
betrekking heeft, en in zijn tweede gedeelte, loeg- Fossombroni gemelde feit. De onkunde verwart
loeg, het geluid van het klepperen met den snavel niet zelden het gevolg met de oorzaak, en de afnabootst. De Turken bewijzen den ooievaar den wezigheid van de zwaluw kan voorondersteld zijn
grootsten eerbied, en hebben daarvoor ook de zelf- geworden de oorzaak en niet het gevolg te zijn
voldoening dat deze vogel in steden met eene ge- van de ongezondheid van zekere landstreken. En
mengde bevolking juist hunne huizen bij voorkeur toen dat gevoelen eenmaal aangenomen was, werd
uitkiest om er zijn nest op te bouwen, zooals de zwaluw natuurlijk een heilige vogel, en in den
in het bovenbedoelde opstelletje reeds gezegd is. loop der tijden werden er fabels en legenden uitHartley zegt dat de Grieken hun haat tegen de gedacht, om een noghoogere wij ding aan het voorTurken zelfs daarin uiten, dat zij in hun land de oordeel dat de zwaluw beschermde te geven. Bij
ooievaars zoo veel mogelijk uitroeien, zeggende de Romeinen was de zwaluw aan de huisgoden of
dat zulk een turksche vogel niet op grieksche penaten gewijd; en volgens Peretti gelooven de
gebouwen mag nestelen, en geen beter lot verdient. lombardijnsche boeren dat het zonde is zwaluwen
In het oude Thessalonie stond de doodstraf op het te dooden, omdat zij zijn le gallinelle del Signore,
opzettelijk dooden van een ooievaar; en in Borne de kuikens van den Heer.
jouwde het volk de smullebroers uit, waarvan het
Yolksoverleveringen en populaire bijgeloovighebekend werd dat zij een ooievaar gegeten hadden — den zijn zoo nauw met de plaatsen verbonden waar
eene onbegrijpelijke liefhebberij, want het zwarte zij ontstaan zijn, dat, als een verhuizend volk haar
en taaie vleesch van den ooievaar heeft een zeer mede neemt naar een vreemd land, zij zelden twee
onaangenamen reuk.
generation lang in het leven blijven. Doch de zwaluw wordt nog in Noord Amerika beschermd door
vooroordeelen van overzeeschen oorsprong: Marsh
MOERASDAMPEN EN DE ZWALUW.
zegt dat hij in zijne jeugd in Nieuw Engeland heeft
Onder de ongezondste streken der aarde mogen hooren zeggen, dat, als de zwaluwen gedood wervoorzeker de Maremma van Toscane en het Yal den, de koeien bloed in plaats van melk gaven.
di Chiana, in Italie, genoemd worden. Wel is waar
is men thans bezig door het verbeteren van den
EEN OPMERKING.
waterafvoer en het ophoogen van den grond die
De waarheid is als een zeer klein zaadkorreltje:
moerassen te droogen, gezonder en bewoonbaar te
maken, doch zoo als het er zijn moet, is het er het vliegt door de lucht en valt neer, men weet
nog niet. Eenige jaren geleden was het laatstge- niet waar, het wordt misschien onder een mesthoop
noemde, het Yal di Chiana, zoo ongezond dat zelfs begraven, maar vroeg of laat ontspruit het en wordt
de zwaluw die landstreek vermeed. Dit lezen wij een plant. Een voorbijganger ziet dat bloempje, plukt
ten minste in het voorbericht van Fossombroni in het, en vertoont hqt aan iedereen die hem ontmoet.
Memorie sopra la Val di Chiana. Die schrij ver zegt
daar: "Het is misschien niet algemeen bekend, dat

Majolica-vaas uit de fabriek van Minton

P O R S E L E I N EN AARDEWERK.

Leeni en klei zijn twee stoffen die niet zelden warring ligt vooral in sommige vertalingen uit
met elkander verward worden — niet door men- het hoogduitsch. Wat de Duitschers Thon noeschen die, zooals de pottenbakkers, met leem om- men, is ons leem, en wat zij Lehm heeten, noegaan — maar in de boeken. Hoe komt dat ? Is er men wij klei. Iemand die niet weet wat het versehil
dan geen versehil tusschen leem en klei, zoodat tusschen leem en klei is, vertaalt het woord Lehm
het eigenlijk niet schelen kan welk woord wij ge- natuurlijk door leem—maar nu ontmoet hij misschien
bruiken? Wel zeker, er is een zeer groot versehil even daarna het woord Thon, en wat daarvan nu
tusschen leem en klei. De oorzaak van die ver- te maken? Leem? dat kan niet, dat isimmers juist
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voor Lehm gebruikt; en het woord Thon wordt danvoorbeeld, veel kalk met het leem vermengd is,
wel eens vertaald met thoon en thoonaarde, noemt men de klei veelal mergel. Klei bevat
alsof dat hollandsche woorden waren.
meestal eenig ijzeroxyde waardoor zij een geelDoch er is meer: ook door het engelsch komt achtige of andere kleur verkrijgt.
er eene verwarring tusschen leem en klei in somBeiden, klei en leem, zijn vettig op het gevoelj
mige boeken. De Engelschman zegt clay tegen de beiden zijn plastisch; zij kunnen dus gemakkelijk
stof die wij leem noemen, en loam tegen onze met elkander verward worden, te meer daar zij onklei. Ziedaar hoe het komt dat men clay vertaalt merkbaar in elkander overgaan, zooals te begrijpen
met klei, en loam met leem, als men het onder- is. Zuiver leem echter is niets als een mengsel
scheid tusschen die stoffen niet kent. Om de zaak van kiezelzuur en aluinaarde, terwijl klei is een
nog duidelijker te maken dient het volgende lijstje: mengsel van leem en verschillende andere stoffen,
hoogduitsch, fransch, engelsch, hollandsch.
zoowel organische als anorganische.
Thon
Argile
Clay
Leem
Leem is plastisch, dat is, vormt met water geLehm
Glaise
Loam
Klei.
kneed een deeg dat alle vormen kan aannemen,

De pottenbakkerij van Bottger te Dresden.

Wat is nu leem, en wat is klei? Leem is
een aardsoort, ontstaan door de verweering van
veldspaat, een der samenstellende bestanddeelen van
graniet, gneis, glimmerlei, porfier en basalt. Leem
bestaat uit kiezelzuur en aluinaarde. Zuivere leem
noemt men koalin, waarover straks, bij het spreken
over porselein, het noodige gezegd zal worden. Met
water gekneed, wordt het leem plastisch, dat is, kan
in alle mogelijke vormen gemaakt worden. De meeste
leemlagen worden op eenige diepte beneden de oppervlakte der aarde gevonden. Leemlagen laten het
water niet door, en zijn dus veeltijds de oorzaken
waardoor de verdeeling of verspreiding van het
water in de aardkorst bepaald wordt. Klei is eene
aardsoort bestaande uit leem, zand, kalk en andere
stoffen, met plantaardige en dierlijke overblijfselen
vermengd, hoewel de leemdeeltjes de hoofdzaak
vormen: zoodra dit niet het geval is, en er, bij

die men er aan wil geven. Een ander kenmerk
van leem is dat het, aan een hevig vuur blootgesteld, zijn plasticiteit volkomen verliest, voor
water en alle'andere vloeistoffen volkomen ondoordringbaar wordt, en zoo hard dat het met staal gestagen, vonken geeft.
Op die eigenschap van het leem om door het
vuur zulke groote veranderingen te ondergaan, is de
kunst van pottenbakken en steenbakken, van porseleinbakken enz. gebouwd. Alle soorten van aardewerk, hoe schoon zij ook zijn, van het prachtigste
enfijnste porselein tot de keulsche potten en schotels en het grove aardewerk dat als braadpannen
of tot andere einden in de keuken wordt gebruikt,
zijn gemaakt van min of meer zuiver leem, vooraf
tot een deeg gemaakt door middel van water, en
vervolgens in een groote hitte gebakken tot een
harden steen. De onderscheidene soorten van aarde-
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werk verschillen dus eigenlijk in niets als in de
zuiverheid van de grondstof waarvan zij gemaakt
zijn. Wij willen eens zien wat er van leem gemaakt
kan worden en hoe men dat doet. Het eerste wat
wij vinden is gebakken steen.
Het steenbakken, het maken van metselsteenen,
klinkers, moppen en andere, is zekerlijk wel de
eerste proef geweest die de mensch heeft genomen
om leem hard te maken in het vuur. Metselsteenen worden gemaakt van een onzuivere soort van
leem die men in ons land op vele plaatsen in
Friesland, Groningerland en elders in den bodem
vindt, en die bovendien op zeer vele plaatsen van
de aarde voorkomt, zooals in Engeland, Frankrijk, Amerika enz. Tichelwerken noemt men
de fabrieken waarin metselsteenen en straatklinkers gemaakt worden. Nadat men het leem met
water tot een deeg gekneed heeft, geeft men aan
een klomp leem den vorm van een metselsteen,
laat hem eerst in de lucht een weinig droogen,
en stelt hem vervolgens aan de hitte van een groot
vuur bloot, in een zoogenoemden ticheloven. Als
het leem ijzeroxyde bevat, worden de steenen daardoor onder het bakken rood van kleur. Meestal
geeft men de leembrokken de vereischte gedaante
in een ijzeren of houten vorm, hetwelk door een
werkman gebeurt, dien men den vormer noemt. Een
amerikaansch geleerde, Prof. Dana, zegt het volgende: De meest voorkomende soort van leem is
geschikt om er metselsteenen van te bakken. Met
water gekneed moet het leem een weinig plastisch,
zeerfijn en effen zijn, en geen keisteentjes bevatten.
Leem bevat veeltijds eenig waterhoudend ijzeroxyde
dat rood wordt als het verhit wordt, omdat het
water dan er uit gaat, en zoodoende rood ijzeroxyde
wordt, waardoor de metselsteenen rood gekleurd
worden. In Milwaukie in Michigan vindt men een
leem dat geen ijzer bevat, en waarvan jaarlijks
omstreeks 9 000 000 schoone roomkleurige metselsteenen gemaakt worden.
Bij Baltimore is een tichelwerk waarin de steenen niet uit de hand gevormd worden, maar door
een machine die door een enkel paard in beweging
wordt gebracht, en waarmede 30 000 steenen in
12 uren gevormd worden. Uit die machine komende,
zijn zij tevens droog genoeg om terstond gebakken te kunnen worden.
Wanneer er voor het eerst in ons land metselsteenen gebruikt zijn, is onzeker. In Engeland niet
voor de elfde eeuw, toen de abtdij van St. Albans
gebouwd is. Doch de geschiedenis spreekt reeds van
metselsteenen bij het bouwen van de stad Babel.
Ongebakkene, dat is slechts in den zonneschijn
gedroogde steenen zijn echter veel vroeger reeds
gebezigd. In Babel en Egypte werden gedroogde
metselsteenen gemaakt van leem, gemengd met
stroohaksel opdat zij niet uiteen zouden vallen.

De adobis van Peru zijn groote, in de zon gedroogde
blokken leem, die in dat drooge klimaat zeer duurzaam zijn.
Leem om er vuurvaste steenen van te maken, moet geen kalk, geen talk en geen ijzer
bevatten. In Noord-Amerika bij Baltimore is een
groote fabriek van vuurvaste steenen, waartoehet
tertiaire leem van het oosten van Maryland gebruikt
wordt, en in Engeland bezigt men daartoe leem
uit de steenkoollagen afkomstig.
Het gewone aardewerk wordt gemaakt van
een onzuiver leem, dat men veelal verscheidene
jaren lang met water gekneed in kuilen heeft laten
liggen, waardoor men beweert dat het plastischer
wordt. Bloempotten, testen, pannen enz. worden
gemeen aardewerk geheeten. Zij worden gemaakt
op het pottenbakkerswiel. Het pottenbakkerswiel is een der oudste werktuigen die door den
mensch uitgevonden zijn. Het bestaat uit een houten
schijf die door den voet van den werkman in een ronddraaiende beweging wordt gebracht. Een tweede,
kleinere,houten schijf waarop de leemklomp geplaatst
wordt die bewerkt moet worden, is aan het boven einde vast gemaakt van de verticale as waaraan de
groote schijf van onderen bevestigd is. De werkman
zit op een bank, en legt een kluit vochtig leem
op de bovenste schijf, die natuurlijk mede moet
draaien als de onderste schijf door het vooruitsteken en snel terughalen van den voet des werkmans in beweging wordt gezet. De draaier drukt
nu met zijn hand tegen den leemklomp die daardoor den vorm van een cilinder aanneemt. Doordien hij nu de beide duimen in het midden van
het leem drukt en zijne hand beweegt alsof hij haar
wilde sluiten, wordt de binnenste cirkelronde uitholling verkregen, en het leem dat moet uitwijken, dringt naar boven. De werkman volgt deze
beweging met de hand, en zoo verheft zich de
wand langzamerhand in den vorm van een cilinder
in de hoogte. Ten laatste wordt de bovenste rand
omgelegd, en het nu voorloopig voltooide vat met
een draad van de schijf gesneden en te droogen
gezet. De geheele bewerking geschiedt uiterst snel,
en een tamelijk groote pot kan tot zoo ver in veel
korteren tijd voltooid worden, dan ik noodig gehad
heb om de vervaardiging te beschrijven. Gereedschap is daartoe niet noodig, ten hoogste een paar
houtjes om de oppervlakte glad en effen te maken,
en een cirkelpasser om de dikten te meten, ofschoon bijna altijd het oog de zekerste gids van
den werkman zijn moet. Naast hem is een pot
met water geplaatst, om het leem, indien dat
onder de bewerking te droog wordt, een weinig
te bevochtigen en meer kneedbaar te maken.
Is de vorm eenigszins meer samengesteld, met buiken en randen, dan moet ook wel is waar de hand
de hoofdzaak verrichten, maar de vorm wordt met
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allerlei staafjes en vormhoutjes nabewerkt, en verkrijgt daarbij de scherpere omtrekken, totdat ook
hier de verlangde gedaante te voorschijn treedt.
Zoo worden vazen, pullen, en eenvoudige borden
en schotels gemaakt. Worden de vaten met ooren
voorzien, dan vormt de werkman die uit de vrije
hand, en kleeft hen met een weinig week leem
aan het gereedgemaakte vat vast. Tuiten ontstaan
doordien de werkman tegen den rand van het vat
den duim en den middensten vinger van de eene
hand legt, en met den wijsvinger den rand tusschen deze beiden indrukt.
De hier beschrevene handelwijze levert echter
slechts eirkelronde voorwerpen, en dan nog alleen
volkomen gladde. Zoodra men langronde of hoekige
of ook ronde versierde vormen wil verkrijgen, moet
men eene andere wijze volgen, namelijk het drukken
in vormen. Bij deze bewerking wordt het weeke
leem in vormen gedrukt, waarin de oppervlakte van
het voorwerp, dat men wil vervaardigen, uitgehold is.
Hiertoe wordt het leem op eene plank met een rol
tot platen verwerkt, ongeveer op de zelfde wijze als
een bakker het taartedeeg gereed maakt, en wordt
zulk eene plaat in of op den vorm gelegd, en daarop
overal vast aangedrukt; waar leem te veel is, wordt
het weggenomen, waar er ontbreekt bijgevoegden
met week leem vastgekleefd: in een woord de
vorm wordt zuiver aangevuld. Is nu de eene zijde
gereed, dan wordt de andere met boetseerstaafjes uit de hand glad gemaakt; zijn echter beide
zijden onregelmatig, zoo bestaat de vorm uit twee
deelen, de buitenste en de binnenste oppervlakte,
en de leemplaat wordt dan tusschen beiden ingeperst. Yoor zeer samengestelde voorwerpen bestaat
de vorm ook wel uit meer dan twee stukken, daar
men anders het voorwerp niet meer uit den vorm
zou kunnen krijgen. De zoo gevormde voorwerpen
moeten nu in de lucht gedroogd worden, waardoor
zij eenige vastheid verkrijgen, en tot het branden
of bakken, dat hun de voile hardheid geeft, gereed worden.
Vooraf moet er echter voor het verglaassel
gezorgd worden, als de potten enz. geschikt moeten
zijn om vloeistoffen te bevatten. Het verglaassel
wordt als een dunne pap op de luchtdrooge potten
gestreken, en vervolgens worden zij weer te droogen
gezet. Dit is echter met de gewone pottenbakkerswaren alleen het geval; fijner goed moet voor en
na het verglazen gebrand worden. Het gewone verglaassel bestaat bijna altijd uit een mengsel van
loodoxyde (goudglit) met leem en zand. Al deze
bestanddeelen worden tusschen een paar molensteenen met bijvoeging van een weinig water zeer
fijn door elkander gemalen. Als kleurstoffen worden verschillende delfstoffen gebruikt, bij voorbeeld
bruinsteen voor het zwart, ijzervitriool voor het
rood, zwavelantimonium voor het geel, en koperasch voor het groen. In de voorschriften voor hardere

verglaassels vindt men meestal ook eenig keukenzout
opgegeven, waarvan wij het nut aanstonds zullen
leeren kennen.
De bovengenoemde stoffen zijn z66 van aard dat zij
gemengd zijnde en in den oven gedaan, beginnen te
vloeien en zich in eene soort van glas veranderen, hetwelk de porien van het leem vult, en eene gladde
oppervlakte teweeg brengt. Is het loodoxyde dan
vormt er zich een glasachtig lichaam, kiezelzuur
loodoxyde. Hoe meer lood er bijgevoegd wordt, des te
gemakkelijker smelt het verglaassel en des te minder
hitte behoeft men derhalve om het te Wxuen; net
wordt echter ook in de zelfde mate minder hard en
duurzaam. Zulk een slechte soort van verglaassel
verkrijgt door den tijd een aantal kleine barsten,
en kan wel eens aan zure vloeistoffen en vetten
die in de vaten gedaan worden, lood afgeven en
haar daardoor vergiftig maken. Men heeft daarom wel
eens getracht om het lood; als schadelijk voor de
gezondheid, geheel en al uit de verglaassels te
verbannen. Aan die pogingen heeft het zoogenoemde
saniteits- of gezondheidsgoed, dat door zijn naam
te kennen moet geven dat het geen lood bevat,
zijn ontstaan te danken. In het algemeen wordt echter
het lood even goed als vroeger gebruikt, en als het
loodverglaassel nlaar hard genoeg gemaakt wordt,
heeft men daarvan ook niet veel te vreezen; in
elk geval is het gevaar dikwijls overdreven geworden. Men zou eerder voor de pottenbakkers de
afschaffing van het loodoxyde moeten wenschen, daar
hunne gezondheid door de inademing van het loodhoudende stof dikwijls zeer lijden moet. De reden
waarom het lood nog geen plaatsvervanger gevonden heeft, ligt hoofdzakelijk hierin, dat de daartoe
voorgeslagene grondstoffen, zooals een mengsel van
veldspaat, gebrande borax, glas, enz. deelsteduur
zijn, deels te moeielijk vloeien.
Bij hardere waren, die onder een sterkeren hittegraad gebrand worden, wordt het zout als verglaasmiddel gebruikt, hetzij als toevoegsel tot andere
stoffen, of ook, zooals bij grof goed, doordien men
het eenvoudig in den oven werpt. De sterke gloeihitte
en de gelijktijdige werking van den heeten waterdamp, die de verbranding van het hout oplevert,
ontleden het zout; er ontstaat zoutzuur, dat ontwijkt, en natron (bijtende soda) dat zich met het
kiezelzuur van de gloeiende potten verbindt, en
hiermede eene glassoort vormt, die met het gewone
harde glas overeenkomt.
Het aardewerk hetwelk zoover gereed is dat het
gebakken kan worden, wordt in een bijzonder daartoe ingerichten oven gezet, en in een vlammend vuur,
eerst matig en dan allengs sterkerverhit, totdat de
geheele massa doorgloeid en het verglaassel gevloeid
is. Dan worden al de openingen van den oven gesloten, en de inhoud ter bekoeling aan zich zelf
overgelaten. Onverglaasde stukken, zooals bloempotten en dergelijke, kunnen in en op elkander
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geplaatst worden; verglaasde daarentegen mogen dere die delftsaardewerk geheeten wordt, en
elkander niet aanraken, omdat zij dan aan elkander eindelijk het wedgwoodaardewerk.
Het aardewerk
zouden bakken.
dat
den naam van
Als voorbeelmajolica draagt,
den van pottenschijnt voor het
bakkerswerk uit
eerst door de
de oudbeid zien
Mooren
gemaakt
wij hier beneden
te zijn. Toen de
een drietal voorMooren in Spanje
werpen van etruwoonden, werd er
risch aardewerk
ov,Ai&r00te fabriek
afgebeeld.
De
opgericht op de
etrurische vaBalearische eilanz e n worden voor
den , die Majolica
de schoonste en
geheeten werd,
merkwaardigste
naar Majorca, het
modellen van oude
Het pottenbakkerswiel.
grootste dier eipottenbakkers kunst gehouden:
zijn zuiver, eenvoudig en landen. Die fabriek werd later naar Italie verelegant van vormen. Zij zijn met een bijzonder plaatst, waar vele verbeteringen aangebracht wer-

Etrurische vazen.

verglaassel overtrokken, rood of zwart van kleur, den. Doch de voorwerpen die daar gemaakt wer
uit kiezelzuur bestaande dat door een alkali vloei- den, waren alien van eene ruwe, bruinachtige
stof, welker onbaar gemaakt is,
volkomenheden
en zijn bij een laverborgen werden
gen warmtegraad
door een ondoorgebakken.
schijnend ver In de katakomglaassel, in plaats
ben van Thebe,
dat de stof wit
in Egypte, die
en het verglaasbewezen zijn nesel
doorschijnend
gentien honderd
was, zooals dit het
jaar voor Christus
geval is met het
reeds in wezen te
goede
hedendaagzijn geweest, zijn
sche europeesch
afbeeldingen ontaardewerk. Dat
dekt verbeeldenmajolica was zeer
de verschillende
nen vau een pot
geacht van het
handelingen van
pottenbakkers, en onder dezen is eene schets van midden der XIYde tot het midden der XVIde eeuw,
een pottenbakkerswiel, in de hoofdzaak geheel toen Bernard Palissy in Frankrijk opstond.
gelijk aan dat hetwelk nu nog in gebruik is.
De eerste fabrieken van majolica stonden in Italie,
Tusschen het grove aardewerk en het fijne te Florence en te Castel-Durante, onder het opporselein vindt men eene menigte overgangen: zicht van de gebroeders Fontana d'Urbino. Verde voornaamsten daarvan zijn het aardewerk dat volgens werden er op vele andere plaatsen van
majolica, een andere soort die fayence, nog eenan-Italie zulke majolicabakkerijen opgericht, onder
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anderen te Faenza, waardoor men wil dat dit aar- volharding te midden van allerlei rampspoeden. Hij
dewerk sedert den naam van fayence gekregen heeft. werd omstreeks het jaar 1500 in Frankrijk geboren,
Volgens Mezerai zou die naam echter afkomstig en was een glasschilder van ambacht. Op zijn derzijn van Faience, een klein dorp in Provence, "be- tigste jaar kreeg hij een schoon geemailleerde maroemd door de aarden vaten die er gemaakt wor- jolicavaas te zien, en aanstonds bekroop hem de lust
den" zegt die geschiedschrijver. Frans de Eer- om iets dergelijks te maken. Met niet de minste scheikundige kennis
ste richtte eene
toegerust, begon
fayeneefabriek op
hij allerlei dingen
bij Parijs, en die
fijn te stampen
van Nevers werd
en te vermengen,
in 1603 door Henwaarvan hij maar
drik den Vierde
dacht, "dat er wel
gesticht.
een email van koHet fayence is
men kon." Hij
nauwelijks har sloeg aarden potder dan het gewoten aan stukken,
ne pottenbakkersstreek
zijne menggoed, en verdient
sels daarop, en
derhalve
den
beproefde die in
naam van porseeen door hemzellein, dien men het
ven
vervaardigvrij dikwijls geeft,
den gebrekkigen
niet. Uit deze stof
Een pottenbakker aan het werk.
oven aan het
bestaan onze gewone witte borden en het koffie- en theegoed, als- vloeien te brengen. Hij sloofde zich een paar jaren
niets. Toen bracht hij zijne
mede de witte zoogenoemd porseleinen kachels. Het uit, en er volgde
leem voor dit soort van goed wordt bij het branden sch erven in eene naburige pottenbakkerij, en nog
meestal geel of roodachtig; om die reden moet de ging het niet beter. In een glasoven, tot welken
grondstof altijd door een ondoorschijnend verglaas- hij nu zijn toevlucht nam, begonnen eindelijk,
sel bedekt worden. Hiertoe wordt bij het loodoxyde wijl daar de hitte zooveel heviger was, sommige
proeven te vloeinog tinoxyde geen. Bij eene laatvoegd, dat wel is
ste wanhopige powaar ook verging met meer
glaasd, maar een
dan 300 proeven
ondoorschijnend
had hij de vreugglas, een email,
de
te ontwaren
geeft. Zulke voordat eene scherf
werpen worden alzich na het betijd tweemaal gekoelen
met een
brand.
wit email bedekEr zou nog veel
te, dat hem, zoouitvoeriger over
als hij zegt, "hedeze soorten van
melsch
schoon"
pottenbakkerstoescheen. Doch
werk te spreken
eer hij tot dezen
zijn, doch uit
eersten goeden
vrees van te uituitslag
geraakte,
voerig te worden,
waren reeds minwillen wij overstens tien jaren
gaan om een blik
Bernard Palissy verbrandt zijne meubels om zijn oven te kunnen stoken.
in den allerdrin
te werpen op Bernard Palissy, Bottger en Josuah Wedgwood; drie gendsten nood en rampspoed voorbijgegaan; dikmannen wier namen onafscheidelijk met de kunst van wijls kon hij zijn gezin nauwelijks brood veraardewerk te maken verbonden zijn; drie beroemde schaffen, daar alles voor potten, hout en allerlei
mannen die hier niet onvermeld mogen blijven, en ingredienten besteed werd. Zijne ongeduldige vrouw
waarbij wij ons even moeten ophouden eer wij tot verbitterde hem het leven ten eenen male. Nu had
hij wel is waar email, maar hij begreep wel dat
het beschouwen van het porselein overgaan.
Bernard Palissy was een groot man , groot om zijn het op de potten en pannen van zijne buren in
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't geheel niet paste; er moest nu ook voor allerlei sierlijke kunstvoorwerpen gezorgd worden.
Eerst bouwde hij eigenhandig een grooten oven,
die bij zijne verdere proeven weldra een alles verslindend monster werd. Zoo moest hij eens, om
eene proefstokerij vol te houden, toen hout en geld
op waren, de heining van zijn tuin verbranden, en
toen deze niet meer voldoende was, wierp hij als
een krankzinnige, tafels, stoelen, ledikanten in den
oven, en ontzag op het laatst zelfs de houten vloeren
niet. Zijn verglaassel was nu wel aan het vloeien
geraakt, en hij zag zijn fraai email weder verschijnen, maar het prijkte slechts op scherven zonder
waarde, en hij was nu meer dan ooit zonder hulpmiddelen en ten einde raad. Eene volgende proef,
voor welke hij nu fraaie potten naar zijne eigene
teekeningen had laten vervaardigen, werd eindelijk
weder mogelijk, en zou dan nu voorwerpen van
eenige waarde opleveren. Doch alwederom kwam een
onverwachte ramp tusschen beiden. De metselkalk
van zijn oven was vol kwartszand, dat door de geweldige hitte aan het spatten was gegaan, en zoo
waren zijne potten, ofschoon anders zeer schoon,
vol kiezelzuurspatten geraakt en daardoor geheel
bedorven. Nog menige proef zag hij door allerlei
onheil mislukken; maar hij bleef volhouden, vermeerderde door die bittere ondervinding zijne kunst,
en werd daarin allengs een meester. Vijftien tot zestien jaren lang tastte hij, zooals hij zelf zegt, in
den blinde rond; doch in de laatste zes of acht
jaren bracht hij dingen tot stand, die vlug verkocht
werden, en hem de middelen verschaften zich te
voeden en zijne kunst weer verder te volmaken.
Palissy, die wel kon teekenen maar voor het overige
niet de eenvoudigste pot had vervaardigd, werd
weldra een volleerd kunstenaar. Zijne potten en vazen die steeds met meer graagte gezocht werden,
waren smaakvol versierd met voorwerpen uit het
dieren- en plantenrijk, welke hij met wonderbare
getrouwheid en schoonheid daarop afbeeldde. Palissy werd eindelijk tot hof-kunstenaar benoemd, en
naar Parijs geroepen. Toen echter de vervolgingen
tegen de Hugenoten uitbraken, kon zelfs de machtige
bescherming die hij genoot, hem slechts voor den
dood, maar niet voor de gevangenis behoeden. Hij
kwam, omdat hij de protestantsche godsdienst beleed, in de Bastille, waar hij stierf.
Bernard Palissy heeft ons de geschiedenis zijner
ontdekkingen verteld in een boek getiteld: Iraite
des eaux et fontaines, des me'taux, des terres,
etc. Wij zien daarin den man die een vasten wil
en een idee had, worstelen met alle energie van
een grooten geest tegen nijd en afgunst, de verwijtingen vankleingeestige lieden, ellende, moedeloosheid en smarten. Soms mag hij eens buigen
voor de slagen van het ongeluk, of moedeloos worden als zijne proeven mislukken, maar het duurt
niet lang of hij staat weer daar met opgericht hoofd,

en hij zegt tot zich zelven: "werk, houd vol, en
uwe belagers zullen beschaamd worden." Hij voelt
zich desniettemin zoo ongelukkig, en vertelt zijne
verdrietelijkheden zoo naief en zoo treffend tevens,
dat het niet beter dan met de eigene woorden van
Palissy te zeggen is.
"Toutes ces fautes m'ont cause, un tel labeur et
tristesse d'esprit, qu'auparavant que j'aye eu mes
emaux fusibles k un meme degre de feu, j'ai cuide
entrer jusques k la porte du sepulchre. Aussi, en
me travaillant k de telles affaires, je me suis trouv6
l'espace de plus de dix ans si fort escoule en ma
personne, qu'il n'y avait aucune forme niapparence
de bosse aux bras ny aux jambes; ains estoient
mes dites jambes toutes d'une venue; de sorte que
les liens de quoy j'attachois mes has de chausses
estoient, soudain que je cheminois, sur mes talons... J'etois mepris6 et moqu6 de tous... L'esperance que j'avois me faisoit proc6der en mon
affaire si virilement que, plusieurs fois, pour entretenir les personnes qui me venoyent voir, je faisois
mes efforts de rire, combien que int6rieurement je
fusse bien triste... J'ai ete plusieurs annees que,
n'ayant rien de quoy faire couvrir mes fourneaux,
j'etois toutes les nuits a la mercy des pluyes et
vents sans avoir aucun secours, aide, ny consolation, sinon des chats-huants qui chantoyent d'un
coste et les chiens qui hurloyent de l'autre... Me
suis trouve plusieurs fois qu'ayant tout quitte,
n'ayant rien de sec sur moy a cause des pluies
qui estoient tombees, je m'en allois coucher k la
minuit ou au point du jour, accoustre de telle sorte
comme un homme que Ton auroit traine par tous
les bourbiers de la ville; et m'en allant ainsi retirer, j'allois bricollant sans chandelle, et tombant
d'un coste et d'autre, comme un homme qui seroit
ivre de vin, rempli de grandes tristesses!" 1
i Al die fouten hebben mij zooveel werk en verdriet verschaft, dat ik bijna op den rand van het graf geweest ben,
voordat mijn verglaassels in het zelfde vuur vloeibaar geworden
waren. Door meer dan tien jaar aaneen dat zware werk te
doen, vermagerde mijn lichaam zoodanig dat er geen spoor
van vleesch meer op mijne armen en beenen te zien was,
mijne beenen waren overal even dik, zoodat mijn kousebanden
in eens op mijne hielen hingen zoodra ik een paar schreden
liep. De hoop op goeden uitslag deed mij echter zoo mannelijk
volhouden, dat ik verscheidene malen, als erbezoekers bij mij
kwamen, moeite deed om te lacheti, hoewel ik van binnen
zeer treurig was. Verscheidene jaren lang had ik niets om
mijne ovens te bedekken, zoodat ik alle nachten aan regen
emaux,
en wind blootgesteld was, zonder hulp en vertroosting behalve
die van de nachtuilen die aan den eenen kant krasten, en de
honden die aan den anderen kant huilden. Verscheidene malen
is het mij gebeurd dat ik alles verbruikt had, en, geen drooge
draad aan mij hebbende ten gevolge van den regen, dat ik te
middernacht of met den dageraad slapen ging, terwijl ik er
uitzag als een man die men door alle vuilnishoopen der stad
gesleept had; en als ik zoo, met groote droefheidvervuld, naar
huis ging, liep ik zonder kaars, waggelend van de eene zijde
naar de andere, als een man die dronken van wijn was.
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Na Bernard Palissy noemden wij Bottger of Bot- maar naar Dresden gevoerd, om voor zijn vaderticher — zijn naam wordt verschillend geschreven. land goud te makeji. Dit maakte hij ook, maar op
Reeds twee eenwen lang was het chineesche por- eene wijze die men niet verwacht had. Het eigenselein in Europa bekend, en werden porseleinen lijke goudmaken beteekende namelijk niets, want
voorwerpen met veel geld betaald, maar het na ofsclioon Bottger zich beroemde het geheime midte maken, verstond men niet. Doch de kostbaarheid del te bezitten, joeg hij aanzienlijke sommen
van het chineesche porselein moest natuurlijk de gelds den schoorsteen door, zonder nog een enkel
begeerte om het na te maken levendig opwekken; greintje goud voort te brengen. Alle mogelijke bemen trachtte eene dergelijke stof te vinden, en zoo loften en bedreigingen konden den armen stumpert
kwam er het eerst in Frankrijk, in het jaar 1695, het geheim niet afpersen, dat hij niet bezat. Toen
een nagemaakt porselein te voorschijn, dat uitwen- werd het onzen alchimist wat benauwd in Saksen,
dig veel van het echte had, maar weinig van zijne hij wilde naar Weenen vluchten, maar men hield
goede eigenschappen bezat, want het was niet tegen hem tegen, en, opdat zijne niet onbelangrijke kenhitte bestand, en over het geheel zoo week dat het nis toch ergens goed voor zoude zijn, sloeg Tschirneigenlijk niet meer dan een soort van glas was, hausen den koning voor, om door Bottger proedat men door witte zelfstandigheden ondoorschij- ven te laten nemen of niet vele delfstoffen van
nend gemaakt had. Daarbij was de bereiding dezer Saksen tot de vervaardiging van porselein zouden
stof zeer omslachtig, en de stof zelve zoo weinig kunnen gebruikt worden. Zoo werd dan Bottger
kneedbaar dat men met een bijmengsel van zeep op Koningstein gebracht, waar hij in de strengste
of gom daaraan moest te gemoet komen. Dit zoo- afzondering met twee werklieden zijne proeven moest
genoemde weeke porselein, porcelaine tendre, wordtvoortzetten. Hier gelukte het hem in den loop zijner
tegenwoordig nauwelijks meer vervaardigd. Daar- onderzoekingen, naar men beweert bij het vervaarentegen maakt men thans nog in Engeland iets digen van eene smeltkroes, eene porseleinachtige
dergelijks uit porseleinaarde, beenderasch enz., doch roode stof te ontdekken; tot de vervaardiging
dat het echte porselein meer nabij komt, maar van het echte porselein bracht hij het met ontzagnog altijd tot de weeke soort moet gerekend wor- lijke moeite eerst twee jaren later, nadat het witte
den.
leem van Aue bij Schneeberg hem ter hand gekomen
De ware bereiding werd door een duitschen apo- was. Thans was de steen der wijzen gevonden, en
thekersbediende, Bottger, uitgevonden. De hoofd- de arme man uit de klem geraakt. Reeds in het
grondstof, de porseleinaarde of het kaolin, bezat jaar 1707 werd nu in Dresden eene groote werkmen in Europa even goed als in China, maar men plaats opgericht, en in 1709 kwam het eerste duitkende haar niet als zoodanig, en nog in het be- sche porselein op de voorjaarsmis te Leipzig. Daarop
gin der vorige eeuw wist men daarmede niets an- werd in het jaar 1710 de Albrechtsburg te Meissen
ders uit te richten als pruiken te poederen. Ter- tot eene porseleinfabriek ingericht, en thans nog is zij
wijl in Saksen vooral de bekende Ehrenfried Walter een der besten en beroemdsten, want slechts Berlijn
von Tschirnhausen zich met proeven bezig hield en Parijs kunnen met haar wedijveren; ja sommigen
om porselein uit inlandsche grondstoffen te vervaar- geven aan het porselein van Meissen de voorkeur
digen, kreeg de toenmalige keurvorst van Saksen boven het parijsche, en indien men te Meissen
en koning van Polen, August de Sterke, bericht evenveel zorg besteedde aan de schoonheid der
van zekeren Bottger, een Saks van geboorte, die vormen als te Berlijn, zou ook deze laatste stad in
eerst leerling in een apotheek was geweest en dat opzicht bij de eerste moeten aehterstaan. Botttoen op eens als goudmaker algemeen opzien had ger, om nog een oogenblik tot hem terug tekeeren,
gebaard. Deze had van een italiaanschen kwakzal- was, hoewel hij rijkelijk beloond en tot baron
ver wat goudpoeder gekregen, met de vermaning verheven werd, zoo ondankbaar dat hij met Pruissen
daarvan eerst na zijn vertrek gebruik te maken. Daar onderhandelde om zijn geheim te verkoopen; hij
nu alle in dien tijd gebruikelijke goudpoeders en tinc- werd diensvolgens gerechtelijk vervolgd, maar stierf
turen altijd goud bevatteden, zoo was er nief veel
voor de uitspraak van het vonnis, en dat wel, daar
kunst aan, om door het vergulden van oudeknoopen
hij steeds zeer verkwistend geleefa had, in komen dergelijke voorwerpen, liehtgeloovige lieden te
mervolle omstandigheden, ofschoon hij meer dan
bedriegen. Bottger was echter zoo ijdel zichzelven
270 000 gulden aan jaargelden en geschenken ontvoor een waren goudmaker uit te geven, hetgeen
vangen had.
natuurlijk ten gevolge had dat de koning van PruisEn zoo komen wij op het porseleinmaken,
sen zich van zijn persoon trachtte meester te maken.
eene kunst die sedert onheuglijke tijden in China en
Bottger ontkwam aan zijne gevangenneming door
Japanbeoefend wordt. De beroemde porseleinen toren
naar Wittenberg in Saksen te vluchten, doch Pruisbewijst ons tot welk eene hoogte de Chineezen
sen eischte met nadruk zijne uitlevering. Daar men
de kunst gebracht hebben om van een wit leem,
echter den goudmaker ook in Saksen meende te
kaolin geheeten, dat op vele plaatsen van China
kunnen gebruiken, zoo werd hij niet uitgeleverd
gevonden wordt, voorwerpen te maken. In het eerst
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der zestiende eeuw werd er door de Portugeezen en met water tot de dikte van room heeft gemaakt,
voor het eerst porselein in Europa gebracht. Ook wordt die pap door verscheidene zeeven van toewaren het de Portugeezen die daaraan een naam ga- nemendefijnheid gedreven. Het eerste wat nu geven. De naam van het porselein is namelijk aan daan moet worden, is uit vuursteen kiezelzuur te
de porseleinslak ontleend, waarover op bladz. 27 bereiden: vuursteenen worden in een oven verhit
reeds gesproken is, welker schaal een porselein- en dan roodgloeiend in koud water geworpen; verachtigen glans heeft. Deze slak heet, zooals daarbij volgens worden zij met water gemalen tot een ontastgezegd is, op vele plaatsen varkentje. Ook de Por- baar poeder. De twee brijachtige massa's van
tugeezen noemen haar porcella, varkentje, en kaolin en vuursteen worden dan samen gevoegd,
zoo heeft niet de slak haren naam van het porselein volkomen dooreengeroerd en weder doorgezijgd;
gekregen, maar juist omgekeerd. De voorwerpen en zoo groot is de scheikundige aantrekking tusdie men naar Europa bracht, schitterden als zeld- schen die beide stoffen dat, al zijn zij nog nat,
zaamheden in de kunstkabinetten, ja zij werden zij zich met elkander vereenigen en een mortel
bijna tegen hun gewicht aan goud betaald, en de vormen, die door de werking der atmosfeer niet
keurvorst August II van Saksen gaf aan den eersten ontleed kan worden. Dit vloeibare mengsel wordt
koning van Pruissen voor 48 stuks chineesch por- langzamerhand in een oven tot de dikte van een
selein, wit met roode bloemen, een geheel regi- deeg uitgedampt.
ment dragonders.
Nu is het daarom nog niet gereed om er verLaat ons nu zien van welke stof men porselein schillende dingen van te vormen: als het uit den
maakt. Kaolin noemt men
oven komt, is het vol luchthaar, een verbastering van
bellen die er uitgewerkt moehet chineesche woord Kauten worden, door het te kneling dat "een hooge heuvelden en te treden, gewoonlijk
rug" beteekent, de naam van
met de bloote voeten; en
een heuvel by de stad Jaunadat dit gedaan is, moet
chau-Fu, waar veel kaolin
men nog lang wachten voorgevonden wordt. Kaolin is
dat men het gebruikt, opeen leem ontstaan door de
dat de beide stoffen des te
ontleding van veldspaat. De
inniger zich vereenigen. Als
verandering van het veldzij in een vochtigen kelder
spaat in kaolin, een gevolg
geplaatst worden, ondergaan
van de verweering, bestaat
de klompen eene soort van
voornamelijk daarin, dat de
gisting, waardoor alle sporen
potasch en een gedeelte van
van dierlijke of plantaardige
het kiezelzuur, die in het
bestanddeelen die er in mochten zyn, ontleed en verwijveldspaat aanwezig zijn, verderd worden, en hierdoor
wijderd worden, en dat er
wordt de hoedanigheid veel
water bij komt. Het kaolin
Bernard Palissy
beter. De Chineezen zijn in
van Schneeberg bestaat volgens Berthier uit kiezelzuur 43,6; aluin 37,7; ijzer- dit opzicht zoo angstvallig dat zij dien tijd tot meer
oxyde 1,5; en water 12,6. Behalve in China en dan vijftien of twintig jaren uitstrekken; en een
Japan vindt men ook groote en dikke lagen kaolin vader laat niet zelden een voldoenden voorraad
bij Schneeberg in Saksen, te St. Yrieux-la-Perche voor het geheele leven van zijn zoon na.
Nu moeten er voorwerpen van die stof gemaakt
en bij Limoges in Frankrijk, in Cornwallis in Enworden. Dit geschiedt ongeveer op de zelfde wijs
geland, en in Delaware in Amerika.
Van zuiver kaolin kan men evenwel geen por- als in de pottenbakkerij, met dit onderscheid slechts
selein bakken, het moet daartoe met onderschei- dat d-e beide bewerkingen, het draaien en vormen,
dene andere stoffen vermengd worden, vooral met hier steeds hand aan hand gaan, en alle gevormde
veldspaat en kwarts, alien eerst afzonderlijk tot voorwerpen zoo mogelijk nog in gipsvormen woreen zeer fijn poeder gemalen. Het beste porselein den afgedraaid. De korrelige en weinig kneedbare
van Sevres wordt gemaakt van 63 tot 70 deelen hoedanigheid der porseleinmassa maakt hare bekaolin, 22 tot 15 deelen veldspaat, ongeveer 10 werking veel moeielijker dan die der vette leemdeelen kwarts, en 5 of 6 deelen kalk. In China wordt soorten. Is derhalve een voorwerp, een vaas, een
het kaolin vermengd met een kwartshoudende veld- kopje of iets dergelijks op de schijf tamelijk wel
spaat die peh-tun-tse geheeten wordt.
in zijn fatsoen gebracht, dan plaatst men het in
Om een goede grondstof voor porselein te verkrij- een gipsvorm die uit een of meer stukken begen, moeten er dus andere stoffen als koalin alleen staat en eveneens gedraaid wordt, terwijl men de
gebruikt worden. Als men het kaolin fijn gemalen porseleinmassa door drukken of andere bewerkin-

KENNIS EN KUNST.
gen liaauwkeurig tegen de wanden van den vorm
tracht te doen aansluiten. Daar het gips met groote
begeerte het water uit de porseleinmassa opslurpt,
verkrijgt deze hierdoor zooveel vastheid, dat men
de vormen daarvan kan losmaken. Over het algemeen wordt hier hij alle bewerkingen meer kunst gevorderd; alles wordt zuiverder en fraaier gemaakt,
daar hier eene soort van sierlijkheid een volstrekt
vereischte is. Holle voorwerpen maakt men als twee
schalen die met een dunne stof, pottenbakkerslijm, samengevoegd en met vochtige sponsen gepolijst worden. Voorwerpen met openingen vormt
men eerst massief, en maakt er daarna uit de
vrije hand de openingen in. Borst- en standbeelden enz. worden eerst nog uit de vrije hand
bij ge werkt en geciseleerd als zij luchtdroog zijn.
Diepe ornamenten worden ingedrukt, verhevene
dadelijk medegevormd, of ook in afzonderlijke vor-

in den oven geplaatst dat zij er gemakkelijk uitgehaald kunnen worden, om te zien hoe het bakken gaat; als het afgeloopen is, worden de vuren
weggenomen, en alles twintig of dertig uren lang
onaangeroerd gelaten om te bekoelen.
Fig. 1 is een doorsnede van een porseleinoven
in de fabriek van Sevres: in de bovenste verdieping
gebeurt het eerste bakken der voorwerpen, en in
de twee anderen het laatste; en fig. 2 vertoont ons
een leembak waarin de stukken geplaatst worden
Fig. 2.

Fig. 1

Leembak in een porseleinoven.

om gebakken te worden. Biscuit of Usque is de
naam dien men geeft aan aardewerk dat slechts
eenmaal gebakken is. Het wordt zoo geheeten,
omdat het van kleur op scheepsbeschuit gelijkt;
Fig. 3.

Doorsnede van een porseleinoven in de fabriek van Sevres.

men gebracht, en, evenals ooren of hengsels, met
pottenbakkerslijm vastgemaakt. Borden en schotels
vormt men op de schijf. Men legt daartoe een weeke
plaat van porseleinleem op een vorm op de schijf,
die de gedaante van het inwendige van het te vormen voorwerp heeft, en draait daarna de buitenste
oppervlakte af. Men laat het voorwerp zoo lang
op den vorm totdat het luchtdroog is en niet meer
krom kan trekken. Luchtdrooge, zoogenoemd lederharde voorwerpen worden niet zelden op de draaibank, even als hout, bijgewerkt.
Nu moeten de voorwerpen gebakken worden, en
daartoe plaatst men hen in een oven, in diepe
bakken van leem, die in staat zijnom de sterkste
hitte te verdragen. Die bakken beschermen de voorwerpen voor de vlam en den rook, en het bakken
duurt van acht en veertig tot vijftiguren, waarbij
de hitte trapsgewijs vermeerderd wordt. Eenige
voorwerpen, proefstukken genoemd, worden zoo
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vele kleine vazen,figuren, beeldgroepjesen andere
versiersels worden in dien toestand verkocht.
Het meeste porselein wordt niet wit van kleur
verkocht, maar meestal besehilderd. Dat bescliilderen geschiedt met bijzondere metaalachtige kleuren, en met zulke stoffen vermengd dat zij in de
gloeihitte zich daarmede kunnen verbinden. Die
kleuren worden met gomwater of met eene bijzondere olie aangemengd, waardoor zij op de oppervlakte van het porselein hechten, totdat het aan
eene bepaalde warmte wordt blootgesteld, die voldoende is om het glas of den vuursteen, waarmede
de kleurstoffen vermengd zijn, te doen smelten;
de afbeeldingen worden dus ingebrand, en krijgen
een glans gelijk aan het overige van de oppervlakte. Beroemde kunstenaars worden gebezigd om
porselein op die wijze te versieren, en dikwijls
zijn die beschilderingen zeer keurig uitgevoerd.
Voor gemeen aardewerk is eene veel eenvoudiger
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Dat liet engelsche aardewerk het beste en schoonbewerking voldoende, en dit geschiedt voor het verglazen, in plaats van daar na, gelijk het geval is ste is wat ergens gemaakt wordt, is Engeland vermet het beschilderen. Het patroon wordt gedrukt schuldigd aan Josuah Wedgwood. Hij was de zoon
van een koperen plaat op een dun stuk papier, van een pottenbakker, en werd in 1731 in Stafen dit wordt op het voorwerp gelegd als het nog fordshire geboren. Hij bracht zijn werk hoofdzain den biscuit-toestand is: door het bakken blijft kelijk in trek doordien hij van een gewonen potde kleur, maar het papier verbrandt: het vergla- tenbakker een kunstenaar werd, en aan zijne potten
zen gaat dan gelijk als op de reeds vermelde wijze. en vazen smaakvolle vormen gaf, waartoe hij de
Goud wordt op de fijnere voorwerpen gelegd in schoone antieke etrurische vazen nabootste. Het
metaaltoestand, en vordert, na inbranding, eene gemis aan de grondstof van porselein in Engeland
was de oorzaak dat hij zich vooral op de volmabruineering met agaat of met bloedsteen.
Eigenaardig en belangrijk is in vele gevallen king van het aardewerk toelegde. Vlijt, volharding
de wijze waarop de verfstof op het porselein gebracht en de verkregene kunstenaarsvaardigheid braehwordt. Wij treffen, bij voorbeeld, porseleinen borden ten hem zoo ver dat hij in 1770 eene kleine faen kopjes a^n, waarop smalle en breede randen briekstad voor zijne werklieden kon aanleggen,
met zeer groote naauwkeurigheid, als met een pas- waaraan hij den naam van Etruria gaf, en die hij
ser , dicht nevens elkander zijn getrokken, en toch door een straatweg van twee mijlen lengte met de
zijn zij door een gewonen werkman uit de vrije hand omliggende streken verbond, terwijl hij tevens een
gemaakt. Dit geschiedt op de schijf of op de draai- kanaal tusschen den Trent en den Mersey liet
bank. Het voorwerp dat beschilderd moet worden, graven. Wedgwoord stierf in 1795 te Etruria; en
wordt juist midden op de as gezet, en terwijl de thans zegenen 30 000 menschen, die in die streek,
werkman het penseel daartegen houdt, in de rondte de Potteries genaamd, hun daaglijksch brood met
gedraaid, waardoor een cirkel ontstaat. Vele werk- het vervaardigen van allerlei aardewerk verdienen,
lieden kunnen uit zulke cirkels allerlei patronen de nagedachtenis van den braven pottenbakkersjonmaken. De eigenlijke porseleinschildering levert ech- gen die door eigene vlijt tot een bekwaam kunsteter vele moeielijkheden op, want behalve die welke naar en een voornaam fabriekant wist op te klimmen.
eene gewone juiste beschildering medebrengt, heeft
men hier nog in het oog te houden dat de kleuren bij
het branden veranderen. Zoo schijnt, bij voorbeeld,
DE ZON OP DE SNEEUW.
het helderste karmijnrood voor het branden vuil
Er heeft een merkwaardige wijziging plaats in het
violet, en de schilder moet veel ondervinding bezitten om vooruit te kunnen beoordeelen welken verwarmende vermogen der zonnestralen wanneer
indruk zijn werk na het branden zal maken. Ja zij niet onmiddellijk maar teruggekaatst
zelfs onder het branden kan door eene te sterke op de sneeuw vallen.
De warmte der directe zonnestralen werkt minder
of te geringe hitte de geheele beschildering bekrachtig
op sneeuw of ijs dan de warmte die van boodorven worden, en elke verbetering vereischt een
men, planten en andere omringende voorwerpen
herhaald branden.
Behalve het algemeen bekende chineesche por- daarop wordt teruggekaatst. Als men een zwart geselein maken de Chineezen ook verschillende soor- maakt stuk karton op de sneeuw legt, die door de zon
ten van zwart porselein, dat in het oosten zeer beschenen wordt, dan zal de sneeuw daaronder door
geacht wordt; eene soort die er uitziet alsof het het inslurpende vermogen der zwarte kleur langvoorwerp overal gescheurd was; eene waarin de zamerhand wegsmelten; maar laat men de zonnekleuren slechts te zien zijn als het vat met vocht stralen door middel van een metalen spiegel op
gevuld is; en nog eene andere verscheidenheid de bloote of ongedekte sneeuw afkaatsen, dan zal
op welke verschillendefiguren en relief op zuiver deze nog vroeger smelten dan indien zij onder
wit porselein sehijnen te liggen, en echter is de zwart gemaakt karton ligt. De oorzaak van dit zonoppervlakte volkomen effen. De groote duurzaam- derlinge verschijnsel is nog niet voldoende bekend.
heid of sterkte van het chineesche aardewerk wordt
Er zijn nog eene menigte dingen die men niet
bewezen door den porseleinen toren van Nanking, verklaren kan: de beide volgende anecdoten hebwaarover boven reeds even gesproken werd, die om- ben op iets dergelijks betrekking. De eerste is deze:
streeks honderd el hoog is, en die, ofschoon hij nu Zeker heer had in zijn tuin een grooteflesch op een
reeds vier honderd jaar gestaan heeft, in hetminst paaltje staan: een zoogenoemde tuinspiegel, zooals
niet door de werking van wind en weder geleden heeft. men tegenwoordig niet zelden in tuinen ziet. Eens
Nu zou dit opstel hier kunnen eindigen, maar
behalve Bernard Palissy en Bottger is boven ook
Wedgwood genoemd. Met een enkel woord over
dezen merkwaardigen man nemen wij afscheid van
de pottenbakkerij.

had hij een visite van onderscheidene vrienden,
waarbij eenige professoren waren, en men maakte
eene wandeling in den tuin. Bij dieflesch komende,
lei een uit het gezelschap zijne hand daarop, en
maakte de opmerking dat zij koud was op de zijde
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die door de zon beschermd werd, en warm op de
schaduwzijde.
Dit kon niemand begrijpen, en de professoren
begonnen weldra zeer diepzinnige theorien te verkondigen over uitstraling en overbrenging, mededeeling en geleiding van warmte, zonder dat het
hun evenwel gelukte hun hoorders volkomen te
bevredigen, of elkander te overtuigen. Eindelijk
zei een van alien: zie, d&ar is de tuinman; die
ongestudeerde lieden weten soms dingen te verklaren waarvan de geleerden geen verklaring kunnen
geven, wij willen hem eens roepen: "Zeg eens,
vriend, weet gij ook hoe het komt dat deze fleseh
koud is aan de zonnezijde, en warm aan de schaduwzijde?" — "Wel ja, mijnheer, deflesch heeft
den geheelen dag andersom gestaan, maar ik heb
haar omgedraaid juist toen de heeren in den tuin
kwamen: de mooiste kant naar het pad toe, ziet u,
op de andere zijde is een vlekje, daarom."
De andere anecdote luidt aldus. In zeker geleerd
genootschap vroeg een van de leden hoe het te
verklaren was dat, als men bij voorbeeld tien pond
levende visch in een emmer water deed, het gewicht van dien emmer water daarom niet toenam,
maar volkomen gelijk bleef of er visschen in zwommen of niet. Alle leden van het genootschap deden
nu hun best om dat te verklaren; de een door te
beweren dat de visschen geen zwaarte hadden in
het water, omdat hun lichaam gedragen werd op
hunne vinnen en door de lucht in de zwemblaas;
een ander door te zeggen dat de vogels in de lucht
ook geen zwaarte hadden, want dat zij anders op
aarde zouden vallen; een derde dat een vliegende
vogel geen drukking op de aarde uitoefende, en
dus dat een zwemmende visch in het water ook
geen drukking uitoefende op den bodem van den
emmer, enz. Maar altijd waren er tegensprekers,
en de zaak eens worden kon men niet; totdat eindelijk iemand opstond, en zei: "Maar, mijne heeren, is het wel waar dat een emmer water met
tien pond levende visschen er in niet zwaarder is
dan een emmer water zonder visch? Zouden wij
niet liever eens probeeren of het zoo is of niet?"
En men liet schalen komen, en een emmer met
water; en men woog die; en toen haalde men tien
pond levende visch en wierp die in den emmer,
en men zag...
Deze beide anecdoten kwamen mij in de gedachten,
toen ik in een natuurkundig werk de bovenstaande
opmerking over den invloed van teruggekaatste
zonnestralen op de sneeuw, las.
Hoe zou men het smelten van sneeuw door de
op een metalen spiegel teruggekaatste zonnestralen
kunnen verklaren? Men zou kunnen zeggen: de
metalen spiegel wordt warm door de zonnestralen,
en behalve de teruggekaatste warmtestralen werpt
hij ook stralende warmte op de sneeuw, en daarom
smelt zij op die plaats spoediger dan op andere

plaatsen. Ook zou men kunnen zeggen: het spreekt
van zelf dat de sneeuw op de plaats waar de door den
spiegel teruggekaatste warmtestralen vallen, spoediger moet smelten dan op andere plaatsen, want
op die plaats vallen niet slechts niet-teruggekaatste
warmtestralen, even goed als overal op de geheele
oppervlakte van de sneeuw, maar bovendien ook
nog die door den spiegel teruggekaatst of gebroken
worden, en dus krijgt zij een dubbele portie. Zou
een van deze beide verklaringen goed zijn, en zoo
ja, welke?
HET WATER EN DE GROND.

Prof. Liebig zegt: Er is in de geheele scheikunde
geen wonderbaarder verschijnsel, geen dat meer
alle menschelijke wijsheid beschaamd maakt, dan
hetgeen de grond van een tuin of een veld ons
vertoont. Door de eenvoudigste proefneming kan
iedereen zich gemakkelijk overtuigen dat regenwater, gefiltreerd door tuin- of akkeraarde, geen
spoor van potasch, kiezelzuur, ammonia en phosphorzuur oplost. De grond geeft aan het water geen
enkel deeltje van het plantenvoedsel over, dat hij
bevat. Een lang aanhoudende regen zelfs kan, behalve op mechanische wijze, geen enkel stofdeeltje
dat de aarde vruchtbaar maakt uit den grond halen.
De bodem houdt niet slechts al het plantenvoedsel
vast, dat hij bevat, maar zijn macht om alles te
bewaren wat voor de planten nuttig is, strekt zich
nog veel verder uit. Als regenwater of ander water
dat ammonia, potasch, phosphorzuur of kiezelzuur
in oplossing bevat, met tuingrond in aanraking
gebracht wordt, verdwijnen die stoffen bijna onmiddellijk uit de oplossing: de aarde neemt haar uit
het water. Slechts zulke stoffen worden volkomen
door de aarde tot zich genomen, die onmisbaar zijn
voor de voeding van de plant: alle anderen blijven
geheel of gedeeltelijk in de oplossing.

BOTANISCHE VREEMDELINGEN.

Yolgens den heer F. W. Yan Eeden vindt men
tegenwoordig de volgende amerikaansche planten
in onze hollandsehe duinen: de g e l e w e d e r i k ,
Oenothera biennis; de Oenothera muricata; de canadasche fijnstraal, Erigeron canadense; de
Nicandra physaloides; en de Asclepias Cornuti.
In den omtrek van Harderwijk groeit de Galinsoga parviflora uit Peru; en in Zuid-Beveland en
bij Ylissingen groeit ook de bovengenoemde Nicandra physaloides, eveneens uit Peru afkomstig. Onze
binnenwateren, onder anderen de Brouwersvaart
bij Haarlem, zijn thans op onderscheidene plaatsen
opgevuld met de Elodea canadensis, ook een amerikaansche plant. Over deze laatste is op bladz.
164 uitvoerig gesproken.

Een diligence door een zwerm meikevers overvallen.

D E M El KE V ER.

Me ike ver, de naam van dit insekt zegt ons dat
het Mei is als wij het zien. Als men's avonds in
dezen tijd van het jaar een wandeling gaat doen
in den Haarlemmerhout, kan men zeker zijn misschien wel twintig jongens te zullen zien, die meikevers gaan vangen. Een oude hengel, daaraan een
hoepeltje, daaroverheen eenige touwtjes gespannen, en dat netwerk opgevuld met heede of ongesponnen vlas — dat is het middel om meikevers
te vangen. De meikevers die dan over de Dreef
of boven het Hazepatersveld vliegen, zijn in groot
gevaar om hangen te blijven in die vlokken, en
om veroordeeld te worden — tot den dood? neen,
zoo gauw niet. Eerst moeten zij nog wat gemarteld worden: er moet een touwtje om hun lijf worden gebonden, en zij moeten dan vliegen. Een nobele
uitspanning voor die haarlemsche jongens! Tot hun
verontschuldiging moge hier dienen dat overal waar
meikevers zijn, die liefhebberij onder de jongens
schijnt te bestaan. In Frankrijk laten de jongens
eveneens meikevers aan een draadje vliegen, en
zingen daarbij:
Hanneton vole, vole,
Va-t-en a V ecole.
of wel het volgende:
Barbot vole, vole, vole,
Ton pere est a V ecole,

Qui rrCa dit, si tu ne voles,
II te coupera la gorge
Avec un grand couteau de Saint George.
En zelfs de grieksche jongens van ouds sehijnen
dat martelen van meikevers al gedaan te hebben.
Een grieksche schrij ver, Aristophanes, zegt in een
zijner tooneelspelen:
"Verhef uw geest, laat hem vliegen waarheen
hij wil, gelijk de Melolontha met den poot aan een
draad vastgemaakt."
Het schijnt dus dat de Grieken den meikever
Melolontha noemden, ten minste Linne heeft dat
zoo begrepen, en daarom het geslacht zoo geheeten. Over den gewonen meikever, Melolontha
vulgaris, is evenwel veel meer te zeggen dan dat
hij tot speelgoed voor jongens dient, wat uit het
volgende blijkt.
De gewone meikever, op vele plaatsen van ons
land ook molenaar genoemd, is een van de grootste plagen van den landman. In den toestand van volkomen insekt verteert hij de bladeren van onderscheidene boomen, vooral van beuken en iepen. Maar
de schade die hij in zijn volkomenen toestand doet,
is van geen beteekenis vergeleken bij die hij als
larve aanricht, gelijk wy straks zullen zien.
Als het een zacht voorjaar is, ziet men reeds
in April meikevers, doch het is vooral in Mei dat
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zij zich het talrijkst vertoonen, en zelfs vindt men in Engeland, dat zij verscheidene watermolens op
er nog in Juni. Zij leven slechts zes weken als den Savern beletteden te malen. In 1688 vormden
volkomen insekt, en schuwen de zonnestralen en zij in het graafschap Galway in Ierland zulk een
het zonnelicht, want bij dag zitten zij onder boom- dikke wolk dat de hemel er door verduisterd werd,
bladeren verscholen. 's Morgens vroeg en bij het en de boeren met moeite een weg moesten banen
door die dieren heen, op de plaatsen waar zij zich
o n d e r g a a n van de zon ziet men meikevers om de
boomen vliegen. Zij vliegen snel, en maken daarbij neder lieten. Zij aten alles op wat groen was, zooeen eentoonig gonzend geluid door de wrijving van dat het landschap er als in den winter uitzag.
de vleugels tegen de dekschilden. Maar de meike- Hunne kaken maakten een geruisch dat niet bever kan zijn vlucht moeielijk besturen, hij vliegt ter te vergelijken was dan bij hetgeen men hoort
telkens tegen andere voorwerpen aan, en valt daar- als er een dik stuk hout doorgezaagd wordt, en
door op den grond neder. Daarom zeggen de Fran- 's avonds geleek het gegons van hunne vleugels op
schen etourdi comme un hanneton, zoo onbesuisdhet
als roffelen van tamboers in de verte. De ongelukeen meikever.
kige Ieren werden uit honger genoodzaakt hunne
Om te kunnen vliegen moet de meikever eerst belagers te koken en te eten, bij gebreke van elk
zich opblazen, dat is zijn lichaam met lucht vul- ander voedsel.
len. Dit doet hij door
In 1804 werden er zulke
vooraf gedurende eenige
groote zwermen meikeminuten zijne vleugels op
vers door een hevigen
en neer te bewegen, zoowind in het meer van Zudat er een lucht stroom
rich geworpen, dat zij een
naar zijne luchtbuisjes gedikke bank van doode invoerd wordt.
sekten op den oever vormDe zonnewarmte die anden, die weldra in verrotdere insekten schijnt te
ting overging, en door haverkwikken, doet de meire uitwasemingen de lucht
kevers als't ware verdooverpestte.
ven, daarom brengen zij
Op den 18 den Mei 1832,
den dag in de schaduw der
's avonds te negen uur,
bladeren door, doch bij
overviel een groote zwerm
nacht halen zij hunne
meikevers een diligence
schade weer in, en eten
op den weg van Gournay
bladeren van iepen, eiken,
naar Gisors, even buiten
populieren, beuken enz. In
het dorp Talmoutiers, met
jaren waarin zij niet talzooveel geweld dat de
rijk zijn, bespeurt men
paarden, daardoor verhunne verwoestingen bijna
blind en verschrikt geworniet, maar op sommige
den, weigerden voort te
tijden vertoonen zij zich
gaan, en de Gondueteur
in zulke groote zwermen
verplicht was naar dat
Meikevers.
dat zij heele bosschen en
dorp terug te keeren, om
tuinen kaal eten, zoodat de boomen in het mid- te wachten totdat die hagelbui van een nieuwe
den van den zomer bladerloos zijn als in den soort overgetrokken was.
winter. De zoo beroofde boomen sterven daardoor
In Mei 1841 zag men heele wolken van meiwel niet, maar herstellen zich toch moeielijk, en kevers over de Saone trekken, in de richting van
ooftboomen dragen dan veelal in het eerste jaar het zuidwesten naar het noordoosten, die op de
of twee geen vruchten. Vooral de boomen langs wijnbergen bij Macon nederstreken. De straten van
de weiden hebben het meest van de meikevers te die stad lagen zoo vol meikevers dat men hen
lijden, omdat de larven dier insekten zich vooral met schoppen opschepte. Op sommige tijden kon
in de weiden tot volkomene dieren ontwikkelen. In men niet over de brug gaan zonder telkens een
het binnenste der bosschen vindt men zelden veel stok snel voor het gelaat in de rondte te draaien,
om zoo de meikevers van zich af te houden.
meikevers.
De paring der meikevers geschiedt in het laatst
In sommige j aren vermenigvuldigen de meikevers
zich zoodanig dat zij bij duizenden gedood kun- van Mei, en terstond daarop sterven de mannetjes,
nen worden. Somtijds vereenigen zij zich in zwer- terwijl de wijfjes hen niet langer overleven dan
men gelijk de sprinkhanen, en trekken van de eene noodig is om eieren te leggen. Het wijfje legt tusstreek naar de andere, overal bladerlooze boomen schen de twintig en dertig eieren, in een kuiltje
achterlatende. In 1574 waren er zooveel meikevers dat het ter diepte van eenige duimen in den grond
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graaft. Zij zijn zoo groot als hennipzaad, en geel- zij diep in den grond om voor de vorst beveiligd
achtig wit van kleur. Het instinct van het wijfje te zijn. In de volgende lente noodzaakt de behoefte
leert haar om losse, vette, goed gemeste aarde te om meer voedsel te gebruiken haar om zich te
zoeken, en dat zijn natuurlijk de vruchtbaarste verspreiden. Dan maken zij onderaardsche gangronden. Daaruit is het gemakkelijk na te gaan gen in alle richtingen, eten van alle wortels die
dat hoe meer een land bebouwd wordt, er ook des zij vinden, en richten des te meer schade aan hoe
te meer meikevers in kunnen zijn.
grooter zij worden. Zij sehijnen de wortels van
Vier tot zes weken na het leggen der eieren aardbeien, sla, en rozen te verkiezen, doch verkomen de larven uit. Zij beginnen terstond aan smaden geen enkele plant, entasten zoowel granen

Engerlingen. (Larven van meikevers.

Gouden tor.

de wortels der planten te knagen. Deze larven zijn en gras, als klaver en groenten aan. Moestuinen en
algemeen onder den naam van engerlingen be- klavervelden worden soms geheel door engerlingen
kend, ook heeten zij wel emelt of hemelt, doch vernield, weiden verliezen al hun gras, de haver
volgens Dr. Staring ten onrechte. De larve heeft sterft voordat zij rijp is, en graanvelden worden
een hoornachtigen harden kop, en lange, dunne, dor voor dat zij gezicht zijn. Zelfs heesters en boozwarte pooten, overigens is zij witachtig van kleur. men zijn niet veilig voor de verwoestingen der
Zij leeft in dien toestand drie en soms vier jaar engerlingen, en er zijn voorbeelden dat zelfs geheele
lang. Uit het in Juni gelegde ei komt in Juli de
larve, die tot aan het einde van het derde jaar onderscheidene malen vervelt, en dan tot een nimf
verandert, na zich eerst in een soort van koker
van slijm met een paar zijdeachtige draden gesponnen te hebben.

Nimf van den meikever van onderen en van boven.

De nimf is geelachtig van kleur, en vertoont
reeds de pooten, vleugels en dekschilden, en in
het laatst van October is de meikever reeds gevormd, doch noch week en krachteloos. Hij brengt
den winter in zijn omhulsel door, wordt harder en
gekleurd in het voorjaar, en klimt langzamerhand
naar de oppervlakte van den grond, om in April
er uit te kruipen en op de bladeren van boomen
te azen.
Die lange duur van den ontwikkelingstijd verklaart ons hoe het komt dat men niet alle jaren
evenveel meikevers ziet. Als zij eens in menigte verschenen zijn, kan men eerst na drie jaren een daaraan geevenredigd getal nakomelingen verwachten.
In het eerste jaar eten de kleine larven niet
veel, en blijven bij elkander. In den winter gaan

Tuinloopkever.

bosschen gestorven zijn omdat de engerlingen de
wortels der boomen hadden afgeknaagd, en duizende guldens bedraagt de schade die zij soms in
tuinen en weiden hebben aangericht.
De larven der meikevers zijn zeer taai van leven,
en weerstaan volkomen invloeden waarvan men zou
meenen dat zij er voor moesten bezwijken. Zoo,
bij voorbeeld, worden zij niet gedood al staat het
land vier of vijf weken lang onder water. De eenige
omstandigheid die hen schielijk doodt, is de late
vorst in de maanden April en Mei, als het na een
paar warme dagen begint te vriezen: de larven
zijn dan aan de oppervlakte van den grond, en de
vorst doet haar sneuvelen.
De dieren dragen ook niet veel bij om het getal
der meikevers te verminderen, hoewel zij natuur-
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lijk vijanden hebben, zooals alles wat leeft. Onder departement van de Sarthe in Frankrijk een som
de insekten zijn het vooral de loopkevers die van twintig duizend francs toegestaan voor de jacht
zoowel op engerlingen als op meikevers azen. De op meikevers. Bijna zeshonderd duizend kop werden er geleverd, tegen een premie van 3 centimes
gouden tor, Carabus auratus., de tuinloopkever, Carabus hortensis, en de muskuskever,de kop. En daar een kop ongeveer 500*meikevers
bevat, vernietigde men dus ongeveer 300 000 000
Calosoma sycophanta, zijn de drie soorten die de
meesten dezer dieren verteeren. De eerste vooral meikevers. In 1807 ving men in Zwitserland meer
is een groot verdelger van meikevers. Soms ziet dan 150000 000 van die insekten. Maar zulke op
men dat een gouden tor een meikever grijpt, hem zich zelf staande maatregelen kunnen natuurlijk
den buik open bijt, en de ingewandener uithaalt,
terwijl de meikever voortkruipt, zonder dat de tor
een oogenblik met zijn moordend werk ophoudt.

f(4
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Larve van den tuinloopkever.

Nimf en larve van den muskuskever.

Eenige reptilen, verscheidene zoogdieren, zooals
spitsmuizen, fretten, wezels, ratten, en sommige
vogels, vooral nachtroofvogels, jagen op den meikever en zijn larve. Raven, kraaien en eksters vervolgen de engerlingen ook ijverig genoeg, doch
zonder veel uit te richten, want alle genoemde vijanden samen verdelgen zeker niet het honderdste
gedeelte van alle engerlingen die jaarlijks geboren worden.
Onderscheidene middelen heeft men voorgeslagen
om van de plaag der meikevers verlost te worden.
Zoo, bij voorbeeld, om het land om te ploegen,

geen blijvende gevolgen hebben. Oeen wonder dan
ook dat men in vorige tijden den banbliksem slingerde tegen de meikevers, ofschgon men niet kan
nagaan dat zulks een diepen indruk op die insekten maakte. In 1479 werden de meikevers die een
hongersnood in Zwitserland verwekt hadden, voor
het geestelijke gerechtshof van Lausanne gedaagd.
Een advokaat van Freyburg die voor hen optrad,
vond zeker geen redenen genoeg om hen welsprekend te verdedigen, want na rijpe overweging
veroordeelden de rechters de meikevers om van
het grondgebied van Lausanne verbannen te worden. Doch het is niet genoeg eene veroordeeling
uit te spreken, men moet ook de middelen bezitten om er uitvoering aan te geven, en die middelen
bezat het gerechtshof van Lausanne niet. De meikevers bleven dus in Zwitserland leven, en schenen niets om hun veroordeeling te geven.
Eindelijk. Men heeft getracht van meikevers gebruik te maken in de industrie. Volgens Farkas
heeft men in Hongarije eene proef genomen om
meikevers in water te koken, en er een olie uit
te persen, die voor wagensmeer kan dienen. Volgens Mulsant heeft men het zwarte vocht dat in
den slokdarm van den meikever gevonden wordt,
als scliildersverf kunnen gebruiken. Maar die beide
uitkomsten zijn niet belangrijk genoeg om zich
daarom op het vangen van meikevers toe te leggen , wat wel jammer is, want dan zou men zeker
eens van een der grootste plagen van den landbouw in Europa ontslagen worden.

Muskuskever.

en er terstond een kudde kajkoenen op te laten,
die niets liever dan engerlingen zoeken; om het
land te ploegen terwijl het vriest; het te besproeien
met koolteer; te bestrooien met asch, enz. Al die
middelen echter helpen niet genoeg. Beter is het
de boomen bij dag te schudden, zoodat de meikevers er uit vallen, en die dan op de eene of andere
manier dood te maken. Een algemeene verplichte
DE DRIE VRIENDEN, DOOR CASTAN.
jacht metpremien op meikevers zou zeker het beste
Een lief tafereeltje: een fraaie hond ligt op den
middel zijn om een plaag te doen ophouden, die grond tusschen twee kinderen die alles doen wat
millioenen schade doet. In 1835 werd er in het zij kunnen om hem te noodzaken met hen te spelen.
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Het eene kind meent hem het grootste pleizier te
doen door zijn hansworst op den rug van het beest
te zetten, het andere denkt hem te zullen verlei-

bewogen worden, daar hansworst en aalbessen juist
niet in zijn smaak vallen: er is in die dingen niets
wat hem bekoort. Doch laat zijn heer maar eens

den door hem aalbessen in een lepeltje voor te
houden. Maar het waardige dier is volkomen ongevoelig voor al die uitnoodigingen: het zal niet

komen met geweer en weitasch, of het brave dier
ook zal opspringen, van pleizier zal janken, en in
galop den weg naar het veld zal inslaan!

Schapen in de weide, door liorzels geplaagd.

DE S C H A P E N H O R Z E L

Gelijk het paard door de paardenhorzel, en het knobbeltjes. De buik is wit met zwarte of bruine
rund door de runderhorzel worden geplaagd, wordt banden en stipjes, en de vleugels zijn doorschijook het schaap in den zomer door een horzel ge- nend als glas.
teisterd. Het is de schapenhorzel, Cephalaemia UZ66 ziet het dier er uit, dat het leven van het
ovis. Gelijk de beide eerstgenoemde horzels het schaap in den zomer verbittert." Dit zelfde heb ik
gezegd van de paardenpaard en het rund noodig
horzel op bl. 73, en van
hebben om uit den toede runderhorzel op bl. 165,
stand van ei in dien van
laat
ik de zelfde phrase
larve, pop en volkomen
nu ten derden male mogen
insekt te kunnen overgaan,
gebruiken: die drie gelijke
is zulks eveneens het gephrasen
mogen beschouwd
val met de schapenhorworden als de band die
zel ten opzichte van het
deze drie opstelletjes met
schaap. Zonder het schaap
elkander verbindt.
zou ergeen schapenhorzel
De schapenhorzel leeft
zijn. Doch wij willen eerst
in het grootste gedeelte
het genoemde insekt bevan Europa, in Perzie,
zien.
Arabie, en zelfs in OostDe kop van de schaIndie.
penhorzel is niet zoo ruig
Dit insekt legt zijne eiebehaard, maar in verhouDe schapenhorzel vergroot.
ren op den rand van de
ding grooter dan die van
neusgaten
van
het
schaap,
en de larven die er
de paardenhorzel. Van voren is de kop roodachtig;
uitkomen,
leven
in
de
voorhoofdsen bovenkaakshet voorhoofd is bruin met een purperen band; de
oogen zijn donkergroen met een gelen weerschijn. boezems van dat dier. Die larve is witachtig van
De sprieten zijn zwart; de borstkas is grijs of kleur, met op elken ring een zwarten dwarsband.
soms ook bruin, en vol met kleine, behaarde, zwarte Haar kop is gewapend met twee hoornachtige zwarte
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haakjes, die van onderen naar boven en zijwaarts
bewogen kunnen worden. Elke ring van het lichaam
heeft van onderen verscheidene rijen kleine ronde
knobbeltjes; op elk knobbeltje zit een klein stekeltje met een roode punt; al die stekeltjes zijn
naar achteren gericht. Die puntjes, zegt Prof. Joly,
dienen het dier waarschijnlijk om zich vast te houden op het gladde en glibberige slijmvlies van de
holten waarin het leeft, en misschien ook wordt
door de prikkeling van die ontelbare stekeltjes de
slijmafscheiding van het slijmvlies bevorderd.
Door middel van de haken aan den mond aan
het zoo geprikkelde slijmvlies bevestigd, leeft de
larve van slijm en etter gedurende een geheel jaar
lang. Als het haar tijd wordt om in den poptoestand over te gaan, verlaat zij de plaatsen waar
zij zich bevindt langs den zelfden weg waardoor
zij er gekomen is, valt op den grond, dringt
eenige duimen diep in de aarde, en verandert in
een pop.
Die pop is gitzwart van kleur. Dertig tot veertig dagen na hare begravenis ontwikkelt zij zich
tot een volkomen insekt. Door middel van haar
kop die nu zeer groot wordt, licht de horzel het
dekseltje op, dat het voorste gedeelte van haar
omhulsel sloot, en vliegteruit, om, even als hare
voorouders gedaan hebben, eieren te leggen in de
neusgaten. van schapen.
Op het gezicht alleen van dit insekt wordt het
schaap reeds bevreesd. Zoodra een schapenhorzel
verschijnt, wordt de geheele kudde onrustig. Het
schaap dat door de horzel aangetast wordt, schudt
den kop heen en weer zoodra het insekt zich op
zijn neus heeft nedergezet; stampt met de voorpooten op den grond; gaat dan heen en weer loopen,
met den neus dicht bij den grond, en vertoont den
grootsten angst.
Om de aanvallen van de horzel te ontgaan, ziet
men de schapen op warme zomerdagen in het stof
en zand der wegen liggen, met den neus in het
zand, of wel zij gaan dicht bij elkander staan,
met den kop tusschen de voorpooten, en de neusgaten bijna op den grond; meestal staan zij dan
alien met de koppen naar elkander toe, zoodat de
dieren van de buitenste rij alleen aan de aanvallen van de horzels blootgesteld zijn.

DE MENSCH EN DE NATUUR.

De mensch heeft reeds groote dingen gedaan:
hij heeft het voorkomen en het uitzicht der aarde
op vele plaatsen veranderd; hij heeft deverspreiding en de betrekkingen, zoo niet het wezenlijke
karakter veranderd van vele bewerktuigde wezens
die het land en zelfs het water bewonen. Behalve
den invloed dien hij zoodoende op het leven dat
in de wateren woont, heeft uitgeoefend, heeft zijn

werk ook ten gevolge gehad dat het gebied der
zee daardoor veranderd en gewijzigd is. Door het
uitroeien van bosschen heeft hij de afknagende
werking van de rivieren doen toenemen; daardoor
heeft hij de afzetting van vaste stof in de zee bevorderd, en daardoor hare diepte verminderd, de
kunstlijn verderop in zee gelegd, en de door het
water bedekte oppervlakte kleiner gemaakt.
Meer nog heeft hij gedaan: hij heeft den oceaan
beteugeld door het aanleggen van dijken, dammen,
waterbrekers, sluizen, havens, vuurtorens, ja in
sommige streken heeft hij groote oppervlakten beveiligd voor den tweemaal daags terugkeerenden
vloed die er over heen spoelde, en zoodoende land
gemaakt geschikt om oogsten op.te leveren, waar
vroeger de baren rolden. De grootte van de zoo
gewonnene oppervlakte land mag niet aanzienlijk
genoeg zijn om de natuurlijke verhouding tusschen
land en water op de aardkorst te verbreken, de
gevolgen van die landaanwinningen, zoowel uit
een physisch als uit een moreel oogpunt beschouwd,
zijn echter belangrijk genoeg omonze aandacht,in
eene beschouwing van de betrekking tusschen den
mensch en de natuur, te trekken.
Er zijn streken, zooals op de westelijke kusten
van de Oostzee, waar, ten gevolge van seculaire
oprijzing van de kust, de zee zich schijnt terug
te trekken; en anderen zijn er waar, door het langzame dalen der kusten, de zee zich schijnt uit te
breiden. Die veranderingen van hoogteligging zijn
afhankelijk van geologische oorzaken die geheel
en al buiten ons bereik liggen: de mensch zal die
veranderingen nooit kunnen bevorderen of doen
vertragen. Er zijn ook streken waar dergelijke uitwerkselen voortgebracht worden door plaatselijke
stroomingen in den oceaan, of door het afzetten
van rivierbezinksels, of door de afknaging van stroomend water, of door de werking van het getij, of
door den invloed van den wind op de golven of op
het zand van het zeestrand. Een geregelde stroom
kan zeewier en drijvende aarddeeltjes op het strand
werpen, en opstuwen totdat zij buiten het bereik
van het water komen, en ook kan die zelfde stroom
het bed van de zee uithollen, en voorgebergten en
kapen ondermijnen zoodat zij in zee storten. Een
machtige rivier kan als de wind de richting van
haren stroom aan den mond doet veranderen, kusten
en banken en ondiepten op de eene plaats wegspoelen, en de weggespoelde stolfen weer op een andere
plaats nederleggen. Het getij en de golfslag, door
den wind tot eene ongewone hoogte opgedreven,
kunnen langzamerhand de kustlijn afknagen, of
zij kunnen zandbanken en kustduinen vormen, door
het zand af te zetten dat zij van den bodem des
oceaans losgemaakt hebben.
Al deze genoemde wijzen van werking brengen
sleehts langzaam uitwerkselen voort, belangrijk genoeg om door den aardrijkskundige opgeteekend te
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worden, of zelfs om zichtbaar te zijn op kaarten
van de kustlijnen op gewone grootte geteekend.
Doch in de plaatselijke topografie zijn zij desniettemin hoogst belangrijk, en zij hebben gevolgen
van zeer groot gewicht in de stoffelijke en maatschappelijke belangen van den mensch.
De krachten die deze uitwerkselen veroorzaken,
zijn alien in uitgestrekte mate vatbaar om bestuurd
te worden, of liever om geleid en wederstaan te
worden door de macht van den mensch. Het is in
het leiden en bestrijden van die krachten dat de
mensch eenige van zijne merkwaardigste en meest
vereerende overwinningen op de natuur heeft behaald. Die overwinningen op de natuur, hetzij dat
wij hare waarde schatten naar het geldelijke voordeel dat zij opleyeren, hetzij naar den invloed dien
zij op den handel en de kunsten van den beschaafden
mensch uitoefenen, moeten zeer zeker tot de grootste
werken van den mensch geteld worden.* De uitbreiding van den handel en vooral het maken van
zeer groote zeeschepen met zeer grooten diepgang
hebben een taak gelegd op de schouders van de
ingenieurs, die een eeuw geleden volkomen onuitvoerbaar zou genoemd zijn, maar de noodzakelijkheid heeft een prikkel gegeven aan de schranderheid
van den mensch, waardoor de middelen om die
taak te vervullen geboren zijn, middelen die voor
de toekomst de grootste dingen beloven.
De mensch heeft opgehouden bewondering te gevoelen voor de macht die de groote pyramide van
Cheops ophoopte, om den trots van een despoot te
bekroonen met een reusachtiggraf-monument, want
menige groote haven, menige belangrijke weg van
internationaal verkeer in de beschaafde wereld, gaan
in grootte en kunst de grootste overblijfselen van de
bouwkunst der Ouden verre te boven, en niet minder
in de massa bouwstoffen die er toe gebruikt zijn:
zij hebben eene veel grootere bedrevenheid en bekwaamheid geeischt, en veel meer geld gekost dan
er noodig geweest zijn voor het bouwen van het
graf van Cheops. Men heeft berekend dat de groote
pyramide uit 3 000 000 kubieke ellen steen bestaat,
en voor een som van 12 millioen gulden kon opgericht worden. De breekwater van Cherbourg,
gebouwd op een diepte van tien vademen in zeer
woelig water, en tot een lengte van een half uur
gaans van het strand af in zee op, bestaat uit een
massa bouwstoffen dubbel zoo groot als die van de
bovengenoemde pyramide, en menige betrekkelijk
onbeteekenende spoorweg heeft tweemaal zooveel
geld gekost als waarvoor men de pyramide zou
kunnen oprichten. Inderdaad, ofschoon de mensch
als hij den vasten grond niet onder zijne voeten
heeft, bijna volkomen machteloos is om tegen de zee
te strijden, hij wordt bijna onoverwinnelijk zoodra
zijn voet op het strand of zelfs op den bodem van de
golvende wateren staat; en ofschoon hij op sommige
plaatsen waar hij tegen den oceaan strijdt, verplicht

mag zijn langzaam te wijken, hij trekt toch nooit
terug dan met het aangezicht naar den vijand gekeerd, en eindelijk zal het hem gelukken tot den
oceaan te zeggen: "Tot hiertoe en niet verder!"
HET ZONNESPECTRUM.

Zonnespectrum noemt men het kleurige verschijnsel dat gevormd wordt door een zonnestraal die
door een prisma gaat. Iedereen kent het, maar niet
iedereen weet dat het slechts de kleuren van de
zichtbarestralen zijn die men ziet, en dat er ook
onzichtbare stralenzijn. De scheikundige
of aktinische stralen zijn hettalrijkstvoorbij het
violette einde van het spectrum, en nemen af door het
violet, blauw en groen tot in het geel, waar zij ophouden. Dewarmtestralen, integendeel, zijn het talrijkst een weinig voorbij het roode einde, en nemen
trapsgewijs naar het violette einde af. Behalve dezen
zijn er nog twee afzonderlijkeplekken op een vrij grooten afstand van het rood, waar de warmte het hoogste
is. Als de warmtestralen zichtbaar waren, zouden zij
een onderscheid vertoonen niet minder groot dan
de gekleurde stralen doen, immers naar hunne eigenschappen te oordeelen, die naarmate van hunne
plaats in het speetrum zoo hoogst verschillend zijn.
Er zijn ook bijzondere stralen die phosphorescence veroQrzaken, andere welker eigenschappen
nog niet goed bekend zijn, en waarschijnlijk zijn
er ook nog vele onbekende eigenschappen der zichtbare zonnestralen, want nog is niet volkomen bekend het werk dat eenmaal aangevangen is met
het woord van den Schepper: "Daar zij licht" —
en daar was licht.

JOHAN STEVEN VAN CALCAR.

Johan Steven Van Calcar, zoo geheeten naar zijne
geboorteplaats Calcar, een stadje in het hertogdom
Kleef, werd in 1499 geboren. In de school van Titiaan
had de duitsche kunstenaar het geluk tot de begunstigde leerlingen van den grooten meester gerekend
te worden, bestaande uit een niet talrijk troepje,
dat onmiddellijk de lessen van den grooten kunstenaar genoot, terwijl vele andere jonge lieden,
hoe ijverig zij ook werkten, toch nooit zijne gunsten deelachtig konden worden, ja zelfs wel al
zijne gestrengheid moesten ondervinden, zooals bij
voorbeeld Tintoretto (eigenlijk geheeten Giacomo
Robusti). Van Calcar werd een der gelukkigste
navolgers van zijn meester. Vooral was hij gelukkig in het portretschilderen, en dit zei zeer veel
in zijn tijd en in Venetie. Een voorbeeld daarvan
is vooral het portret dat op de volgende bladzijde
afgebeeld is, en dat zich tegenwoordig in den Louvre
bevindt.
In 1537 belastte Vesalius, toenmaals professor
in de geneeskunde te Padua, Van Calcar met het
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teekenen van de platen voor zijn Humani corporisNapels, en sehilderde daar vele portretten. Hij stierf
fabrica, een werk dat in 1543 te Basel werd uit- daar in 1546, in al de kracht van zijn leven en
gegeven. Hij behaalde veel roem door die platen, zijn talent.

Mansportret door Jolian Steven Van Calcar.

en al mag de tegenwoordige wetenschap Yesalius
ver achter zich gelaten hebben, de figuren van
Van Calcar zijn nog altijd onovertroffen.
In het laatst van zijn leven ging Van Calcar naar

De bekende schrijfster Elise Van Calcar heeft
aan haren bloedverwant hulde gebracht in een werk
getiteld, Johan Steven Van Calcar, Historuche novelle uit de XVIe eeuw.
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men uit de deensche venen voor den dag gehaald
heeft, ten minste 4000 jaren in dat veen gelegen
(Vervolg van biz. 242).
moeten hebben.
Maar er is meer: Eene zeer merkwaardige en
onverwachte bij drage tot de kennis der gewoonten
Door de overblijfselen van dieren en planten die wij van het volk dat die werktuigen vervaardigde, is
in de aardkorst vinden, weten wij dus of eene dier- of in den laatsten tijd geleverd door het onderzoek
plantensoort in zeker tijdperk der aardgeschiedenis van de schelphoopen of vuilnisbelten, de Kjokkenheeft bestaan. Vinden wij overblijfselen van den moddinger, die op sommige punten langs de oostemensch in eene aardlaag, dan mogen wij zeker zijn lijke kusten van alle deensche eilanden gevondat de mensch geleefd heeft tijdens die aardlaag ge- den worden. Wat zijn Kjokkenmoddinger? Hoovormd werd. Doch om het bestaan van den mensch pen van keukenafval zouden wij zeggen, die vooral
te bewijzen, hebben wij echter nog iets meer dan uit schelpen bestaan, hoofdzakelijk uit schelpen
zijne lichamelijke overblijfselen: namelijk de over- van de oester, de alikruik en andere weekdieren,
blijfselen van zijne kunsten, zijne wapenen, ge- die door den mensch gegeten worden, vermengd
reedschappen, versierselen enz. Het spreekt van met beenderen van onderscheidene viervoetige diezelf dat er menschen geleefd moeten hebben waar ren, vogels en visschen, die tot spijs gediend zulwij zulke dingen aantreffen; een potscherf, een len hebben voor de ruwe jagers en visschers door
vuursteenen mes, een pijlspits, zij bewijzen ons wie die hoopen werden opgeworpen. Dergelijke
dat er menschen geweest moeten zijn om potten schelphoopen heeft Sir Charles Lyell op de kuste bakken of vuursteenen te fatsoeneeren totmes- ten der Vereenigde Staten van Noord-Amerika
sen of pijlspitsen. Onschatbare bewijzen voor het aan- gezien, op plaatsen die door de noordamerikaansche
wezen van den mensch zijn die o v e r b 1 ij fs e 1 e n
Indianen worden bezocht; en zulke oude schelpvan zijne industrie, vooral ook omdat zij veelal hoopen zijn kortelings ook op de oostkust van
gemaakt zijn van stoffen beter tegen den tand des Schotland ontdekt. De deensche schelphoopen zijn
tijds bestand dan zijne eigene beenderen en tanden. van 3 tot 10 el hoog, sommigen zijn 300 el lang
En wat vinden wij nu in de aardlagen wat ons en van 50 tot 70 el breed. Met die schelpen verhet bestaan van den mensch bewijst in tijdperken mengd liggen er vuursteenen messen, bijlen en
waarvan niet slechts de geschiedenis zwijgt, maar andere werktuigen van steen, hoorn, hout en been,
waarvan zelfs geen overlevering bekend is? Wij benevens scherven van ruwe potten, vereenigd met
zullen hier niet uitvoerig spreken over hetgeen houtskool en asch; doch nooit vindt men daarin
men in onze venen en in die van andere landen, een metalen werktuig. Beenderen van het groote
vooral van Schotland en Denemarken gevonden rund dat men den TJrus noemt, worden in zulk eene
heeft, als overblijfselen van de eerste bewoners menigte gevonden, dat daaruit blijkt dat dit dier
dier landen: geraamten gewikkeld in huiden van een gewoon voedsel van het oude volk was, maar er
dieren; kanoes of uitgeholde boomstammen; wape- zijn geen overblijfselen van eenig ander thans uitnen gemaakt van het gewei van herten en elan- gestorven groot zoogdier ontdekt. Aan den anderen
den; bijlen en speerpunten van ijzer, brons en kant worden er ook geen overblijfselen gevonden
steen. Wij zullen ook niet verhalen hoe Steen- van eenig huisdier, behalve van den hond.
strup en Forchhammer en andere deensche geDat het volk waardoor die hoopen afval en vuilleerden uit het vinden van zulke overblijfselen in nis opgeworpen zijn, uit visschers en jagers bede deensche venen, tot het besluit gekomen zijn stond, en dat zij zich op zee waagden in kanoes
dat Denemarken reeds door den mensch bewoond die nu in het veen gevonden worden, en die gegeworden is, lang geleden, eeuwen geleden, toen maakt zijn van uitgeholde boomstammen, wordt
het klimaat in dat land geheel anders was als tegen- bewezen door de beenachtige overblijfselen van verwoordig , toen het land dat nu Denemarken heet, be- scheidene diepzeevisschen, zooals de haring, de
dekt was met groote bosschen van eiken en andere kabeljauw en 'de hot. Geen menschenbeenderen zijn
boomen die daar thans niet meer groeien. Het is in die schelphoopen aangetroffen vermengd met den
hier de plaats niet om uitvoerig te spreken over afval van de maaltijden der jagers en visschers,
de gronden waarop die geleerden gesteld hebben doch menschenschedels heeft men niet slechts verdat de mensch in Denemarken eerst van steenen, kregen uit het veen, maar ook uit grafheuvels of
daarna van bronzen, en veel later eerst van ijze- tumuli uit het steentijdvak, die men beweert dat
ren werktuigen gebruik heeft gemaakt, en hoe zij gelijktijdig met de schelphoopen zijn aangelegd.
daarop het voorhistorische tijdperk van de Deze schedels zijn klein en rond, en hebben voormenschelijke geschiedenis verdeeld hebben in het uitstekende bovenoogkuilsranden, waaruit blijkt dat
ijzeren, het bronzen, en het steenen tijd- het oude volk klein van gestalte was, met ronde
vak. Genoeg, dat men tot de overtuiging geko- hoofden en overhangende wenkbrauwen, en dus
men is dat de wapenen en andere voorwerpen die zeer gelijk aan de tegenwoordige Lappen. Tot hierDE MENSCH VOOR DE GESCHIEDENIS.
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toe heeft men geen spoor van eenige soort van in het slijk van den meerbodem. Die ontdekking —
graven gevonden, noch eenige blijken dat het oude aantoonende het vroeger bestaan van won in gen
gebouwd als die van de oude Paeoniers, door
volk kennis van landbouw had.
Dat er een groote verandering in de physische Herodotus beschreven, en als die van vele stamtoestanden van het land sedert het steentijdvak men welke in den tegenwoordigen tijd de eilandis voorgevallen, wordt door onderscheidene dingen groepen der Stille zee be wonen, namelijk op steibewezen. De schelphoopen ontbreken op de wes- gers, rustende op palen, en op kleinen afstand
telijke kusten van Denemarken, en hunne afwe- van den oever en door een smalle brug daarmede
zigheid op die plaatsen kan redelijker wijze slechts in verband staande — heeft geleid tot het onderverklaard worden door de langzame afknabbeling zoek van andere plaatsen in Zwitserland; en overvan het land door de zee. Ook is het hoogst blijfselen van een groot getal van dergelijke nemerkwaardig dat de oester, de hartschelp, de ali- derzettingen zijn er ontdekt, zoowel in de groote
kruik en de mossel in grooten overvloed en in vol- meren van Constanz, Zurich, Geneve en Neufchatel,
wassen staat in de schelphoopen op de Oostzee- als in vele kleineren. Uit de oppervlakte die op
kusten gevonden worden, hoewel het water van sommige plaatsen met zulke heipalen bezet is,
de Oostzee tegenwoordig zoo weinig zout bevat, kan men afleiden dat somtijds niet minder dan
dat de oester slechts leven kan nabij hare mon- 300 houten hutten, geschikt voor 1000 personen,
ding, waar het water zout is door de nabijheid eene nederzetting, een paaldorp vormden.
Van de werktuigen die tusschen de palen gevan den Atlantischen oceaan, terwijl de hartschelp,
de mossel en de alikruik daar thans zoo dwerg- vonden zijn, behooren sommigen tot het laatste
achtig blijven, dat zij slechts een derde van hunne gedeelte van het steentijdvak, en anderen tot het
natuurlijke grootte verkrijgen. Hieruit volgt dat in bronstijdvak, en het is merkwaardig dat terwijl men
de dagen van de oorspronkelijke jagers en vis- in de oostelijke meren slechts voorwerpen uit het
schers de oceaan vrijeren toegang had dan tegen- steentijdvak heeft ontdekt, die van het bronstijdwoordig tot de Oostzee, en waarschijnlijk met de vak tot het westen en het midden van Zwitserland
laatste door het schiereiland Jutland in verband zijn beperkt. Er bestaat eene groote gelijkheid
stond. De klimaatsverandering die veroorzaakte tusschen de zwitsersche en de deensche gereeddat in Denemarken de grove den, Pinus sylvestris,schappen en wapenen van beide tijdvakken, waarplaats moest maken voor den eik, schijnt ook den door de groote verspreiding van eene en de zelfde
grooten alk, Alca impennis, verdreven te hebben. mate van beschaving over het geheele midden
De groote alk was een vogel die, te oordeelen naar van Europa in die dagen bewezen wordt.
In een opzicht echter schijnen de zwitsersche
den grooten overvloed zijner beenderen in de schelphoopen, te dien tijde een van de meest voorko- meerbewoners de jagende en visschende stammen
mende zeevogels van Denemarken moet zijn geweest, van Denemarken vooruit te zijn geweest. De beendoch die sedert dien tijd teruggetrokken is naar deren, die door dreggen opgehaald zijn uit het
IJsland en Groenland, waar hij thans ook nog maar slijk waarin de palen waren geheid, en die duizeer zelden voorkomt. De beenderen van den be- delijk afkomstig zijn van dieren die tot spijs
ver, een dier dat sedert lang in Denemarken werd voor den mensch gediend hebben, zijn niet slechts
uitgeroeid, komen veelvuldig in de schelphoopen van soorten die men niet zonder de jacht kon bevoor, even als die van zekere soort van zeehond komen, daaronder gerekend de Urns en de auerdie thans op de deensche kusten eene groote zeld- ochs of lithauwsche bison, maar ook, en zelfs in
zaamheid is. Het is evenwel waarschijnlijk dat de de oudste nederzettingen, van het rund, het schaap
mensch even veel deel heeft als de verandering en de geit, en in het laatst van het steentijdvak
van het klimaat aan de uitroeiing van de twee laatst- van tweederlei ras van het tamme varken. Ook
bleek het dat de oude meerbewoners tarwe en
genoemde dieren.
Doch genoeg over die deensche kjokkenmoddin- andere granen verbouwden, en dat zij wilde vruchger. Gaan wij nu naar Zwitserland en zien wij wat ten gebruikten, zoo zij die niet aankweekten. Dit
ook daar in de laatste jaren ontdekt is, en ons bewijst dat het oude volk langzamerhand zijne
dienen kan ter beantwoording van de vraag naar zeden en gebruiken veranderde, en van jagers landbouwers werd. Naar de massa's verbrand hout te
den ouderdom van het menschelijke geslacht.
Gedurende den droogen winter van 1853 op 1854, oordeelen die op sommige plaatsen, waar eens
toen het water in de meren en rivieren van Zwit- nederzettingen waren, gevonden zijn, meent men
serland lager stond, dan ooit te voren zoover's men- dat deze door het vuur vernield werden.
Door de snel toenemende diepte van het water
schen geheugenis reikte gebeurd was, vond men
aan
den oever, werden de meerbewoners van Zwitte Meilen aan het meer van Zurich eenige houten
palen, diep geheid in het bed van het meer; en serland genoodzaakt hunne paalwoningen te boutusschen en nevens die palen lagen eene menigte wen op korten afstand van den oever, binnen een
hamers, bijlen, wiggen en andere gereedschappen boogschot van het land.
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Reeds ten tijde van de expeditie naar Egypte
Het getal jaren, dat er verloopen is sedert Denemarken en Zwitserland bewoond werden door onder Napoleon I zijn er in die slijklaag van
het primitive volk welks levenswys op eene zoo het dal van den Nijl opgravingen gedaan, en
merkwaardige wijze aan ons bekend geworden is, later ook herhaalde malen, vooral in 1851—54
kan tegenwoordig onmogelijk anders als bij be- op kosten van de Royal Society te Londen, onbenadering gegist worden. Volgens Steenstrup moet der het opzicht van een armenisch ingenieur, Hehet minimum van tijd voor den groei van het veenkekyan Bey. Verscheidene onderingenieurs en een
in Denemarken ten minste vierduizend jaren ge- ploeg van zestig werklieden voerden dat werk uit:
weest zijn, maar het vervangen van de dennebos- zij groeven twee reeksen van putten en boringen
schen door eikenbosschen, en van de eikenbosschen dwars door het groote dal heen van oost tot west,
door beukenbosschen gedurende de vorming van samen acht en zeventig openingen uitmakende. Maar
het veen, wijst een veel langer tijdsverloop aan. hoe diep zij ook groeven, nergens bereikte men het
Immers de beukenbosschen hebben daar reeds bijna oorspronkelijke gesteente van den bodem van het
twee duizend jaren bestaan. Het samenloopen van Nijldal/waarop de slijklaag rust. Men vond in de
sommige omstandigheden op drie verschillende wij- uitgegravene aarde beenderen van viervoetige diezen in Zwitserland doet vermoeden, dat het brons- ren van levende soorten, zooals van het rund,
tijdvak tusschen de drie en vier duizend, en het het zwijn, den hond, den drommedaris en den ezel,
steentijdvak tusschen de zes en zeven duizend alsmede vele slakkehuisjes en andere landschelpen,
en bovendien voorwerpen van menschelijke kunst,
jaar geleden is.
Nu gaan wij in onze gedachten naar Egypte, vazen, potten, een menschenbeeldje van gebakken
om te zien wat ook dat land ons geleerd heeft leem, een koperen mes en andere voorwerpen, ja
betreffende de vraag waarmede wij ons thans bezig zelfs op eene diepte van zestig voet beneden de
oppervlakte vond men een gebakken steen en pothouden.
Het is bekend dat de rivier de Nijl jaarlijks het scherven. Girard, een der geleerden die de fransche
geheele dal van Egypte overstroomt, en dat zij expeditie heeft bijgewoond, vooronderstelt dat de
het slijk dat hare wateren troebel maakt, afzet gemiddelde toename van het slijk van den Nijl
of doet bezinken op de groote vlakte aan haren tusschen Assoean en Cairo vijf engelsche duimen
mond, die men hare delta heet. Daardoor wordt de in de eeuw bedraagt. Nemen wij in plaats van vijf
slijklaag in den loop van een eeuw een paar duim zelfs zes duim in de eeuw als het middengetal aan,
dikker. Doch al is dat dikker worden van de slijk- dan moet de gebakken steen dien men op eene
laag slechts een paar duim in de honderd jaar, diepte
van 60 voet gevonden heeft, toch 12 000
toch is in den loop der eeuwen de slijklaag die
het dal van Egypte bedekt, natuurlijk zeer dik jaren oud zijn. Een ander stuk van een rooden
geworden. Iedereen begrijpt dat die laag alluvium gebakken steen werd door Linant Bey gevonden
is, of eene vorming uit het hedendaagsche aard- in een boorgat van 72 voet diepte, zijnde 2 of 3
kundige tijdperk: immers zij wordt riog heden ten voet beneden het waterpas van de Middellandsche
dage gevormd. Wordt er dus, en goede waarne- zee. Rosiere schat in de Description de V Egypte
mingen leeren ons dat het zoo is, in de honderd de gemiddelde toename van het slijk op die plaats
jaren een paar duim slijk afgezet, dan spreekt op 2 duim en 3 streep in de eeuw. Als wij twee
het van zelf dat een voorwerp dat voor honderd en een halve duim aannemen, dan moet een voorjaren op de oppervlakte van de delta nedergelegd werp op 72 voet diepte gevonden, meer dan 30 000
is, thans gevonden moet worden een paar duim jaren geleden begraven geworden zijn. En daaruit
diep in het slijk, en een voorwerp dat er twee- blijkt dus dat er voor 30 000 jaren in Egypte
honderd jaar in gelegen heeft, thans op eene reeds menschen leefden, beschaafd genoeg om van
diepte van ongeveer vier duim beneden de opper- leem potten en steenen te kunnen bakken. Maar
vlakte aangetroffen moet worden, enz.
wij weten niet hoe lang een volkstam wel bestaan
Het is bekend dat vele oude gebouwen van Egypte moet hebben eer hij zoo ver gevorderd is in beop den bodem van het Nijldal, thans min of meer diep schaving om de kunst van pottenbakken te verin de slijklaag als verzonken staan, zooals b. v. de staan: tegenwoordig nog zijn er in Nieuw-Holland
Nijlmeter te Cairo die in de dagen van Herodotus, Papoea's die nog niet zoo hoog in beschaving ge2000 jaar geleden, reeds bestond, en welks voet klommen zijn. Hoeveel duizende jaren zal Egypte
thans door een dikke slijklaag is omringd. De tijd dus wel door onbeschaafde Wilden bewoond geweest
van oprichting van dit gedenkteeken is bekend, zijn, in tijden waarvan de geschiedenis zwijgt,
en als men nu de dikte van de slijklaag meet, voor 30 000 jaren, toen er daar reeds potten en
die gevormd is sedert dat gebouw op de opper- steenen werden gebakken!
(Wordt vervo'igd)
vlakte werd opgericht, dan blijkt het dat op die
plaats de slijklaag vijf duim in de honderd jaren
dikker geworden is.

Een locomotief.

STOOM EN S T O O M M A C H I N E S .
(Vervolg

van bladz. 213).

Het is door de ontdekking van stoommachines van machine en de groote wrijving der wielen op den
hooge drukking waardoor de inrichting van locomoti- grond waren de oorzaken waardoor dit primitive
ven en hun gebruik op spoorwegen mogelijk gewor- stoomrijtuig mislukte.
In 1790 beproefde Oliver Evans in Amerika voor
den is. Zoodra de stoommachine in fabrieken en
werkplaatsen arbeidde, kwam men natuurlijk al het eerst om met een stoommachine van hooge
ras op het denkbeeld om die mechanische kracht drukking op gewone wegen te rijden, maar ook
ook tot het voorttrekken van rijtuigen aan te wenden. die proeven gelukten niet. In Engeland slaagde
Men begon met het maken van stoomwagens die op men er eindelijk in om met goed gevolg den stoom
als beweegkracht op rijtuigen aan te wenden.
gewone wegen konden gebruikt worden.
In 1769 stelde een zwitsersch officier, Planta Trevithick en Vivian, twee werktuigkundigen uit
geheeten, voor om met stoom een rijtuig in bewe- Cornwallis, waren gelukkiger dan Evans, want zij
hadden het gelukging te brengen,
kigedenkbeeldom
maar het bleef bij
de machine van
een plan, totdat in
Evans te plaatsen
1770 een Franschop een spoorweg,
man, Joseph Cudat is op ijzeren
gnot, een stoomwagen maakte die
rails. Op gewone
in het bijzijn van
wegen zijn ervele
Stoomwagen van Cugnot.
De Choiseul, mibeletselen voor
nister onder Lodewijk den Yijftiende, en van den den Snellen voortgang der rijtuigen. De wielen
generaal Gribeauval beproefd werd. Doch de stoom- ontmoeten een zeer krachtigen weerstand op en in
machine zooals zij in dien tijd bestond, was in den grond, en daardoor is de wrijving natuurlijk
yt geheel niet voor dat gebruik geschikt, want omdat zeer groot. Als de weg zandigis, zakken de wielen
men zoo weinig water op den wagen kon bergen, er diep in; is hij een kleiweg dan blijven zij, als
moest me;i zeker wel alle kwartieren ophouden om het eenigen tijd geregend heeft, er bijna in vast
den ketel op nieuw te doen vullen. De bovenstaande zitten; en als het een grindweg is dan zakken de
figuur stelt den stoomwagen van Cugnot voor. De wielen elk oogenblik als in kleine dalen, en is
ketel met den vuurhaard hangt aan het voorste er vermeerdering van kracht noodig om het rijtuig
einde. De stoom gaat uit den ketel door een buis weer bij de kleine hellingen op te trekken, en
naar twee cilinders, waarvan de zuigers op de twee eindelijk zijn ook de bochten van den weg beletvoorste wielen werken. De gebrekMge inrichting der selen voor een Snellen en geregelden gang van het
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rijtuig. Om zooveel mogelijk den tegenstand van
den ongeregelden weg te verminderen, waren de
Romeinen reeds op het denkbeeld gekomen om de
meest bezochte wegen met vaste en harde steenen
te bestraten: maar zulk eene bestrating was zeer
kostbaar, en dus werd het slechts in bijzondere
omstandigheden gedaan. Omstreeks de zeventiende
eeuw begon men in Engeland bij mijnwerken houten
sporen te gebruiken, ten einde de wrijving der
Fig. 1.

De eerste in Engeland gemaakte locomotief, door Trevithick en Vivian.

gebruiken, te beproeven op de spoorwegen der mijnwerken, en of zij met die machine de paarden niet
konden vervangen die tot dien tijd de waggons op de
rails getrokken hadden. Het bleek nu weldra dat die
bewegelijke stoommachine, behalve haar eigen gewicht , ook eenige met steenkool beladene karren kon
verplaatsen. De eerste onderstaandefiguur stelt de
locomotief van Trevithick en Vivian voor. In het
midden is de cilindervormige ketel, die den stoom
Fig. 2.

Locomotief door George Stephenson in 1812 gemaakt.

wielen te verminderen. Men maakte de wielen met zendt in twee cilinders die schuins boven de vooreen sleuf, zoodat zij op de houten ricliels bleven. ste wielen geplaatst zijn. De vuurhaard bevindt
Maar daar het hout aan vergaan onderhevig is, zich in den zelfden grooten cilinder onder den ketel.
versleten die richels vrij spoedig, en zoo kwam Weldra waren er dergelijke machines op de railways
men er weldra toe om hen door gegotene ijzeren van sommige steenkoolmijnen in gebruik.
richels te vervangen, die men rails noemde, een
In het eerst was men van meening dat men den
naam die sedert algemeen in alle landen aangenomen stoomwagen zoo licht mogelijk moest maken, omdat
is, ook bij ons. Ook de naam van de karren die in hij dan, minder door zijne eigene zwaarte belet,
Engeland bij mijnwerken gebruikt worden, waggons ? des te meer op andere lasten kon werken. Doch
Fig. 3.

Locomotief van George en Robert Stephenson.

is in de meeste andere talen van Europa overgegaan:
wij zullen dus in't vervolg ook over rails en waggons
spreken, ofschoon wij ook zeer goed spoorrichels
en wagens kunnen zeggen.
In 1804 kregen de bovengenoemde werktuigkundigen, Trevithick en Vivian, het denkbeeld om hun
stoomwagen, dien zij op gewone wegen niet konden

Fig. 4.

Doorsnede van een stoomketel met pijpen.

een lichte stoomwagen blijft op zijn plaats staan,
terwijl de wielen omdraaien. Men kwam toen zelfs
op het denkbeeld om de rails en de wielen te
maken met tanden die in elkander grepen. Doch
dit alles hield in eens op, toen een engelsch ingenieur, Blacket geheeten, in 1813 de belangrijke
ontdekking deed dat als een locomotief zeer zwaar
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is, zijne wielen niet over de gladde oppervlakte besliste nu over het aanleggen van ijzeren spoorder rails heenglijden. Hij bewees dat de rails nooit wegen in geheel Europa. Dit geheele werelddeel
zoo glad en effen zijn of de wielen kunnen er en een groot gedeelte van Amerika zijn tegenwoordig
houdvast genoeg aan vinden om de machine te reeds bedekt met een net van spoorwegen die overal
doen voortgaan. Zijne onderzoekingen bewezen dat waar zij zich bevinden de welvaart vermeerderen,
als de stoomwagen zeer zwaar was, de wielen niet en voor handel en industrie groote voordeelen
over de rails gleden of sleepten, en daardoor dus opleveren. Men beweert dat de spoorwegen bestemd
geen kracht verloren lieten gaan, zooals het geval zijn om eene even groote omwenteling in de tegenwoordige maatschappij te veroorzaken als de uitis met te lichte machines.
Deze ontdekking had ten geyolge dat er op bijna vinding der boekdrukkunst in de vijftiende eeuw
alle spoorwegen van de steenkoolmijnen in Engeland gedaan heeft, en die bewering kan zeker niet
locomotivengebezigdwerden.In 1812 maakte George overdreven genoemd worden. De afbeelding op
Stephenson een locomotief die met vrij goed gevolg op biz. 1, waarmede wij ons tijdschrift aanvingen,
den spoorweg van de mijnen van Killingworth liep, en stelt een hedendaagsche locomotief met zijn tender
die wij op de vorige bladzijde,fig. 2, zien afgebeeld. voor, stoomende op een yzeren spoorweg. Maar hoe
Een volgende hoogst belangrijke uitvinding werd fraai uitgevoerd dit plaatje ook is, het leert ons niet
er nu in Frankrijk gedaan, door Seguin te Annonay. veel, en daarom willen wij thans zulk een hedendaagIn 1829 maakte de genoemde werktuigkundige den sche locomotief en de inrichting van den spoorweg
eersten pijpketel, een soort van stoomketel waarin waarop zij loopt, meer in bijzonderheden beschouwen.
Een locomotief is een stoommachine van hooge
de oppervlakte die de warmte van het vuur aan het
water mededeelt, veel grooter was dan in de gewone drukking, die door zich zelf in beweging gebracht
ketels, en waardoor men dus in korter tijd en met min- wordt, en bovendien nog kracht genoeg heeft om,
der brandstof meer stoom kon voortbrengen. De vierde behalve haar voorraad van water en brandstof, ook
figuur op de vorige bladzijde stelt de doorsnede voor nog zeker getal van beladene waggons, of, zooals
van een zoogenoemden tubulairketel. In den haard men gewoon is te zeggen, een trein voort te trekken.
wordt de lucht verhit, die, om door de schoorsteenpijp Figuur 5 op bladz. 283 vertoont ons eene doorC te kunnen ontsnappen, genoodzaakt is door de snede van een locomotief. In den cilinder A ziet
nauwe horizontaal liggende pijpen heen te trekken. men den zuiger a met den zuigerstang b waaraan
Tusschen die pijpen in bevindt zich het water, en een tweede stang c c bewegelijk verbonden is,
daar het dus eene groote oppervlakte aan den invloed en die het wiel m in beweging brengt, dat is, doet
der warmte blootstelt, geraakt het weldra aan den ronddraaien. Aan elke zijde van de locomotief vindt
kook, en geeft een zeer groote hoeveelheid stoom men een dergelijken toestel, zoodat de beide groote
in betrekkelijk zeer korten tijd. En daar de kracht wielen elk afzonderlijk door een zuigerstang in
van een stoommachine afhangt van de hoeveelheid beweging gebracht worden: door die dnbbele werstoom die zij kan ontvangen, zoo volgt daaruit dat king gaat de geheele toestel op de rails vooruit.
Maar hoe is het mechanismus om in de kleine
zulk een pijpketel zeer dienstig moet zijn in het
ruimte van de locomotief de ontzettende kracht voort
vermeerderen van de kracht eener stoommachine.
In 1830 had te Liverpool de gebeurtenis plaats te brengen, die vereischt wordt om een geheele reeks
die het aanleggen van spoorwegen in geheel Europa van zware wagens voort te trekken, met eene snelheid
besliste. De directie van den spoorweg van Liverpool die soms tien mijlen in het uur te boven gaat ? Dit
naar Manchester besloot om op dien weg locomotiven wordt ons ook door de zelfde doorsnede aangetoond.
Een locomotief is een stoommachine van hooge
te gebruiken in plaats van stilstaande stoommachidrukking,
dat is, waarin de stoom niet gecondennes die men eerst wilde oprichten, om de wagens
voort te slepen. Zij schreven een wedstrijd uit seerd wordt. De vuurhaard M wordt in tweeen
tusschen de engelsche werktuigkundigen, die alien verdeeld door den rooster waarop de brandstof
uitgenoodigd werden om modellen van locomotiven in verbrandt, hetzij steenkool, coke, hout, enz.;Cis
te leveren. De prijs werd behaald door de locomotief de ruimte waarin de asch valt. De ketel, die zoo
the Rocket van George en Robert Stephenson, die het groot is dat hij bijna den geheelen wagen inneemt,
stelsel van pijpen in den ketel aangenomen hadden. bevat van binnen eene menigte horizontaal gelegene
De derdefiguur van bladzijde 281 stelt dien eersten buizen of pijpen: op een gewone locomotief is het
stoomwagen van George en Robert Stephenson voor. getal dier pijpen meer dan honderd. Deze pijpen,
De locomotiven ten dienste van den spoorweg die de oorzaak zijn van de ontzaglijke stoomkracht
van Liverpool naar Manchester werden nu volgens der locomotiven, dienen om de gassen en den rook
dat model gemaakt, en zij bewezen bij ondervinding door te laten die in den vuurhaard gevormd worden,
zoo goed te zijn dat deze spoorweg die slechts voor maar tevens en wel vooral om de oppervlakte die
het vervoer van koopwaren was aangelegd, weldra aan de werking van de warmte blootgesteld wordt,
aanmerkelijk te vergrooten. Na die pijpen doorgeook om reizigers te vervoeren gebruikt werd.
Het welslagen van dien eersten spoorwegdienst trokken te zijn, gaan de voortbrengselen der ver-
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branding in de ruimte 0 , dat is in het rookhok,
en vervolgens naar buiten door den schoorsteen P.
Terwijl die gassen door de pijpen heen gaan, maken
zij door de hitte die zij in den haard ontvangen
hebben, het water in den ketel, dat de tusschenruimtender pijpen inneemt, heet: de warmte wordt

De in den ketel gevormde stoom komt er uit
bij p, dat is op zekere hoogte boven den waterspiegel
in den ketel, en wordt opgevangen in een soort
van koepel, de stoomkap genoemd. Door de buis
q s wordt de stoom in het kleine kanaal gebracht,
dat hem in de cilinders moet brengen, die, zoo

Fig. 5.

een locomotief.

zoodoende op duizend punten te gelijk aan het
water medegedeeld, dat zeer schielijk daardoor
begint te koken, en in een zeer korten tijd een
zeer groote hoeveelheid stoom levert. Daar nu de
kracht van een stoommachine in verhouding staat
tot de hoeveelheid stoom die in een gegeven tijd
Fig. 6.

als wij boven gezegd hebben, zich aan beide zijden
van de locomotief bevinden.
Na in de cilinders op den zuiger gewerkt te hebben,
ontsnapt de stoom door den schoorsteen naar buiten,
want een locomotief is, wij herhalen het hier, een
stoommachine van hooge drukking waarin dus de
Fig. 7.

Doorsnede van een tender.
Fig.

Doorsnede van een locomotief.

in den cilinder gebracht wordt, zoo verklaart deze
omstandigheid, namelijk de aanwezigheid van pijpen
in den ketel, de buitengewone stoomkracht van
de locomotiven. Een veiligheidsklep V staat op den
ketel, en dient om de vreeselijke gevolgen van eene
te sterke stoomspanning te voorkomen.

Dwarsche doorsnede van een spoorweg.

stoom niet gecondenseerd wordt, maar verloren gaat
als hij afgewerkt is. De stoom gaat door de buis
0 den schoorsteen in, waar hij nog dienst doet
door de trekking van den schoorsteen te vermeerderen.
Dit is eene zeer belangrijke zaak, want door dat
er dus altijd een hevige trek in den schoorsteen
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plaats heeft, verbranden de brandstoffen des te
beter, en die buis is een der grootste oorzaken
van de sterke stoomkraeht der locomotiven. De
figuur 6 op biz. 283 vertoont ons die buis voor aan
de locomotief geplaatst. Wij zien op deze figuur
de einden der rookbuizen van den stoomketel,
en de vereeniging der beide buizen die, uit elken
stoomcilinder komende, zich tot een enkelen vereenigen, om zoo uit te loopen in den schoorsteen P.
Wij vreezen te uitvoerig te zullen worden, en eindigen daarom deze vluchtige beschrijving van een
locomotief door te verwijzen naar de afbeelding van
zulk een machine ingericht naar den tegenwoordigen

een kar waarop de water- en brandstofvoorraad voor
den locomotief geborgen en medegenomen wordt. De
brandstof ligt op den tender in eene hoefijzervormige
ruimte, die gevormd wordt door den waterbak, welks
wanden van geslagene ijzeren platen gemaakt zijn.
Men doet het water in die kist door middel van een
rood koperen trechter of omgekeerden kegel met
kleine gaatjes doorboord, achter in den waterbak
geplaatst, zooals figuur 7 van biz. 283 aantoont.
Die zeef of teems waar al het water door heen
moet, dient om onzuiverheden zooals steentjes, strootjes enz. terug te houden, die anders devoedingspompen konden verstoppen. De pijpen * die het
Fig. 12.

Fig. 9.

Doorsnede van rails met haaknagels, dwarsliggers, enz.
Fig. 10.

Wijze waarop een rail vastgemaakt is.
Fig. 11.

Doorsnede van een spoorweg.

stand der kunst op biz. 280 bovenaan geplaatst. Wij
zouden anders nog veel kunnen spreken over de kranen waarmede men water uit den ketel, of die waarmede men water uit de cilinders kan doen loopen;
over het stoomfluitje; de waterpijpen die het water
uit den tender naar den ketel voeren; den toestel die
dient om steenen enz. van de rails te werpen, en vele
andere inrichtingen meer, doch moeten dit tot later
uitstellen, omdat wij nog iets over de wegen waarop
de locomotiven loopen, moeten zeggen. Vooraf echter nog een enkel woord over een noodzakelijk aanhangsel van de locomotief, namelijk den tender,

Plaats waar de rails elkander kruisen.
Fi<r. 13

Gedeelte van een spoorweg.
Fig. 14.

Rails en dwarsliggers.

water uit den tender naar den ketel voeren, ziet
men voor en onder den tender: door middel van
een paar kranen kan de stoker water in den ketel
doen vloeien of ook den aanvoer beletten. De tender
is door een ijzeren stang met de locomotief, en
door een haak met den voorsten waggon van den trein
verbonden. Hij is altijd voorzien van een rem die,
onmiddellijk op de wielen werkende, de snelheid
van den trein langzamerhand vermindert als het
noodig is om hem te doen stilstaan. Die rem eischt
hier eenige oogenblikken onze aandacht.
Verbeelden wij ons een spoortrein in voile vaart
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der.Fig.l6toont ons
duidelijk hoe zulk
een rem in werking
gebracht wordt, namelijk door den
stang a in de richting van b te verplaatsen, waardoor
de stang c opgericht wordt, en de
klossen stijf tegen
de wielen gedrukt
worden.
Als de trein stil
moet staan of wel

getrokken door den
ijzeren Pegasus,
met vurige oogen en
gloeienden adem,
hijgende en steunende voortsnellen,
hoe zal men die
ontzaglijke massa,
eenmaal in beweging zijnde, tot stilstand kunnen brengen ? Haar plotseling te doen ophouden is onmogelijk,
Fig. 15.

De tunnel van Blaisy
Fig. 16.

Draaischijf.

en ook al kon men
het doen, dan zou
het toch geenszins
raadzaam zijn, want
deschok die ten gevolge daarvan ontstaan zou, zou nog
hevjger zijn dan indien men den geheelen trein uit de
vierde verdieping
van een huis op
straat wierp. Men
kan dus slechts
langzamerhand een
trein doen ophouden, en het middel
daartoe is de rem,
een toestel die door
den machinist bestuurd wordt, waartoe hij een hefboom
onder zijn bereik
heeft. Door middel
van dien hefboom
drukt hij twee houten klossen tegen
de vellingen van de
wielen van den ten-

Fig. 17.

Dniaischijf.

Rem aaa den tender.

langzamer gaan,
waarschuwt de machinist met het
stoomfluitje, en de
stoker of iemand
anders die daartoe
aangesteld is, drukt
terstond den rem
aan, maar desniettemin loopt de trein
soms nog wel eenige
honderd ellen ver
omdat zijn vaart
zoo groot is.
Het is te wenschen dat men een
middel moge vinden om veilig een
trein sneller te doen
stilstaan dan tot
heden met den rem
mogelijk is. Gelukkig heeft men onderscheidene middelen om den machinist te waarschuwen als er iets voorvalt dat het ophouden noodig maakt.
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Het eerste middel is het vlaggetje van den spoorwegwachter: op de meeste spoorwegen van Europa
beteekent een opgerold vlaggetje dat de weg vrij
is, en een ontrold beteekent, als het groen is,
langzamer stoomen, en als het rood is, ophouden.
Bij nacht gebruikt men in plaats van vlaggen
lantarens met witte, groene en roode glazen. Bovendien heeft men nog seinpalen langs den weg,
en vooral ook den telegraaf om den machinist te
waarschuwen. Doch de opsomming en beschrijving
van al die middelen zou ons hier te ver voeren:
wij gaan nu over om kortelijk den spoorweg te
bespreken.
Als er een nieuwe spoorweg aangelegd zal worden,
begint men met den bodem te onderzoeken; en vervolgens maakt men den afgebakenden weg effen
en waar het noodig is vast. Men mag de bochten
zekere bepaalde kromming niet laten te boven gaan,

zooals voor ballast in de schepen gebruikt wordt.
Dat grind of ballast laat het regen water door, en
de weg wordt aan beide zijden zoo hellend gemaakt
dat het water kan afloopen. Ook dient die grindlaag tot bed voor de dwarsliggers waarop de rails
zullen rusten. De rails zijn van onderscheidene
gedaante en worden op verschillende wijzen door
schroeven en haaknagels op de houten dwarsliggers bevestigd, zooals wij duidelijk uit de figuren
8, 9, 10 en 11 zien, die zeker geen verdere verklaring behoeven.
Ook de figuren 12, 13 en 14 behoeven hier niet
wijdloopig verklaard te worden: zij zijn op zich zelven
duidelijk genoeg. De beide volgende figuren stellen
een draaischijf voor, van boven en op de doorsnede
gezien, om de spil waarop zij draait aan te toonen.
De draaischijf wordt gebruikt om stoomwagens van
het eene spoor op het andere over te brengen, en
om de rijtuigen te doen omdraaien als dat noodig

LAMBERT. Sv,
Post waggon.

en ook de helling is aan een bepaalde maat gebonden.
Waar het noodig is, bouwt men bruggen over rivieren
en zeeboezems, of viaducten over dalen, en doorboort men de bergen: soms moet men zelfs tunnels
maken van verscheidene mijlen lengte, zooals die
men tegenwoordig door den berg Cenis boort, en
die de reizigers onder de Alpen door boeren
zal van Frankrijk naar Italie, eene lengte van 12
mijlen ver. De eerste afbeelding op bl. 285 vertoont
ons den ingang van zulk een tunnel: het is die van
Blaisy op den spoorweg van Parijs naar Lyon.
Deze tunnel is 4100 el lang, 8 el breed, en de
hoogte van het gewelf is
el boven de rails. Op
de diepste plaats is hij 200 el onder den beganen grond; hij is in drie jaren en vier maanden
geboord, en heeft 5 millioen gulden van aanleg
gekost.
De weg waarop de rails zullen rusten, wordt, na
effen gemaakt te zijn, bedekt met eene laag grind,

&UISUBT.
Stalwaggon.

is. Het zijn beweegbare sehijven die op een ijzeren
spil draaien, en van boven stukken rails hebben,
zoo gelegd als figuur 17 aantoont, kruiselings, of
wel zooals figuur 15, waarop drie paar rails liggen.
De ronddraaiende beweging der schijf wordt mogelijk gemaakt door rollen of kleine wielen aan
den onderkant, die op een kringspoor loopen.
Nu nog een enkel woord over de rijtuigen of
waggons die tot het vervoer van reizigers en koopwaren dienen. Tot de belangrijkste deelen van
een spoorwegrijtuig rekent men zeer te recht de
wielen. Zij onderscheiden zich van de wielen van
rijtuigen die op gewone wegen gebruikt worden,
doordat zij niet om een vaste as wentelen, en
dus elk eene beweging op zich zelf hebben, maar
zij zijn paarsgewijs door middel van een as met
elkander verbonden, terwijl de as in bijzondere beugels draait. De voorste en de achterste wielen van
een spoorwegrijtuig bestaan dus als 't ware uit
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een stuk, beide voorsten en beide achtersten be- lucht worden medegedeeld, waardoor zij in ons
wegen zich te gelijk. Dit is noodig om te verhinderen gehoorwerktuig worden overgebracht, en daardoor
dat als een van beiden door een toevallig beletsel de gewaarwording doen ontstaan die wij geluid
stil staat, het andere niet blijft draaien, waardoor noemen. Hoe ons gehoorwerktuig die trillingen der
lichamen opneemt e n a a n o n z e z i e l m e d e d e e l t , kan
de trein uit het spoor zou kunnen geraken.
De waggons voor reizigers zijn van zeer versehil- hier nu niet besproken worden: wij spreken nu slechts
lenden vorm: zij verschillen vooral in zwier en over de wijze waarop het geluid ontstaat. Wij hebben
gemakkelijkheid, naar den prijs van de plaatsen. Op zoo even gezien dat er lucht noodig is om de trillingen
de meeste spoorwegen heeft men drie klassen van der lichamen over te brengen aan ons gehoor: dit is
rijtuigen. De inrichting der waggons is zoo algemeen evenwel niet geheel juist, want ook water en andere
bekend, dat wij er hier geen beschrij ving van behoeven vloeistoffen, ja zelfs vaste lichamen planten het
te geven, maar in plaats daarvan geven wij op de geluid voort, doch de lucht is evenwel in elk gevorige bladzijde een paar afbeeldingen van het val zeker de voornaamste, hoewel ook niet altijd
inwendige van een paar waggons die gewoonlijk de beste overbrenger van het geluid. Van het
voor het publiek niet toegankelijk zijn, namelijk overbrengen der trillingen door de lucht behoeven wij
geen voorbeelden te geven, elk muziekstuk, elk
van een postwaggon en van een stalwaggon.
De goederenwaggons zijn meestal groote kisten kanonschot, elke donderslag die gij hoort, zegt
met deuren; de waggons om runderen te vervoeren u duidelijk dat de lucht het is die u die dingen
platte karren met een hekwerk omgeven, en niet doet hooren. Maar om de overbrenging van het
in stallen verdeeld, en die waarin schapen en var- geluid door vaste lichamen aan te toonen, kan men de
kens vervoerd worden, hebben veelal twee verdie- volgende proef nemen.
Als iemand het eene uiteinde van een stok
pingen. Ook heeft men bijzondere waggons voor
melk, steenkool en andere goederen, alsmede opene met de tanden vasthoudt, en het andere uiteinde
waggons voor gewone rijtuigen, postkarren, diligences op een tafel laat rusten, dan zal hij, die de
enz. Eindelijk zijn de waggons voor het vervoer van proef neemt, het schuren of krassen met iets op
zand, ballast en zulke stoffen niets als bakken op de tafel duidelijk hooren, niettegenstaande zijne
wielen, die men zoowel links als rechts van den beide ooren worden dichtgehouden. Het krassen of
spoorweg kan ledigen, eenvoudig door hen te doen schuren op het tafelblad verwekt daarin trillingen
die zich aan den stok, van dezen aan de tanden,
kantelen.
door de kaakbeenderen aan het gehoororgaan, en
gedeeltelijk door de mondholte langs of door de
TONEN EN KLANKEN.
Eustachiaansche buis aan het trommelvlies medeOp het omslag van de maandelijksche nummers deelen.
Doch men zou misschien kunnen vragen, waarom
van Kennis en Kunst staat onder andere wetenschappen en kunsten ook de toonkunst op- noemt men trillingen de eigenaardige bewegingen
gesomd. Ik geloof dat de lezer die opsomming wel die er in de lichamen worden opgewekt, en waardoor
kan beschouwen als een belofte om over al die bij ons eene gewaarwording van geluid ontstaat?
wetenschappen en kunsten het een of ander mede Omdat deze beweging op eene treffende wijze overte deelen. In die vooronderstelling gevoel ik mij eenkomt met die van een gespannene, zichtbaar
verplicht een weinig te spreken over tonen, ge- heen en weder slingerende, trillende metaluiden, klanken of hoe men de gewaarwordingen len . snaar.
Om dit duidelijk te maken, behoeft men slechts de
wil noemen die door de trillingen van sommige
lichamen aan ons gehoorwerktuig worden mede- zichtbare bewegingen van een strak gespannene snaar
gade te slaan. De onderstaande figuur zal die
gedeeld.
Klanken die door gelijkmatige en elkander regelmatig opvolgende trillingen aan ons gehoor worden
A .
medegedeeld, noemen wijmuziekale geluiden.
Onregelmatige trillingen brengen geen muziekale
geluiden voort, maar een gewaarwording van gedruisch of geraas, dat hard, scherp, zacht of
dof kan zijn. Het gedruisch is zeer onderscheiden
naar den aard van de voorwerpen die in trilling
ct
gebracht worden, en naar de mate van onregelmatige opvolging der trillingen. Wat zijn trillingen bewegingen verklaren. In deze figuur stelt de in
waardoor geluiden worden voortgebracht ? Trillingen het midden getrokkene rechte lijn zulk een snaar
noemt men de golvende bewegingen die door een voor; indien nu deze tusschen de vingers genomen,
slag, een stoot of door wrijving in vaste en vloei- zijwaarts, tot bij voorbeeld in A wordt getrokken
bare stoffen worden opgewekt en aan de omringende en dan losgelaten, zal zij dadelijk niet alleen tot

288

KENNIS EN KUNST.

den middenstand terugkeeren, maar dooi de reactie van hare in werking gebrachte veerkracht zich
voortbewegen tot in a; daar gekomen, zal zij terugkeeren tot in B; van B weder tot in b; van daar
naar 0; van C naar c, en zoo vervolgens. Deze
slingeringen of trillingen zullen door den tegenstand dien de lucht daaraan biedt, gestadig in
uitgebreidheid afnemen, totdat de snaar eindelijk
in rust komt en den rechtlijnigen middenstand weder
aanneemt. De in beweging gebrachte aangrenzende
lucht doet ons gehoorzintuig aan, en wij nemen geluid waar, van het begin tot het einde der trillingen van de snaar. Het is op deze wijze dat wij
de toongeluiden der snaren van muziekinstrumenten gewaar worden, dat is hooren, terwijl de stof,
waarvan het instrument in den behoorlijken vorm is
gemaakt, tegelijk in trilling komt, hetgeen niet
alleen de toongeluiden belangrijk versterkt, maar
bovenal ook een eigenaardigen, aangenamen klank
of resonnance geeft.
De wijze waarop de luchttrillingen, door geluid
veroorzaakt, zich voortplanten, is te vergelijken
met de kringvormige golvingen die men
in het watervlak opmerkt zoodra het eene of andere
voorwerp daarin nedervalt of geworpen wordt. Als
men een steen in het water werpt, dan wijkt het
water gelijktijdig aan alle kanten, als uit een middenpunt, weg, en verwekt golvingen die zich als
steeds grooter wordende cirkels aan de oppervlakte
vertoonen; ontmoeten deze golvingen op eenigen
afstand een hinderpaal, dan vloeien zij langs de
zijden van het beletsel om weder samen. Op
gelijke wijze planten zich de geluidstrillingen der
lucht voort, en vloeien van alle zijden, om elk
beletsel heen, weder samen ter verdere verbreiding. Hoe verder het oor van den oorsprong
van het geluid verwijderd is, des te minder zal dit
gehoord worden, omdat de kracht van trilling gestadig aan meer luchtdeeltjes in de toenemende
ruimte moet worden medegedeeld, dus in vermogen vermindert, even als de golven op denwaterspiegel rondom den ingeworpenen steen op verderen
afstand minder merkbaar worden.
De geluidstrillingen planten zich in de lucht van
deeltje tot deeltje voort zonder dat de massa lucht
daardoor verplaatst wordt; men kan dit vergelijken
met de schommelingen van even zoovele slingers,
die, met elkander in aanraking, en tot rust of
tot een toestand van evenwicht gekomen zijnde,
hunne plaats hebben behouden. De groote veerkracht der lucht is daarenboven oorzaak dat
een geluid niet op het zelfde oogenblik op alle
afstanden gehoord wordt; want de eerste indruk dien de lucht ontvangt, dringt de aangrenzende luchtdeelen tot zooverre ineen, dat hunne
veerkracht op de volgende deelen terugwerkt;
terwijl dit aldus voortgaat, ontstaan er luchtgolvingen ter verdere voortplanting, doch altijd zon-

der dat de massa lucht van plaats verandert. En
om een voorbeeld van die beweging te geven,
dat men dagelijks in den zomer kan waarnemen,
zie eens wat er gebeurt op een vol bewassen korenveld dat aan den wind is blootgesteld; de halmen staan daarin zoo dicht op een dat zij door
het slingeren op hun veerkrachtige stengels elkander in beweging kunnen brengen, terwijl elke Stengel op zijne plaats in den grond blijft: zoodra de
wind over het veld strijkt, ziet men schijnbaar
een voortgaande golving der korenaren, welke
schijnbare beweging door de veerkrachtige werking der stengels wordt voortgebracht.
Het geluid wordt door de lucht met zekere snelheid voortgeplant. In een kalmen en helderen
dampkring is de snelheid van het geluid 340 el
in de seconde; de wind oefent een belangrijken invloed daarop uit, al naardat deze van ons af-, of
naar ons toewaait. Het licht verspreidt zich met
eene veel grootere snelheid, en daarom zien wij
het vuur van een afgeschoten geweer veel eerder
dan wij het schot hooren. Door de kennis van de
snelheid van het geluid kunnen wij bij benadering over afstanden oordeelen. Indien wij, bij voorbeeld, een bliksemstraal zien, en de tijd die tusschen dat zien en het hooren van den donder
verloopt, 3| seconden bedraagt, dan zal — daar
het geluid in elke seconde 340 el doorloopt — de
afstand van den bliksemstraal tot den waarnemer
340 X 3£, dat is 1190 el bedragen. Indien er
wind aanwezig is en men zijne richting gadeslaat,
zal die afstand grooter zijn als hij naar ons toe-,
en kleiner, wanneer hij van ons afwaait.
Dat alle stoffen het geluid niet met de zelfde
snelheid voortplanten, spreekt zoo van zelf dat het
hier niet behoeft gezegd te worden. Onder de vaste
lichamen wordt het geluid het beste voortgeplant
door, in de eerste plaats, dennenhout, vervolgens
glas, ijzer en staal. Dennenhout plant het geluid
voort met eene snelheid van 5749 el in de seconde; glas, ijzer en staal leveren eene snelheid
van 5334 el in de seconde op; lindenhout geeft
eene snelheid van 4725 el; ebbenhout 4536; rood
koper 3833; eikenhout en geel koper 3418; zilver
2875; en tin 2396 el in den tijd van een seconde.
Nu gaan wij tot de muziekale geluiden terug,
waarover wij boven reeds even spraken. Als de trillingen der lichamen gelijkmatig en geregeld aan
ons gehoor overgebracht worden, hooren wij muziekale geluiden, en in het tegenovergestelde geval
geraas of gedruisch. De muziekale geluiden of
klanken verschillen echter onderling zeer veel,
en wel vooreerst door den aard of toestand van
het middel waarmede een muziekale klank wordt
voortgebracht, dat is, van mensch of dier, of van
eenig instrument; verder door de hoogte van
toon, en eindelijk door de kracht of zwakheid
van den muziekalen klank.
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De instrumenten waarmede muziek gemaakt vertragen verandert de klank in een gedruisch,
wordt, kan men in 't algemeen in drie klassen namelijk zoodra die versnelling of vertraging onverdeelen. 1°. in sna ar-instrument en, zooals regelmatig plaats vindt; maar indien de overde viool, de lier, de harp, de guitar, de piano-forte, gang tot versnelling of vertraging gelijk- en regelenz. die door het bestrijken of het aanstooten ge- matig toe- of afneemt, dan zal de klank muziekaal
luid geven; 2°. in slag-instrument en, als: glas- blijven, doch vloeiend in een hoogeren of lageharmonica's, staaf-instrumenten, pauken, trommen, ren toon overgaan. Er is zeker geen mensch die
klokken, bellen, bekkens, enz.; en 3°. in wind- niet in staat is om gedruisch te onderscheiden van
of blaas-instrumenten, zooals fluiten, orgels, muziekale klanken, maar alle menschen zijn geenszins in staat om de toonhoogte van muziekale klanharmonieordiums, hoorns, trompetten, enz.
Om muziekale tonen uit een piano te krijgen, ken wel te onderscheiden, en te kunnen beoorbrengt men een aantal lichte en met zachte stof deelen of de muziek welluidend is en zuiver uitbekleede hamers, door middel van hefboomen of gevoerd wordt: men noemt in het dagelijksche letoetsen, met de vingers in beweging, en doet hen ven dit gebrek eenvalsch gehoor hebben. Bij
tegen gespannen metalen snaren slaan. Uit een zulke menschen zijn de gehoororganen niet fijngetrom krijgt men geluid door op het gespannen ezels- voelig genoeg om het juiste verschil in toonhoogte
of kalfsvel met trommelstokken te slaan; de lucht, te onderscheiden; dit gebrek is aan velen eigen,
die met het trillende vel in aanraking is, deelt het is voor hen een hinderpaal bij de beoefening
in die trilling en brengt alzoo het geluid tot ons der toonkunst, en niet licht te verhelpen; zulke
oor over; bij de militaire marschtrom wordt het personen hebben geen genot in muziekale uitvoegeluid versterkt door darmsnaren die over een ringen; een kenbare maatgang van elkander meer of
tweede vel gespannen liggen. Uit een viool krijgt minder snel opvolgende tonen, bij voorbeeld voor
men klank wanneer men met een strijkstok, waar den dans, is het eenige dat hen kan treffen. Yoor
met harst ingewreven paardenhaar aan zit, dwars maat slechts zijn zij gevoelig. Maatgang, of
over de snaren strijkt; hierdoor trillen dezen met eenvoudig maat, is de o'pvolging der muziekveel snelheid, zonder dat de strijkstok die daarop tonen in gelijke tijdvakken, die, ofschoon alien
ligt, dit belet, omdat het haar daarvan medetrilt. van gelijken duur, echter, al naar den aard van
En eindelijk, de oorzaak waardoor blaas-instru- het muziekstuk, meer of minder snel genomen kan
menten geluid geven, is de volgende: Zoodra men op worden, even als de redenaar de maat zijner woorzekere wijze daarin blaast, begint de lucht in de pijp den-uitspraak in gepaste tijdruimten verdeelt in
of buis te trillen, en deze trilling deelt zich aan de overeenstemming met den aard van het onderwerp.
De kracht of zwakheid van het geluid ontstofdeelen, gewijzigd naar den onderscheidenen
vorm der mondingen van de pijpen of buizen, mede; staat uit de meer of mindere uitgestrektheid der
denabijgelegene lucht brengt die trilling als geluiden trillingen; zoo zal een gespannen snaar die ver
aan ons oor over. De trillingen kunnen in het eene op zijde getrokken en dan losgelaten wordt, een
geval sneller zijn dan in het andere, en dit is veel krachtiger toon geven, dan wanneer men die
het wat het verschil in de hoogte van den toon slechts even aanraakt of een weinig ter zijde
inaakk Zoodra een klank door regelmatige, s n e 11 e trekt — de hoogte van den toon zal echter ontrillingen ontstaat, zal hij hoog van toon zijn, veranderd blijven.
De toonhoogte van een klank kan zeer verschildoch laag, zoodra hij door langzame of trage
lend zijn; zij hangt in 't geheel niet af van de
trillingen wordt voortgebracht.
Over 't algemeen genomen is het gezang van pracht of zwakheid van het geluid, zooals wij zoo
vrouwen niet slechts van een anderen aard als dat even gezegd hebben, maar eenvoudig van het aander mannen, zij zingen ook in hoogeren toon dan tal trillingen die het klankgevende lichaam
de laatsten; de hooge zangstem wordt sopraan in een bepaalden tijd voortbrengt. Langzame
en de lage bas genoemd, terwijl de daartusschen trillingen zijn evenwel niet zoo goed hoorbaar als
vallende zangstem, alt geheeten, veelal de rijk- snelle; de trillingen of golvingen kunnen zoo
traag zijn, dat de lucht niet op een voldoende
ste in verschil van toonhoogte is.
Onder de blaas-instrumenten geeft de kleine fla- wijze daardoor wordt aangedaan en buiten staat
geolet hooge, de waldhoorn lage tonen; onder de is haar te verspreiden; over het algemeen worden
snaar-strijk-instrumenten kan de viool hooge tonen, snelle trillingen of hooge tonen het verste gehoord.
de groote of contrabas lage tonen geven.
Men houdt het er algemeen voor, dat het scherpste
Over't algemeen verwekt men hooge tonen door gehoor geen lageren toonklank van een gespanhet blazen in nauwe, korte pijpen of buizen, of nen snaar kan waarnemen dan van 16.5 trillin^n
door het aanraken van korte, dunne snaren; lage in een seconde tijds; daarentegen hooren ^ij nog
tonen verwekt men in wijde, lange buizen, of met den hoogen klanktoon van een ges^nnen snaar
lange, dikke snaren.
als zij 24000 trillingen of slKgeringen in een
Als de muziekale klanktrillingen versnellen of seconde maakt. De opgege^iie cijfers gelden in ?t
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algemeen; men beweert echter dat de toon van halven toon verlaagd aangeven, dan plaatst men
het eerste teeken wordt kruis,
een gespanneil snaar die slechts 8 slingeringen liet teeken
in een seconde doet, te onderscheiden is; daaren- het laatste mol genoemd, en om een aldus vertegen is het waarnemen van de toonhoogte door hoogden of verlaagden toon tot zijne natuurlijke
meer dan 24000 slingeringen in de seconde voort- hoogte weder terug te brengen, gebruikt men het
gebracht, voor het menschelijke oor zeer moeielijk. herstellingsteekenfc|. Men zou nu kunnen
Hoewel wij geen bewijs bezitten dat de dieren meenen dat de heele en halve tonen op die toongeluiden kunnen waarnemen, die de mensch niet ladder met een gelijk aantal trillingen op en afklomkent, zijn er toch redenen om te vooronderstellen dat men; dit is evenwel in't geheel het geval niet; daarsommige dieren, zooals krekels, honden,katten, enz. voor bestaat in de muziekleer een eigenaardig
geluiden kunnen bemerken, die wij niet in staat zijn versehil, dat voor de op- en afklimming der tonen
waar te nemen. Die geluiden of klanken worden het meeste aan onze gehoororganen voldoet.
Het samenklinken van sommige tonen geeft een
zeker door hen niet op de zelfde wijze als door ons
waargenomen, en waarschijnlijk zijn hunne zin- onaangenaam wangeluid voor een muziekaal getuigen in dit opzicht meer ontwikkeld, zooals dit hoor, een valsch geluid, zooals men zegt,
het geval is met het gezicht bij den arend en met terwijl daarentegen de samenklank van andere
tonen het gehoor aangenaam aandoet. Dit hangt
den reuk bij den hond.
Om de toonhoogte te bepalen, heeft men het af van het aantal trillingen dat aan elk der samenvolgendeuitgevonden, namelijk, men heeft van de klinkende tonen eigen is. Zoodra de trillingen der
laagste tot de hoogste muziekale tonen een op- samenklinkende tonen gelijkmatig, of op gelijke
klimmende schaal of toonladder, gamma, aange- tusschenruimten in gelijke tijden geschieden, dan
nomen, die aan gepaste wijzigingen voor opklim- is de samenklank aangenaam voor het oor; maar
ming uit den grondtoon naar b dur of naar J mol wanneer die trillingen op ongelijke perioden samen(dat is, naar harden of zachten toonaard) is on- vallen, dan is het voortgebrachte geluid onaangederworpen, en die aan de natuurlijke, vrije zangstem naam voor het oor, en slechts te duiden indien
van den mensch, met de verschillende trilling- zulk een wanklank (dissonance) in een daarop
snelheden voor onderscheiden toonhoogte, eigen is. volgende harmonische samenstemming (acDe gamma of toonladder bestaat dus uit een reeks cordance) van tonen wordt opgelost.
Van de laagste basstem tot de hoogste sopraanvan tonen, die men gewoon is muzieknoten te
noemen. De Engelschen en Duitschers noemen die stem kan de menschelijke stem 9 octaaf of 108
noten C, D, E, F, G, A, B, C, eil de Fran- halve tonen overspannen. Men heeft van zekeren
schen en Italianen ut of do, re, mi, fa, sol, la, si, ut.toon een hoorbaren vasten standaard aangenpDe toon die bij 16.5 trillingen in de seconde van men,een standaard namelijk die met hetbepaalde
een gespannen snaar wordt waargenomen, staat aantal trillingen voor dien toon overeenkomt, en
als de laagste hoorbare toon op deze toonlad- wel voor den toon A van de tweede octaaf
der onderaan, en wordt met dfc letter C boven boven den laagsten toon C; deze standaard betwee strepen aldus onderscheiden; de toon, die staat uit een stalen instrument in den vorm van
door33 snaartrillingenontstaat, isC; ende.afstand een vork, diapason of stemvork geheeten die,
of het versehil in toonhoogte tusschen C en C heet in trilling gebracht, de A laat hooren; zoo ook
een octaaf; 66 trillingen geven weder een toon heeft men voor het zelfde doel blaas-diapasons.
Daar er sedert geruimen tijd werd geklaagd
of een octaaf hooger, dat is C; 132 trillingen in de
seconde geven den toon C die alweder een octaaf dat de bestaande diapasons steeds naar te hoogen
hooger staat; 264 trillingen is C, en 528 trillingen toon werden geregeld, en zelfs niet overal een
is C, dat is een toon die 6 octaaf hooger is dan even hoogen toon aangaven, heeft men, op verlangen van de bekwaamste meesters in Frankrijk,
de laagste toon C.
Elke octaaf is verdeeld in 12 halve tonen; met aldaar een zoogenoemden normalen diapason indeze halve tonen of tusschenruimten worden de gevoerd, onder verplichting van geen anderen
volgende groote en kleine heele tonen gevormd, regelenden toon te mogen bezigen als de A die
van elken C af met de opvolgende letters onder- 870 trillingen in een seconde maakt. Deze bepascheiden, als: C D E F G A B C , waarin C van D ling brengt dus mede dat de beneden 0 van deze
twee halve tonen, en D van E even zooveel ver- octaaf 522, de daaropvolgende D 587.25, de E 652,
wijderd is, doch E van F slechts een halve, F van G de F 696, de G 783, de A 870, deB 978.57, en
weder twee halve tonen, alsmede G van A en dat de boven C van deze octaaf 1044 trillingen in de
A van B; B is eindelijk van C slechts een halven seconde moet maken. Hieruit ziet men dat de
toon verwijderd. Als men den eenen of anderen normale toonhoogte een weinig lager is dan vroetoon als met een halven toon verhoogd wil aan- ger was aangenomen.
En welke beteekenis heeft nu de uitdrukking
duiden, dan plaatst men bij de aanwijzende letter het teeken #, doch wil men dien met een die zooveel in het dagelijksche leven gehoord
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wordt, namelijk een muziekaal gehoor? Een muHET KLAPPEN MET DE VINGERS.
ziekaal gehoor is een zoo juist vattend en
fijngevoelig gehoororgaan dat den minsten
Hoe kan men klappen met de vingers? Leg den
zweem van wanklank onderscheidt, en alle harmonische geluiden, of den samenklank van stem- top van den middenvinger tegen den top van den
mende of concordeerende tonen kan vatten, en dat duim en den top van den ringvinger tegen de zoogenoemde muis van den duim, buig de pink naast
alzoo muziekale toongeluiden gewaar wordt.
den
ringvinger, steek den wijsvinger in de hoogte,
En zulk een muziekaal gehoor wensch ik u
gaarne toe, lezer, gij zult daardoor een genot laat nu den middenvinger snel langs den duim
kunnen smaken dat iemand die geen muziekaal ge- glijden zoodat hij met kracht valt op de muis
hoor heeft, moet missen. Gelukkig echter dat van den duim en op den daar tegenaanliggenden
iemand wiens gehoor valsch is, ook geen besef ringvjnger, en men hoort een klap. Hoe komt dat?
heeft van hetgeen hij moet missen: 't is met het Bekend is het dat de lucht in trilling gebracht
genot dat de muziek geeft als met alles wat wij moet worden als wij een klank zullen hooren, en
niet kennen: "onbekend maakt onbemind." Het is dat de klank in groote mate afhangt van de lichahiermede als met armoede: de armen die in ar- men waarin de lucht trilt; denk maar aan orgelpijpen,
moede geboren zijn en hun geheele leven in ge- trompetten,fluiten enz. Nu, de gebogene ringvinger
brek -en kommer hebben doorgebracht, gevoelen en pink vormen met de handpalm samen een soort
het gemis van vele genietingen en gemakken des van orgelpijp waarin de lucht door het snelle dalen
levens die de rijke alleen kan genieten, of slechts van den middenvinger langs den duim, en door den
zwak of in 't geheel niet; want wie is de rechte schok op de muis van den duim in trilling gebracht
arme? De man die jong en rijk is geweest en wordt, pn zoo hooren wij een klap. Maar houd
oud en arm is geworden. Oud en arm — gevoelt nu alle vingers stil in de bovengenoemde houdinge wat dat zijn moet? Nu, de man die geen mu- gen, mits met deze enkele uitzondering: steek de
ziekaal gehoor heeft, voelt zich daarom zoO onge- pink op, en klap nu weer. Wat hoort gij nu? De
lukkig niet, maar zeer ongelukkig moet hij zijn toon is veel hooger geworden: hij scheelt precies
die eenmaal een muziekaal gehoor gehad heeft, en een kwint met den klap van zoo even, toen gij
vervolgens een valsch gehoor krijgt, en nog later den pink gebogen hieldt. En wat is daarvan de
doof wordt. En wat doof worden en doof zijn is, oorzaak? Niets anders als dat gij de luchtkolom
willen wij later eens onderzoeken, en dan tevens tusschen uwe vingers de helft korter gemaakt
aantoonen dat het gehoor het zintuig is waardoor hebt: gij hebt als 't ware de orgelpijp verkort, en
wij ons het meest ontwikkelen; dat het gehoor een hoe korter de pijp des te hooger is de toon die er
veel edeler zintuig is dan het gezicht; dat wij een uit komt.
doove veel meer moeten beklagen dan een blinde;
doch hierover later. Ten besluite van dit opstel
OPROERIGE PRENTJES EN OPROERIGE KNOPPENnog dit: men heeft in den laatsten tijd meenen te
ontdekken dat de meest voorkomende oorzaak van
Er is een tijd geweest waarin een fransch uitgever
een valsch gehoor gelegen is in de omstandigheid het niet gewaagd zou hebben een boek uit te geven
dat de beide ooren in dat geval niet gelijk inge- waarin de plaatjes die op de volgende bladzijde
richt zijn. Ten gevolge daarvan brengen de gehoor- staan, gedrukt waren. En toch zijn het zulke onschulzenuwen van het linker oor andere geluidsindrukken dige afbeeldingen: een urn met een paar treurwilaan de hersenen over als die van het rechter oor. gen, een ruikertje viooltjes, een kokertje en eenpaar
Door die verschillende indrukken ontstaan verschil- knoppen. Maar zie eens goed toe, en ik twijfel niet
lende gewaarwordingen op het zelfde oogenblik, of gij zult even gemakkelyk de witte silhouetten
en zoodoende krijgt onze ziel het gevoel dat wij van de drie plaatjes vinden, als de zwarte schaduwwanklank, disharmonie, valschheid van toonbeelden van de vier anderefiguren. Eenigen tijd
noemen.
na den slag van Waterloo, toen de soldaten van
Nu hebben wij wel over toonhoogte en sterkte
van toon gesproken, doch over een derde eigenschap van den klank, die men gewoon is timber
te noemen, niets gezegd. In een volgend opstel
willen wij de nieuwste onderzoekingen over den
timber, en nog eenige verdere bijzonderheden van
de geluidstrillingen mededeelen.

la grande armee nog altijd hoopten revanche te zullen
kunnen nemen, werd er in geheel Frankrijk bijna
geen enkele soldaat gevonden die niet zulk een
stukje gedraaid hout aan zijn pijp of zijn stok bezat.
In vertrouwd gezelschap en misschien ook wel in
de eenzaamheid hielden zij dan dien knop tegen
den muur of tegen een stuk wit papier, zoodat het
kaarslicht er op viel, en de schaduw een omtrek
vertoonde van het gelaat van le petit caporal, en
zeker heeft er menig Vive Vempereur geklonken
op het gezicht van dat schaduwbeeldje.

Prentje van 1795. Lodewijk XVI, Marie Antoinette, Mademoiselle, en de Dauphin.

Prentje van 1815. Napoleon I, Marie Louise, en de koning van Rome.
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wacht. Door de intrigues dier lieden wordt het
vraagstuk opgelost dat onoplosbaar schijnt, namelijk
dat het vlugste en krachtigste paard niet altijd
(Vervolg van biz. 172.)
de overwinning behaalt, maar wel het paard waarop
de grootste sommen gewed zijn. Dit is zoo waar,
Het is algemeen bekend dat de Engelschen groote dat, als in onze dagen een tweede Eclipse op de
weddingschappen bij de wedrennen houden. Door baan in Engeland verscheen, het lang niet zeker
de weddingschappen bloeien de wedrennen: wedden was dat hij zou winnen. Er zijn handelingen waaris de ziel der wedrennen. In het eerst werd er tegen alle mogelijke reglementen, alle denkbare
slechts gewed door de leden van den jockey-club, policiemaatregelen niets vermogen: zij zijn een
en door mannen van den hoogsten rang. Die kring noodzakelijk uitvloeisel van de omkoopbaarheid en
van wedders werd langzamerhand grooter, en thans de verdorvenheid van den mensch. Het is een kwaad
bestaat hij uit even verschillende personen als de dat zich vertoont waar de misdaad heerscht, maar
engelsche maatschappij zelve, zonder eene enkele verdwijnt waar de eerlijkheid bloeit. Wat is er te
uitzondering: in alle rangen vindt men thans wed- doen tegen een jockey die zich laat omkoopen door
ders, van den edelen hertog wiens voorvader een de mededingers van zijn meester, en belooft om
medgezel van Willem de Veroveraar was, tot den het paard dat hij berijdt op te houden als hij den
stalknecht en den pot-boy.
prijs kon winnen? Hoe zou die slechtheid te beDoch er zijn verscheidene categorien van wed- wijzen zijn?
ders. De eerste bestaat uit adelijken en grooten
Het kan ook gebeuren dat de eigenaar van een
die leden zijn van den jockey-club, en liefhebbers voortreffelijk paard en dat als zoodanig algemeen
die zonder tot dien club te behooren de wedrennen bekend is, openlijk voor zijn paard wedt, zoodat
begunstigen, met het doel om die zoo belangrijke zijne oprechtheid boven alle verdenking verheven
bron van welvaart voor het land te behouden. is. Maar ondertusschen laat hij onderhandsch door
Daarop volgen de wedders van professie, en de derden tegen zijn eigen paard sommen wedden
liefhebbers die zeker vermogen, een dak en een driemaal en viermaal grooter dan die hij zelf schijnt
naam, door den turf verkregen hebben. Daarop te wagen. De jockey heeft order om niet te winvolgt de derde reeks, waartoe eene menigte men- nen, en hij verliest natuurlijk. Men beklaagt den
schen van verschillende beroepen gerekend worden: eigenaar omdat hij zooveel geld verliest, terwijl
kooplieden, winkeliers, kruideniers, commiesen, hij een groot gat slaat in de beurs van anderen.
logementhouders, colporteurs, slagers, koetsiers?
Een paard dat nooit in't openbaar iets gewonnen
stalknechten enz., alien min of meer verzot op heeft, wordt door de reglementen eene vermindering
weddingschappen. En na dezen komt een geheele van gewicht toegestaan: het heeft het dus gemakkehoop onbekenden, een bont mengelmoes, lieden lijker dan anderen die reeds prijzen gewonnen hebben.
zonder huis of haard, echte landloopers, een troep Zie nu wat er kan gebeuren: een eigenaar heeft een
die op elke renbaan als raven nederstrijkt, die uitmuntend paard, dat door hem bij het entraineeren
belang stelt in alle rennen, en die men in Engeland dikwijls beproefd is. Dat paard kan zooveel mijlen
legs of profession noemt, omdat zij hunne beenen in zooveel minuten loopen, dit is zeker; zijne
opnemen, en verdwijnen zoodra het lot hun on- snelheid is onbetwist en algemeen bekend. Welnu,
gunstig is. De meest bekenden onder hen zijn habitues dat paard komt herhaalde malen op de baan, het
van de londensche speelhuizen, verschrikkelijk aan- loopt, en wordt telkens overwonnen. Het publiek
matigend, verwaand en onbeschaamd. Voeg daarbij wordt gewoon om het te zien verliezen, en zoodra
het ontelbare getal fortuinzoekers en gelukridders het weder op de lijst staat, zal niemand op dat
dat een stad van ongeveer drie millioen zielen paard wedden, tenzij in de verhouding van twintig
oplevert, stroopers die als't ware een prooi rieken, tegen een. Echter wordt het al weer aangekondigd,
lieden die niets te verliezen hebben, en op het en tot mededingers heeft het gelauwerde paarden,
toeval hoopen om wat te winnen.
beroemd door hunne vele overwinningen, en die
De invloed van die menigte, bezield door eene met moeite op hun rug al het geld zouden kunnen
onbegrensde begeerte naar winst, is zeer schadelijk
dragen dat zij hun meester opgebracht hebben. Men
niet omdat daardoor het wedden bevorderd wordt, drijft den spot met dat ongelukspaard, dat veroormaar omdat valschheid en bedrog daar bloeien waar deeld schijnt om altijd achteraan te komen, en als
goede trouw moest heerschen, omdat zij de jockeys de een of andere gek eens tien pond op hem wedt,
verleiden tot schurkestreken, en de entraineurs tot haast men zich er honderd tegen te zetten, zoo
schelmerijen. Daardoor is de engelsche turf eene zeker is men van zijne zaak. De uitdaging, op die
zee bezaaid met klippen geworden voor hem die manier door handlangers gedaan, wordt soms zelfs
er zich op waagt zonder het vaarwater te kennen
door de slimsten van den turf aangenomen. Het
Er zijn stroomen in die zee die medesleepen, en teeken van vertrek wordt gegeven, de paarden
brandingen die opkomen waar men stil water ver- loopen wat zij kunnen, en plotseling ontwikkelt
OVER PAARDEN, PAARDRIJDEN EN WEDRENNEN IN
ENGELAND.
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de knol eene vlugheid die verbazing wekt. Zijn zou alles wat ik bezit willen geven om te New
schreden worden hoe langer hoe wij der hoe verder Market voor een stommeling door te gaan."
Jockeys en entraineurs worden ook zeer gewanhij komt, en tot het doel nadert; zijne snelheid
trouwd.
Men keurt het zeer af dat een jockey wedt
neemt nog steeds toe; men kijkt elkander aan, men
tegen
het
paard dat hij berijdt, doch ook het wedden
mompelt. Het lijkt wel een droom, maar de streep
bij den paal waar de prijs gewonnen wordt, wordt van den jockey voor zijn paard moest verboden
overschreden te midden van het luide gemompel worden, want in elk geval, hetzij hij belang heeft
en de kreten van verbazing der toeschouwers, en bij het winnen of het verliezen van zijn paard,
de knol wordt als winner uitgeroepen. Zijn meester zijne bedaardheid en tegenwoordigheid van geest
heeft een goeden dag, want als de rekening op- gaan daardoor soms juist op het beslissende oogengemaakt is, heeft hij zoo ongeveer 100 000 of 150 000 blik verloren.
Het eerste voorbeeld van een jockey die tegen
gulden meer in zijn zak dan toen de ren begon!
zich
zelven wedde, dagteekent sedert 1784. Samuel
Die wedden wil moet den goeden naam van een
paard wantrouwen, anders begaat hij de fout van Chifney bereed te York Fortitude van lord Grosalle nieuwelingen op den turf. Een paard is zeer venor, tegen Faith en Recovery. Hij wedde op
duur gekocht: voor 36 000 of 40000 gulden bij Faith, en dit paard won inderdaad. Chifney vervoorbeeld: maar meen niet dat de kooper zulk een klaarde dat hij meende niet verkeerd te hebben
groote som uitgegeven heeft omdat hij verwacht gehandeld, want hij was zeker dat Fortitude, een
dat zijn paard de derby zal winnen. Wel neen. Hij slecht paard, niet in staat was om met goed gevolg
rekent er op dat die hooge inkoopsprijs het publiek tegen zijne mededingers te strijden.
Evenmin als de jockey moet ook de entraineur
in de verbeelding zal brengen dat zijn paard buitengewone deugden bezit, dat het een favori van zich met wedden ophouden. Die verloren heeft,
het publiek zal worden, en dat die favori, ofschoon traeht op alle mogelijke wijzen zijn geld terug te
hij den prijs niet wint, toch zijn meester, die zijne krijgen. De entraineur van lord Exeter voor den jury
voorzorgen genomen heeft, wel viermaal de som van den jockeyclub gebracht, bekende drie honderd
pond sterling tegen een der paarden van zijn heer
die het gekost heeft, kan opbrengen.
De openbare meening is trouwens zeer verbolgen gewed te hebben, omdat hij, begonnen zijnde met
en scherp zoodra zulke streken ontdekt worden, voor dat zelfde paard te wedden, een belangrijke
en zoodra het vermoeden van bedriegerij op den som verloren had.
Twee bedriegerij en die veel op den turf bedreven
eigenaar van een paard rust. Zijne straf is onmiddellijk weggejaagd te worden van den turf: zijn en zelden ontdekt en gestraft worden, zijn het
naam komt op den index. Daarom doet ook ieder- op de baan brengen van het eene paard voor het
een zijn best om een eerlijk voorkomen aan te andere, en het doen van valsche verklaringen benemen: het masker der goede trouw past wel is treffende den ouderdom en den naam van het paard.
Hetgeen er voorgevallen is met het paard B e 1 z o n i,
waar niet altijd even goed op alle aangezichten,
is
een der raadselachtigste gebeurtenissen die ooit
maar alien doen hun best om zich dat masker zoo
op
den turf geschied zijn, zoo het niet een groote
goed mogelijk voor te doen. En wat de bovengenoemde legs, die oude schurken, betreft, zij wedijveren schurkerij is. De heer Watt was eigenaar van
met elkander wie het stiptst aan zijne verplichtingen Belzoni, een paard dat behalve zijn zeer leelijke
zal voldoen. Zij betalen met de promptheid van en veel te dikke kop, alle eigenschappen van een
een bankier op den vervaldag. Slechts na een vol- zeldzaam paard in zich vereenigde, ten minste zulks
komene nederlaag, als alle hulpbronnen uitgeput werd algemeen aangenomen. De proeven gedurende
zijn, als alles verloren is met inbegrip van de eer, het entrainement genomen, waren zoo glansrijk
besluiten zij om het tooneel hunner afzetterijen te uitgevallen dat iedereen van dit paard sprak: men
verlaten, en naar Brussel of Boulogne te gaan als was als verzot op Belzoni. Op den dag van den
de zaak niet veel te beteekenen heeft, naar Parijs wedren ging een der beroemdste speculanten van
of Berlijn als zij van meer belang is, en naar den turf naar den heer Watt, en bood hem in
Italie en vooral naar Amerika als zij met verzwa- klinkende munt de fabelachtige som van honderd
dertig duizend gulden voor zijn paard. Watt hoort
rende omstandigheden gepaard gaat.
het
bod, denkt na over de grootte van de som,
Nergens is een goede naam, een ongerepte reputatie nuttiger dan op den turf; daardoor alleen en weigert. Het uur van den ren slaat, de paarden
kan de gelukzoeker blijven op den bodem die hem komen op de baan, en onder het plaatsen der paarden
vet maakt. "Ik zou een millioen willen geven voor op de rij heerscht er op de tribunes en onder de
een beetje goeden naam" riep eens de oude Charteris menigte een diepe stilte, alien waren als angstig
uit, een der grootste zondaren van den turf. En en benauwd. De ren begint, en Belzoni, de favori,
Bullock, een der gelukkige en geslepene wedders de hoop, de goudmijn naar de meening van de
van New Market, die eindelijk bekend was gewor- meesten, Belzoni blijkt slechts een verachtelijk
den als al te schrander, riep zeer naief uit: "Ik paard te zijn, zoodat de heer Watt nog zeer geluk-
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kig was het eenige dagen later voor achthonderd
pond sterling te kunnen verkoopen. Wat is de
sleutel van deze zaak?
Dick G-oodison , jockey van den hertog van Queensberry zei eens tot zijn meester dat men hem een
groote som geld aangeboden had als hij zijn paard
deed verliezen. "Neem het geld maar," antwoordde
de hertog, "en bekommer u niet om de rest." De
paarden stonden klaar om te vertrekken, de hertog
gaat naar het zijne toe, en zegt "het moet wel
pleizierig zijn om dit paard te berijden, ik heb
lust om zelf te rijden." Hij trekt zijn overjas uit,
waaronder hij een officieel jockeypakje droeg, springt
te paard, en wint den prijs zonder moeite.
Lord Grosvenor had een paard dat voor de rennen
van Craven ingeschreven was. Eenige dagen voor
den wedren verspreidde zich het gerucht dat dit
paard hoestte. Hoe kwam dat praatje in de wereld?
Op de volgende wijs: een man werd door een
gezelschap wedders betaald om den geheelen nacht
in de opene lucht op het dak van de stallen van
den graaf door te brengen, om te hooren en te zien
wat er in gebeurde. Men twyfelde aan de waarheid
van hetgeen hij vertelde, en men besloot dat een
andere man, geloofwaardiger dan de eerste, den
volgenden nacht op het dak zou doorbrengen. De
graaf van Grosvenor, die de lucht van het complot
gekregen had, liet zijn entraineurroepen. "Hebben
wi J bij geval ook een paard dat hoest?" — "Ja,
Milord, wij hebben er een." — "Nu, zet dat paard
in den stal waarop onze verspieder den nacht moet
doorbrengen; het is koud en mistig, en als hij
geen goede inlichtingen krijgt, een goede verkoudheid zal hem zeker niet ontgaan." Het rapport
dat den volgenden morgen zeer in 't geheim door
dien man gegeven werd, bevestigde natuurlijk alles
wat te voren reeds over de ziekte van het paard
verteld was, en eene menigte weddingschappen
werden tegen dat hoestende paard aangegaan. Zij
werden alien en wel in zeer ongelijke verhoudingen,
bij voorbeeld een tegen twintig, gehouden door
agenten van lord Grosvenor, die met deze zaak
een zeer groote som verdiende, want zijn paard
won zeer gemakkelijk den prijs. De vraag is of
hij ongelijk had?
Een wedren zonder weddingschappen is eene
onmogelijkheid. Er zijn wetenschappelijke wedders,
algebraisten, en ook wedders die zonder nadenken
slechts op goed geluk wedden. De meeste weddingschappen echter worden gebouwd op een negatieve
kans, dat is op het verlies. Bij voorbeeld, als er
twintig paarden loopen, en ik wed tegen elk paard
in de verhouding van tien tegen een, dan moet ik
zeker winnen, want ik zal negentien ontvangen
voor de paarden die verliezen, en moet slechts
tien betalen voor het winnende paard. Ook op de
volgende wijs: vooronderstel dat er vier paarden,
Illustration, Hervine, First-Born enTe-

nebreuse ingeschreven zijn: ik wed nu met vier
verschillende personen twee honderd gulden tegen
honderd gulden, dat elk paard verliezen zal. Als
Hervine wint, betaal ik twee honderd gulden,
maar ik ontvang op liet zelfde oogenblik van elk
mijner tegenpartijen honderd gulden, en daar zij
met hun drieen zijn, krijg ik drie honderd gulden
en win derhalve honderd. Om in dit geval zeker te
zijn, moet men maar zorgen om nooit eene som te
wagen grooter dan die gedekt kan worden door
de som der winsten, opgeleverd door alle terliezers
behalve een.
Door vooraf zulke berekeningen te maken kan
men althans zeker zijn door weddingschappen zijne
fortuin niet te zullen verspelen, maar als men die
kunst niet bezit en met zekere mate van naiveteit
op den turf komt, loopt men groot gevaar van arm
geplukt te worden. Soms ziet men mannen van
hooge geboorte hun geheele vermogen wagen in
weddingschappen, en het verliezen, maar men heeft
ook wel arme drommels, die in't geheim gerui'neerd
waren, door een enkelen wedren weder rijk zien
worden en ontzaglijke sommen winnen.
Doch ook nog andere dingen gebeuren er op
den turf: er zijn ook wedders zooals er spelers
op de effectenbeurs zijn; men zou hen fantastische
wedders kunnen noemen. Zij wedden twintig duizend
guinjes op een paard, maar komen op den turf met
een goeden reispas inhunzak, volkomen gereed om
op den loop te gaan in geval van verlies. Die list
is gelukt, zoolang tot zij ontdekt werd. Men verzekert dat tegenwoordig die soort van wedders
elkander wantrouwen, en dat alien een pas naar
het vasteland in den zak hebben — laten de verliezers maar op den loop gaan, de winners doen
het ook. Een wedren van menschen na den wedren
der paarden! Men vertelt dat een woedende winner
zijn vluchtenden verliezer van station tot station,
van post tot post tot Napels vervolgd heeft, en
hem niet eerder dan op den Vesuvius kon inhalen. Op den top van dien vulkaan meende de
vluchteling wel in veiligheid te zijn; hij vergatde
wedrennen van New-Market en zijn verlies, en beschouwde de azuren zee met de tooverachtige eilanden Caprea, Ischia en Nisida. Plotseling springt
een man te voorschijn, pakt hem bij den kraag,
en zegt met een vreeselijke stem: "ge zijt mij
twintig duizend guinjes schuldig! Betaal!"

PAUL

DELAROCHE.

Paul Delaroche is een der grootste kunstenaars
die Frankrijk heeft opgeleverd. Zijn gelaat en zijne
houding waren even als zijn omgang met anderen
vol waardigheid, die niets gemaakts had en in al
zijn doen en laten gelijk in zijne werken doorblonk.
Voor menschen die niet dagelijks met hem omgingen, scheen hij eenigszins stug te zijn, maar die
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stugheid was slechts schijnbaar. In den huiselijken
kring was hij welwillend, dienstvaardig, levendig.
Als men eens zijne achting en genegenheid ver-

H. Delaroche, of Delaroche jeune. Zijn voornaam
was Hippolyte, later nam hij den naam Paul aan,
en onder dien naam is hij beroemd geworden.

Paul l)elaroclie.

diend had, was men zeker hem altijd de zelfde te
zullen vinden. Hij was den 17<*en Jnli 1797 te Parijs
geboren. Tot in 1827 teekende hij zijne schilderijen

In 1819 schilderde hij een Afneming van het kruis
voor de kapel van het Palais royal. In 1822 zond
hij zijn Josabeth en Joas naar de tentoonstelling,
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en in 1824 werd zijn roem voor goed gevestigd godsdienstige en zedelijke denkbeelden, en dat de
door zijn St. Vincentius de Paula. Het bijzondere kunst van compositie hem in hooge mate eigen was.
In 1834 werd hij door den heer Thiers, die toen
karakter van zijn talent openbaarde zich daarin, en

Fragment uit de hemicycle van Paul Deiaroche.

bleef sedert onveranderd. Paul Deiaroche was een
dramatisch schilder; een overzicht van zijne werken bewijst dat hij steeds geinspireerd werd door

minister was, verzocht om de kerk van la Madeleine
met zijn penseel te versieren. Hij nam dat aan,
onder voorwaarde van eerst naar Italie te mogen
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gaan om daar de oude meesters te bestudeeren. Hij snuffelt rond om voedsel te vinden, of gaat voor
deed dit en meende met het hem opgedragene werk haar pleizier uit. Zij heeft een hoofd met vooruitte beginnen, toen hij vernam dat ten gevolge van stekende voelers, zij heeft zenuwen, hersenen, een
een misverstand een gedeelte van zijn werk aan krachtigen mond, en een ferme maag. Hoewel geen
anderen opgedragen was. Hij meende die schikking mensch zal beweren dat het verstand van de slak
niet te mogen goedkeuren, bedankte daarom voor zeer hoog ontwikkeld is, heeft zij toch verstand
het geheele werk, gaf zelfs eene groote som gelds genoeg om de beste vruchten uit te zoeken. Als
die hij in voorschot ontvangen had terug, en bleef er een schoone tros druiven is of een sappige peer,
doof voor alle pogjngen om hem op zijne weigering die de eigenaar van den tuin reeds met zijn oogen
te doen terugkomen.
verslindt, hopende het weldra op een andere maNa het gebeurde met la Madeleine, begreep men nier te doen, dan kunt gij zeker zijn dat de slak
toch dat men Delaroche eenige vergoeding schul- die aan zijne voeten kruipt, het volkomen met hem
dig was. Men gaf hem die, door hem uit te noodigen eens is, en alles zal doen wat zij kan om die
om het halfrond, het hemicyole van de zaal in de vrucht te bekomen. Zij heeft dus een oordeel, maakt
Ecole des Beaux Arts, waarin de prijzenuitgedeeld vergelijkingen, en gebruikt haar verstand.
werden, te schilderen. Dit groote werk door degravure
Willen wij eens een slak bezien ? Haar lichaam
van Henriquel Dupont algemeen bekend, bevat de is langwerpig, bol van boven, plat van onderen.
portretten van de voornaamste kunstenaars die Op den rug heeft zij een soort van bochel, gevormd
ooit geleefd hebben, en is zonder twijfel een der door een zak die de ingewanden bevat, en die op
schoonste stukken uit onzen tijd.
hare beurt in een schelp besloten is. De bovenste
Paul Delaroche is op den 4<*en November 1856
oppervlakte van het lichaam is ruw door een meplotseling in den leeftijd van negen en vijftig jaar
nigte knobbeltjes die door ongeregelde groefjes
gestorven. In 1857 heeft men in de Ecole des Beauxvan elkander gescheiden zijn. De kop is stomp,
Arts een tentoonstelling gehouden van al zijne
het aclitereinde platter en spits. De geheele vlakke
schilderijen, gerangschikt rondom het grootste, de
gladde oppervlakte waarop de slak zich voortbehemicycle, die gedurende eenige maanden duizende
weegt, noemt men den voet. De kop van de slak
beschouwers getrokken heeft. Daardoor vooral ook
is slechts van het lijf te onderscheiden door de
is de waarheid in het oog gevallen van hetgeen
organen waarvan hij voorzien is, namelijk door de
Delaborde gezegd heeft: Al mag het waar zijn
voelers of tentakels. Dat zijn de dingen die onze
dat Paul Delaroche niet door zijn genie tot de
dichter, boven, comes, h o o r n s noemde; de meeste
grootste meesters gerekend kan worden, hij is
kinderen noemen hen ook zoo, en ofschoon het
ten minste een der eersten in de familie der groote
spreekwoord zegt "kinderen en gekken zeggen de
talenten."
waarheid," in dit geval hebben de kinderen toch
ongelijk. Er zijn twee paar van die tentakels, een
voorste
en een achterste paar: de kleinsten zijn
DE HU1SJESLAK.
het meest binnenwaarts geplaatst, de grootsten hebEen fransch dichter beweert dat de h u i s j e s 1 a kben aan hun einde een zwart knopje, dat door velen
ons het beeld geeft van een egoist. Hij zegt:
ten onrechte voor een oog gehouden wordt. Deze
Sans ami comme sans familie,
tentakels verschillen veel van de voelers of sprieten
Ici-bas vivre en etranger;
van andere weekdieren. Zij zijn geschikt om ingeSe retirer dans ca coquille
trokken te kunnen worden, dat is: door de samenAu signal du moindre danger;
trekking van een bij zonder e spier kan de slak hare
S' aimer d'une amitie sans bornes,
sprieten omkeeren als een vinger van een handDe soi seul remplir sa maison,
schoen, en zoo in haar lichaam verbergen.
En sortir, suivant la saison,
Pour faire a son voisin les cornes;
Voor aan den kop vindt men een opening met
Enfin cliez soi comme en prison
plooitjes omringd, dit is de mond. Zij bestaat uit
Yieillir de jour en jour plus triste,
een kleine holte die door twee lippen gesloten wordt,
C'est l'liistoire de l'egoiste,
en voorzien is van twee snijdende hoornachtige
Et celle du colimaQon.
werktuigen. Het eene dezer werktuigen is een soort
Maar er valt meer te praten over een slak dan van rasp onder in de mondholte gelegen: men houdt
haar eenvoudig voor een egoist uit te maken. Het dit algemeen voor de tong. Het andere is een dwars
is waar, de lieden die dat eerste weten te doen, in het verhemelte gelegene plaat, met een rand einde natuurkundigen, zijn meestal geen pofc'ten. Wij digende die met kleine tanden gewapend is. Die
willen dan ook niet verder de huisjeslak uit een snijdende plaat is onbewegelijk, maar de tong drukt
poetisch oogpunt beschouwen, maar zien wat de de spijs met kracht tegen haren getanden rand, en
natuurkenners ons van dit bekende weekdier ver- zoo wordt het voedsel verkleind en verdeeld, en
tellen.
daar de huisjeslak slechts van vruchten, jonge
Zie een huisjeslak op het pad: zij komt en gaat, blaadjes, paddestoelen enz. leeft, heeft zij zeker
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heeft geen oogen: zij is volkomen ongevoelig voor
het sterkste licht zoowel als voor snelle afwisseling
van helder licht en donker. Zij erkent nooit de hinderpalen die men op haren weg plaatst, en kruipt
bij voorkeur als het donker is.
Yoeg hierbij dat de huisjeslak niet kan hooren,
daar zij geen gehoorwerktuig heeft. Het geluid
maakt op haar geen den minstenindruk; ten minste
als het niet zoo krachtig en zoo dicht bij haar is,
dat daardoor de lucht die haar omringt in sterke
beweging gebracht wordt. De huisjeslak is dus zeer
stiefmoederlijk door de natuur behandeld: blind,
doof en stom!
De eieren van de huisjeslak zijn rond van gedaante, vrij groot, en wit van kleur. Zij legt die
in ongeregelde hoopjes op den grond of op rij en
als een streng kraaltjes in een groefje of in een
kuiltje van den grond, ook wel in holle boomen,
in spleten van muren en rotsen, maar altijd op
plaatsen die steeds min of meer vochtig zijn. Als
de jonge slakjes uitde eieren komen, zijn zij reeds
van een uiterst dunne vliesachtige schelp voorzien.
Zij schijnen te gevoelen dat zij zwakke en teedere
schepseltjes zijn, want slechts zelden komen zij in
het eerst uit den schuilhoek waarin zij geboren
zijn, en als zij het doen dan slechts bij nacht of als
de zon niet schijnt, daar zij zeker door de zonnestralen verdroogen zouden, zoolang de schelp niet
vast genoeg geworden is.
De huisjeslak draagt, zooals bekend is, haar
huis altijd op den rug. Dit kalkhuis, deze spiraalsgewijs gewondene kalkschelp is zeer licht, en niet
zelden te klein voor het dier, daar er velen zijn
die zich niet geheel in de schelp kunnen terugtrekken: in dit geval beschermt de schelp slechts
de ingewanden en den ademhalingstoestel.
De algemeene gedaante van de schelp is zeer
verschillend. Er zijn er die min of meer plat gedrukt, en ook die bijna volkomen rond zijn, anderen
hebben een zeer langen spiraal, sommigen hebben
dunne randen, en bij nog anderen is, in tegendeel
de rand van de opening dik en naar buiten omgekruld
als een zoom, alles naar de soorten onderscheiden.
De spiraal is meestal van rechts naar links omgewonden. Een slakkehuisje dat andersom gedraaid
is, namelijk van links naar rechts, is een groote
zeldzaamheid waarvoor de liefhebbers van rariteiten
veel geld over hebben.
De buikplaat, die men den voet noemt, is een dikke
De tentakels of sprieten zijn de werktuigen van plaat, en bevat eene menigte spierbundeltjes. De
den tastzin. Men heeft hen ook nog andere verrich- huisjeslak kan vrij schielijk kruipen door het beurtetingen toegeschreven, de voorsten, bij voorbeeld, lings uitstrekken en samentrekken van die spiervoor werktuigen van den reuk gehouden. Zeker is het bundels.
dat de reuk bij de huisjeslak zeer ontwikkeld is,
Nu is er nog iets in het lichaam van de slak dat
want zij weet de riekende planten die haar aan- wij hier niet met stilzwijgen voorbij mogen gaan:
staan, zeer goed te vinden. Men heeft het zwarte het is de zoogenaamde liefdepijl. Wij kunnen
knopje van de achterste tentakels voor een oog ge- hier niets beter doen dan de woorden te bezigen
houden, zooals boven reeds gezegd is. Maar de slak van den voor een paar maanden overledenen ge-

niet veel moeite om met die werktuigen haar voedsel te kauwen.
De mondholte gaat over in den slokdarm, en
deze in de maag. De darmen liggen tusschen de
piooien van de lever die in vier lappen verdeeld is.
De kleine long van de huisjeslak ligt in een vrij
groote holte onder de ingewanden. De ademhaling
geschiedt op de volgende wijze: het dier doet de
lucht in zijn long komen door de genoemde holte
te doen dalen onder in zijne schelp, en er zooveel
van naar buiten te persen als mogelijk is, waarna
het met kracht de luchtpijp opent. Om de ingeademde lucht weer uit de long te drijven, trekt
het zijn geheele lichaam zoover mogelijk in de
schelp terug, zelfs zijn hoofd en zijn geheelen voet
trekt het daartoe naar binnen, en daardoor perst
het de lucht uit de holte. Gij zult meenen dat de
slak dus nog al moeite van haar ademhaling heeft
en dit zou ook het geval zijn als die ademhalingsbewegingen dikwijls geschiedden; dit is het geval
evenwel niet, slechts nu en dan met groote tusschenpoozen haalt de slak adem. Als dat het geval
niet was, zou het arme dier weinig pleizier in zijn
leven hebben: maar nu is zijne langzame ademhaling geen beletsel voor hem om andere verrichtingen te doen.
Het hart van de huisjeslak bestaat uit een hartekamer en een harteboezem, en staat in verband
met een wel ontwikkeld slagaderstelsel, terwijl het
aderlijke stelsel weinig ontwikkeld is. Het bloed
gaat uit de verschillende lichaamsdeelen naar den
ademhalingstoestel terug door middel van holligheden die tusschen de organen gelegen zijn. Het
bloed van de slak is niet rood, zooals dat der
hoogere dieren: het is kleurloos of zeer licht
blauwachtig rozerood van kleur.
De huisjeslak heeft geen eigenlijke hersenen, maar
in plaats daarvan twee groote zenuwknoopen die
boven den slokdarm liggen, en met een paar andere
zenuwknoopen, onder den slokdarm gelegen, door
zenuwdraden in verband staan. Zoodoende wordt
er een ring om den slokdarm gevormd, en uit dien
ring ontspringen een vrij groot getal zenuwen die
zich in den mond, de voelers, de long, en het
hart verspreiden. Ook de huid ontvangt eene groote
hoeveelheid zenuwen, vooral de plaatsen die niet
met de schelp bedekt zijn, en moet derhalve zeer
gevoelig wezen: het gevoel is zekerlijk bij dit dier
het meest ontwikkelde zintuig.
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leerde, Prof. Rossmaesler, die zich bijzonder op en in de heggen en op de boomstammen krioelde
de studie van de slakken heeft toegelegd. In zijn het van slakken. Ik nam een van twee exemplaren
tijdschrift Jus der Heimath zegt hij het volgende:van Helix nemoralis, die klaarblijkelijk in zeer ver"Wat ik hier beschrijven zal, heb ikzelf meer- liefden staat om elkander heen kropen, en zette
malen gezien, en niet zelden heb ik verschotene de slak op zijn hand. Ik zocht pas om nog een paar
pijlen gevonden. Sedert ongeveer honderd jaren, andere exemplaren, toen een "Herrgottsakkerten minste sedert 1766, zijn de liefdepijlen der ment!" — de lijfvloek van mijn vriend — mij in de
slakken aan de geleerden bekend, maar bij deniet ooren klonk. Daar lag op zijn hand de voor zijne
geleerden zijn zij, zoo't schijnt, tot heden volkomen oogen afgeschotene pijl, wat hij nog nooit gezien
had, en hem zoo verraste dat hij niet had kunnen
onbekend gebleven.
nalaten
om zijn verwondering door den bovenstaanden
"De liefdepijl of kortwegde pijl is in het rijk der
slakken, dat is, vande buikpootige weekdie- uitroep lucht te geven. Het is waar deze pijl had
zijn doel niet bereikt. Dat hij echter anders wel
ren, Mollusoa gasteropoda, geenszins algemeen
verspreid, maar«slechts tot eenige geslachten van degelijk bestemd is om te treffen, mag ik daaruit
landslakken begrensd, die tot de familie der huisje- besluiten dat ik eens bij een slak van een andere
slakken behooren. De meesten onzer europeesche soort — de segrijnslak, Helix aspersa — een
huisjeslakken hebben pijlen, vooral de bekende pijl, die bij deze soort een halve duim lang is,
tuinslakken met gele of roode, meestal zwart- een derde van zijn lengte diep in de linkerzijde

De segrijnslak, Helix aspersa.

Helix Waltoni.

]. Liefdepijl ran de tuinslak, daaronder de kroon afzonderlijk. 2. De pijlzak van de groote wijngaardslak. 3. De
pijl afzonderlijk. 4. Doorsnede daarvan. 5. De kroon van
onderen gezien. 6. Pijl van de heesterslak. 7. De beide
pijlen van de heideslak. — Allefiguren vergroot voorgesteld. De natuurlijke grootte isdoorstreepjesaangeduid.

bruin geringde schelpen, de Helix
en van haren hals vond zitten. Zij zelve kon zich
Helix hortensis, en de groote wijngaardslak,niet met dien pijl gewond hebben, want de opeHelix pomatia.
ning waaruit de pijlen te voorschijn komen, ligt
"De liefdepijl wordt door de eene slak op de andere aan de rechterzijde van het dier."
afgeschoten bij gelegenheid van de paring, zeker
De bovenstaandefiguren vertoonen ons die liefdeals een bewijs van genegenheid. De ernstige natuur- pijlen vergroot voorgesteld. De liefdepijl van de
onderzoeker Oken geeft in zijn Lehrbuch der Zoologie
heesterslak, Helix arbustorum, (fig. 6) heeft een
een waarlijk treffende beschrijving van de liefko- breede platte pijlspits, doch bij de t u i n s 1 a k, Helix
zingen der slakken, en zegt daarbij dat zij zelfs de nemoralis (fig. 1), bij de groote wijngaardslak, Helix
kunst bezitten, die wij menschen slechts met de pomatia, (fig. 3) en vele verwante soorten ziet hij
duiven meenden te deelen, namelijk de kunst van er meer als een viersnijdende lanspunt uit. Bij de
te kussen.
incarnaatslak, Helix incarnata, zijn de vier snij"Eenige jaren geleden had ik het genoegen een dende randen schroefsgewijs om de as gedraaid. Vele
zeer bekenden natuuronderzoeker het afschieten van soorten, waaronder de bij ons zeer gewone heideeen liefdepijl te laten zien, en dit deed mij temeer slak, Helix ericetorum, hebben twee pijlen, die
pleizier omdat vele natuurkundigen nog aan de echter geen scherpe randen hebben; beiden zijn
geheele zaak twijfelen. Op een schoonen morgen krom, doch de eene altijd veel meer dan de andere
in Mei bevonden wij ons op een heuvel bij Stuttgart, (fig. 7). De pijl bestaat uit de zelfde stof waarvan
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het huisje der slak gevormd is, namelijk uit koolzure kalk. Zij zijn dan ook zeer breekbaar, en er
is eene groote behendigheid noodig om zulk een
teedere pijl, als bij voorbeeld van de heesterslak,
met een mesje uit den pijlzak waarin hij zich vormt,
ongedeerd te voorschijn te halen.
Als men zulk een pijl uit den zak verkregen
heeft, ziet men dat hij van onderen een soort van
kroontje heeft, dat men den wortel zou kunnen
noemen, en dat men bij de afgeschotene pijlen niet
aantreft. De onderrand van dien wortel is gekarteld: zie fig. 5.
Bij kleine soorten van slakken — er zijn er die
veel kleiner zijn dan een erwt — is de pijl natuurlijk
uiterst klein; hij gelijkt hier op het spitse puntje
van een allerfijnste naald. Of deze kleine pijltjes
ook uitgeschoten worden, zooals bij de grootere
slakkensoorten gebeurt, is nog niet bekend. Buitendien is er hier ook nog veel te onderzoeken over,
doch er is nauwelijks aan te twijfelen of ook deze
kleine pijltjes worden uitgeschoten, en als dit zoo
is, dan moet men zich verwonderen over de samenwerking der krachten waardoor dit zoo onbegrijpelijk
lichte voorwerpje voortgestuwd wordt, en met kracht
geworpen uit eene holte en een opening, die, gelijk
alle gedeelten van het lichaam der slak, eenslijmachtig overtreksel hebben.
Zou de mythe van Amor, de liefdegod, die met
zijn pijlen het hart van verliefde menschen treft,
ook een natuurwetenschappelijkenoorsprong hebben,
en zouden de oude Grieken misschien reeds de
liefdepijlen van de huisjeslak gekend hebben?
De huisjeslak bewoont alle werelddeelen. Men
vindt haar zoowel in Australie en Afrika, als in
Azie, Amerika en Europa. Zij houdt zich steeds
op vochtige plaatsen op, en woont bij voorkeur in
de spleten van rotsen en oude muren, in oude boomen en in gaten van den grond. Gedurende den
geheelen zomer blijft zij op de warmste tijden van
den dag en als de lucht zeer droog is, in haren
schuilhoek. Zoodra een regenbui de aarde bevochtigt
en als het donker wordt, gaat zij uit om voedsel
te zoeken. Overal waar zij kruipt, laat zij een zilverachtige streep achter, zijnde niets anders als
hetverdroogdeslijm dat altijd uit al hare lichaamsdeelen, maar vooral uit den voet afgescheiden wordt.
De huisjeslak is vreesachtig en bang, en onderzoekt steeds haar pad met hare voelers, gelijk een
blinde met zijn stok doet. Daar de huisjeslak slechts
van plantenstoffen, zooals gras en kruiden en vooral
sappige vruchten, leeft, doet zij niet zelden groote
schade in tuinen en op het veld. In de lente eet
zij het meest, en hoe meer de herfst nadert des
te minder vraatzuchtig wordt zij. In het laatst van
dit jaargetijde kruipen de slakken in den een of
anderen schuilhoek, en tevens zoover mogelijk in
de schelp, en vallen dan in een staat van verdooving die den geheelen winter voortduurt, Vooraf

sluit de slak haar huis volkomen dicht door middel
van een vliesachtig plaatje, dat men het winterdekseltje zou mogen heeten. Hoe kouderhet wordt,
des te verder trekt zij zich in haar huis terug, en
maakt weer een nieuw dekseltje achter het vorige.
Soms vindt men drie of vier zulke plaatjes achter
elkander, die bij de meeste soorten vliesachtig
zijn, en uit verdroogd slijm bestaan, doch bij
de wijngaardslak min of meer kalkachtig worden. Het dekseltje wordt door slijm op de opening
gelijmd, en dat slijm wordt door de lichaamsdeelen
afgescheiden die het laatst in de schelp gaan. Zoo
is de slak dan den geheelen winter voor hare vijanden beveiligd, zij brengt al dien tijd door zonder
voedsel, zonder beweging, zonder ademhaling, zij
slaapt verscheidene maanden aaneen... bonsoir!
Waarom kan de mensch dat ook niet ? Waarom
kan ook hij niet insluimeren als de stormwind de
bladeren van de boomen blaast, als de regenbuien
klateren, en de vorst de wateren doet verstijven?
Wat beduidt het te leven als de velden treurig zijn
en dor, als de bloemen verwelkt zijn, en een sneeuwdek den aardbodem bedekt als een lijkkleed? Ik
lach, denkt de slak, om den winter met zijn koude
en zijn buien; ik ga slapen, en de geheele aarde
vergeten, met al hare appels en peren, haar kropsla
en haar kooi; ik sluit mijn huis, en openen doe
ik het niet voordat de lentezon weer schijnt, voordat de velden weer groen zijn, en de bladeren
weer aande boomen, voordat de beek weer ruischt,
en er weer vrolijkheid en beweging en levendigheid heerscht in de natuur. En als de slak weer
ontwaakt in de lente, dan heeft zij volstrekt niet
het verdriet dat de schoone slaapster in het
bosch uit het sprookje had, toen zij uit haren
honderdjarigen slaap ontwaakte. Immers, die was
treurig en bedroefd omdat in dien tijd hare kleederen uit de mode geraakt en al hare versierselen
oudmodisch geworden waren. lets dergelijks heeft
de slak niet te vreezen. Al sliep zij eeuwen aaneen in plaats van een paar maanden, zy zou, wakker
wordende, hare kleederen, dat is hare schelp, volkomen naar de nieuwste mode vinden; het is het
kleed dat hare voorouders gedragen hebben, en
dat hare naneven zullen dragen, als zij reeds lang
slapen zal in de maag van een mol of een spreeuw
of een mensch, om nooit weer wakker te worden.
Van een mensch! Eten de menschen dan slakken ?
Wel zeker. De oude Romeinen reeds achtten de slak
zeer hoog, en gebruikten onderscheidene soorten als
spijs; zij vonden dat de eene soort lekkerder was
dan de andere. Plinius zegt dat de besten van Sicilie,
van de Balearen en van Caprea kwamen, en de
grootsten uit Illyrie. Met schepen ging men naar
de kusten van Ligurie (Noord-Italie) om slakken
te verzamelen voor de tafel der romeinsche patriciers. De romeinsche liefhebbers van slakken hadden zelfs parken waarin zij slakken kweekten en
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vet mestten, die volgens Varro cocMearia, en vol- voor de armen in de zuidelijke departementen. In
Spanje ziet men op vele plaatsen huisjeslakken als
gens Plinius cocMearum vivaria, geheeten werden.
Om de slakken te mesten voederde men haar met spijs gebruikt worden, die caracolla worden geheeten.
verschillende planten vermengd met gekookte ze- Op de markten van Valencia en Murcia vooral vindt
melen, en als men haar vieesch zekeren geur wilde men heele manden vol caracollen te koop staan.
geven, deed men een weinig wijn en een paar laurier- Volgens Rossmaesler eet men in Spanje veertien
bladeren bij die planten. Die parken waren vochtige soorten van slakken, alien tot het geslacht Helix
beschaduwde plaatsen met een sloot of een muur behoorende. De meest gezochte en duurste soorten
omringd. Plinius heeft zelfs den naam van den uit- zijn Helix alonensis en Helix camperino, die aldaar
vinder dier slakkentuinen opgeteekend: hij heette serranos, bergslakken, geheeten worden. Men stooft
Fulvius Hispinus. Vooral bij lijkmaaltijden aten de deze slakken met het slakkehuis in vleeschnat
Romeinen slakken. De hoopen ledige slakkehuisjes met geurige kruiden, en slurpt het dier uit het huisje,
die men op de kerkhoven van Pompei gevonden evenals wij een oester slurpen uit de schelp.
heeft, zijn niets anders als de overblijfselen van de
Volgens de liefhebbers is er een groot versehil
lijkplechtigheden die de bewoners van die stad op in den smaak van het vieesch van de verschillende
de graven hunner vrienden of bloedverwanten heb- soorten van huisjeslakken. Te Montpellier houdt
ben gehouden.
men de slak die daar Mourgeta, nonnetje, Helix
Addison heeft in bijzonderheden een slakkenpark vermiculata, geheeten wordt, voor de lekkerste, en
beschreven, dat te Freyburg in Zwitserland door niet minder ook de Helix aspersa, die in Provence
kapucyner monniken aangelegd was.
tapada, de geslotene, genoemd wordt, om het
Doch het eten van slakken was in Europa in on- kalkdekseltje waarmede zij haar huis kan sluiten.
bruik geraakt, toen Charles Howard in de zevenDe slakken zijn na den winter het best, als zij
tiende eeuw, methetdoel om het eten van slakken nog niet gegeten hebben. De individuen die hooge
aan te moedigen als voedsel voor den mensch, eene plaatsen bewonen, zijn, zegt men, de besten. Men
menigte slakken uit Zwitserland en Italie naar Enge- verzekert ook dat de slak de geur van de planten
land liet brengen. Hij verkoos daartoe eene zeer die zij gegeten heeft, behoudt, en daarom hebben
groote soort, de Helix varionis, waarschijnlijk dede slakken uit sommige streken eene bijzondere
zelfde die de Romeinen uit Illyrie haalden en zeer vermaardheid, meer dan die uit andere plaatsen.
hoog aehtten. Deze slak, die de grootste van alle De huisjeslakken die gegeten zullen worden, moeeuropeesche soorten is, en het dictrict Bagnes in ten volkomen volwassen zijn, dat is, de rand van
Walliserland in Zwitserland bewoont, verschafteen de opening der schelp moet wel gevormd en dik
zeer gezond en overvloedig voedsel voor den mensch. zijn. Bij de jonge slakken is die rand dun en breekCharles Howard zette zijne uit Zwitserland ont- baar, en breekt dus gemakkelijk in stukken gevangene slakken in zijn tuin en op zijn landerijen, durende de behandeling in de keuken. Men laat de
en gaf haar de vrijheid. Zij bevonden zich daarbij arme dieren eerst gedurende eenige dagen vasten,
zeer goed, en vermenigvuldigden zoo sterk dat opdathet darmkanaal geheel geledigd worde. Daartoe
zij weldra groote schade aan den oogst deden. houdt men de slakken eenige dagen in een pot of
Eenige jaren later had Howard zeer veel moeite om een vat gevangen. Men wascht haar herhaaldelijk af
de schadelijke dieren die hij zoo onvoorzichtig op in schoon water met een scheutje azijn er in, om
zijne velden gebracht had, weer op te vangen en het slijm er voor een gedeelte van te verwijdete vernietigen.
ren. Vervolgens worden zij in water met eenige
Tegenwoordig eet men nog in vele gedeelten van aromatische planten gekookt. Als zij gaar zijn, doet
Europa slakken, namelijk huisjeslakken. Te Wee- men haar op, en voegt er ham, ansjovis, pieterselie,
nen worden vooral in de vasten duizende slakken peper en knoflook bij, en zoo krijgt men een schotel
gegeten. De voorraad wordt daartoe uit het kanton die zeker niet te versmaden is. In het noorden van
Appenzell in Zwitserland aangevoerd, tot groot Frankrijk en in de omstreken van Parijs eet men
voordeel voor de bewoners van dat district. In ge- de groote wijngaardslak.
heel Italie worden zekere soorten van huisjeslakken
Boven spraken wij over de caracolla die in Spanje
door het volk voor een groote lekkernij gehouden. bij duizenden gegeten wordt. Deze soort van huisjeTe Napels eet men een soep van detuinslak, Helix slak vindt men in ons land onder anderen in het Bloenemoralis. Men maakt die soep gereed in de keu- mendaalsche bosch. Volgens prof. Van Hall heet de
kens in de opene lucht, die de steegjes in den wijngaardslak bij ons ook caracol. "Ik heb haar
omtrek van de haven vervullen, en waarin het krioelt wel op enkele buitenplaatsen in Holland en Friesland
van eene bevolking die op straat leeft en die voor opzettelijk in het bosch geplant gezien", zegt die
slaapvertrek, voor eetzaal en voor werkplaats niets geleerde. Volgens Dr. Staring is de caracol door
anders heeft als de straatsteenen en den hemel van een der vorige eigenaars van het bovengenoemde
Napels.
bosch met opzet daarin gebracht; te Haarlem
In Frankrijk zijn de slakken een bron van voedsel beweert men echter dat de Spanjaarden caracollen
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uit hun land medegenomen hebben, en in de bosschen
in den omtrek van die stad geplaatst, om ook in
ons land in de gelegenheid te zijn hun lievelingskost
te krijgen. Hoe dit ook zij, de caracol leeft daar
thans zeer voorspoedig.
DE LICHTSTRAAL EN DE WARMTESTRAAL.

Reeds lang hebben de natuurkundigen geweten
dat er zekere overeenkomst, zekere analogie bestond tusschen het licht en de stralende warmte;
doch sedert de nieuwste onderzoekingen van den
italiaanschen geleerde Melloni is men overtuigd
geworden dat het licht en de warmte volkomen
gelijk, dat zij, zooals men gewoon is te zeggen,
identisch zijn. Tegenwoordig gelooft men algemeen dat de bron van warmte en licht slechts eene
enkele soort van schommelingen of trillingen aan den
ether mededeelt, en dat die schommelingen of pulsatien onderling kunnen verschillen naarmate van de
snelheid waarmede zij elkander opvolgen, eveneens
als de hooge tonen van de lagen verschillen door
de snelheid der trillingen van het klankgevende
lichaam. Een straal die eene reeks van elkander
zeer snel achtervolgende pulsatien in den ether
doet ontstaan, werkt in't bijzonder op ons oog, en
verwekt daarin de gewaarwording van licht, omdat onze gezichtszenuw daarvoor ingericht is. Integendeel, een straal die eene reeks van zeer ver van
elkander verwijderde pulsatien veroorzaakt, geeft
geen indruk op ons oog, terwijl hij wel een indruk
op de zenuwen van onze huid kan verwekken, en
de gewaarwording veroorzaken die wij warmte
noemen. Maar tusschen die twee stralen is geen
wezenlijk verschil in de beweging die zij maken;
mechanisch zijn zij van de zelfde soort; zij verschillen slechts in hoedanigheid ten opzichte van
onze zinnen.
Als wij een goed begrip hebben van de wijze
waarop het geluid zich voortplant, zullen wij ook
het bovengezegde gemakkelijk verstaan: laat ons
dus zien wat het geluid ons leert.
Wij nemen een getand koperen rad welks omtrek verdeeld is in 34 tanden die alien even ver van
elkander afstaan, een zoogenoemd rad van Savart, en laten het draaien om zijn as. Houden
wij nu een kaart met den kant tegen dat rad,
dan hooren wij duidelijk een geluid elke reis
dat een tand de kaart raakt. Nu beginnen wij wat
sneller te draaien: het getik van de tanden tegen
de kaart wordt natuurlijk ook sneller; als wij nog
sneller laten draaien vormen die schokjes samen
weldra een onafgebroken toon, die al hooger en
hooger wordt hoe sneller het rad wordt omgewenteld.
Men kan natuurlijk tellen hoeveel malen het rad
in eene seconde omwentelt. Stellen wij 10 maal:
het spreekt van zelf dat er dan 340 schokjes in
eene seconde gedaan worden, en evenveel pulsatien

of schokjes worden er dus door de lucht aan ons
oor medegedeeld.
Stel nu dat ons oor zich op een afstand van een
el van het getande rad bevindt, dan spreekt het
van zelf dat die schokken elkander in de lucht opvolgen met een afstand van een el en met een tusschenpoos van -3-Wste seconde, zoodat als de 340ste
schok op de kaart gevormd wordt, de eerste schok
natuurlijk de voorwerpen op 340 el afstand bereikt.
Het geluid dat wij dan hooren is bijna gelijk aan
den toon dien de muziekant de mi van de lage
octaaf op de viool noemt (mi^).
Stellen wij nu dat de omwenteling van het rad
tienmaal sneller gebeurt, en dus 100 maal in de
seconde: wij krijgen dan 3400 schokken of pulsatien in de seconde. De afstand van twee elkander
opvolgende schokken in een klankstraal is nu een
palm, en dus als de 3400ste schok de kaart verlaat, bereikt de eerste de lichamen die op een
afstand van 340 el geplaatst zijn. De toon die nu
wordt gehoord, is bijna de la van de derde octaaf
boven den voorgaanden (la6).
De afstand die twee elkander opvolgende schokken of klankgolven scheidt, wordt in de natuurkunde degolflengte geheeten. De hoogste tonen ontstaan dus door de kortste geluidgolven:
in de twee voorgaande voorbeelden hadden wij
twee golven, een van een el en een van een palm
lengte.
Laat ons nu in plaats van een rad twee getande
raderen op de zelfde spil plaatsen, namelijk een
met 34 en een met 340 tanden,' en eene omwenteling van tien slagen in de seconde maken.
Door beurtelings met de kaart elk rad aan te raken,
verwekken wij de eene na de andere de beide
tonen van straks, en iemand die op eenigen afstand
van den toestel gaat staan, zal beide tonen steeds
met den zelfden tusschenpoos hooren: het zal hem
voorkomen alsof zij altijd op de zelfde wijs elkander
opvolgen. Dit kunnen wij dagelijks ontwaren als
wij van verre een muziekstuk hooren spelen: de
tonen raken ons gehoor in de zelfde orde en met
de zelfde klankhoogte op welken afstand wij ons
ook mogen bevinden; er is geen ander verschil
als in de sterkte van het geluid: men hoort het
air minder goed als men zich verwijdert dan als
men er naar toe gaat, maar het is toch altijd het
zelfde air.
Uit dit alles volgt dat de lage tonen even snel
voortgaan of zich voortplanten als de hooge. Als
wij ons op 340 el van onzen boven beschrevenen toestel bevinden, zullen twee klankstralen
ons oor bereiken; op de eene, de lage toon, zullen
er 340 golven van een el lengte zijn, en op de andere,
de hooge toon, 3400 golven van een palm lengte.
Maar bij beiden zal er eene seconde tijds verloopen
tusschen het vertrek van een golf van de kaart en
zijn aankomst in ons oor. De weg dien een geluidsgolf
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gedurende eene seconde aflegt, heet de snelheid van wordt het. Nu gaan wy voorbij het rood; wij houhet geluid. Zij is 340 el in de lucht, maar ver- den wel de richting van de lichtstrook, maar komen
schillend in een ander gas, of in het water of in nu in de donkere streek, en zie, toch is de warmte
de aarde.
hier veel grooter dan in die strook van kleuren:
Deze kleine klankstudie stelt ons in staat om zij wordt het hoogst op een punt een weinig
een onderscheid te vinden tusschen warmtestralen voorbij het rood en neemt vervolgens af, maar
en lichtstralen. De bron van warmte en licht is blijft toch nog tot op een zeer grooten afstand merkals het geluidgevende lichaam, de ether isalsde baar. Er zijn dus in de zonnestralen warmtestralucht; er kunnen in den ether golven van ver- len die minder gebogen worden door het prisma
schillende lengten worden voortgebracht, die ook dan de lichtstralen, en die zich van elkander
nevens elkander met de zelfde snelheid kunnen voort- door hunne buiging en intensiteit onderscheiden.
gaan zonder elkander te hinderen. Slechts de getalDie uit zeven kleuren bestaande strook bewijst
len die de warmte en het licht aangeven, zijn zeer ons dat er ook lichtstralen zijn die zich eveneens
verschillend van die het geluid afmeten. Men heeft, door hunne buiging en de wijze waarop zij ons
bij voorbeeld, bevonden dat een roode lichtstraal oog treffen, van elkander onderscheiden. Die het
meer dan 16000 golven op een afstand van een meest gebogen zijn, veroorzaken de gewaarwording
duim maakt, terwijl zijne snelheid 308000000 el van violet, en de zes volgenden verwekken weer
in de seconde is, waaruit men afleidt dat hij met andere gewaarwordingen. Deze lichtstralen zijn temeer dan 496 000 000 millioenen trillingen in ons vens ook warmtestralen.
oog treedt. En voor het violet rekent men 699 000 000 Op bl. 266 hebben wij reeds met een enkel woord
millioenen. Die getallen zijn de uitkomst van lange over de verschillende stralen der zon gesproken,
en geleerde onderzoekingen der natuurkundigen, en zullen later nog wel eens op die donkere stradie wij hier natuurlijk niet kunnen narekenen, len of warmtestralen terug komen: voor deze keer
doch hier slechts vermelden om onze denkbeelden zij het genoeg als wij getracht hebben aan te tooduidelijk te maken. Wij moeten nu de voornaamste nen hoe er warmtestralen nevens lichtstralen uit
verschijnselen die tot deze theorie aanleiding de zon op aarde geworpen worden, en dat wij
gegeven hebben, onderzoeken. De volgende proef door de studie der klankstralen kunnen begrijpen
toont dat de stralen die uit de zon voortkomen, hoe die twee verschillende oorzaken van het leven
in stralen van verschillenden aard gescheiden kun- op aarde uit een en de zelfde bron voortkomen,
nen worden, als een gevolg van de ongelijkheid en niet wezenlijk van elkander versehillen.
der gelijktijdige golvingen die hen samenstellen.
In het venstefluik van een geheel donkere kamer
maakt men een opening, en plaatst buiten een spiegel
EEN STOOMBOOT IN EEN KANAAL.
zoo gericht dat hij door terugkaatsing de zonnestralen
in de kamer werpt. Op den weg der zonnestralen
Als een stoomboot met schepraderen in een kaplaatst men een stuk steenzout als een prisma gesne- naal vaart, bij voorbeeld in het kanaal van Amden, zoodat de stralen slechts op een der drie kanten sterdam naar het Nieuwe Diep, ziet men eenige
van het prisma vallen. De stralen veranderen daar- verschijnselen die onze aandacht wel verdienen.
door van rich ting, zooals algemeen bekend is. Men Een daarvan is dit: Indien men op eenig vast
vangt de gebrokene stralen op een vel wit papier op, punt aan den wal, waar de boot nog voorbij moet
en wat zien wij ? een lichtstrook samengesteld uit gaan, het oog vestigt, zal men zien dat het wazeven kleuren in de volgende orde:
ter, lang voordat de boot tot dit punt genaderd
Violet, indigo, blauw, groen, geel,oranje, rood. is, aanmerkelijk wegloopt, en dat dit wegloopen
De toestand dier kleuren toont ons dat de bui- toeneemt als de boot dat punt voorbijvaart. De
ging der stralen van het violet naar het rood af- snel ronddraaiende schepraderen drijven het waneemt.
ter van achter hunne as weg, zoodat er gestadige
Newton, die het eerst deze schoone proef genomen bijvloeiing van water plaats vindt; daar nu het
heeft, noemde dit beeld hetzonnespectrum. Men door den boeg verdrevene water niet ter aanvulling
vertoont het gewoonlijk met een prisma van glas, toereikende is, en de nabij zijnde wal den zijdedoch wij hebben hier een van steenzout genomen, lingschen aanvoer belet, terwijl de ronddraaiende
omdat wij vooral het oog op de warmtestralen willen schepraderen alle achterwaartsche aanvloeiing ontslaan. Wij nemen nu een zeer gevoelige thermo- loopen, zoo kan het te kort komende water het
meter, bij voorbeeld een kleine thermo- electrische gemakkelijkst van voren, alwaar de drukking het
zuil, en houden die achtereenvolgens midden in elke geringst is, toevloeien, en het snelst aanstroomen
van de zeven kleuren van het spectrum. Als wij in de nabijheid van het bewogene scheprad.
met het violet beginnen, zullen wij zien dat hij
rijst, mits ongeregeld; hoe meer hij het rood nadert
des te hooger klimt hij, en derhalve des te warmer
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van 130 lengtegraden tusschen de beide keerkringen niet slechts, maar zelfs ver over beiden uitstrekt. In de westelijke lielft van dit groote gebied
In dit opstel willen wij een blik werpen op de die- der wateren vinden wij eene menigte eilanden
ren die men polyp en of koraalpolypen noemt, verstrooid, die grootendeels als stipjes op de
op hunnebouwwerken die men polypenstokken kaart afgebeeld zijn; die stipjes zijn in verhouding
KORAALPOLYPEN EN KORAALRIFFEN.
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heet, en die, in menigte Mjeen, koraairiffen
en eilanden vormen in de zee*
Vooraf echter een blik op de wereldkaartj en
Wel in 't bij zottdef op de groote Watei-vlakte die den
naam van de Stillezee of de Zuidzee draagt, eene
watervlakte die zich als een groote waterwoestijn

tocli nog oneindig veel te groot geteekend, om de
ware grootte of liever kleinheid van die eilandjes
uit te di'ilkken* Aan de westkust van Zuid Amerika
Worden zij langzamerhand minder in getal, en verdwijnen eindelijk geheel; en de wetenschap is in dit
opzicht ten minste gelukkig genoeg om de reden
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te kunnen opgeven waarom er hier zulke eilandjes Marsigli omstreeks 1707 bij vele soorten van koralen
niet zijn, en waarom zij meer westelijk wel voor- de kleine, op bloempjes gelijkende diertjes ontdekte,
en zag dat zij eerst te voorschijn komen als het
komen. Doch hierover straks meer.
Aan het bestaan van die kleine eilandjes die bij koraal stilletjes in zeewater staat, en dat zij bij
duizenden geteld worden, hebben de koraalpolypen de geringste beweging in het water zich schuw
een groot aandeel, want zeer velen, zoo niet de mees- terugtrekken; zelfs toen hij nog andere, en wel scheiten, zijn grootendeels een voortbrengsel dezer kleine kundige eigenschappen van de levende koraalpolypen
diertjes, namelijk van de polypen die ter onderschei- ontdekte en bekend maakte, eigenschappen ie zelfs
ding van anderen ook wel rifbouwende poly- in dien tijd ten sterkste tegen de vermeende plantpen genoemd worden. Doch laat ons eerst de aardige natuur der koralen moesten pleiten, zelfs
natuurlijke gesteldheid, het voorkomen der koraal- toen nog kwam de gedachte geen oogenblik in dien
polypen iets nauwkeuriger beschouwen, voordat wij geleerden Bolonjees op, dat de koraalpolypen onhet oog op de beteekenis dezer kleine diertjes in een mogelijk planten konden zijn. En zoo zeer zelfs
geografisch of eigenlijk geologisch opzicht vestigen. stond die natuuronderzoeker onder den invloed van
De geschiedenis van onze kennis der koraalpolypen de heerschende meening, dat hij nog niet op het
kan ons in dit opzicht goede diensten bewijzen: denkbeeld kwam dat de koralen geen planten konwij willen dus zien hoe het met onze kennis in den zijn, toen hij tevergeefs naar vruchten, zaden
en wortels had gezocht.
dit opzicht gegaan is.
En toch hadden reeds vroeger andere natuurkunIn de oudste tijden van het onderzoek der natuur,
reeds voor Aristoteles, kende men wel is waar deze digen min of meer stellig de koralen een d i e r 1 ij k e
schepselen wel, en trokken zij reeds de aandacht natuur toegeschreven, zooals in 1599 Imperato,
van den mensch, maar men wist niet waarvoor men Marsigli's landsman; nog vroeger, in 1566, Conrad
hen houden moest, hetzij voor kalkachtige om- Gesner, en vooral en hetsterkstuitgedruktRumphius
korstingen van zeegewassen, of wel voor zeegewas- in zijn tijd in 1705 verschenen werk getiteld:
sen die van een steenachtigen aard waren, waarom D'Amboinsche R atit eitkamer. Deze geleerde
zij ook, bij voorbeeld door Dioscorides, lithodendra,dien men den indischen Plinius, Plinius indicus7
steenboompjes geheeten werden. Ovidius ver- noemde, een titel waardoor Plinius meer vereerd
telt dat de koralen in zee zacht en buigzaam waren, wordt dan Rumphius, zegt het volgende dat ik
maar als zij uit het water genomen en aan de lucht hier met zijne eigene woorden oversehrijf:
uDe volgende dieren noemt men eigentlijk Zophista
blootgesteld werden, hard en stijf werden, en zegt
dat zij die eigenschap verkregen en sedert behouden of Plantanimalia, die de gedaante van een plant
hebben op het oogenblik waarop Perseus het hoofd of ander levenloos ding hebben, en nochtans onder
van de vermoorde Medusa op zeegewassen neder- water leeven; en, zoo men 'er naukeurig opletten
lei, die daardoor in eens versteenden. Zie Ovid. wilde, zal men hier van driederlei slag bevinden,
of die in drie trappen kunnen verdeelen. Den eerMetam. Lib. IV, v. 740—750.
sten
en oppersten trap hebben die geene, die de
Eerst in het laatst der zestiende eeuw werd dit
geloof omvergeworpen door den ridder De Nicolai: dieren nader komen, en waarin men eenigeleeden
door zijne eigene onderzoekingen bewees deze dat bescheidentlijk bekennen kan, en waaronder geer geen woord waar was van die vermeende oor- hooren zommige in voorgaande hooftstukken beschrespronkelijke weekheid en dat later hard worden ven, als van de Zeeappelen en Zeesterren. Den
van de koraalgewassen, Gelijktijdig werd er ook tweeden trap hebben die geene, die van beiden
door het openbaar maken van het joernaal van evenveel hebben, gelijk de dingen die hierna volgen.
onzen hollandschen zeeman Jan Hugo van Linscho- In den derden en ondersten trap zijn die geene,
ten, het feitelijke bewijs geleverd dat de koralen die de planten en steenen nader komen, en naureeds in de zee niets minder dan zacht en buig- lijks iets betoonen dat naar levend gelijkt, waar
zaam waren, daar men er uit vernam dat het schip van wij een deel in 't einde van 't 12de Boek van
de St. Jacob in 1568 op een koraalrif verbrijzeld was. d' Amboinsche kruiden beschreven hebben, doch
Desniettemin, en ofschoon zoowel terugkeerende de Natuur is in't Element des waters zooverwart,
zeelieden als kramers en handelaars in voorwerpen dat men dingen vind, die men qualijk tot een van
der natuurlijke historie koraalgewassen in massa deze trappen brengen kan, als of er overblijfsels
onder de oogen der natuurkundigen braehten , hield van den eersten Chaos in gebleven waren; want
men vol met hen voor zeeplanten te houden, en hier loopen levende, groeijende en minerale dingen
dit wel te meer omdat men soms bij het door- alle onder malkander, maakende planten die leebreken van een versch uit zee gehaaldenkoraaltak, ven, starren die groeijen, en'dieren die de planten
een melkachtig voeht daaruit ziet komen: men nabootzen."
hield dat vocht voor overeenkomstig met het melkDoch deze uitspraken waren onmachtig tegenover
sap der planten, en zag er dus eene bevestigingin het heerschende gevoelen der wereld over die zoo
van de plantaardige natuur der koralen. Zelfs toen raadselachtige schepselen: toen ook heerschte het
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autoriteitsgeloof op het gebied der wetenschap,
en een der grootste autoriteiten op dat veld, de
groote voorlooper van Linn6, Joseph Pitton de
Tournefort had duidelijk verklaard dat de koralen
planten waren.
Voordat men tot de kennis van den waren aard
der koraalpolypen kwam, en het denkbeeld dat
zij planten waren voor goed verwierp, ging men
eerst nog eens een anderen weg op, die evenzeer
van het doel afleide. Het delfstoffenrijk was er immers ook; waarom zouden de koralen geen steenen
zijn, waarom niet tot het rijk der delfstoffen behooren? Immers de boom van Diana en de boom van
Saturnus — de bekende sierlijke, op kleine boo-
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dus de gevoelens over de koraalpolypen, en er
waren niet slechts overtuigende feiten en waarnemingen noodig, maar zelfs moest hij die een ander
gevoelen voor zou staan, zekeren moed,denmoed
van zijne overtuiging hebben, om het te durven
uiten. Doch dien moed bezat de marseiljaansche
geneesheer Peyssonnel. Jaren lang had hij met
groote vlijt de enkele koraalpolypen die in de Middellandsche zee voorkomen, onderzocht enbestudeerd,
en zoodoende was hij langzamerhand tot de overtuiging gekomen dat de koralen het werk van
kleine diertjes waren, op de zelfde wijs als
ons geraamte ons werk, en het slakkehuisje het
werk van de slak is. Het is waar, hij kwam niet

Fig. 1.

Flabellum pavoninum. 1. De polypenstok rechtstandig, en 2 van boven gezien.
3. Het dier afzonderlijk en vergroot afgebeeld.

men gelijkende vormingen van zilver en lood —
hadden zulk een groote overeenkomst met vele
soorten van koralen, dat men wel gemakkelijk kon
gelooven dat ook de laatsten een dergelijken oorsprong hadden. Beiden ontstonden in vloeistoffen,
en schijnbaar groeiden ook de koralen, gelijk de
bedoelde kristalboompjes, door het van buiten aanvoegen van deeltjes. De Italiaan Paul Boccone die
als plantkundige zeer vermaard was, verklaarde
in 1674 de koralen, die hij niet als planten erkennen kon, voor steenen, en vele andere geleerden
zooals Guison, Paracelsus, Quercetanus, Platearius
en Gansius waren dat volkomen met hem eens.
Zoo verward en elkander weersprekend waren

Oculina vtratnea. in natuurlijke grootte; 12 een takje
vergroot. •

tot die overtuiging dan nadat hij in het eerst zijner
studien en onderzoekingen nog aan het oude geloof
dat zij planten waren, getrouw was gebleven, want
in eene in 1724 aan de Academie der Wetenschappen overhandigde verhandeling, verklaarde hij de
koralen nog voor planten. Ten gevolge van die
verhandeling droeg de academie hem op, zijne
onderzoekingen betreffende de koralen aan de
kust van Afrika voort te zetten, en daar eerst
ging hem een licht op. In de gewaande bloempjes
der koralen erkende hij nu de voor uitstrekken en
intrekken vatbare gedeelten van dieren, welker overige deelen in de holligheden van het koraalgewas
verscholen waren.
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Een uieuwe verhandeling van
Peyssonnel werd
nu door de academie aan Reaumur ter hand gesteld, om ereen
verslag over uit
te brengen. Reaumur — algemeen bekend als
de maker van
den naar hem genoemden thermometer — schreef
daarop aan Peyssonnel dat hij
wel is waar veel
nieuws en belangrijks in zijne
waarnemingen
aangetroffen had,
maar dat zij hem
evenwel geheel
en al onaannemelijkvoorkwamen.
En om dus den
armen Peyssonnel geen schande
aan te doen, en
hem zooveel mogelijk te ontzien,
noemde Reaumur in zijn eerste verslag, in
1727, den naam
van Peyssonnel
in't geheel niet.
Een uitvoerige, zeer schoone
verhandeling van

Peyssonnel, in

het jaar 1744 geschreven, wordt
in manuscript in
de bibliotheek
van het parijsche museum bewaard. In het
jaar 1753 verseheen er eerst
een kort uittreksel uit dat stuk
in de London Philosophical Transactions, en eerst
in het jaar 1838
volgde daarop
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Ooulina (Stylaster) flabelliformis.
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Meandrina cerelriformis.

een uitvoerig bericht over het
werk van Peyssonnel ,
door
Flourens opgesteld.
Misschien was
het dat uittreksel in de Philosophical Transactions waardoor een
natuuronderzoeker van die dagen , Trembley
namelijk, aangespoord werd om
weldra
zijne
hoofdstudie van
de zoetwaterpolypente maken, eene studie
die hem tot de
volkomene overtuiging van de
waarheid van
Peyssonnel's leer
bracht; en het is
zelfs wel mogelijk dat zonder
dezen krachti gen helper de
waarheid weder
volkomen in vergetelheidzou geraakt zijn.
Zoo moeielijk
viel het eene wetenschappelijke
ontdekking voort
te planten, die,
eenmaal aangenomen, met gemak door elken
onpartijdige nagedaan en bevestigd kan worden. Maar eene
onbevooroordeelde waarneming
der natuur was
in die dagen zeker eene nog
grootere zeld zaamheid dan
tegenwoordig.
Die zoo uiterst
langzame ont wikkeling van
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een goed begrip
over eene dierklasse die reeds
zoo lang, ten minste bij de liefhebbers der natuurlijke historie, bekend was, is hier
eenigszins uitvoerig geschetst, om
te doen opmerken
op welke breede
en diepe grondslagen het gebouw
van onze hedendaagsche natuurkennis steunt.
Beziet men de
afbeeldingen die
in dit opstel en
vooral die op bl.
305 en 310 voorkomen, dan zal
men moeten toestemmen dat de
op bloempjes gelijkende vormen
der diertjes, aan
een koraalgewas
zeker een in't geheel niet geringe,
hoewel dan ook
slechts oppervlakkige
overeen komst met eene
plant geven, en
het is te begrijpen
dat Oken nog in
1815 van de koralen durfde te
zeggen: "in der
daad zijn zij ook
echte planten,
maar hare bloemen zijn dierlijk
geworden." Het is
waar, in zijne latere werken heeft
hij dat gezegde
zoo niet herhaald.
Doch zoo is het
ons toch begrijpelijk waarom men
de koraleneen tijd
lang dierplanten of zoophyten
heeft genoemd *
waarom zij litho-

Fig. 5.

fungi* eginaia,

Rg. 8.

Fungia agaricifo;mis.
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phyten, steenplanten geheeten werden, toen
men aan hare
plantaardige natuur begon te twijfelen; en waarom,
toen men den dierlijken aard dier
schepselen hoe
langer hoe meer
begon te gelooven,
het woord zoophyten of dierplanten, werd
veranderd in phytozoon, plant dier, totdat men
eindelijk
algemeen den naam
van v e e l v o e ten, polypen,
aannam. De naam
van veelvoet is
echter ook niet
gelukkig gekozen;
immers deals stralen om de mondopening van het
dier staande organen, zijn geen
bewegings- maar
wel tast- en grijpwerktuigen. Doch
dat is nu eenmaal
zoo: het woord
polyp, koraalpolyp, heeft het
burgerrecht verkregen;— wij willen nu zien hoe
die koraalpolypen
er uitzien.
Het kan na tuurlijk hier mijn
doel niet zijn eene
uitvoerige ont leedkundige be schrijvingvan den
koraalpolyp met
alle daartoe noodige kunstwoor den te geven: een
algemeen denk beeld te verschaffen zij hier voldoende. De vorm
van den polyp die
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liet meest voorkomt, kan vergeleken worden bij dien gebouwen maken die tegelijk hunne woning en
van een beker met een krans van op wormen gelij- een versteend gedeelte van hun eigen lichaam zijn.
kende voelers om den rand. Een beter beeld even- Ondenkbaar groote hoeveelheden kalk worden door
wel vindt men in de zaaddoos van een papaver. deze nietige, slijmige schepseltjes uit het zeewater
Van binnen is zulk een zaaddoos, gelijk algemeen waarin zij opgelost is, afgescheiden, en tot gebouwen opgestapeld,
bekend is, door eene
Fig. 9.
die een belangrijk
menigte
midden gedeelte
van de korst
sckotten in kamers
der
aarde
vormen.
of afdeelingen verDoch voordat wij
deeld, enietsdergede bouwwerken der
lijks is ook bij de
koraalpolypen, de
polypen het geval.
koraalriffen beHet stervormige dekschouwen, bezien wij
seltje van de zaadeerst eenige vormen
doos stelt dan de
van de groepen die
krans van voelers of
het grootste aandeel
tentakels van den
hebben in het boupolyp voor. Gelijk de
wen van die riffen en
zaadkorrels aan de
eilanden, en vooral
tusschenschotjes van
van de groep die tede zaaddoos zitten,
genwoordig veelal
zoo zijn bij de polyden naam van mapen de voortplan dreporen draagt.
tings- en afschei De afbeelding gedingswerktuigen ook
merktfig. 1, stelt een
aan de tusschenmadrepoor voor, dien
schotten gehecht. De
men met den naam
voelers zijn hoi, en in
van stervormig kan
het midden van den
kenmerken; het is de
krans ligt de mond,
Dendrophjllia ramea.
Caryophyllia cyathus,
die tot de zeer eenvoudige, slechts een holte vormende maag voert. die de Middellandsche zee bewoont. Het diertje is
Het bovenste gedeelte van het diertje kan inge- grijs van kleur, en de voelers zijn grijs en zwart
trokken worden, even als een vinger van een hand- geringd. Het kalkachtige gedeelte, de polypenschoen dien men omkeert, en dan worden tevens stok genoemd, is bekervormig van gedaante. Men
de voelers als kleine wratjes ingetrokken. De uit- ziet hier duidelijk de tusschenschotjes als overeenwendige of huidbekomende met die van
Fig.

10.

de zaaddoos van een
dekking van den polyp bestaat uit drie
papaver.
lagen, waarvan de
De volgende afbeelbuitenste uit onreding, fig. 2, is die
gelmatige doorsehijvan een koraalpolyp
nende blaasjes sadie den naam van
mengesteld is. In elk
blaasje of eel ligt een
draagt: no. 1 is de
lange holle draad oppolypenstok zooals
gerold, die door den
hij in zee groeit, no.
polyp uitgestoken
2 van boven gezien,
kan worden, en waaren no. 3 is het komede hij de kleine
raaldiertje zelf, verdiertjes vangt waargroot voorgesteld.
van hij leeft. De huid- Dendrophyllia ramea. 1. Takje met polypen;
Men ziet duidelijk de
vergroot met teruggetrokkene polypen.
laag die onder die
krans van holle tenbuitenste eellenlaag ligt, is de eigenlijke huid van takels met den mond in het midden daarvan gehet dier, en deze scheidt de kalk af waaruit het legen. Dit dier bewoont de zee rondom de Sandkoraal of de polypenstok wordt gevormd.
wichs-eilanden.
Zoo zijn de diertjes gevormd, die, op den laagsten
De koraaldieren die men oculinen noemt,
trap der bewerktuigde wereld staande, de kalk- hebben een boomachtigen polypenstok. De diertjes
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zitten op een spiraallijn aan de uiteinden der echinata uit de Indische en Chineesche zee, fig. 7,
takjes of op den stam. De afgebeelde, fig. 3, is eji in de achtste Fungia agariciformis uit de Roode
de Oculina mrginea, die men ook wel wit koraalen Indische zee, fig. 8. Beiden zijn soorten die
noemt, hoewel zij zeer veel van het gewone roode zeer veel voorkomen, en in bijna alle verzamelingen
koraal verschilt, zoowel door hare structuur als gevonden worden.
Tot andere geslachten van koralen behooren de
door de polypendragende stervormige cellen. Deze
oculine leeft in de Middellandsche zee en in de vormen in de vijf volgende afbeeldingen voorgezeeen der keerkringen. Op de zelfde afbeelding steld. De eerste behoort tot de familie der madreziet men bij no. 2 een stukje van dezen polypenstok poriden, en draagt den naam van Dendrophyllia
ramea,fig. 9 en 10; een zeer fraai koraalgewas uit
vergroot voorgesteld.
De soort die voorheen Oculinaflabelliformis heette, de Middellandsche zee. De polypenstok gelijkt van
thans Stylasterflabelliformis geheeten wordt, en gedaante veel op een dikken boomstam met kort
op bladzijde 308 fig. 4, afgebeeld is, geeft ons afgekapte takken: soms wordt hij wel een half el
een duidelijk denkbeeld van de prachtige boom- hoog. Deze polypen hebben eene menigte voelers
vormige polypenstokken die het sieraad van vele met den mond daartusschen in het midden, en
verzamelingen uitmaken. De groote takken zijn zijn in vrij diepe holten gezeten. Reeds Peyssonnel
Fig. 11.

Fig* 12.

Porites furcata.

glad, en de kleineren met kleine knobbeltjes bedekt. kende deze polypen, en zegt er het volgende van:
Deze madrepoor bewoont de zee bij het eiland "Ik nam waar dat de uiteinden of toppen van de
Mauritius.
madrepore die men in het provengaalsch fenouil
De eerste afbeelding op bl. 309, fig. 5, stelt de de mer noemt, zacht en week waren, vol van eene
Astrea punctifera voor, een polyp van de familie derlijmige en doorschijnende vloeistof die in draden
astrei'den, die de Indische zee bewoont. De uitgetrokken kon worden, gelijk het slijm dat de
polypenstok spreidt zich als een korst over andere huisjeslakken of de naakte tuinslakken achterlaten.
voorwerpen uit, en wordt niet zelden op schelpen Die uiteinden waren schoon geel van kleur, van
zittende gevonden.
5 tot 6 streep dik en meer dan een vingerbreed
De Meandrina cerebriformis, in fig. 6 op bl. 308
lang. Ik zag dat er een dier in zat. Dat dier was
afgebeeld, behoort tot de zelfde familie als de een soort van inktvisch, of polyp, of zeenetel, of
vorige, en bewoont de zee bij Zuid-Amerika.
een visch van dien aard. Het lichaam van die
Tot de familie der fungi den behooren de zeenetel nam het midden in, het hoofd was in het
grootste polypenstokken. Fungiden zijn zij geheeten midden, omringd door verscheidene pooten, gelijk
omdat zij min of meer gelijken op sommige zwam- die der inktvisschen. Het vleesch van deze dieren
men die in het latijn den naam van fungi dragen. is zeer teder, laat zich kneden, en smelt zeer
In onze zevende afbeelding ziet men de Fungia gemakkelijk zoodra men er aan raakt" In fig. 9
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ziet men zulk een polypenstok verkleind voorge- dreporen af, en noemde hen milleporen. De afgesteld in zijn geheel; in fig. 10 bij no. 1 een tak beelde is Millepora alcicornis.
op natuurlijke grootte met zijne polypen; en bij
Zoo zien de wezens er uit die wij met prof.
no. 2 een gedeelte vergroot voorgesteld, met terug- Harting als een der sprekendste bewijzen van "de
getrokkene polypen.
macht van het kleine" in de huishouding der
De madreporen zijn in de keerkringszeeen zeer natuur mogen beschouwen. Want die kleine schepmenigvuldig, en nemen een zeer groot aandeel in seltjes verschaffen ons een der treffendste schouwspelen waarin wij
het bouwen der
rig. 13.
de natuur kunnen
riffen en eilanden
bewonderen. Die
die in onze dagen
zoo laag ontwikontstaan. Als een
kelde diertjes, die
der meest voorkonederige wezens,
menden ziet men
die slechts leven
i\fig. 11 Maom voedsel op te
dre]fbra plantaginemen en kalk af
nea op natuurlijke
te scheiden, die
grootte afgeb.eeld.
Dat er in elk kuilkleine
levende
tje een polyp leeft,
slijmhoopjes zoo
behoef ik zeker
zwak dat een vinniet weder te vergerdruk hun leven
tellen.
uitbluscht, werDe poriten,
ken in stilte en
een andere famionverpoosd in de
lie van koraalpodiepten van den
lypen, hebben een
oceaan, en boupolypenstok die
wen
eilanden
uit een netvormig
waarop de mensch
poreus weefsel bekan wonen,en die
Millepora alcicornu.
staat. De polypen
den mensch, hindie zulk een polypenstok bouwen, staan altijd zeer deren op zijn tochten, als hij de zeeen overtrekt
nauw met elkander in betrekking. Een voorbeeld waarin zij leven. Doch niet elk op zich zelf zijn zij
van het geslacht Forties ziet men in fig. 12: het zoo machtig: zij werken bij duizenden, bij millioenen
is de Forties furcata.
bijeen tot het zelfde doel: alien bouwen met verEindelijk, in fig. 13, een koraalpolyp die tot eenigde krachten aan het zelfde werk. Laat ons nu
de familie dermilleporen behoort. Eeeds Linne die bouwwerken van de koraalpolypen beschouwen.
scheidde de koralen die zich door hunne kleine
porien of polypencellen onderscheiden, van de ma-

{Wordt

vervolgd)

DE MENSCH VOOR DE GESCHIEDENIS.
(Vervolg

Maar wij zijn nog altijd in het alluvium; wij
spreken nog altijd over bewijzen van het bestaan
van den mensch op aarde, gevonden in aardlagen
die tot het hedendaagsche geologische tijdperk behooren. Wel hebben wij gezien dat er voor 4000
jaren reeds in Denemarken menschen leefden die
wapenen wisten te vervaardigen, en met kanoes in
zee gingen om te visschen; wel weten wij dat 6000
of 7000 jaar geleden Zwitserland reeds bewoond
werd door een volkstam die woningen bouwde op
palen in de meren, en die reeds gran en wist te
verbouwen, vruchtboomen te kweeken, en reeds
verscheidene soorten van huisdieren bezat; wel
weten wij dat er voor 12000 in Egypte reeds
beeldjes gebakken werden, en messen van koper

van bladz. 279.)

gemaakt, en dat er voor 30000 jaren reeds potten
werden gebakken en steenen voor het bouwen van
huizen; wel is het ons gebleken dat voor 6000 jaren
de menschen in Europa niet leefden als Adam
en Eva in het paradijs, maar dat zij toen reeds
moesten strijden tegen wilde dieren, en zich moesten
beveiligen door hutten en kleederen tegen de ruwheid van het klimaat; maar altijd nog zijn wij in
het alluviale tijdvak gebleven, en de vraag is nog
niet beantwoord: heeft de mensch niet nog veel
vroeger, tijdens het diluvium geleefd? Dit willen
wij nu onderzoeken.
Wij weten dat er in het diluvium overblijfselen
gevonden worden van thans in Europa uitgestorvene dieren, van mammoeten, rhinocerossen; beren,
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tijgers, hyena's enz. Nu spreekt het wel van zelf
dat, als men overblijfselen van den mensch of ten
minste bewijzen van zijn bestaan vindt in gezelschap van die genoemde dieroverblijfselen in onaangeroerde aardlagen van het diluviale tijdvak, daardoor bewezen moet worden dat tijdens
die dieren leefden ook de mensch tevens op aarde
bestond. En dit is werkelijk gebeurd: niet slechts
heeft men stukken van schedels en kaken, en
andere beenderen van menschen gevonden in echte
diluviale lagen, maar vooral ook heeft men vuursteenen wapenen en gereedschappen, door dien voorwereldiijken mensch gemaakt, gevonden in gezelschap van overblijfselen van den mammoet en de
andere meer genoemde diluviale dieren. Die vuursteenen wapenen, wiggen, bijlen, speerpunten,
messen enz. vooral zijn het, die ons het bestaan
van den mensch ten tijde van het diluvium bewijzen. Hiernevens zijn een paar van zulke vuursteenen
voorwerpen afgebeeld.

Vuursteenen werktuigen uit het diluvium.

Wonderbaar groot is het getal van zulke fossile
werktuigen, die men met bijlen, speerspitsen en
wiggen heeft vergeleken. Meer dan 1000 zijn in een
tiental jaren in het dal der Somme in een omtrek

van vier uur gaans gevonden. "Daaruit besluit ik,
zegt Lyell, dat een wilde volkstam, met het gebruik
van ijzer onbekend, zich langen tijd in die streek
heeft opgehouden.
Zulke steenen werktuigen werden het eerst bij
Abbeville ontdekt, en door Boucher de Perthes in
zijne Antiquites celtiques et antedilimiennes, in 1849 ,
besclireven. Ook te Amiens werd later eene menigte van die steenen werktuigen gevonden, en
dezen werden in 1855 door wijlen dr. Rigollot beschreven. Lyell zegt onder anderen het volgende:
"Ten opzichte van eene heldere voorstelling der
feiten behoef ik slechts naar het uittreksel uit de
verhandeling van Prestwich, in de berichten der
Royal Geological Society, te verwijzen, en voeg hier
slechts bij dat ik mij zelf, gedurende een kort bezoek
te Abbeville en Amiens, eene menigte dier vuursteenen werktuigen heb kunnen aanschaffen. Twee
dier bewerkte vuursteenen werden gedurende mijn
verblijf in het grind van St. Acheul gevonden, het
eene op eene diepte van 10, en het andere van 17
voet beneden den beganen grond. Ook George Pouchet
van Rouen heeft met eigen handen zulk een werktuig uit den bodem gehaald, gelijk voor hem door
Prestwich en Plower is gedaan. Het op krijt liggende
grind, waarin die werktuigen gevonden worden,
behoort tot het postpliocene tijdvak, wijl alle daarin
voorkomende land- en zoetwaterschelpdieren tot
thans levende soorten behooren."
Laat ons zien hoe men aan die voorwerpen gekomen is, en wat zij bewijzen.
In Frankrijk, tusschen Amiens en Abbeville, ligt
het dal van de Somme welks bodem uit wit krijt
met vuursteenen bestaat; het dal is ongeveer een
kwartier uur gaans breed, en zijne zij wanden rijzen tot eene hoogte van 70 tot 100 el opwaarts.
Het krijt, ofschoon het aan de hellingen van het
dal te voorschijn komt, ligt zelden bloot op de
oppervlakte der hoogvlakte, die grootendeels bedekt is door een leemlaag van ongeveer vijf voet
dikte, eene laag waaraan de vruchtbaarheid van
den bodem van Picardie voor een groot gedeelte
te danken is.
Op de hellende zijden van het dal vindt men,
liggende op het ontbloote krijt, twee grindbeddingen,
een bovenste en een onderste: beiden zijn bedekt met
rivierklei, en beiden bevatten beenderen van uitgestorvene dieren en tevens vuursteenen werktuigen.
De onderste grindlaag ligt niet veel boven het
tegenwoordige waterpas der rivier, de bovenste
daarentegen ligt op eene hoogte van dertig tot
veertig el boven het water.
Het was in de onderste grindlaag van Menchecourt, ten noord westen v^n Abbeville, dat de vuursteenen voorwerpen voor het eerst gevonden werden, die sedert zoo sterk de aandacht tot zich
hebben getrokken. Nu en dan werden er putten
of kuilen in dat grind gegraven, hetzij als men
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Niemand was in het eerst ongelooviger dan Dr.
steenen noodig had om de vestingwerken te herstellen, hetzij voor straatsteenen, hetzij men leem Rigollot, te dien tijde een beroemd geneesheer te
behoefde om er metselsteenen, moppenofklinkerts Amiens, die in het jaar 1819 eene verhandeling
van te bakken, en zoodoende vond men in het geschreven had over de fossile zoogdieren van het
grind beenderen van verschillende uitgestorvene Sommedal, en die zeer goed met de geologie van
viervoetige dieren, zooals van den mammoet en van dat dal bekend was. Doch hij toonde, als een echt
het neushoorndier, van paarden, runderen, herten, filosoof, voor overtuiging vatbaar te zijn. Hij werd
rendieren, leeuwen en hyena's, die aan Cuvier eindelijk overgehaald om Abbeville te bezoeken
ten einde de verzameling van Boucher de Perthes
werden gezonden, en in zijne Ossemens fossiles zijn
beschreven. Het was evenwel niet voor 1841 dat te bezien, en werd zoo getroffen door hetgeen hij
het opgraven van vuursteenen van eene bepaalde daar zag, dat hij onmiddellijk na zijne tehuiskomst
gedaante uit die zelfde grindbedding, ter kennis maatregelen nam om naar dergelijke vuursteenen
kwam van den heer Boucher de Perthes, een werktuigen in de grindputten bij Amiens te zoeken.
oudheidkundige van Abbeville, die in hun ruwen En daar, op een afstand van ongeveer 10 uren
en bijzonderen vorm een kenmerk zag dat zij ver- gaans van Abbeville, vond hij weldra een overvlocd
schillend waren van de gepolijste steenen wapenen van zulke voorwerpen, volkomen gelijkende op die
uit een later tijdvak, die gewoonlijk "wiggen" door Boucher de Perthes verzameld waren, niet
geheeten worden. Een nauwkeurige besclirijving alleen even ruw bearbeid als deze, maar daarenboven
van die vuursteenen werktuigen werd, zooals ik in de zelfde geologische stelling. In den loop van
boven reeds zeide, door hem gegeven in het eerste vier jaren verkreeg hij verscheidene honderden van
deel van zijne Antiquites celtiques, in 1847 uitge-die werktuigen, eenigen uit grind, beantwoordende
geven, waarin hij hen als antediluviaansch beschreef, aan dat van Menchecourt, en anderen uit de putten
omdat zij te voorschijn kwamen uit de onderste van St. Acheul, ongeveer een uur gaans ten zuidbeddingen van de vorming die men het diluvium ge- oosten van Amiens, waar de grindbedding een terras
heeten heeft. Hij bewees dat zij op verschillende diep- vormt, liggende op eene zacht hellende krijtlaag
ten — dikwijls van 20 tot 30 voet — in het zand of en bedekt met een fijne klei, welker oppervlakte
grind gevonden worden, uitsluitend in lagen die bijna zich ongeveer dertig el boven het tegenwoordige
onmiddellijk op het witte krijt liggen; en hij vestigde waterpas der Somme bevindt. Volkomen daardoor
de opmerkzaamheid op hunne vereeniging met been- tevreden gesteld, verloor Dr. Rigollot geen tijd, en
deren van dieren, die eveneens antediluviaansch zijn. maakte zijne bekeering bekend door eene verhanGelijk het gegaan is met vele andere ontdekkingen, deling, in 1854 uitgegeven, bevattende goede afbeeldie in tegenspraak waren met de eene of andere dingen van de bewerkte vuursteenen met zorgvuldige
aangenomene leer, zoo ging het ook met die van sectien van de beddingen. Deze waren geteekend
Boucher de Perthes. Yelen konden geen geloof slaan door den heer Buteux, een ingenieur bij zonder voor
aan de bewering dat er kunstwerken, hoe ruw dat werk geschikt, daar hij vroeger eene goede
dan ook, gevonden werden in onaangeroerde lagen beschrijving van de geologie van Picardie gegeven
van zulk een hoogen ouderdom. Weinig geologen had. In zijne verhandeling bewees Dr. Rigollot ten
bezochten Abbeville in den winter als de opgravingen klaarste, dat de vuursteenen werktuigen niet gevongedaan werden, wanneer zij de beste gelegenheid den werden in de korst van teelaarde, noch inde
zouden hebben gehad om de doorsneden te bestudee- klei met land- en zoetwaterschelpdieren daaronder,
ren, en te beoordeelen of die werktuigen werkelijk maar wel in de lager liggende beddingen van grof
op natuurlijke wijze geraakt waren in de zelfde lagen vuursteengrind, veelal twaalf, twintig of vijf-enmet de beenderen van den mammoet, den woldra- twintig voet beneden de oppervlakte, juist zooals
genden rhinoceros en andere uitgestorvene zoogdie- vroeger door Boucher de Perthes beweerd was dat
ren. Sommige, in de Antiquites celtiques afgebeeldezij te Abbeville voorkwamen. En het scheen een
voorwerpen waren zoo ruw van vorm, dat velen zich besluit, gewettigd door de feiten, dat die vuursteenen
verbeeldden dat zij die gedaante slechts hadden voorwerpen en hunne makers tijdgenooten waren
verkregen ten gevolge van eene toevallige omstan- geweest van de uitgestorvene zoogdieren, welker
digheid, een breuk enz. Anderen vermoedden dat overblijfselen in de zelfde aardlagen gevonden
er bedrog in het spel was, en dat zij door de werden.
Nadat de onderzoekingen van Boucher de Perthes
werklieden gemaakt waren om hen voor geld te
verkoopen; terwijl nog anderen beweerden dat de en van Rigollot bekend geworden waren, vestigden
aardlagen waarin die steenen voorwerpen gevonden ook andere, vooral engelsche geleerden hun aanwerden, aangeroerde en verplaatste grindbeddingen dacht op dit belangrijke punt. Het zou ons hier te
moesten zijn, en dat de bewerkte vuursteenen met ver voeren als ik alles wilde melden wat door
de mammoetsbeenderen vermengd geraakt waren, beroemde mannen al gedaan is om de waarheid
lang nadat dat dier en zijne tijdgenooten hadden in dezen op te sporen. Geleerden als Falconer,
Prestwich, John Evans, en Lyell reisden naar
opgehouden te bestaan.

KENNIS EN KNST.

315

Amiens en Abbeville om uit eigen oogen te zien, waarschijnlijk roofdieren zich aan de overgeblevene
en te onderzoeken, en om met eigen banden vuur- kluifjes vergast hadden na den afloop vandeplechsteenen bijlen te halen uit onaangeroerde grindlagen, tigheid. Hooren wij wat Lyell van die begraafplaats
vermengd met mammoets- en andere zoogdierbeen- zegt:
deren. En uit dat nauwkeurige onderzoek bleek
"Lartet heeft voor eenigen tijd een zeer uitvoerig
het hun 1°. dat de bewerktuigde vuursteenen door verhaal in het licht gegeven van het vinden van
menschenhanden waren gefatsoeneerd; 2°. dat zij een begraafplaats uit het postpliocene tijdvak, bij
oorspronkelijk behoorden in de lagen waarin zij Aurignac, niet ver van den voet der Pyreneen. Ik
gevonden werden, en niet door eene latere toe- heb het genoegen gehad de fossile beenderen en
vallige omstandigheid daarin gekomen waren; 3°. kunstwerken te zien die door hem uit de grot verdat zij in die lagen voorkwamen te gelijk met been- kregen waren, en met hem over het onderwerp te
deren van thans uitgestorvene zoogdieren; en 4°. spreken en brieven te wisselen, en kan niet anders
dat uit den toestand der beenderen bleek dat die zien of zijne besluiten moeten gezond en wel gedieren geleefd hadden ten tijde van het ontstaan grond zijn.
der lagen, en dat zij gevolgelijk degelijktijdigheid
"Aurignac ligt in het departement der Haute
van den menseh met die diersoorten bewezen. En Garonne, aan een uitlooper der Pyreneen. Niet
in eene verhandeling, op den 27sten Mei 1862 voor de ver van die plaats verwijderd is de kleine heuvel
Royal Society voorgelezen, voegde Prestwich er bij, van Fajoles, ongeveer zestig voet boven eene beek,
dat de geologische veranderingen die sedert het af- Rodes geheeten, die aan zijnen voet vloeit. Die
zetten van de bovenste grindlaag moeten zijn voor- heuvel bestaat uit nummulitenkalk, die naar het
gevallen, niet verklaard kunnen worden dan door noordwesten een steilen trap vormt, waarin nu,
een verloop van tijd aan te nemen, ver overtreffende ongeveer veertig voet boven de beek, een grot
alles wat door een enkel aangenomen stelsel van ziehtbaar is, die zich oorspronkelijk opende op het
tijdrekenkunde wordt toegestaan.
terras dat een weinig naar het dal afhelt.
Die vuursteenen werktuigen waren dus tot voor
"Tot in het jaar 1852 was de mond dier grot
eenigen tijd het eenige bewijs dat de mensch verborgen achter een hoop kleine kalksteenbrokken
reeds in het tijdvak van het diluvium geleefd had. en aarde, die door den regen van de heuvelhelling
Wel is waar vond men niet slechts op sommige was nedergespoeld.
plaatsen in Frankrijk, maar ook in Engeland en
"In dat jaar bespeurdeeen arbeider, Bonnemaison
elders zulk eene menigte van die voorwerpen bij een geheeten, die bezig was met het herstellen der
dat men tot de overtuiging kwam dat er op die wegen, dat konijnen die door jagers vervolgd wervindplaatsen eens, om het zoo te noemen, fabrieken den , ontvluchtten in een gat dat zij in den puinhoop
van vuursteenen werktuigen waren geweest. Wel *gegraven hadden. Zoo ver hij kon met zijn arm
is waar vond men ook in aardlagen die tot het in dat gat dringende, haalde hij er tot zijne verdiluvium gerekend moeten worden, stukken van bazing een der lange beenderen van een menschenschedels en kaken met tanden van den voorwe- geraamte uit. Zijne nieuwsgierigheid werd daardoor
reldlijken mensch, zooals in de holen van En- opgewekt, en vermoedende dat het gat met een
gis en Engihoul, de beroemde schedel in het onderaardsch hoi in verband stond, groef hij midNeanderthal bij Dusseldorf gevonden, en later te den door den puinhoop heen, en bereikte in weiMoulin Quignon een onderkaak in eene vuursteen- nige uren een zwaren steen die rechtstandig voor
voerende grindlaag, nevens vuursteenen bijlen en den ingang geplaatst was. Dien steen verwijderd
mammoetstanden, doch al die dingen bewezen hebbende, ontdekte hij eene holte van zeven of
wel het bestaan te dien tijde van den mensch, acht voet hoog, tien breed en zeven diep. Zij was
maar van zijne levenswijs en gewoonten wist men bijna vol beenderen, waaronder twee heele scheniets, en ook scheen het of de nacht der tijden te dels, die hij terstond voor menschenschedels herzwart was om te kunnen hopen ooit daaromtrent kende. Het volk van Aurignac, verwonderd van te
eenige ophelderingen te zullen verkrijgen. Maar vernemen dat er zooveel menschelijke overblijfselen
zie, wat gebeurt er? Daar verschijnt in het XV de op zulk eene eenzame plaats gevonden waren, liep
deel van de Annates des mines een geschrift vannaar de grot, en Dr. Amiel, de maire van die plaats,
den franschen geleerde Lartet betreffende het vin- beval dat alle beenderen er uit genomen en op het
den van een begraafplaats uit het diluvium nabij gemeentekerkhof ter aarde besteld moesten worden.
de stad Aurignac, en daaruit leerde men de vol- Doch voordat dit gebeurde, onderzocht hij, als gegende hoogst belangrijke feiten kennen, namelijk neeskundige kennis van de anatomie hebbende,
dat de menschen tijdens het diluvium hoogst waar- die beenderen, en door het tellen van de gelijkschijnlijk hunne dooden begraven hadden in grotten, namige beenderen bleek het hem dat zij aan niet
dat zij lijkmaaltijden hadden gehouden bij den minder dan zeventien geraamten moesten behoord
ingang der grotten, dat zij daarbij onderscheidene hebben, van beide sexen en van elken ouderdom,
dieren hadden gebraden en opgegeten, en dat hoogst- sommigen zoo jong dat de verbeening van enkele
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beenderen onvolkomen was. Ook merkte bij op dat
de voiwassenen van eene kleine gestalte geweest
moeten zijn. Ongelukkig werden de schedels gedurende het vervoer beschadigd, doch wat nog erger
is, na een tijdsverloop van slechts acht jaren, toen
Lartet Aurignac bezocht, was de doodgraver niet
in staat hem de juiste plaats aan te wijzen
waar het graf gemaakt was waarin men de beenderen had geworpen, zoodat deze rijke oogst van
ethnologische kennis voor eeuwig voor den oudheidkundige en den geoloog schijnt verloren te zijn.
"In 1860 zag Lartet de overblijfselen van eenige
uitgestorvene zoogdieren en eenige voorwerpen van
kunst, die gevonden waren toen Bonnemaison eerst
door de bedding onder den puinhoop groef, benevens andere voorwerpen die uit het binnenste der
grot gehaald waren. Hij besloot daarop om systematisch te onderzoeken wat er nog ongeschonden
overgebleven was van de voorwerpen binnen en
buiten de grot. Met behulp van eenige knappe
werklieden ging hij aan het graven, bestuurde zelf
hunne werkzaamheden, en vond buiten de grot, liggende op het hellende terras, eene laag asch en houtskool ongeveer zeven duim dik, die zich over zes of
zeven vierkante el uitstrekte, en tot den ingang
van de grot liep, maar niet.verder; ook waren
er geen asch of houtskool binnen in de grot. Onder
de asch buiten de grot lagen stukken splijtbare zandst'een, die eens gloeiend geweest waren: zij lagen
op een vlak gemaakt gedeelte van den nummulitenkalksteen, en schenen een haard gevormd te
hebben. De naaste plaats vanwaar zulke zandsteenplaten aangebracht konden zijn, was de overzijde
van het dal.
"In de asch en de daar boven liggende aardlaag
die de asch van het puin scheidde, vond men eene
groote verscheidenheid van beenderen en werktuigen,
en van de laatsten niet minder dan een honderdtal
vuursteenen voorwerpen, messen, werpsteenen, slingersteenen, en daaronder een van die kwaVtsbrokken
met vele facetten, die kernen, cores of nuclei
geheeten worden, waarvan vuursteenen messen of
pijlspitsen afgeslagen waren: dat voorwerp scheen
te bewijzen dat eenige werktuigen bij gelegenheid
op de plaats zelve vervaardigd waren.
"Onder de voorwerpen die buiten de grot lagen,
vond men een ronden steen, op beide zijden plat
gemaakt en met een kuil in het midden, van een
gesteente gemaakt dat niet tot die streek der Pyreneen behoort. Dit instrument wordt door de deensche
oudheidkenners voorondersteld gediend te hebben
om door handige slagen de kanten van vuursteenen
messen af te slaan, waartoe de duim en vingers
tijdens de bewerking in de beide kuiltjes geplaatst
werden. Onder de beenen werktuigen waren er
pijlen met weerhaken, en andere wapenen van
rendier-geweien gemaakt, alsmede een priem of
dolk gevormd uit het vastere gewei van eene ree.

Dit werktuig was zeer goed gevormd, en zoo wel
bewaard gebleven dat het nog gebruikt kon worden
om een taaie dierehuid te doorboren.
"Door de zelfde asch en aarde verspreid lagen
beenderen van verschillende diersoorten, zooals
van beren, wolven, vossen, en andere roofdieren,
maar ook vooral van plantetende dieren, namelijk
herten, rendieren, wilde zwijnen, runderen en ook
van mammoeten en neushoorndieren. Die planteneters sehijnen tot spijs gediend te hebben, misschien
wel bij de lijkmaaltijden die waarschijnlijk voor
de grot gehouden zijn.
"Voor de groote steenplaat die de deur vormde
vond men geen enkel mensclienbeen, doch achter
dien steen werden, met losse aarde vermengd, de
overblijfselen van zeventien menschelijke individuen,
behalve nog eenige voorwerpen van kunst en dierenbeenderen gevonden. Wij weten niet hoe die
beenderen gerangschikt lagen toen zij het eerst
ontdekt werden. Lartet leidt uit de geringe hoogte
van de grot af dat de lijken samengebogen waren
en in een zittende houding geplaatst: eene houding die, gelijk bekend is, aan de meeste lijken in
de graven van oude tijden gegeven is.
"Met de menschenbeenderen in de grot vermengd,
zooals zij het eerst door Bonnemaison gevonden
zijn, lagen kleine ronde platte plaatjes van eene
witte schelpachtige zelfstandigheid, gemaakt van
eene soort van hartschelp, Cardium, in het midden
doorboord alsof zij tot een armband ingeregen waren
geweest. Ook vond Lartet een hoektand van een
jongen holenbeer, welks kroon van zijn verglaasel
ontdaan was, en gesneden tot eene gedaante die
misschien den kop van een vogel moest verbeelden.
Die tand was overlangs doorboord, als om hem
bij wijze van versiersel of amulet op te hangen.
Ook vond men in de grot een vuursteenen mes dat
klaarblijkelijk nooit gebruikt was, en in dit opzicht
zeer verscliilde van de vele gebruikte messen die
buiten de grot gevonden zijn, zoodat het te vermoeden is dat dit mes, gelijk de andere kunstwerken, daarin geplaatst was als een gedeelte van
de begrafenis-ceremonien."
En wat leert ons nu die merkwaardige vondst
van menschen- en dierenbeenderen en bewijzen van
menschelijke industrie? Dit, dat de grot van Aurignac wel geen nieuwe bewijzen voor de oudheid
van het menschelijke geslacht op aarde voegt bij
de vele andere bewijzen die wij reeds hadden, bestaande in vuursteenen bijlen en speerpunten uit
het diluvium — immers die in de grot gevonden zijn
bewijzen niet dat zij ouder zijn dan die wij reeds
kenden — maar zij leert ons iets anders: zij leert
ons dat er ten tijde waarin zij tot begraafplaats
diende, reeds menschen bestonden in den edelsten
zin des woords, menschen die met rede waren
begiftigd. Immers als wij hier aan den noordelijken
voet der Pyreneen staan voor een begraafplaats
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met menschelijke overblijfselen, die door de vrienden en betrekkingen van den overledene daar zijn
nedergelegd — als wij hier voor de deur van het
graf de overblijfselen van de lijkplechtigheid vinden, en binnen in de grot de bewijzen dat er
vleeschspijzen in zijn nedergelegd, tot voedsel voor
den doode op zijn reis naar het land der geesten,
en wapenen om in andere jacht velden het reuzenhert, den holenleeuw, den holenbeer en den woldragenden rhinoceros te jagen — dan is het ons
ten minste gelnkt kennis te verkrijgen van het
bestaan van begrafenis-plechtigheden, en, wat nog
veel belangrijker is, van het geloof aan een toekomstig leven, vele dtiizende eeuwen geleden, in een
tijd lang voor dien waarvan de geschiedenis of de
overlevering spreekt. Onbeschaafd en bijgeloovig
mag de europeesche wilde van dien lang verledenen
tijd geweest zijn, toch verdiende hij, door het
koesteren van de hoop op een leven hiernamaals,
den titel van "edel", den titel van mensch in den
verhevensten zin van het woord. En die mensch
leefde reeds tijdens het diluvium, het tijdvak der
aardgeschiedenis, dat het onze, het hedendaagsche,
is voorafgegaan. Hij leefde toen er in Europa nog
olifanten en neushoorndieren, hyena's en leeuwen
leefden, toen ons vaderland nog onder de wateren
bedolven lag. Zou de ouderdom van het menschelijke geslacht 6000 jaren niet ver overtreffen?
Men heeft wel eens beweerd dat de waarheid
van het Christendom, als eene openbaring van God,
ten eenen male verviel als het blijken mocht dat
Mozes het boek Genesis niet geschreven heeft.
Zouden wij de hoop op onze geestelijke zaligheid
moeten vestigen op de nauwkeurigheid van de
twee geslachtregisters van de zonen van Adam en
de zonen van Sem, of zouden wij verstandiger doen
met aan te nemen, dat, daar geen bijbelsch verhaal
de lengte van duur van het tijdvak voor Abraham
chronologisch opgeeft, wij vrijheid hebben om de
eerste verschijning van den mensch op aarde zoo
ver terug te schuiven als na wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk blijkt te zijn?
Zeker, de Bijbel is ons niet gegeven tot. een
handboek voor de chronologie van het menschelijke
geslacht, evenmin als tot een handboek voor de aardkunde, de sterrekunde of de natuurlijke historie.
Er zijn nog altijd menschen die meenen dat het
strijdig is met den godsdienst te gelooven dat de
mensch veel langer dan 6000 jaren op aarde geleefd
heeft; menschen die meenen dat het zonde is te
gelooven dat er voor 30000 jaren reeds menschen
in Egypte leefden, en die niet willen aannemen
dat, vele duizende eeuwen misschien voor die oude
Egyptenaren, Frankrijk en Engeland reeds door
menschen bewoond waren, tegelijk met olifanten
en beren en andere zoogdieren die thans in die
landen uitgestorven zijn. Toen Galilei leerde dat
de aarde rondom de zon wentelde, werd hij voor
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een ketter en ongeloovige gehouden, en genoodzaakt de waarheid te loochenen, wilde hij niet ter
dood gebracht worden. Toen Newton, een oprecht
godsdienstig man, zijne leer der zwaarte bekend
maakte, beweerde Leibnitz dat zij strijdig was met
den natuurlijken godsdienst. Die tijd is lang voorbij;
tegenwoordig is er geen mensch die het niet volkomen eens is met Newton's leer. Het zal met het geloof
aan den zeerhoogen ouderdom van het menschelijke
geslacht gaan, zooals het met het wentelen van de
aarde rondom de zon, zooals het met Newton's theorie
der gravitatie en vele andere groote waarheden gegaan is—het zal eens algemeen aangenomen worden.
Ik wil dit opstel besluiten met een gezegde van
prof. Agassiz, ook, even als Galilei en Leibnitz
en Newton, een oprecht godsdienstig man, namelijk "dat als een nieuw en treffend feit in de
wetenschap aan het licht gebracht wordt, het volk
eerst zegt: "het is niet waar," daarna: "het is
strijdig met den godsdienst," en ten laatste: "dat
iedereen het reeds lang geweten heeft."
HET OOG VAN DEN MENSCH IN DE WAARNEMING
DER NATUUR.

Help u zelven, is de beste raad dien men
iemand kan geven die behoefte aan hulp heeft.
Zie uit uw eigen oogen, zie zelf, is de beste
raad dien men hem kan geven, die de verschijnselen der natuur wil leeren kennen. Zelf heet de
schoolmeester wiens lessen het meeste waard zijn.
Denatuuronderzoeker, de schilder, de beeldhouwer,
de dichter, iedereen zonder onderscheid wien het
om waarheid te doen is, kan niets beters doen als
te leeren zien. Maar het zien is een kunst die geleerd
moet worden. Het gezicht is een vermogen, het
zien is een kunst. Het oog is een toestel, een
werktuig, maar het is geen zelfwerkend werktuig;
het oog ziet in 't algemeen slechts wat het tracht
te zien. Gelijk een spiegel kaatst het 't beeld van
het voorwerp terug, dat er voor staat, maar het
kan zoo ongevoelig als een spiegel zijn, en het is
volstrekt niet noodzakelijk dat. het oog ziet en vat
wat er in teruggekaatst wordt. Paludan Mtiller, een
deensch dichter, zegt zeer te recht in zijn tooneelspel
getiteld Kong Rene's Batter:
I troer, at Synets Sands er lagt i Oiet,
Men dette hun er Redshah. Synet strommer
Fra Sjaelens Dyb, og Oietsfine Nerver
Gaae ud fra Hjernens hemmelige Vaerksted.
hetwelk vertaald luidt:
Gij meent dat het zien in net oog gelegen is,
Maar dit is slechts een werktuig. Het zien stroomt
Uit de diepten van de ziel, en defijne zenuwen van het oog
Gaan uit van de geheimzinnige werkplaats der hersenen.

Men heeft er over get wist of de zuiver stoffelijke
gevoeligheid van het oog voor verbetering en ver-
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edeling vatbaar is. Door mannen van grooten naam kleinsten zijn ten minste een duim en meer hoog.
is beweerd dat de natuurlijke scberpte van geen Die letters worden geschreven door het krijt tusschen
enkele onzer zintuigen door oefening verboogd kan duim en vingers te vatten, en de pols, den elleboog
worden, en derhalve dat de kleinste bijzonderhe- en den schouder gepaste bewegingen te doen maken,
den van het beeld dat op het netvlies gevormd maar niet door bewegingen van de vingerleden.
wordt, even volkomen zijn in het ongeoefendste En echter, zoodra den leerling die zoo de letters
als in het meest geoefende orgaan. Doch hieraan te schrijven geleerd heeft, een pen in de hand
mag men twijfelen, daar het door iedereen toege- gegeven wordt, is zijn handschrift, ofschoon voortstemd wordt dat het vermogen van veel waar te gebracht door een geheel verschillend stel spieren
nemen en van snelle onderscheiding door eene wel en geheel andere spierbewegingen, namelijk van die
geleide oefening zeer versterkt kan worden. Het der vingers, volkomen gelijk van kenmerken aan
treffen van het wit, zoowel met vuurwapens als met dat hetwelk hij vroeger op het bord schreef.
andere werptuigen, hangt meer van de oefening van
het oog af dan gemeenlijk voorond erst eld wordt.
DE STEMVORK.
Bij het schieten op de gewone wijze met het geweer
De stemvork die aan het hof van Lodewijk XVI
dient de loop tot een richtsnoer voor het oog, maar
aangenomen
was, gaf volgens Sauveur 810 triler zijn ook jagers die schieten met de kolf op de heup.
lingen
in
de
seconde.
De duitsche natuurkundigen
In dit geval, even als by het werpen van den strik,
den lasso en den bolas, bij het gooien met het bowie- die in 1834 te Stuttgard vergaderd waren, hebben
mes, bij het slingeren van den boemerang, en van den voor de normale la 880 enkelvoudige trillingen in
javelin, of bij het werpen met een steen, zoowel als de seconde aangenomen. Doch in de schouwburgen
bij het gebruiken van den blaaspijp, en het schieten van de voornaamste steden van Europa bediende
met pijl en boog, worden de bewegingen van de men zich altijd nog van verschillende stemvorken.
hand en den arm geleid door de geheimzinnige Voor 1859 had de la 896 trillingen in de Groote
sympathie die er tusschen het oog en de spieren Opera en in het Theatre Italien te Parijs. Oude
orgels bewijzen dat de la voorheen veel lager was.
en zenuwen en peezen van het lichaam bestaat.
De
stemvork of diapason is sedert Lodewijk XVI
De Indianen die aan de Amazone en hare bijridus
ten minste een majeur hooger geworden. Deze
vieren wonen, schieten schildpadden met een pijl
waaraan een lang touw en een drijver bevestigd is. opklimming die men overal in Europa heeft waarAve-Lallemant zegt daaromtrent in zijn werk getiteld genomen, schijnt geweten te moeten worden aan
de het
instrumentmakers, die steeds geneigd zijn om
Die Benutzung der Batmen am Amazonenstrom
den
toon van hunne instrumenten te verhoogen,
volgende: "Daar de pijl, als hij onmiddellijk op de
zwemmende schildpad gericht werd, het dier onder om zoodoende den klank te versterken. Om die
een zeer kleinen hoek zou treffen, en van de gladde stijgende beweging, zoo ten nadeele van de zangen natte schaal zou afglijden, zoo hebben de jagers stem, te keeren, is bij een besluit van den minister
een bijzondere wijze van schildpadden te schieten. van Binnenlandsche zaken van Frankrijk, van
Zij kunnen nauwkeurig de spanning van hunne den 16den Februari 1859, de normale diapason
spieren, de snelheid van den stroom, den afstand en bepaald op 870 enkelvoudige trillingen in de seconde,
de grootte van de schildpad berekenen, en schieten wat 870 X | = 552 voor ut3 en 130,5 voor de lage
de pijl rechtstandig in de hoogte, zoodat hij bijna ut van de violoncel geeft. Op een temperatuur van
verticaal op de schaal van de schildpad nedervalt 15° op den honderddeeligen thermometer geven de
en er in steken blijft." Dergelijke berekeningen — stalen stemvorken het getal 870: de toon daalteen
als men zulke physico-mentale werkingen bereke- weinig als de temperatuur hooger wordt.
ningen mag noemen — worden ook gedaan bij het
gebruiken van andere dingen waarmede men werpt,
want geen enkel projectiel vliegt in een zuiver rechte
lijn naar het doel. Maar een groote oefening, een
goede dressuur van het oog is de grondslag van dit
alles, en het treffen van het doel hangt bijna geheel
van de macht van dat werktuig af, welks bevelen
blindelings en terstond door de spieren worden
uitgevoerd, namelijk van de hersenen.
Een ander bewijs hoe de ledematen door het oog
bestuurd worden, is in doofstommen-instituten waargenomen, en in andere scholen waarin de leerlingen
eerst geleerd worden met krijt op het bord te
schrijven, voordat zij met de pen op papier leeren.
Zij schrijven op het bord met groote letters: de

GOD IN DE NATUUR.

De wereld is niet volmaakt: geen wereld is het;
God alleen is volmaakt. Onder de krachtigste tegenwerpingen tegen het panthei'smus behooren de
onvolmaaktheden van het heelal. Als het heelal
God was, waarom dan de sterren die verdwenen,
de soorten die uitgestorven zijn?
Neem God uit de natuur, en er blijft slechts een
oceaan van leven over, die eeuwig zijne golven
voortrolt, en die zelve zonder verstand, zonder wil,
zonder liefde en zonder leven is.
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wel voor heel andere en veel grootere zaken weet
te zorgen. Mijn eenig en onophoudelijk streven is
om in mijne composition de gevoelens van mijn hart
In 1830 zei Goethe van den man wiens portret uit te drukken, zonder mij om iets anders te bewij op hi. 320 afgebeeld zien: "die jongeling is onder kommeren; als ik een stuk geschreven heb waarbij
een gelukkig gesternte geboren." En waarlijk, men ik mij aan mijne inspiratie heb overgegeven, verkan zich nauwelijks een levenslot verbeelden, ge- beeld ik mij mijn plicht gedaan te hebben. Dat geeft
lukkiger dan dat van Felix Mendelssohn. Uit eene mij dan roem, eer, ridderorden en snuifdoozen, zonadellijke en rijke familie geboren, van nature tot der dat ik er om vraag. Meent gij echter dat ik
het goede geneigd, verstandig, ijverig, begeerig iets verzuim om mijne composition volkomener te
naar kennis, begaafd met eene wonderbaar groote maken of om mij zelven te volmaken, zeg mij dan duigescliiktheid voor de muziek, van een gelijkmoe- delijk en recht uit wat het is en wat ik doen moet.
dig, opgeruimd en beminnelijk karakter; waarlijk, Dat zou zeker een ernstig verwijt zijn. Ge wilt
welke goede gaven hadden de feeen die zijne wieg dat ik slechts opera's zal schrijven, en meent dat
omzweefden hem onthouden? In de oude talen was ik verkeerd doe met het niet reeds sedert lang gehij ver gevorderd: op zeventienjarigen leeftijd gaf daan te hebben; maar ik antwoord daarop: Geef
hij eene vertaling van Terentius' tooneelspel An- mij een geschikten tekst in handen, en ik neem op
dria in het licht. Hij teekende met smaak, en mij om binnen eenige maanden dien te componeeren;
had met voordeel gebruik gemaakt van de lessen want eene opera te schrijven is mijn dagelijksch verin wijsbegeerte en natuurkunde die hem gegeven langen. Kent gij iemand in staat om mij een libretto
waren. Op achttienjarigen leeftijd nam hij bijna den te schrijven, noem hem mij in Godsnaam, ik zoek er
eersten rang onder de componisten in, door zijne altijd naar. Maar is het dan beter om, in afwachting
van een operatekst, gesteld dat de mogelijkheid om er
ouverture van der SommernacMstraum. Zijn pianospel werd te recht door alien die hem hoorden be- een te krijgen, bestaat, in 't geheel niets te doen ?
wonderd. En eindelijk, wat wel een zeldzaam geluk Als ik verscheidene kerkelijke muziekstukken gewas, zijn vader, een der grootste bankiers van schreven heb, deed ik het omdat het eene behoefte
Berlijn, wel verre van zich tegen zijne roepingvan voor mij was, op de zelfde wijze als men soms
muziekant te verzetten, was verstandig genoeg om behoefte \ieeft om zeker boek te lezen, bij voordie aan te moedigen, en ried hem aan, toen hij beeld den Bijbel, of een ander, en dat juist dat
eenentwintig jaar oud was, om te gaan reizen in boek ons voldoening geeft. Dat die composition eenige
Duitschland, Zwitserland, Frankrijk, Italie en En- overeenkomst hebben met die van Sebastiaan Bach,
geland, om daar zijn talent te ontwikkelen, zijn kan ik niet helpen, want ik heb haar geschreven,
naam bekend te maken, en met groote mannen be- regel voor regel, onder den indruk van het oogenblik; en als de woorden den zelfden indruk op mij
kend te worden.
In 1830 ging Felix Mendelssohn op reis, en tot gemaakt hebben als op den ouden Bach, kan het
in den zomer van 1832 bleef hij buitenlands. De niet anders of dat moet mij pleizier doen. Gij gebrieven die hij in die twee jaar aan zijne familie looft toch niet dat ik zijne manier volg zonder er
schreef, zijn bewaard gebleven: zij leeren ons den iets van het mijne bij te doen? Zulk een werk zou
schrijver achten en liefhebben. Uit die brieven blijkt mij zoo tegenstaan dat ik geen enkel stuk geheel
zijn afkeer van alles wat naar kwakzalverij zweemde; zou kunnen eindigen. Ook heb ik, sedert wij elkander
en hoe hij strenger tegen zich zelven dan tegen niet gezien hebben, eene groote compositie gemaakt,
anderen was. De volgende brief schetst zijn be- die misschien wel indruk op het publiek zal maminnelijk karakter zoo juist, dat wij dien hier wil- ken: de WalpurgisnacJit van Goethe. Ik heb dat
len overnemen. Hij werd gezonden uit Milaan, den slechts ondernomen omdat ik er zin aan had en
het onderwerp mij inspireerde, maar aan de uit15den Juli 1831, aan een beroemd tooneelspeler.
"Ge neemt het mij kwalijk dat ik reeds twee en voering heb ik in't geheel niet gedacht. Doch nu
twintig jaar oud en nog niet beroemd ben. Ik kan die compositie gereed is, bespeur ik dat zij zeer
daarop niets anders antwoorden als dit: dat als God goed voor een groot orkest kan dienen, en in het
eerste concert dat ik te Berlijn zal geven, moet gij
gewild had dat ik op twee en twintig jarigen leeftijd
de hoofdpartij zingen. Ik heb altijd waargenomen dat
beroemd zou zijn, ik het waarschijnlijk thans reeds
de stukken die ik geschreven heb zonder in het minst
wezen zou; maar, wat mij betreft, ik kan het niet
er om te denken hoe het publiek die vinden zou,
helpen, want ik schrijf evenmin om beroemd te
juist die waren welke het best aan het publiek beworden als om een plaats als kapelmeester te krijvielen. Al wat ik hier zeg, is slechts om u te begen. Als die beide dingen mij overkomen, is het
wijzen dat ik wel degelijk ook om den uitslag
mij zeer wel, maar zoo lang ik juist niet genooddenk; maar echter nooit vooraf, altijd als het reeds
zaakt ben voor den broode te schrijven, is-het mijn
geschreven is. Wie drommel zou anders ook muziek
plicht te schrijven wat ik gevoel en zoo als ik gekunnen schrijven; wie zou het minst positieve ter
voel, en de uitkomst over te laten aan Hem die
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY.
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Tot de voornaamste werken van dezen beroemwereld kunnen doen (en daarom houd ik er zooden toondichter behooren: muziek voor den Walveel van) en tevens om het positieve denken?
"Maar genoeg van dit gekibbel, ik zou waarlijk purgisnacht, voor den Panlus, voor de Antigone,
haast knorrig en ongeduldig beginnen te worden, en den Sommernachtstraum, de Athalia, den Elias en

Felix Mendelssohn Bartlioldy.

ik had mij toch voorgenomen geen van beiden te zijn." andere beroemde werken. Een opera, Lorelei, en
Dit weinige zij hier genoeg om een blik te slaan een oratorium, Christus, bleven onvoltooid. Menop het beminnelijke karakter van den schrijver.
delssohn stierf te Leipzig op den 4den Nov. 1847.

DE DRAKENBOOM VAN OROTAVA.

Op het eiland Teneriffa vindt men den boven ouderdom van den boom afleiden. Berthelot zegt in
afgebeelden reusachtigen boom. De stam is thans zijne beschrijving van Teneriffa: en comparant les
72 voet hoog, en zoo dik dat tien personen hem jeunes Dragonniers, voisins de V arbre gigantesque, les
niet kunnen omvatten. Men wil dat deze boom reeds calculs qui on fait sur Vdge de ce dernier, ejfraient I imaeven groot en zwaar was als thans, toen de Span- gination. De drakenboom wordt op de Canarische
jaarden het eiland Teneriffa in bezit namen. Wij eilanden, op Madera en Porto Santo sedert de
lezen over dezen boom het volgende in Yon Hum- oudste tijden gekweekt, en een nauwkeurig waarnemer, Leopold Yon Buch, heeft hem op Teneriffa
boldt's Ansichten der Natur:
" De reusachtige drakenboom, Dracaena draco,bij Igueste zelfs in het wild aangetroffen.
"Men beweert dat in de 15 de eeuw, in de eerste
staat in den tuin van den heer Franqui in het
tijden
van de overweldiging der Noormannen en
stadje Orotava, het oude Taoro, een der liefste
plaatsjes der wereld. Wij bevonden den omvang Spanjaarden, in den hollen stam van dezen boom een
van den drakenboom in Juni 1799, toen wij den klein altaar stond, waarbij de mis gelezen werd.
Piek van Teneriffa beklommen, 45 parijsche voeten In den storm van den 21sten j u ii 1819 heeft de drate zijn. Onze meting geschiedde verscheidene voeten kenboom van Orotava een gedeelte van zijn kroon
boven den wortel. Dichter bij den grond geeft Le verloren."
Dru dezen reuzenboom een omvang van 74 voet.
Yolgens George Staunton heeft de stam op eene
DE MENSCH EN DE DIEREN.
hoogte van 10 voet nog een doorsnede van 12 voet.
Het is een zeer opmerkelijk feit dat de heerschappij
Zijne hoogte is niet veel over de 65 voet. Men
vertelt dat deze drakenboom door de Guanchen, van den mensch over de bewerktuigde schep^ ug,
gelijk de esch te Ephese door de Hellenen, de zoover die namelijk bestaat, niet aangevange. is
door Xerxes versierde plataan in Lydie, en de tijdens de mensch nog in den oorspronkelijken wila i
heilige banianenvijgeboom op Ceylon, vereerd werd, staat leefde, maar dat men haar begin gelijktijdi^
en dat hij in 1402 tijdens de eerste expeditie van moet stellen met den eersten dageraad der beschade Bethencourts reeds zoo dik en hoog was als ving, terwijl de heerschappij van den mensch over
tegenwoordig. Bedenkt men dat de Dracaena zeer de onbewerktuigde natuur bijna zonder uitzondering
langzaam wast, dan kan men daaruit den hoogen eerst aangevangen is nadat hij reeds een hoogen
41
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trap van beschaving bereikt bad. Elk die zich ooit bekend waren. Heeft de natuur denprimitiven mensch
bezig gehouden heeft met het bestudeeren van de een instinkt gegeven gelijk aan dat waardoor zij
psychologie en de gewoonten van wilde volkstammen het dier leert de plant die het voeden kan te zoeken,
en van menschen met weinig ontwikkelde geestver- en die het schadelijk is te verwerpen, hoewel beiden
mogens, zal opgemerkt hebben dat, ofschoon die in bosch en weide door elkander heen groeien?
Dit instinkt is evenwel verre van onfeilbaar te
laag staande stammen en individuen zonder bedenzijn,
en is, gelijk honderde malen door denatuurking het leven van een dier opofferen als zij
daardoor de eene of andere behoefte of lust kunnen onderzoekers waargenomen is, in vele gevallen niet
bevredigen, zij desniettemin toch ook voor sommige een oorspronkelijk vermogen, maar een verkregene,
dieren en zelfs planten eene sympathie gevoelen, en van ouder op kind overgebrachte gewoonte. De
die door den meer beschaafden mensch veel zwakker schapen die in den omtrek van New York geboren
gevoeld of niet gekend wordt. De volksoverleveringen zijn, op plaatsen waar de Kalmia angustifolia in
van onbeschaafde stammen erkennen zekere gemeen- menigte groeit, eten de bladeren van die plant niet,
schap van natuur tusschen den mensch en de wilde terwijl schapen die daarheen gebracht worden uit
dieren en planten, en dit verklaart ons hoe het districten waarin die plant onbekend is, en in weiden
komt dat de fabel waarin het vermogen van te komen waarop zij groeit, er gretig van eten, en er
spreken aan viervoetige dieren, vogels, slangen, door vergiftigd worden. En als een opmerkelijk
insekten, boomen en bloemen toegekend wordt, een voorbeeld van een verkregen en erfelijk instinkt
der eerste, zoo niet de oudste vorm van letterkundige mag hier dienen dat paarden die geboren zijn in
streken waar zandstuivingen, dat is zandheuvels die
samenstelling is.
In bijna elken wilden volkstam wordt het eene of door den wind verplaatst worden, zijn, zich voor dat
andere zoogdier of vogel, hoewel vervolgd als een zand weten te beveiligen of er weten uit te komen
vernieler van andere dieren, of gejaagd om hem als zij er onder bedolven geraakt zijn — volgens
op te eten, toch met een bijzonderen eerbied, ja men Bremontier in zijn Memoire sur les dunes.
Men beweert vrij algemeen in Noord Amerika dat
zou bijna zeggen met zekere genegenheidbeschouwd.
Verscheidene Roodhuidenstammen in Noord Amerika de tegenwoordig levende kraaien wijzer zijn dan
vieren een soort van feest ter eere van den schim hunne voorvaderen. Yogelverschrikkers die vijftig
van den beer, voordat zij op de berenjacht gaan; jaar geleden volkomen aan het doel beantwoordden,
de Lap spreekt tot den beer voordat hij hem aanvalt, worden door de tegenwoordige kraaien niet meer
en vraagt hem excuus als hij hem zeer mocht doen; gerespecteerd, en nu en dan moet men nieuwe
en de noorweegsche boer heeft thans nog niet slechts verschrikkingen uitvinden om die plunderaars op
een oud gezegde bewaard dat den beer toeschrijft een afstand te houden.
De beschaving heeft het getal van de planten die
ti Mands Styrhe og tolv Mands Vid, "tien mans sterkte
en twaalf mans verstand," maar betoont hem zelfs op onze velden gekweekt en van de dieren die in
nog iets van den eerbied dien zijne voorvaderen voor onze kudden gefokt worden, slechts weinig of niet
den beer gevoelden. In de ijslandsche sage Finnbogi doen toenemen, terwijl integendeel het heerschen
hinn rami vindt men een goed bewijs van het bovenover de onbewerktuigde krachten, en ten gevolge
gezegde, in het verhaal van een gesprek tusschen daarvan de heerschappij van den mensch over de
een noorweegschen beer en een ijslandschen kam- aarde en wat daarin en daarop is, bijna geheel het
pioen — geveinsde domheid en onnoozelheid bij den werk is van onze hoog beschaafde en ontwikkelde
beer, en ridderlijke woorden bij Finnbogi — gevolgd tijden. Het gebruik maken van de veerkracht van
door een tweegevecht, waarin de laatste, die zijne hout en hoorn als een middel om met den boog te
wapens en wapenrusting weggeworpen had opdat de schieten, is bijna algemeen, zelfs onder de ruwste
strijders gelijk zouden staan, overwinnaar werd. Wilden. De toepassing van samengeperste lucht tot
Een (lergelijk gevoel bezielt ook de Mooren van het zelfde doel in de blaaspijp, is lang zoo algemeen
Marocco ten opzichte van den grooten vij and hunner niet, en het gebruik van mechanische krachten,
zooals het hellende vlak, de schroef en het windas,
kudden, den leeuw.
Door die sympathie kunnen wij begrijpen hoe het en zelfs de wig en de hefboom, schijnt bijna overal
komt dat de meeste, zoo niet alle tamme dieren — onbekend te zijn, behalve bij den beschaafden
als zij namelijk ooit in wilden staat geleefd hebben, mensch. Er zijn zelfs in ons land nog wel menschen
wat nog lang niet bewezen is — getemd en onder voor wie de eenvoudigste toepassingen van den
het juk gebracht waren voordat de mensch in gere- hefboom wonderen zijn.
gelde en vaste maatschappijen of gezelschappen
leefde, en dat bijna elke eetbare plant toen reeds
haar tegenwoordig kunstmatig karakter moet verkregen hebben, terwijl de eigenschappen van bijna WAT DE EUROPEANEN IN AMERIKA GEDAAN HEBBEN.
alle plantaardige geneesmiddelen en vergiften, in
Yolgens Bigelow waren er in de Yereenigde
de oudste tijden waarvan de geschiedenis spreekt, Staten van Noord-Amerika op den eersten Juni
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1860, 163 000 000 acres 1 bouwland. Behalve eenige zijn volgens de overlevering in de elfde of twaalfde
producten die de moeite van opsommen niet waard eeuw over Constantinopel van de kust der Zwarte
zijn, had dit bouwland in het jaar dat op den bo- zee gekomen. Tegenwoordig evenwel groeien er
venbedoelden dag eindigde, voortgebracht in ronde zulke dikke wijngaardstammen niet meer. Yolgens
getallen 171000 000 bushels 2 tarwe; 21000 000 Marsh, die deze streken met vlijtheeftonderzocht,
vindt men daar, evenmin als in Syrie en Turkije,
bushels rogge; 172 000 000 bushels haver; 15 000 000
tegenwoordig wijngaardstammen die dikker zijn daii
bushels erwten en boonen; 16 000 000 bushels gerst;
tuinvruchten voor een waarde van 20 000 000 pond zes duim, de bast medegerekend.
sterling; 900 000 bushels klaverzaad; 900 000 bushels
graszaad; 104 000 ton hennip; 4 000 000 pond vlas;
DE SALANGANE.
en 600 000 pond vlaszaad.
Al deze voortbrengselen waren reeds in den ouden
De op bl. 324 afgebeelde vogel is zekerlijk een van
europeeschen landbouw bekend, maar zij werden eerst die vogels waarmede elk beschaafd mensch meer
na de zestiende eeuw in Noord-Amerika ingevoerd. of min bekend is. Immers wie is er die niet heeft
Van landbouwvruchten die aan de Grieken en gelezen of hooren spreken over eetbare vogelRomeinen onbekend waren, of te weinig door hen nestjes? Het zal dan ook niet noodig zijn in
geteeld werden om vermelding te verdienen, brach- dit opstel een uitvoerige beschrijving van den voten de Yereenigde Staten in het zelfde jaar voort gel te geven, die de eetbare vogelnestjes bouwt:
187 000 000 pond rijst; 18 000 000 bushels boek-hier volgen slechts eenige opmerkingen over de
weit; 2 075 000 000 pond katoen; 302 000 000 pond bedoelde nestjes.
rietsuiker; 16 000 000 gallons 3 stroop van suiker- Hoewel de boven afgebeelde salangane, Colriet; 7 000 000 gallons stroop van sorghum; alles localia esculenta, denkelijk de grootste leveraar dier
voortgebracht door planten die in de laatste twee- nestjes is, bestaat er toch nog een andere soort
honderdjaar in die landen zijn ingevoerd, en — met die ook dergelijke nestjes maakt, en die de wieruitzondering van de boekweit en het katoen — alien etende salangane, Collocalia nidifica of Collocalia
onmiddellijk of middellijk uit Oost-Indie. Behalve fuciphaga, geheeten wordt. Beide soorten leven in
dit alles nog van inlandsehe planten 830000000 den Indischen Archipel. De eerste, door de Mabushels ma'is; 429 000000 pond tabak, 110 000 000 leiers Lawat of Boeroeng-lawat geheeten, is van
bushels aardappels; 42 000 000 pond zoete aardap- boven bruin, van onderen wit, en ook de eenigszins
pels; 39 000000 pond berkensuiker; en 2 000 000 gevorkte staart is aan zijn einde wit. De tweede
gallons berkenstroop. En bij dit alles moet nog ge- soort, Linchie der Javanen, is gelijk van kleur, maar
voegd worden 19 000 000 ton hooi, en eene onbereken- wordt veel grooter dan de eerste, daar zij ongebaar groote hoeveelheid verschillende tuinvruchten veer 5 duim lang wordt.
van europeeschen of aziatischen oorsprong.
Volgens vele natuurkundigen bestaat het hoornHet geheele gewicht van dezen oogst van een achtige nest uit aaneen gelijmde zeewieren, die
enkel jaar kan niet minder geweest zijn dan 60 000 000 tot het geslacht Gelidium behooren, en met nog meer
ton, dat is elfmaal meer dan de tonnenlast van alle andere wieren de eigenschap bezitten om door koking
schepen der Yereenigde Staten in het laatst van in water zich geheel en al in een gelei te veranderen.
1861, en met uitzondering van de berkensuiker, Sir Stamford Raffles beweert daarentegen dat het nest
de berkenstroop en het hooi van de prairien en in de hoofdzaak uit eene zelfstandigheid bestaat, die
van de weiden reeds door de Indianen aangelegd, hij voor slijm houdt, en die uit eenige klieren zou
was die geheele hoeveelheid gegroeidoplanderijen afgescheiden worden, die in en rondom den krop gebinnen de laatste tweehonderd jaar door den Euro- legen zijn. De waarheid zal misschien wel in het
peaan aan het bosch ontwoekerd.
midden liggen. Dat die vogels zich in den omtrek
der zee ophouden, is zonder tegenspraak. Even
goed nu als onze zwaluwen ten tijde van den nestDE WIJNDRUIF.
bouw leem of klei of drek opzoeken, stoffen
Men beweert en met veel waarschijnlijkheid dat de waarmede zij zich anders in het minst niet bemoeien,
w ij n d r u i f, Vitis vinifera, oorspronkelijk in de landen
even goed kan het geschieden dat een vogel die
ten oosten van de Zwarte Zee te huis behoort. Deze op het strand leeft, bouwstoffen uit de voorwerpen
plant groeit daar nog in het wild, met een in andere zoekt die door de branding op het strand geworpen
streken ongekende weelderigheid, vooral op de oevers worden, en die of reeds in gelei veranderd zijn
van den Rion, de oude Phasis. De planken van in het water, of door verrotting in de lucht, 6f
wijndruivenhout waarvan de oude groote deur van door kneden met den bek en de pooten in eene
den cathedraal te Ravenna gemaakt is, en die dertien geleiachtige stof veranderd kunnen worden. Dat
voet lang en een en een vierde voet breed zijn, daarbij tevens speeksel of een ander vocht als
i Een acre is 4047 vierk, el. 2 j ) e n bushel is 36,35 kop. bindmiddel dient, is hoogst waarschijnlijk; immers
ook onze zwaluwen gebruiken haar speeksel bij
3 Een gallon is 4,544 kop,

324

KENNIS EN KNST.

den nestbouw. Of dat vocht overigens door de streep dikke laag vischlijm; wegen van 2 tot 3 lood,
en zijn hard en broos als lijm die uit beenderen geoorklieren (glandulae parotides) of door slokdarmklieren afgescheiden wordt, is nog niet bekend. maakt is. In heet water geworpen, lossen zij langzaam
Het zon bnitendien volkomen zonder voorbeeld op, en zijn dan flauw van smaak, als eene gelei van
in de natuurlijke geschiedenis zijn, indien al die iersche mos. Staunton landde gedurende zijn reis
stof, waaruit het nest bestaat, in het lichaam naar China op een klein eiland, dicht bij Soematra
van de salangane werd gevormd; bij zulk een tijdelijk gelegen, en zag daar in twee diepe rotskloven eene
verhoogde werkzaamheid van het organismus zouden menigte van die nestjes. Zij hingen in loodrechte,

' w & ' i t
De salangane.

zelfs de verbazend groote afscheidingen van spinnende insekten onbeteekenend genoemd moeten
worden, en wij mogen derhalve veilig gelooven dat
deze vogeltjes de stof waarvan zij hunne nesten
bouwen, niet in maar buiten hun lichaam vinden.
Die eetbare nestjes zijn zeer eenvoudig van
maaksel. Zij hebben ongeveer de gedaante van een
oesterschelp of van een groote hartschelp; zijn gewoonlijk 3 of 4 duim lang; gelijken op eene 3 tot 4

van 50 tot 500 voet lange rijen aan den rotsmuur,
en wel zoo dicht op elkander dat er nergens een
ledige plaats te zien was. De fransche reiziger
Poivre vond ook op een eilandje in Straat Soenda
eene diepe, naar zee opene grot in de rotsen van
het strand, waar duizenden van salanganen uit en
in vlogen, terwijl zij van binnen geheel met nesten
als behangen was. Naar zijn beweren bestaan zij
uit vischkuit, dat, aan half opgeloste lijm gelijk,

KENNIS EN KNST.

325

in groote stukken op het water drijft. Zelfs zegt ton inhoud hebben, en dat de lading naar den
hij gezien te hehhen dat de salanganen met die stof gemiddelden prijs 3 400 000 gulden waard is. Te
beladen kwamen aanvliegen, die als lange draden Canton worden, volgens prof. Schlegel, jaarlijks
250 000 pond van deze nestjes, ter waarde van
aan den snavel hing.
Boven zagen wij dat er twee soorten van vo- drie en een half millioen gulden, ingevoerd.
Over den handel in die nestjes hebben wij de
gels zijn, die deze nesten maken. In den handel
onderscheidt men zwarte en witte nesten, die vol- uitvoerigste berichten door Crawford, die gedurende
gens de meening van de bewoners van Soematra verscheidene jaren teKarang Bolang het opzicht over
de inzameling gehad heeft.
door twee verschillende
De inzameling van deze
soorten van vogels genestjes gaat van veel gebouwd worden. Door Marsvaren vergezeld: daardoor
den en anderen worden
vindt jaarlijks eene groote
zij echter voor de nieuwe
menigte menschen den
en de overjaarsche nesten
dood, ten gevolge van het
gehouden. De Maleiers die
naar beneden vallen langs
de nesten opzoeken, zijn
de rotsen die niet toegewoon de zwarten te verlaten dat men de nestjes
nielen, om de vogels te
op eene andere wijze verdwingen nieuwe nesten te
zamelt als door zich aan
bouwen, wijl slechts de
lange touwen te laten zakwitten een goeden prijs
ken. Op de plaatsen zelwaard zijn. De salangane
ven, waar zij gevonden
zou twee maanden noodig
worden, maakt men geen
hebben ter gereedmaking
algemeen gebruik van die
van haar nest, en drie maal
nestjes, maar in China
in het jaar eieren leggen,
worden zij als eene lekdie zij in 15 dagen uitkernij beschouwd, die echbroedt. Om die vogels niet
ter wegens djen hoogen
te verjagen of geheel uit
Eetbare vogelnestjes
prijs slechts op de tafels
te roeien, verzamelt men
de nesten niet eerder dan wanneer het derde broedsel der rij ken verschijnt. In Europa kan men die lekkernij er niet in vinden, en slechts heete speceuitvliegt.
De handel in eetbare vogelnestjes is zeer belang- rijen kunnen aan die slijmige stof, die op verrijk. Van het eiland Java alleen wordt jaarlijks schillende wijzen wordt toebereid, eenigen smaak
ongeveer 27 000 pond dier nesten verscheept. Eene en geur geven. De Chineezen op Java lossen de
nog grootere hoeveelheid komt van de eilanden in nestjes op in sterk gekruid vleeschnat, *t welk
den Soeloek-archipel; ook Ceylon levert zeer veel. zoodoende een in dat heete klimaat zeer verkwikMen rekent dat de chineesche schepen die voor kende en versterkende, en daar ook door Euroden overvoer gebruikt worden, gezamenlijk30000 peanen zeer begeerde drank wordt.

BESSENGELEI.
(Voor de jongelui.)

Het is zomer, en de aalbesseboompjes zitten vol
dikke lange trossen aalbessen. Als 't nu geen lekkere tijd is, begrijp ik er niemendal van. De halve
dag in den tuin, en de helft van dien tijd bij de
aalbessen; of als gij dat niet kunt doen, nu, voor
een stuiver of nog minder een pond aalbessen, dat
is zoo'n groote uitgaaf niet. Maar er zijn zooveel
aalbessen dat zij alien lang niet opgegeten kunnen
worden, en ook, er komt weer een tijd waarin er
geen aalbessen zijn: zou 't niet goed zijn als wij
wat bewaarden tegen dat die tijd, de winter, komt?
Wel ja, zoo denkt uwmoeder er ook over, en daarom gaat zij aan 't maken van bessengelei. Komaan, een heele hoop aalbessen in een ketel doen,
laten koken, het sap uitpersen, koken met suiker,

met veel suiker, koud laten worden — zie je, nu
is het bessengelei. Numagje even er van slikken,
tweemaalzelfs: delicieus he? Maar daarvoor is de
bessengelei niet gemaakt: zij wordt in een potje
gedaan, een stuk van een varkensblaas er over
heen gebonden, en in de kast gezet.
Nuis ; t winter, en de aalbesseboompjes zijn dor
en kaal. Maar dat's niemendal, de bessengelei staat
in de kast, en straks krijgt ge een beschuit met
bessengelei. Ha! daar komt de meid al aan met
den pot; zet hem maar op tafel, hier zoo! Wat
kan men toch anders met zoo'n pot gelei doen als
er de gelei uit halen en doen haar op een beschuit!
Komaan, het touwtje maar los gemaakt, en de
blaas opgelicht, kijk eens
Ajakkes! wat's dat ?
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Allemaal beschimmeld! Hoe is 'tmogelijk, het was
zoo lekker toen de pot gesloten werd, en nu
och! ik merk het wel: van een beschuit met gelei
komt niks.
Het spijt mij om u, zoo'n teleurstelling is niet
prettig. Nu zou ik u wel kunnen troosten met de
gewone troostgronden in zulke omstandigheden, zooals : "ja, jongens, het leven is vol teleurstellingen",
enzulken meer, doch dat geeft u ook al geen beschuit met gelei. Het beste is maar, ons te schikken
in de omstandigheden die wij niet kunnen veranderen. Gij kunt niet maken dat die gelei haar
schimmel verliest en dus weer goed wordt om op
te eten, zet er uw zinnen dus maar af; en, om
alle ergernis weg te nemen, gooi het heele potje
met alles wat er in is maar in den vuilnisbak.
Maar wacht eens even, wij kunnen nog wel eerst
iets met die beschimmelde gelei doen: wij kunnen
er iets uit leeren, en dat willen wij doen, dan
hebben wij er ten minste nog wat van.
Beschimmeld noemdet gij de gelei — wat is dat
beschimmeld? Beschimmeld wil zeggenbedekt met
schimmelplantjes. Zijn dat dan plantjes, die
heele kleine, dunne, witte haartjes ? Zeker, het zijn
plantjes, heel andere plantjes als bij voorbeeld een
eik of een roos, maar het zijn toch plantjes, hoewel zij er zeer klein en teeder uitzien, en niet
groen van kleur zijn. Doch meen niet dat die
kleine schimmelplantjes zoo zwak en teeder zijn
als zij er uitzien. Integendeel, zij zijn zeer krachtig en taai van leven; zij groeien in omstandigheden en op plaatsen waar geen enkele andere
plant zou kunnen leven. Zij groeien en tieren in
het stilstaande water, op oude boombasten, op
verrot hout, op bedorvene vruchten, op gistende
vloeistoffen, kortom op alle plantaardige en dierlijke stoffen die in bederf overgaan. En hoe zien
zij er uit, die schimmelplantjes? Verbeeld u een
hoop cellen, kleine ronde blaasjes opgestapeld op
onderscheidene manieren, en met elkander verbonden tot vormen alsbezempjes, kwastjes, strengetjes
kralen, steeltjes met knopjes, enz. Vezels en vaten, gelijk de hoogere planten, hebben zij niet,
en daarom noemt men haar dan ook in onderscheiding van anderen celplanten. Het is een wereld
op zich zelve, die wereld der celplanten, een wereld waarin het bederf en de verrotting veranderd
worden in leven en bloei. In stilstaand water vormen zij een groenachtig slijm en lange groene draden; op oude boombasten en vochtige steenen, vlekken en korsten; op verrot hout, paddestoelen
van wonderlijke gedaanten; op rottende vruchten,
hoopjes schimmel; op gistende vochten die zuur
worden, de witte vlekjes en vliesjes die men op
azijn de k i m noemt; op wijn en bier die aan de
lucht blootgesteld staan, een wit stof; ja op alles
wat tot bederf overgaat, vindt men dat witte, donsachtige stof dat men schimmel heet, en dat onder

het mikroskoop gezien geheel uit kleine celplantjes,
uit schimmelplantjes bestaat.
Schimmelplantjes dus zijn het die onze bessengelei
bedekken. 't Zijn toch leelijke plantjes, denkt gij misschien : ik zie toch liever een dahlia of een azalea. 0
ja, doch men moet die dingen zoo niet naar den uiterlijken schijn beoordeelen: een dahlia en een azalea
zijn zeker heel schoone bloemen, maar of zij zoo
nuttig zijn in de natuur als de onoogelijke schimmelplantjes, dat willen wij nu eens onderzoeken.
Wat doen die schimmelplantjes? Zij vernietigen
alles wat bedorven is, en maken zoodoende dat de
stoffen die in bederf zijn, weer dienstig gemaakt
worden voor het leven van andere wezens. Doch
dit mag zeker wel wat duidelijker gemaakt worden. Daar ligt een boom op den grond, omgewaaid
is hij. Hij moet nu tot stof gemaakt worden; want
dat stof zal, als het in den grond komt, weer
tot voedsel voor andere planten kunnen dienen;
hij moet tot stof vergaan; alles wat dood is,
moet tot stof vergaan, dat is zoo een wet der
natuur. Celplantjes vooral zijn het die dat werk
doen. Schimmels, paddestoelen, mossen, korstmossen, alles gaat aan 't werk, en geholpen door
de lucht en door insekten, een paar krachtigehelpers, ontleden zij den doode, deeltje voor deeltje, vezeltje voor vezeltje, eel voor eel, en maken
er teelaarde of modder van. Dan is dat groote werk
gedaan, en nu kan er uit dat stof des.doods weer
leven te voorschijnkomen, dat is, er kunnen nieuwe
planten in die teelaarde groeien. Zoo gaat het dus;
door de schimmelplantjes worden verrottende en
bedervende dingen geschikt gemaakt om tot voedsel
voor andere wezens te dienen. Zonder die kleine
onaanzienlijke plantjes die in alles wat verrot en
vergaat bij duizenden groeien, zou het leven onmogelijk zijn.
Als gij dit nu zoo bedenkt, en dus inziet hoe nuttig
die schimmelplantjes zijn, dan zegt gij nu zeker
niet meer als gij in dien pot met beschimmelde
gelei ziet, ajakkes! En nu willen wij nog eens
zien of die schimmelplantjes eigenlijk geen groot
gelijk hadden om op die gelei te gaan zitten. Gij
zegt zeker: "'t is wat moois, mij zoo teleurstellen
en gelijk hebben nog bovendien." In die gelei zat
iets dat eigenlijk een geheel andere bestemming
had als om op een beschuit gesmeerd te worden,
en door het maken van gelei hebben wij het belet
zijn bestemming te bereiken. Ik wil nu juist niet
zeggen dat het een misdaad is gelei te maken; maar
het moet toch gezegd worden dat als de plant tracht
terug te nemen wat wij haar afgenomen hebben, wij
haar dat redelijkerwijs niet kwalijk kunnen nemen.
Het belang van den mensch is zeker een zeer groot
belang, maar eris een belang dat er toch nog verre
boven gaat, en dit is het belang van het geheele
heelal. En dat belang nu is geschonden in dien
pot met bessengelei. Ziehier hoe.
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Wat is er in datpotje? Een mengsel van suiker, pest worden, onze aarde zou weldra onbewoonbaar
vruchtvleesch, pitjes, water en kleurende stoffen. zijn. Nu, om dat tebeletten zijner kleine diertjes en
Yooreerst suiker. Die suiker was eigenlijk be- plantjes, insekten en schimmels bij millioenen en
stemd om de knoppen te voeden van het suikerriet millioenen, en zij zijn yverig in hun werk en onwaarvan de suiker gemaakt is, en in't geheel niet vermoeid. Wij menschen mogen wel tegen die vuilnisom met bessensap tot gelei gemaakt en op een opruimers der natuur strijden als zij ons schade
beschuit gedaan te worden. Die knoppen van het doen in ons eten of drinken, zeker, waarom niet;
suikerriet hebben dus met hun leven de beschuit maar schimmel en insekten en wormen zien als
met gelei die gij eet, moeten betalen. Wat is er 't ware de dingen uit een hooger oogpunt dan wij:
nog meer in? Vruchtvleesch en pitjes van zij zyn door den Schepper aangesteld om op te
aalbessen. Die pitjes verlangden niets anders als ruimen alles wat dood is, en dat doen zij; maar
te mogen leven en uit te spruiten, en op te wassen wij beschouwen de zaak van ons eigen bekrompen
tot aalbesseboompjes, en het vruchtvleesch dat er menschelijk standpunt, en daarom spijt het ons wel
omheen zat, begeerde niets anders als in den grond eens als een pot met bessengelei beschimmeld is.
En zoo komen wij al weer op die beschimte verrotten, en daardoor de pitjes te voeden. En
melde
gelei. En nu is het ook reeds duidelijk welk
nu, zij zijn ellendig gestorven, uw verlangen naar
een beschuit met gelei heeft hen gedood. Mij dunkt een les wij uit dien pot kunnen halen. Toen de
het is nog al gulzig van u, zoo maar in een beet schimmel, dat kleine onnoozele celplantje uit de
zonder er iets bij te denken de beginselen in te hand Gods voortkwam, ontving het den last om
slikken van wie weet hoeveel suikerrietplanten en wat dood was op te ruimen en over te brengen
hoeveel aalbesseboompjes, niet tot ontwikkeling midden in het leven. Doe dus nooit de zotte vraag:
gekomen omdat er gelei van gemaakt is, en gij waartoe dient dat, of waartoe mag dat nuttig zijn?
wilt dat het suikerriet en het aalbesseboompje Meent gij dat wij zoo helderziende zyn dat wy
zich daar niet tegen verzetten zouden als zij het altijd het doel der schepping kunnen begrijpen?
konden doen? Nu, dat kunnen zij niet, maar er Zoudt gij wel het geringste diertje of het laagste
zijn andere planten die voor haar kunnen optre- plantje durven verachten, als de Maker van alwat
den. Pas op,de plaatsvervanger, de wreker komt, leeft het niet beneden zich gerekend heeft het in
hij is al in den pot. Gij begrijpt zeker al wien ik 't aanzijn te roepen?
Heb ik niet gelijk gehad met te zeggen dat
bedoel? Hij heet schimmel. Zeker, het is voor u
wij
nog wel iets met die beschimmelde gelei
wel onpleizierig dat die gelei nu beschimmeld is,
maar als gij nadenkt, kunt gij het toch niet zoo konden uitvoeren? Maar nu zegt mijn geweten
heel onbillijk vinden dat het suikerriet en het aal- mij dat ik u toch eigenlijk door alles wat ik u
besseboompje zich wreken door middel van sehim- van de schimmelplantjes verteld heb, op een
melplantjes. Het aalbesseboompje wilde van zijn zeer gevaarlijken weg gebracht heb. Ik verbeeld
pitjes jonge boompjes maken, en de gelei heeft het mij dat gij zult zeggen: "Als het zoo goed gedaan
daarin verhinderd. Maar nu komt de schimmel, en is van de schimmel en zoo in het belang van de gemaakt van de gelei een mest waarin andere pitjes heele wereld, om zoo spoedig mogelijk doode stoffen
kunnen ontkiemen. Het suikerriet had het ook zoo in levende lichamen over te brengen, dan dunkt
goed voor met zijn suikerzoet sap: het zou er een mij kan ik niets beter doen dan het voorbeeld van
heele familie knoppen mee groot gebracht hebben. de schimmel te volgen, en zooveel mogelijk gelei
De gelei heeft zijn verwachting den bodem inge- te snoepen en op te ruimen; dan komt die doode
slagen, maar de schimmel komt en wreekt het sui- stof zoo spoedig mogelijk in mijn levend lichaam." —
kerriet door de gelei tot mest te maken, waardoor Kom, kom, dat meent gij niet; als mijn geweten
weer andere knoppen zullen kunnen ontplooien. straks sprak, het uwe zal u, hoop ik, wel zeggen dat
Is het wel zoo ongerijmd dat de plant de levens- gij dan een diefstal doet. Als gij gelei wilt hebben,
middelen terug tracht te krijgen die wij haar ont- moet gij wachten totdat zij u gegeven wordt.
Het schimmelplantje steelt niet, want er bestaat
roofd hebben?
En daarenboven, een ander, nog veel grooter geen wet die het plantje dat verbiedt, maar gij
belang staat hier op het spel. Bessengelei is een zijt geen schimmelplantje, en vooru, als mensch,
doode stof. Een groote wet in de natuur wil dat elke is er een wet die u het stelen wel verbiedt. Nu,
doode stof zoodra mogelijk in den grooten kringloop basta! Gooi nu het potje met beschimmelde gelei
van het leven terugkeere, dat is met andere woorden maar weg.
dat alles wat dood is, zoo spoedig mogelijk weer
een gedeelte van een levend lichaam uitmake. Van
BLOEMEN EN VRUCHTEN.
het opvolgen van die wet hangt de algemeene gezondheidstoestand af: waar zou het heen als alles
Onder den titel van Jeune fille ceuillant des fruits
wat dood is wel verrotte en bedierf, maar altijd zoo was op de tentoonstelling van schilderijen, te Parijs
rottend en bedorven liggen bleef? De wereld zou ver- in het jaar 1861 gehouden, een paneel van Emile
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Fame te zien, dat algemeen voor een der beste
stukken van dien meester gehouden werd. De
onderstaande gravure is zeer geschikt om over de
artistieke waarde van dat schilderij te kunnen
oordeelen. Op den voorgrond eenige stokrozen die

natuurlijk. Op den dikken vierkanten pilaar staat
een mand met pas geplukte vruchten, gulden peren
en dikke trossen blauwe druiven: zij vormen een
harmonisch contrast met de kleurige bloemen op
den voorgrond. Tusschen die bloemen en vruchten
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Een schilderij van Emile Faivre.

met hare krachtige stengels vol bloemen de rechte
lijn breken van een steenen leuning: enkele en
dubbele bloemen, rechtopgeschotene, gebogene,
en geknakte stengels, bloemknoppen en bloemen
op het punt van afvallen, alles is even schoon en

staat een meisje of een jonge vrouw die een peer
van een tak zal plukken — maar is 't eigenlijk
niet onnoodig een dorre beschrijving te geven van
«en schilderstuk dat zonder dit zoo krachtig
spreekt tot ons gevoel voor het schoone?
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koddige composition heeft hij zijn meesten roem
behaald. Zijne tijdgenooten vergeleken Troost bij
Jan Steen en Hogarth; maar dit is overdreven:
Ziehier een van de beste teekeningen van Cor- hij heeft de hoogte waarop die beide sphilders
nelis Troost. In 1697 te Amsterdam geboren , en in stonden , nooit kunnen bereiken; zoowel in geestige
1750 in zijne geboorteplaats gestorven, was Cor- opvatting als in uitvoering is hij beneden de beide
nelis Troost een der beroemdste teekenaars in het genoemden gebleven. Maar aan den anderen kant
midden van de vorige eeuw. Hij was een leerling moet hij ook niet als een gewoon caricatuurschilder
van Arnold Boonen. Door onderscheidene portretten beschouwd worden. Hij vat het origineele van een
C O R N E L I S TROOST.

Een teekening van Cornelis Troost.

van raadsleden en rijke kooplieden is hij het eerst
bekend geworden. De gilden en genootschappen
waren in die dagen voor de schilders een bron
van rijkdom, roem en werk, getuige daarvan de
nog bestaande portretten, en schilderijen van optochten, maaltijden, vergaderingen enz. Later beproefde Troost ook een ander genre: uit dien tijd
bestaat er van hem een anatomische les, die men
echter niet met Rembrandt's anatomische les op
een lijn kan stellen. Doch vooral door zijne kleine

physionomie, en weet het met het grootste gemak
getrouw voor te stellen. Men heeft gezegd: Troost
heeft niet de diepte van waarneming en de macht
van ironie die de genoemde groote satirici, die
vooral Hogarth kenmerken: hij doet geen verontwaardiging gevoelen over hetgeen slecht of gemeen
is; hij geeselt de menschelijke gebreken niet; hij
doet slechts glimlachen over de zotheden en belachelijkheden van den mensch. De schrijvers van
zijne dagen waren in het komieke ook niet sterk:
42
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de kunst in 't algemeen was in verval; men
glimlachte over klassieke studien; men verachtte
de meesters van de zeventiende eeuw, en naderde daarom toch niet tot de natuur en het
leven. Tegen deze redenering zou men kunnen
aan voeren dat Hogarth (geboren 1698) geheel een
tijdgenoot van Troost is geweest, en dat de zelfde
invloeden dus ook op hem moeten hebben gewerkt.
Maar Troost bezat niet het genre van Hogarth:
hij had wel gevoel voor het komieke, d&ar nadert
hij ook wel tot de natuur en het leven, maar
blijft bij de oppervlakte, bij dat wat voor oogen
ligt, en komt niet tot een diepere, morele opvatting, zooals Hogarth. Ook bij dezen is de realistische opvatting der zaken zeer sterk geprononceerd, maar zij is tot een hooger doel aangewend,
dat bij Troost niet wordt gevonden. Vooral zijn
teekeningen zijn nog zeer gezoclit. Men zou kunnen zeggen dat Langendijk (ook een tijdgenoot
van Troost) in zijne blijspelen en Troost in zijn
teekeningen een zelfde soort van vis comica, den
zelfden trant bezitten, — natuur, maar zonder
diepte. De geschiedenis van de sehilderkunst leert
ons dat er periodiek zulke tijden van machteloosheid
enflauwheid in alle scholen voorgekomen zijn. Dat
zijn de tijden waarin er schilderstukken geschilderd
worden zonder een enkele historische of natuurlijke
waarheid; de tijden van landschappen zonder kleur,
zonder stijl. Doch als er dan eens een schilder
optreedt die verbeelding heeft en geest, en een
getrouwe navolging der natuur, zie, hoe men hem
toejuicht, en zelfs zijne verdiensten overdraft. Dat
was het geval met Cornelis Troost. Tijdens het
leven van Terburg en Gerard Dou zou hij nauwelijks opgemerkt zijn geworden: ten tijde van
Boonen en zijn gelijken behaalde hij in korten tijd
zooveel roem en fortuin alsof hij een groot artist
was geweest. Desniettemin was hij een verdienstelijk schilder, en men moet niet vergeten dat
het een groote verdienste is zich een weg te
banen in een tijd waarin de ontwikkeling van het
menschelijke verstand als stilstaat, waarin men
door geen enkel groot voorbeeld wordt aangespoord, waarin men alle kracht in zich zelven
moet zoeken — en dat was het geval met Cornelis Troost.

DE WERKEN VAN DEN MENSCH.

De mensch, de beschaafde mensch namelijk, heeft
groote dingen gedaan op de aarde waarop hij leeft
en werkt. Hij heeft bosschen geplant waar vroeger
geen boom groeide; door middel van stevige dijken
het water van zeeen en rivieren gekeerd; en droog
land gemaakt waar vroeger de golven rolden. Hij
heeft de rivieren te hulp geroepen, en haar het
slijk dat zij medevoerden, laten afzetten op lage

landen en in moerassen, vroeger door de overstroomingen van die zelfde rivieren ontstaan, zoodat
daardoor nu die gronden boven water liggen en
bebouwd worden. Hij heeft meren en poelen droog
gemalen met zijne stoomwerktuigen; stuivende duinen vast gelegd door hen met boomgewas te beplanten; meren en vaarten met visschen bevolkt; en
zelfs het zand van de groote woestijn vruchtbaar
gemaakt door er putt en in te boren.
Is het aan den eenen kant dwaas en onwijsgeerig
de grenzen van de macht des menschen over de
natuur te willen bepalen, het is aan den anderen
kant volkomen vruchteloos, beschouwingen te maken
over hetgeen er eens gedaan zal kunnen worden
door het ontdekken van nieuwe, onbekende of nog
niet vermoede natuurkrachten, of zelfs door de
uitvinding van nieuwe kunsten en bereidingen. Doch
sedert wij luchtballons hebben, en de bewegende
kracht van veerkrachtige dampen, de wonderen
van de hedendaagsche telegrafie, de verwoestende
ontploffingen van het buskruit, en zelfs van eene
anders zoo onschuldige stof als het katoen, mogen
wij gelooven dat er niets meer onmogelijk is op den
weg van werktuigelijke krachten. Zou het geen
wonder zijn als onze kleinkinderen nog op het
standpunt stonden waarop wij nu staan, en is het
niet eerder te verwachten dat zij ons zooveel vooruitgegaan zullen zijn, als wy onze grootvaders
voorbij gestreefd zijn?
Doch wij moeten elkander wel verstaan. Ik bedoel
niet dat de mensch, bij voorbeeld, ooit in staat zal
zijn om de .toppen der Alpen of van het Andesgebergte zoo vlak te maken, en zoo met teelaarde
te bedekken, dat die thans naakte en steile en met
bergijs bedekte rotsen eens met een weligen plantengroei , met een dicht bosch zullen prijkei; maar onder
de geheimen die de wetenschap zekerlijk eens aan het
licht zal brengen, kunnen er nog onbekende methoden zijn om zelfs nog grootere dingen te doen.
De mogelijkheid om sommige groote natuurkrachten
die wij soms met zulk eene verbazende energie
zien werken, te verzamelen en voor het gebruik
van den mensch in voorraad op te slaan, wordt
door beroemde natuurkundigen in 't geheel niet
ontkend, maar integendeel toegestemd. Konden wij
verzamelen en breidelen en besturen de kracht die
een westindische orkaan eenigen tijd aaneen in
onafgebrokene werking uitoefent op een kleine oppervlakte; of de drukking die uitgeoefend wordt door
de golven in een stormigen winternacht op den
breekwater van Cherbourg; of de oplichtende kracht
van een getijgolf gedurende een maand aaneen in
de Baai van Fundy, achter in de Golf van Mexico;
of de drukking van een vierkante mijl zeewater
op eene diepte van vijfduizend vademen; of slechts
een enkel oogenblik van de kracht eener aardbeving
of van een vulkaan, zekerlijk dan zou onze eeuw —
die geen bergen verzet en in zee werpt door het
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— Wel zeker, en ik zal u zeggen hoe. Wat is
geloof alleen — in staat zijn om de scherpe ruggen
koude
? Een negatieve warmte. Koude slaan wij in
der Alpen en Andes als weg te schrappen van de
aardkorst,en van die bergketenen vruchtbare, met voorraad op, en weten wij te bewaren, onze ijskelplanten bedekte vlakten te maken, en hunne woeste ders bewijzen het u. Welnu, op de zelfde manier
bergstroomen te veranderen in zacht vloeiende ri- kunnen wij ook de zonnewarmte opslaan en bewaren.
— Ik luister.
vieren.
— Maak ballen van leem, van een leemsoort die
En meen niet dat de mensch dan nog over geen
krachten genoeg zou kunnen beschikken. Bij een wit gloeiend gemaakt kan worden zonder te smelten.
hevigen storm slaan de golven der zee met kracht Laat door middel van een brandspiegel de zonnetegen de dijken, en drukken dan met een gewicht stralen op die leemballen vallen, en natuurlijk zullen
van anderhalf tot twee ton op den vierkant en voet; zij wel niet gloeiend worden, maar toch een groote
en een engelsch ingenieur, Stevenson, bevond eens te hoeveelheid warmte in zich opnemen. Bewaar die
Skerry vore dat het water der zee met eene kracht van warme leemballen in een oven, zooals gij brokken
drie ton op den vierkanten voet oppervlakte drukte. ijs bewaart in een ijskelder, dat is in een ruimte
Wij spraken zoo even over den breekwater van Cher- met stroo, wol, vederen enz. omgeven, kortom op
bourg. Het aan den golfslag blootgestelde gedeelte zulk een wijze met slechte warmteleiders bekleed
van dat metselwerk heeft een oppervlakte van onge- dat de verspreiding of het verlies van warmte
veer 2 500 000 vierkante voeten. Bij ruw weder slaan belet wordt.
— Goed, en wat wilt gij met die warme ballen
de golven tegen die geheele oppervlakte, ofschoon
zij op de diepte van twee en twintig el, wat de doen ?
— Ik stel dat gij water wilt koken. Gij haalt
hoogte van den breekwater is, een veel geringere
kracht uitoefenen dan aan den waterspiegel der eenige leemballen uit de bewaarplaats, en werpt
zee, omdat die kracht afneemt in eene wiskundige in den ketel een, twee, drie, tien, twaalf, vijftien
verhouding naarmate de afstand beneden den water- ballen, zooveel er noodig zijn, en het water zal
spiegel in eene rekenkundige verhouding toeneemt. gaan koken. In Californie heb ik Indianen water
De schok der golven wordt verscheidene duizend zien koken in mandjes die, om u dit en passant te
malen in de vier en twintig uur ontvangen, en vertellen, zoo goed gevlochten waren dat er geen
derhalve beloopt de som van de drukking waaraan druppel water uitlekte. Die Indianen maken wel
de breekwater weerstand biedt op een stormigen is waar niet van de zonnewarmte gebruik, hoewel
dag, vele duizend millioenen tonnen. Die breek- men in Californie, waar de temperatuur in den
water is geheel een kunstmatig stuk werk. Als dus zomer tot vijftig graden op den honderddeeligen
de mensch de krachten kon verzamelen en besturen, thermometer rijst, soms zijne handen brandt als men
waaraan hij weerstand weet te bieden, zou hij om een keisteen aanraakt die in den zonneschijn ligt,
maar zij bezigen steenen in het vuur heet gemaakt.
zoo te zeggen physisch almachtig zijn.
En nog iets. Door zeer bekende en gemakkelijk Zij werpen die een voor een in het water, en het
te nemen proeven, bij voorbeeld met een brandglas, kookt na eenige oogenblikken. Men heeft mij verteld
is het bewezen dat het mogelijk is om de hitte van dat de Russen op de zelfde manier de temperatuur
de zon als bij een te zamelen of op te stapelen op van hunne warme baden naar believen verhoogen.
een punt, en zoodoende een zeer hooge temperatuur
— Ik begin u te begrijpen: gij zijt met uwe leemte verkrijgen. De Saussure zamelde de zonnestralen ballen even ver als Archimedes met zijne spiegels.
op in een nest van doosjes, van binnen zwart gemaakt — Zoo is 't, maar het spreekwoord zegt: qui
en met glas bedekt, en deed daardoor een thermo- vivra, verra.
meter in het binnenste doosje geplaatst, tot het
kookpunt van water rijzen. Onder de nog krachtiger
zon aan de Kaap de Goede Hoop kookte Sir John
UITSTELLEN.
Herschel de spijs voor een geheele familie door een
dergelijk middel: hij gebruikte evenwel slechts een
Morgen, morgen, van daag niet, zegt de luiaard,
enkele doos, met droog zand omringd en met twee van daag rust ik uit, maar morgen zal ik dit of
glazen bedekt. Waarom zou men zulk een gemak- dat doen.
kelijke wijze van brandstof te besparen niet in Italie
En waarom van daag niet? Denkt gij dat er
en Spanje en zelfs in nog noordelijker streken kunnen morgen niets te doen zal zijn? Elke dag geeft iets
invoeren ?
te doen; wat gedaan is, is gedaan, en is zeker;
Waarom zouden wij de zonnewarmte niet in wat nog te doen is, is onzeker.
Die niet vooruitgaat, gaat achteruit. De tijd gaat
voorraad kunnen opslaan en bewaren, en maken
er gebruik van als wij willen? Het volgende is vooruit, en keert niet op zijn schreden terug.
de vertaling van een noot uit La vie souterraine Elke nutteloos en werkeloos doorgebrachte dag
is een witte bladzijde in het boek des levens.
van Simonin:
— Gij wilt dus de zon in eenfleschje doen?

Een zwerm sprinkhanen.

SPRINKHANEN

Sprinkhaan is de algemeen bekende naam van zeer krachtige achterpooten waarmede zij min of
eene groep van insekten die door de insektenkenners meer groote sprongen kunnen doen: vooral is dit
in onderscheidene geslachten verdeeld wordt. Eefie bij de sprinkhanen en-krekels het geval. De wijfjes
soort vooral heeft sedert eeuwen reeds eene groote be- der krekels of grylloiden en der sabelsprinkruchtheid verkregen,
h a n e n of locustiden
het is de trekhebben aan het achsprinkhaan, Acriterlijf een lange legdiurn of Oedipodium
boor uit twee klepmigratorium. Eene
pen bestaande, waarkorte beschrijving
mede zij gaten in den
van deze insekten
grond boren om er
hare eieren in te legdiene tot inleiding
van de volgende bij gen. Die eieren blijzonderheden.
ven den winter over
De sprinkhanen
in den grond, en in
behooren tot de orde
de volgende lente
der rechtvleugekomen de larven uit.
1 i g e n of orthopteren.
De larven gelijken
Deze orde ondervolkomen op het volscheidt zich door
wassene insekt, behalve de vleugels.
lange, smallebovenDecticus verrucivorus.
vleugels die in rust
Zij ondergaan eerst
kruiselings over de ondervleugels heen liggen, en drie vervellingen, en met de vierde worden zij nimwelke laatsten dunner en zwakker zijn, en in rust fen en krijgen beginsels van vleugels. Eindelijk,
opgevouwen als een waaier. Tot deze orde behooren met de vijfde vervelling in het midden van den
behalve de sprinkhanen ook de krekels, oorkrui
zomer en tegen den herfst, ontwikkelen de vleupers, kakkerlakken enz. Sommige familien hebben gels zich en is het dier ter voortteeling gereed.
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De sprinkhanen, vooral de mannetjes kirur.xi
even als de krekels een geluid maken met Aanne
bovenvleugels die zij tegen elkander wrij- en. Het
geluid wordt echter niet in den geheelen vleugel
voortgebracht, maar slechts aan zijn basis, op een
doorschijnende plek die men den spiegel noemt,
en het bestaat slechts uit een enkelen telkens herhaalden toon. Er zijn soorten die slechts bij avond
zingen, en anderen die het den geheelen dag doen,
terwijl de groote groene sprinkhaan, Locusta
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acrideen. Tot deze familie behoort het algemeen
onder den naam van treksprinkhaan bekende
dier, waarover ik in dit opstel wil spreken. Echter
bestaan de sprinkhanen die in ontzaglijke zwermen
soms de landen in het Oosten verwoesten, niet altijd
uit eene enkele soort; doch het zou ons hier te ver
op insektenkundig gebied voeren als wij al die
soorten in bijzonderheden wilden bespreken: het
weinige boven gezegde en de afbeeldingen mogen
thans genoeg zijn, om een denkbeeld te geven van

Oedipodium migrutorium.

Locuita viridissima.

Decticus verrucivorus.

viridissima, dikwijls in den zomer den geheelen nachtde insekten die reeds sedert de oudste tijden een
door zingt, zittende op een heester. Overdag zingt treurige vermaardheid verkregen hebben.
in het rijpe graan verscholen een zeer groote soort,
Yooral in warme landen zijn de sprinkhanen dikde wrattenbijter, Decticus verrucivorus. Yolgens
wijls een groote plaag. Waar een zwerm van die
Linne laten de zweedsche boeren hunne wratten insekten zich nederzet, wordt het vruchtbaarste
door dit insekt afknagen: zij beweren dat het insekt landschap in korten tijd in een dorre woestenij
dan tevens een voeht op die plaats uitstort, waar- veranderd. Men ziet de sprinkhanen aankomen in
door de wratten verdreven worden.
dichte zwermen, als donderwolken in de lucht,
Andere orthopteren die nog beter kunnen springen die de zon verduisteren. Zoo hoog en zoo ver als
dan de voorgaande, tengevolge van de lengte en het oog kan zien, is de lucht zwart van deze insekten.
kracht hunner achterpooten, hebben evenwel geen Het geruisch van de millioenen vleugels is zoo
legboor: dit zijn de eigenlijke sprinkhanen of sterk als het geklater van een waterval. Als de
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moorddadige zwerm op aarde nederdaalt, breken Het volk geloofde dat er teekens als hebreeuwsche
de takken van de boomen. Binnen eenige uren is letters op hunne vleugels stonden, en een rabbijn
over eene uitgestrektheid van verscheidene uren beweerde daaruit een woord te lezen dat "de toorn
gaans alles wat plant is, verdwenen. Het graan Gods" beteekende. Toen de regen deze insekten
is tot op den wortel afgevreten, de boomen zijn deed sterven, verpestten zij de lucht, ende beesten
van hunne bladeren beroofd, alles wat groen was, die hen met het gras opaten, stierven oogenblikkelijk.''
In 1749 overvielen de sprinkhanen het leger van
is vernield, gebeten, gehakt, gezaagd, verslonden.
En als er niets meer over is, verheft de vreeselijke Karel den Twaalfde, koning van Zweden, op zijn
schare zich weer in de lucht als op een gegeven terugtocht door Bessarabie, nadat hij den slag van
teeken, en vertrekt, wanhoop en hongersnood ach- Pultawa verloren had. De koning meende door een
terlatende. Hij vertrekt, en gaat eene andere streek hagelbui getroffen te worden toen een wolk van
bezoeken; op zulk een zwerm zijn de woorden van sprinkhanen op het leger nederviel. Menschen en
den Bijbel toepasselijk: quaerens quern devoret, zoepaarden werden verblind door dien levenden hagel,
kende wat hij zou mogen verslinden!
die nederviel uit een wolk welke de zon verborg.
Gewoonlijk zijn de verwoestingen van deze insekten De komst der sprinkhanen werd aangekondigd door
minder te vreezen gedurende het jaar dat volgt op een geruisch in de lucht als hetgeen een storm
dat waarin een landstreek door een sprinkhaanzwerm voorafgaat; en het geraas van hunne vleugels veris verwoest, want het gebeurt niet zelden dat zij, doofde het ruischen van de Zwarte zee. Alle velden
na alles verteerd te hebben, van honger sterven waren weldra kaal.
voordat zij eieren gelegd hebben. Maar hun dood
In het zelfde jaar werd een groot gedeelte van
wordt de oorzaak v^an een nog grootere ramp. De Europa door die plaag bezocht: de kranten van
lijken der sprinkhanen, op hoopen gelegen en door dien tijd zijn vol van berichten over de verwoesde zon verwarmd, gaan weldra in verrotting over, tingen door de sprinkhanen aangericht.
en door de bedorvene uitwasemingen ontstaan er
In 1755 werd Portugal aangetast. Dit was het
epidemische ziekten onder de menschen, waardoor jaar van de aardbeving van Lissabon, en het
duizenden sterven. De sprinkhanen worden in de scheen alsof alle plagen in dat jaar dat ongelukkige
woestijnen van Arabie en Tartarije geboren: de land moesten bezoeken.
oostewind brengt hen in Afrika en Europa. De
In 1780 werd de plaag der sprinkhanen in Zevenschepen in de oostelijke gedeelten van de Middel- bergen zoo groot dat men de hulp van het leger
landsche zee worden niet zelden geheel met sprink- moest inroepen. Geheele regementen soldaten verhanen bedekt, zelfs al zijn zij ver van de kust af. zamelden de insekten, en deden die in zakken.
In het tiende hoofdstuk van Exodus lezen wij: Vijftien honderd man waren bezig met hen te
"Het geschiedde des morgens,dat de oostewind de verpletteren, te begraven en te verbranden, en
sprinkhanen opbracht. En de-sprinkhanen kwamen desniettemin verminderde hun getal naar het scheen
op over het gansche Egypteland, en lieten zich niet. Een koude wind deed de insekten gelukkig
neder aan alle de palen der Egypt enaars; want zij verdwijnen. Maar in de volgende lente kwamen zij
bedekten het aangezicht des ganschen lands, alzoo op nieuw, en alles wat handen had, deed zijn best
dat het land verduisterd werd; en zij aten al het om hen te verdelgen. Met groote bezems veegde
kruid des lands op, en alle de vruchten der boomen." men de sprinkhanen in diepe slooten, en verbrandde
Plinius meldt dat in onderscheidene gedeelten hen daarin, maar het land werd desniettegenstaande
van Griekenland de bewoners door wetten verplicht verwoest.
waren drie maal in het jaar de sprinkhanen te
In den zelfden tijd vertoonden de sprinkhanen
beoorlogen, dat is in de drie toestanden van ei, zich in Marocco, en veroorzaakten daar een vreesjong dier en volkomen insekt.
selijken hongersnood. De arme lieden zwierven het
De bewoners van het eiland Lemnos moesten zeker land rond om de wortels der planten op te graven,
getal maten sprinkhanen als belasting opbrengen. en wierpen zich zelfs op de mest der kameelen om er
In het jaar 170 voor onze tijdrekening verwoestten de gerstkorrels uit te zoeken die er in konden zitten!
de sprinkhanen de omstreken van Capua, en in het
Zoowel het noorden als het zuiden van Afrika is
jaar 181 na Chr. strekten zij hunne rooftochten herhaaldelijk door de sprinkhanen verwoest, en ook
uit tot het noorden van Italie en Gallie.
met Indie en China is dit het geval. In 1735 zagen
In 1690 bezochten de sprinkhanen Polen en de Chineezen de zon en de maan niet, door de
Lithauwen, van drie kanten als drie legerbenden. wolken van sprinkhanen die niet slechts den oogst
"Op sommige plaatsen, zegt een ooggetuige, de die op het veld stond, maar zelfs het graan in de
abt van Ussans, waar zij de een op den ander schuren en de kleederen in de huizen verslonden.
liggende gestorven waren, lagen zij tot vier voet
In het zuiden van Frankrijk vermenigvuldigen
hoog. Die levend gebleven waren, gingen op de de sprinkhanen zich soms zoo vreeselijk dat men
takken der boomen zitten, en daardoor bogen de in weinig tijds verscheidene vaten met hunne eieren
takken tot op den grond, zoo groot was hun getal. kan vullen. Mezeray vermeldt dat in de maand
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Januari 1613, onder Lodewijk den Dertiende, de
sprinkhanen in het land van Aries vielen. Binnen
zeven of acht uren werd het graan en alles wat
op het veld stond over eene uitgestrektheid van
15000 morgen lands tot den wortel afgeknaagd.
Toen trokken zij over den Rhone, en aten alles op
wat daar groeide, totdat zij hij Valabregues kwamen,
waar zij in groote menigte door spreeuwen en andere
insektenetende vogels vernietigd werden, die in
groote troepen daarheen kwamen. De consuls van
Aries en Marseille lieten de eieren verzamelen, en
dat kostte aan Aries 25 000 francs en aan Marseille
20 000. 1500 centenaars eieren werden begraven of
in den Rhone geworpen. In het centenaar gingen
3 500 000 eieren, en dat gaf dus een totaal van
5 250 000 000 sprinkhanen vernietigd in de kiem,
die anders weldra het geheele land verwoest zouden
hebben.
Een lange lijst van voorbeelden van groote sprinkhaanzwermen in het zuiden van Europa zou hier
nog te geven zijn. Doch het bovenstaande zij genoeg:
wij moeten nog even naar Afrika terug.
Men vindt altijd sprinkhanen in Algiers, Oran,
Boni enz. maar niet in die mate dat zij het geheele
land verwoesten. Men heeft in die landen sprinkhanenjaren, zooals wij in onze streken meikeverjaren
en rupsejaren hebben. In enkele jaren evenwel
worden zij hoogst nadeelig. Zoo werd Algiers in
1845 door eene menigte sprinkhanen bezocht. Vijf
maanden lang, van Maart tot Juli, kwamen er elken
dag nieuwe zwermen van die vernielers over vliegen.
Henri Berthoud die toen te Algiers woonde, zag
een zwerm die zoo groot was dat hij, voor den
dageraad begonnen, te vier uur na den middag
nauwelijks voorbij getrokken was.
Dr. Guyon meldde in 1845 eenige bijzonderheden
van den inval der sprinkhanen in dat jaar, die hij
zelf had waargenomen. Op den 16den Maart vloog
er een zwerm van die dieren over de vlakte van
Sebdou, richtte zich naar de woestijn van Angard,
en dit duurde drie uren aaneen. Maar daar de
sprinkhanen in die woestijn niets te verslinden
vonden, keerden zij terug, en vielen den volgenden
morgen op de vlakte van Sebdou neder, die 30
mijlen lang en 15 tot 20 mijlen breed is. In vier
uren was de geheele oogst vernield, en alle plantengroei als weggevaagd van de aarde. De sprinkhanen lieten na hun vertrek een stank na als van
verrottend gras, door hunne uitwerpselen ontstaan.
Te Algiers, in de voorstad Bab-Azoum, drongen
zij in massa's in de graanschuren, en men moest
schuttingen opslaan om de vliegende barbaren uit
die schuren te weren.
De sprinkhanen vernielen dus niet slechts groene
planten, maar ook de gran en worden hun buit. In
1845 werd het leger gebruikt om de sprinkhanen
te beoorloogen. Men loste geweerschoten in de
zwermen. In den omtrek van Algiers vernielde men
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in dat jaar 37 000 pond sprinkhanen. Men rekende
400 sprinkhanen op het pond, en dus werd er een
totaal van 14 800 000 individuen gedood. Daar er
nu gewoonlijk de helft wijfjes onder zijn, en elk
wijQe gemiddeld 70 eieren legt, volgt daaruit dat
die jacht het uitkomen van 508 000 000 jonge sprinkhanen verhinderde.
Zelfs nog in April 1866 is Algiers door groote
zwermen sprinkhanen geteisterd. Zij kwamen uit de
dalen der bergstreken, en vestigden zich op de vlakte
van Mitidja en op de Sahel. Op vele plaatsen
onderschepten zij het licht der zon, en gelekenop
een sneeuwstorm in den winter. Weldra waren het
koolzaad, de haver, de garst en de tuingroenten
overal vernietigd. Op sommige plaatsen drongen de
sprinkhanen zelfs in de huizen. De regering gaf
het leger order om het volk mede te helpen in het
bestrijden van die plaag, zelfs de Arabieren deden
hun best mede om den gemeenschappelijken vijand
te bekampen. Ontzaglijke hoeveelheden sprinkhanen
werden in eenige dagen gedood — maar wat kan
de mensch doen tegen die menigte van gevleugelde
insekten, die wegvliegen als zij een streek kaal
gegeten hebben, en op een andere plaats nedervallen
om nieuwe verwoestingen te beginnen!
Doch voorbeelden genoeg van wat de sprinkhanen
doen in het Oosten. Laat ons nu zien of men dat
bezoek niet kan beletten. De Negers van Soedan
trachten de zwermen, vliegende sprinkhanen door
geschreeuw te verschrikken. In Hongarije heeft men
met het zelfde doel kanonschoten gelost. In de
middeneeuwen deed men in plaats van kanonschoten
bezweringen. Een reiziger van de zestiende eeuw,
de monnik Alvarez, verhaalt cl&t ook hij de bezwering bezigde tegen een ontzaglijke wolk van die
verwoestende insekten die hij in Ethiopie ontmoette.
Hij vormde van de Portugeezen en de inboorlingen
eenprocessie, enlietpsalmen zingen. "Zoo zingende,
zegt hij, gingen wij in een veld waarop graan stond.
Daar gekomen, liet ik eenige sprinkhanen vangen,
waar tegen ik een bezwering deed, die ik in geschrift
bij mij had en die ik den vorigen nacht opgesteld
had, hen verwenschende, vervloekende en verbannenende. Vervolgens gelastte ik hen dat zij binnen
drie uren van daar moesten gaan, en naar de zee
vliegen, of den weg naar het land der Mooren
inslaan, en de akkers der christenen verlaten. En
als zij dat niet deden, riep ik bijeen en bezwoer
alle vogels van den hemel, alle dieren van de aarde,
en alle stormen van de lucht omhente verstrooien,
te vernietigen en te verslinden. Om die bezwering
te doen, liet ik eenige sprinkhanen vangen, en ik
sprak die woorden in hunne tegenwoordigheid uit,
opdat zij geene onwetendheid konden voorwenden, en
liet hen daarna gaan om de anderen te waarschuwen."
Als men bedenkt dat die sprinkhanen bij hun
komst in het land der Mooren ook wel met dergelijke
bezweringen ontvangen kunnen zijn, die hen naar
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het land der christenen terug zonden, dan zullen
zij zeker mooi in de verlegenheid gezeten hehhen
tusschen die twee tegenstrijdige bezweringen in.
Ook de Arabieren hebben een onfeilbaar middel
om de sprinkhanen te verdrijven. Volgens Ben Omar
las de profeet eens op de vleugels van een sprinkhaan
in hebreeuwsche karakters het volgende: "Wij zijn
de troepen van den grooten God: wij leggen elk
negen en negentig eieren; als wij honderd eieren
lagen, zouden wij de geheele wereld verwoesten."
Toen deed Mahomet een vurig gebed waarin hij
God smeekte om die vijanden der Musulmans uit
te roeien. Daarop kwam de engel Gabriel om Mahomet te vertellen dat een gedeelte van zijn wensch
verhoord zou worden. En sedert dien tijd hebben
de woorden van aanroeping aan den profeet, op
papier geschreven en in een riet besloten, dat men
in het graanveld of in een boomgaard plant, de
macht om de sprinkhanen af te weren.
Er is nog een ander even krachtig middel. Men
neemt vier sprinkhanen, en schrijft op de vleugels
van elk dier een vers van den koran. (Vier verzen
van den koran zijn daarvoor bestemd.) Men laat
de zoo beschrevene insekten in den zwerm vliegen,
en het geheele leger slaat terstond een andere
richting in.
Volgens de Arabieren hebben de sprinkhanen
een menigte goede dingen. Als men van sprinkhanen
droomt, kondigt dat de toekomst aan; als men
droomt dat men sprinkhanen eet, is het een goed
voorteeken; als gij droomt dat het sprinkhanen
regent, zal God u alles terug geven wat gij verloren
hebt, enz.
Onder het kalifaat van Omar Ben el Khottal
schenen de sprinkhanen volkomen verdwenen te
zijn. Er was groote droefheid in het land, en vooral
de kalif was zeer bedroefd. Hij zond gezanten naar
Yemen, naar Irak en andere landen om te zien of
er niet eenigen te krijgen waren. Een dier gezanten
kwam met een hand vol sprinkhanen terug: "God
is groot"! riep Omar, en van nu af was hij gerust
over het lot van het menschdom.
Om de wanhoop en de daarop volgende gerustheid
van Omar te begrijpen, moet men weten dat het
volgens de Musulmans geschreven staat dat het
menschelijke geslacht van de aarde zal verdwijnen
zoodra de sprinkhanen uitgeroeid zijn. Die insekten
zijn overigens gevormd uit hetgeen er overgebleven
was van het slijk waarvan de mensch gemaakt is,
en zijn bestemd om tot voedsel voor den mensch
te dienen. Met de visschen zijn de sprinkhanen de
eenige dieren die God den Musulmans veroorlooft te
eten zonder er eerst de huid afgedaan te hebben;
maar zij moeten door een geloovige gedood zijn,
anders is hun vieesch onrein.
De meeste Arabieren zijn groote liefhebbers van
het eten van sprinkhanen. Volgens generaal Daumas
zijn deze insekten, zoowel versch als gedroogd

een goed voedsel voor menschen en kameelen. Men
eet hen geroosterd, of gekookt in den koeskoessoe,
na er de pooten, de vleugels en den kop afgedaan
te hebben, onder het uitspreken van de woorden:
Bism Allah, in den naam van God, en Allah akbar,
God is groot. Soms droogt men deze insekten
in den zonneschijn, en maakt er een poeder van
dat met melk en meel tot een deeg gemaakt, en
vervolgens tot een koek gebakken wordt, die men
met vet of boter en zout eet. Ook de kameelen
lusten gaarne sprinkhanen, zoowel gedroogd als
gebraden. GeX^v/gue en gezoutene sprinkhanen zijn
in Azie en in Afrika in den handel. Te Bagdad
doen zij soms den prijs van het vieesch dalen: zij
smaken ongeveer als kreeften.
Het eten van sprinkhanen is overigens ten alien
tijde in het Oosten in gebruik geweest. De grieksche
dichter Aristophanes leert ons dat zij in Griekenland
op de markten verkocht werden. Mozes stond den
Israeliten het eten van vier soorten toe, die in
Leviticus opgenoemd worden. Johannes de Dooper
en de profeet Amos aten in de woestijn sprinkhanen
met een weinig honig.
Echter waren reeds de Ouden het niet eens over
den invloed van deze spijs op de gezondheid. Strabo
verhaalt dat er op de oevers van de Golf van Arabie
een volk van Acridophagenof sprinkhaaneters
leefde, en dat al die menschen een ongelukkig
uiteinde hadden. Zij vingen de sprinkhanen door
groote vuren aan te leggen als de zwermen uit het
zuiden opkwamen. Door den rook verblind en gestikt
vielen de dieren ter aarde, en werden door het
volk verzameld en .gegeten. Die sprinkhaaneters
zijn, wel is waar, vlug en goede loopers) zegt Strabo,
maar hun leven duurt geen veertig jaar. Als zij
dien ouderdom bereiken, komt er een afschuwelijk
ongedierte uit hun lichaam, dat hen verteert,
beginnende met den buik, en zij sterven daardoor
ellendig.
Het zelfde verhaal vindt men in de Reis om de
wereld van den admiraal Drake. Deze reiziger spreekt
van Ethiopiers die sprinkhanen eten, en sterven
opgegeten door gevleugelde insekten die in hun
lichaam geboren zijn.
Het is moeilijk den oorsprong van zulke fabels te
verklaren.
Alle reizigers die Arabie bezocht hebben, zijn
het eens dat de sprinkhanen een gezonde spijs zijn.
Men beweert zelfs dat men er vet van wordt. In
elk geval zijn zij voor vee en vogels een goed voeder.
De Ouden gebruikten de sprinkhanen in de% geneeskunde. Dioscorides zegt dat dedij en van sprinkhanen tot poeder gemaakt en met bokkebloed
vermengd, goed zijn om melaatschheid te genezen,
en dat zij met wijn vermengd een specificum zijn
tegen den steek der scorpioenen. De tegenwoordige
geneeskundigen maken echter van deze middelen
geen gebruik.
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landseh vertaald heb onder den titel van Over
het ontstaan der soorten: "Welk een ontzaglijk groot onderscheid is er tusschen de verHoeveel rassen van tamme duiven zouden er wel schillende rassen! Vergelijk de postduif eens met
zijn? Misschien weet niemand het, want dagelijks den kortbekkigen tuimelaar, en zie hoeveel de bekontstaan er nieuwe verseheidenheden. De veran- ken van die beide duiven, en ten gevolge daarvan
derlijkheid van de rasvormen der duifis zoo groot, ook deschedels van elkander verschillen. De postD U IV E N.

Duiven, naar een schilderij van Emile Faivre.

dat er in Engeland duivenfokkers zijn die aannemen duif, vooral de doffert, is merkwaardig door de
om binnen een bepaalden tijd duiven met zekere knobbelige, vleezige huid rondom den bek, en bebijzonderheid van kleur of van vederen te leve- halve die huid wegens de zeer groote oogleden,
ren, terwijl zij integendeel niet zelden veel moeite de wijde uitwendige openingen der neusgaten, en
hebben om zeker bemind duivenras onvervalscht te den wijd openenden bek. De kortbekkige tuibewaren. Groot is dan ook het verschil tusschen melaar heeft een bek bijna als die van een vink.
het eene ras van duiven en het andere. Darwin, De gewone tuimelaar heeft eene zonderlinge
sprekende over duivenrassen, zegt in zijn beroemd erfelijke gewoonte, namelijk die van zeer hoog in
werk On the origin of species, dat ik in het hol- de lucht in eene dichte schaar te vliegen, en in
4S
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de vlucht zich al tuimelende te laten vallen. De gravure vertoont u een paar ringduiven op het
slink is een groote duif met dikken bek en lange nest, en ik behoef deze soort dus hier niet te bepooten; sommige onderrassen van slinken hehben schrijven, maar als een bewijs hoe algemeen die
vrij lange halzen; anderen lange vleugels en staar- ringduif bekend is, diene het volgende lijstje van
ten; nog anderen bij zonder korte staarten. De k r o p- namen in verschillende talen:
Palumbus torquatus, wetenschappelijke naam.
per heeft een lang lijf, lange vleugels en pooten,
Ringduif
(officieele naam) Woudduif, Groote Boschen vooral zijn ontzaglijk ontwikkelde krop die met
de heerlijkste kleuren schittert als hij opgeblazen duif, Houtduif, Koolduif, Hollandseh.
Wald-duw, Friesch.
is, wekt de bewondering van den mensch op. Het
Ringdove, Woodpigeon, Queest, Cushat, Woodraeeuwtje heeft een zeer kleinen kegelvormigen
bek, en eene strook omgekrulde vederen op de borst; culver, Engelsch.
Ringeltaube, Grosse Waldtaube, Holztaube 7 Kohlook heeft het de zonderlinge gewoonte van het
bovenste gedeelte van zijn slokdarm steeds een taube, Hoogduitsch.
Ring due, Ringeldue, HalsJcravet Due, Deensch.
weinig uitgezet te houden. De raadsheer heeft
Ringdufva,
Zweedsch.
een krans van omgekrulde vederen rondom den
Ramier, Fransch.
hals, zoodat daardoor een soort van kap gevormd
Palombaccio, Colombaccio, Italiaansch.
wordt. De pauwstaart heeft dertig, zelfs veertig
Phassa, Nieuw-Grrieksch.
staartvederen in plaats van twaalf of veertien, het
TaJchtagueu verdjini, Turksch.
gewone getal bij alle overige leden van de groote
Grlivniasch, Serbisch.
duivenfamilie, en die staart wordt uitgespannen geWaecher, Russisch.
houden en zoo sterk rechtstandig naar boven geDoch het is niet met
richt, dat bij goede
de ringduif dat wij ons
pauwstaarten de kop
thans moeten bezig
en de staart elkander
houden; wij keeren tot
aanraken, terwijl de
de wilde duif terug.
smeerklier volkomen
De wilde duif leeft
ontbreekt. En nu sprein het zuiden en wesken wij nog niet eens
ten van Europa, het
van eene bijna ontelnoorden van Afrika,
bare menigte minder
en het westen van
in het oog vallende
Azie. Zij bewoont bij
versehillen." Onze hevoorkeur de zeekusro emde
landgenoot
ten, vooral waar steile
Temminek, die eene
prachtige monographie
rotsen rechtstandig
van de geheele duioprijzen. Op Sardinie,
venfamilie geschreven
in den Griekschen Arheeft, zegt te recht
chipel, aan de zuidkust
De ringduif.
,
-,
dat vele banden vol
van
Sicilie,
tusschen
afbeeldingen niet voldoende zouden zijn, om een
denkbeeld te geven van de in Europa alleen voor- de strandrotsen van Klein-Azie, huist zij in bijna
ongeloofelijke menigte; en in Engeland, in Warkomende duivenrassen.
wickshire, rondom St. Alban's-head, in Zuid-WaHet zou dus onmogelijk zijn hier over al die
les, op het eiland Bass en op de Orkneys is de
tamme duivenrassen te spreken. Daarom thans niet
meer over de tamme duiven, maar daarentegen in wilde duif een aan iedereen bekende vogel. Die
een paar woorden eene korte beschrijving van den neiging tot het bewonen van hooge, een vrij
stamvader van al onze duiven, namelijk van de uitzicht gevende plaatsen zal misschien de reden
klip duif, rotsduif, veld duif of wilde duif, zijn dat de wilde duif in meer vlakke streken
vooral kerktorens tot woonplaats kiest; de beroemde
Golumba livia, die door de Engelschen Rockdove,
hoofdstad van Kent, Canterbury, bergt in de gaten
door de Duitschers Steintaube of Peldtaube, door
de Zweden Klippdufva, door de Franschen Biset,en spleten van de hooge torens van haren ouden
en door de Italianen Palomba di torre wordt gehee-en schoonen dom, talrijke huishoudingen dezer
ten. De stamvader van onze duiven is de veldduif, duif, en de groote toren te Leeuwarden, onder
en niet de ringduif, houtduif te Leeuwarden den naam van de Oldehoof bekend, is niet zelden de verblijfplaats van geheele vluchten wilde
of kooi duif te Haarlem, Palumbus torquatus,
zooals door sommigen beweerd is; immers alle proe- duiven. Deze duiven dragen in het friesch den
ven om de laatste te temmen en met de tamme naam van gib ben. Voorheen woonden deze gibduif te kruisen, mislukken altijd. De bovenstaande ben in een zeer groot getal in de nissen en spleten
van genoemden toren te Leeuwarden; thans zijn
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zij er nagenoeg uitgestorven. Men schrijft dit toe wilderde duif. Immers Prof. Schlegel zegt het
aan het verminderen der bouwlanden benoorden volgende: "Men vindt ook aan de rotsachtige kusten
de stad, waar de gibhen hun voedsel zoehten, en van Engeland, Schotland, de Orkneys en de Faroer,
welke landen nu als weiden worden gebruikt. Echter in het wild duiven die wel volmaakt op de wilde
zullen de torenvalken of wikels, Tinnunculusduif gelijken, maar niet zelden, zooals onze kooialaudarius, die mede in zeer groot aantal aan de eenden, allerlei afwijkingen in kleur vertoonen,
Oldehoof nestelen, en die ijverig op de eieren en vooral doordat# zij min of meer witbont zijn, en
jongen der gibben.jacht maken, ook wel aan die dit leidt tot het denkbeeld dat deze duiven wellicht
vermindering schuldig zijn. De tamme afstamme- verwilderde, maar niet oorspronkelijk wilde duiven
lingen der klip- of veldduiven vertoonen de zelfde zijn. Het zelfde heeft plaats in vele andere streken
voorkeur voor hooge plaatsen; zij rusten steeds van Europa, niet alleen in gebergten, by voorbeeld in
op hooge daken uit, gaan nooit in bosschen en Thuringen, maar ook in vlakke streken, waar de
evenmin op boomtakken zitten. Op den grond duif in verwilderden staat in rumen, op hooge toloopt de wilde duif even als de tamme, snel en rens, onbewoonde eenzame gebouwen enz. voorzonder te huppelen, en zoekt tevens de kleinste komt en nestelt. Tot deze behooren waarschijnlijk
zaadkorrels op. In staat om zoo snel te vliegen ook de vluchten duiven die men somtijds langs onze
en de lucht met zooveel kracht te doorsnijden kusten ziet trekken." In hoeverre dit waar is, zal
dat er een fluitend geluid gehoord wordt, kan zeker moeielijk te beslissen zijn: zeker is het
zij ook zwevend en statig en zonder merkbare be- dat de duif waarover wij hier spreken, op vele
weging der vleugels groote kringen in de lucht plaatsen in half tammen staat leeft, en dat als zij
beschrijven. Alle duiven sehijnen bij schoon weder verwilderd is, dat is als de duiven die wij thans
genoegen te scheppen in het uitvoeren van die beval- in halfwilden toestand vinden, afstammelingen zijn
lige beweging, en dien ten gevolge is de naam van Van tamme duiven, uit hare levenswijs en uit haar
Gyratores, dat is in een kring vliegende vo- voorkomen duidelijk blijkt dat zij weer tot het oorgels, dien de prins van Canino aan deze geheele spronkelijke type terug gekeerd is.
Niemand weet wanneer de eerste proeven georde gaf, geenszins ongepast te noemen.
nomen
zijn om de wilde duif te temmen. Dat de
De snavel van de wilde duif is recht, min of
oostersche
volken reeds in de oudste tyden tamme
meer gewelfd, enflauw gebogen aan de punt. Op
duiven
gehouden
hebben, blijkt uit de boeken van
den wortel van den *bovensnavel is een weeke
opgezwollene washuid waarin de neusgaten liggen, Mozes, die haar onder de reine dieren telt,entot
die door een kraakbeenig plaatje half gesloten zijn. offeranden doet bezigen. Naar den hebreeuwschen
De pooten zijn kort, de teenen zonder spanvlies, en naam te oordeelen, was zelfs de duif van Noachs
de achterteen zit op de zelfde hoogte als de voor- ark een tamme duif — Jonah, de getemde. Ook in
teenen. De staart bestaat altijd uit twaalf vederen. de klassieke schrijvers ontmoeten wij vele plaatsen
De wilde duif is zeer licht leikleurig met een groenen die op tamme duiven betrekking hebben; in Perzie
weerschijn aan den hals, en twee zwarte dwarsban- en Egypte is de duivenfokkerij sedert de oudste
den over de vleugels. Van aard is zij zeer gezellig, tijden met ijver gedreven. Vooral de Romeinen
en wordt slechts onder bijzondere omstandigheden waren hartstochtelijke duivenfokkers. Ten tijde der
alleen aangetroffen, bij voorbeeld als zijziekofge- Caesars vond men op vele villa's duivenslagen met
kwetst is. Zij voedt zich, gelijk al hare verwanten, 5000 stuks, en Columella verhaalt van enkele paren
met rijpe zaadkorrels, intusschen ook wel met de duiven die met ongeveer 400 gulden betaald werden.
nog groene en zachte zaden van erwten en andere De koran telt de duif bij de heilige dieren. Door eene
duif ontving Mahomet de hemelsche openbaringen,
verbouwde planten, en wordt daardoor soms voor
en Amroe, op zijnen grooten veroveringstocht, legde
den landman lastig. Zij vergenoegt zich om de
de grondslagen van de stad Cairo op die plaats
plaats, waar zij zal broeden, met eenige drooge
van zijn tentleger, waar eene duif haar nest gebladeren en grashalmen te beleggen, en legt slechts
bouwd had. Nog heden is de duivenfokkerij in
twee* geheel witte eieren, die door beide ouders
Egypte een belangrijke tak van volksbestaan. Daar
bij afwisseling gedurende 15 of 16 dagen bebroed
is elke woning der Fellahs met stompe, vierkante
worden. De zeer leelijke jongen worden zorgvuldig
torens versierd, die, hoe krijgshaftig zij er uitzien,
verpleegd, en met eene zeer bijzondere brijachtige
toch slechts de verblijfplaatsen der vreedzame vogels
stof gevoederd, die uit op rijen staande kliertjes binzijn, van welker vleugelslagen de lucht ruischt.
nen in den krop afgescheiden, met gekneusde ofgeNu nog een kort woord over een enkel tam
weekte zaadkorrels en met zandkorrels vermengd,
duivenras:
namelijk over de postduif. Het is beaan de jongen in den snavel gestopt wordt. In elk
kend dat het de liefde tot hare jongen en haar hok
jaar worden er twee broedsels geboren.
In de voorgaande regelen is steeds gesproken is, die de postduif tot briefbesteller geschikt
over de wilde duif: misschien evenwel moest op maakt; een overoud gebruik, reeds bij de Grieken
sommige plaatsen niet staan wilde duif, maar ver- en Romeinen bekend. Gewoonlijk wordt daartoe een
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bijzonderras, de turksche duif, gebezigd; doch
ook andere rassen, tuimelaars en meeuwtjes, laten
zich daartoe gebruiken. De snelheid waarmede sommige postduiven vliegen, is bijna zonder wederga
in de vogelwereld. Zoo vlogen eens twee zulke vogels
in ongeveer 130 minuten van Parijs naar Keulen,
dat is in een uur een afstand van 30 geographische
mijlen; of in een seconde 40 el, en dat onafgebroken en in een rechte lijn. In Belgie, waar vele
postduiven voor het overbrengen van beurstijdingen
gebruikt worden, schat men hare snelheid op een
engelsche mijl in de minuut. Bij schoon weder steken
zij zonder zwarigheid over het Engelsche kanaal,

doch bij storm en mist gaan zij niet zelden verloren. Van welk middel zij zich bedienen om de
rechtste lijn naar het doel te ontdekken, weet men
even weinig te verklaren als de nog wonderbaarder
verschijnselen in het verhuizen van trekvogels. Dat
het gezicht alleen de leidsman is, kan niet aangenomen worden, want uit het vogelperspectief
gezien — vooral van de hoogte waartoe de postduif stijgt eer zij de reis aanneemt — is elk land >
zelfs een bergland, vlak en zonder zeer in het oog
vallende punten. De brief wordt veelal onder de
vleugels vast gemaakt; soms echter hangt men hem
ook wel om den hals of aan een der pooten.

Denkbeeldige voorsteiling van den ring ran cosmisehe stof rondom de zon.

VALLENDE

Iedereen kent het verschijnsel dat algemeen
onder den naam van het vallen van een ster
of het verschieten van een ster bekend is.
Iedereen heeft die lichtstrepen gezien die bij nacht
door de lucht schieten, en volkomen het voorkomen
hebben alsof een ster van het gewelf des hemels
losgemaakt wordt en naar beneden valt. Het is
zeker niet noodig te betoogen dat de naam van
vallende sterren, dien men aan die luchtverschijnselen geeft, zeer ongepast is, want dat eene ster
niet kan vallen, begrijpt iedereen die weet wat
eene ster is. Wij zullen die verschijnselen toch maar
vallende of verschietende sterren blijven noemen,
want de naam doet niets tot de zaak, en wij weten
in eens wat er mede bedoeld wordt.
Zijn die verschijnselen die zich nu eens zeldzaam

STERREN-

en afzonderlijk, en dan weer talrijk en op vaste
tijden vertoonen, verhevelingen die in de atmosfeer
ontstaan, of zijn zij bewijzen van het bestaan van
lichamen die in de ruimte buiten onzen aardbol
zweven ? Wij willen deze vraag trachten te beantWoorden.
Het getal van vallende sterren is zeer verschillend naar de tijden van het jaar, en vandaar het
onderscheid dat men maakt tusschen de verspreid
voorkomende vallende sterren, en de zwermen vallende sterren die veelal op bepaalde tijden verscliijnen. In gewone nachten is het gemiddelde
getal van vallende sterren dat in een uur waargenomen wordt, volgens sommige waarnemers 4 of 5,
en klimt zelfs volgens anderen tot 8. Maar in twee
maanden van het jaar, omstreeks den lO^en Augustus
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en den ll<len November, zijn die verschijnselen doch dezen zijn geenszins zoo geregeld als die van
zeer veelvuldig: in den tijd van een uur ziet men Augustus en November. Verder schijnt het dat
dan dikwijls een getal tienmaal grooter dan anders deze laatsten, wat het getal vallende sterren in
in een geheelen gewonen nacht. Zoo hebben in den het uur betreft, nu eens afnemend en dan weder
nacht van den 10 d e n Augustus 1839 Capocci en Nobile toenemend zyn. Van het getal 110 in Augustus
te Napels in den tijd van vier uren 1000 vallende 1848 is het in het uur gedaald tot 40 in 1858,
sterren geteld, en Walferdin telde in den nacht en sedert dat jaar is het verschijnsel in die maand
van den 8sten 0 p den 9den Augustus 1836 te Bour- weer toenemende geweest tot in 1863, waarop het
bonne-les-Bains in een uur 316. Voorheen noemde getal vallende sterren in het uur omstreeks midhet volk in het katholieke Ierland zulk een regen dernacht op den 9, 10 en llden Augustus geklomvan vallende sterren St. Laurentiusregen: men is tot 67 sterren. In 1864 is dit getal gedaald
men hield die lichtstrepen voor de gloeiende tranen tot 64, en in 1865 tot 58, volgens Coulvier Gravier.
van den genoemden heilige, wiens feest op den Doch die getallen hebben evenwel slechts een betrekkelijke waarde. Andere waarnenters die misschien
lOden Augustus invalt.
De Novemberperiode is nog merkwaardiger; vooral een betere standplaats hadden, hebben meer sterren
de nachten van den 12den November 1799 en van zien verschieten; zoo, bij voorbeeld, heeft Heis
den 12den November 1833 zijn waard om vermeld van Munster het getal van 141 sterren gevonden
te worden. Von Humboldt en Bonpland die zich op voor het uur te middernaeht in 1863. De Novemden eerstgenoemden datum te Cumana bevonden, berval die voorheen zoo merkwaardig was, is sedert
verhalen dat tusschen twee en vier uur's morgens 1834 zoodanig verminderd dat hij thans reeds minder
de hemel als doorploegd was met lichtende strepen, is dan die in de laatste nachten van October gezien
die van het noorden naar het zuiden door de lucht wordt. Sedert 1862 schijnt dit verschijnsel echter
schoten. Het geleek een schitterend vuurwerk; dikke weer in toenemende richting en op weg naar een
vuurkogels zoo groot als de maan en zelfs grooter nieuw toppunt te zijn, dat volgens Olbers in 1867
vermengden zich met de lange phosphoresceerende bereikt zal worden.
Meestal zijn de strepen die de vallende sterren
strepen der vallende sterren. In Brazilie, Frans-ch
Guyana, Labrador, Groenland, en ook in Duitsch- in de lucht maken, rechte lijnen, zooals gemakkelijk
te zien is. Doch er zijn hierop ook uitzonderingen,
land werd het zelfde verschijnsel gezien.
Ook de nacht tusschen den 12<kn en 13<len No- en men heeft er gezien die voordat zij verdwenen
vember 1838 was niet minder merkwaardig. "Men een kromme lijn beschreven.
Ook hun gloed is zeer onderscheiden: sommigen
zag die meteoren, zegt Arago, langs de oostkust
van Amerika, van de Golf van Mexico tot Halifax, zijn schijnbaar grooter dan de grootste vaste sterren,
van 9 uur ?s avonds tot het opgaan der zon, en en zelfs dan Venus en Jupiter. Op een gegeven
zelfs op sommige plaatsen bij dag tot 8 uur's morgens. getal vallende sterren heeft men ongeveer tweeDe sterren waren zoo talrijk, en zij vertoonden zich derden wit van kleur bevonden, terwijl het overige
op zooveel plaatsen aan den hemel te gelijk, dat derde gedeelte uit gele, oranjekleurige en groene
het niet mogelijk was haar te tellen. Olmstedt van sterren bestond.
Wij moeten nu over een zeer belangrijk feit
Boston vergeleek haar op het oogenblik waarop de
meesten zich vertoonden, bij de helft van het getal spreken dat veel licht op den oorsprong van de
sneeuwvlokken dat men gedurende een gewone luchtverschijnselen waarover wij thans handelen,
sneeuwbui in de lucht ziet zweven. Toen het getal geworpen heeft, en waardoor bewezen is dat zij
reeds veel kleiner geworden was, telde hij nog van cosmiseken aard zijn. Door het bestudeeren
575 sterren in 15 minuten, ofschoon hij zich tot van de richting waarin de vallende sterren door
een gezichtsveld bepaalde dat geen tiende gedeelte de lucht schieten, heeft men bespeurd dat de meesten
van den zichtbaren horizon was. Dit getal was vol- uit het zelfde punt des hemels voortkomen, hoe
gens hem slechts het tweederde gedeelte van het wel zij zich overigens naar alle mogelijke richtingeheel, en dus had hij 866 moeten tellen, en in gen verspreiden. De ster Gamma in het sterrebeeld
geval hij den geheelen horizon had kuniftn omvatten de Leeuw is het uitgangspunt van de zwermen van
8660. Dit laatste cijfer zou in het uur 34 640 be- November, en de ster Algol in het sterrebeeld Perloopen, en daar het verschijnsel meer dan 7 uren seus, dat van die van Augustus. Bovendien blijven
duurde, zoo gaat het getal vallende sterren die die punten de zelfde voor elke plaats waar men
zich in dien nacht te Boston vertoonden 240 000 zich ook op aarde bevindt en dus voor alle horizons.
te boven, want men moet niet vergeten dat de Daaruit moet men besluiten dat de vallende stergrondslag van deze berekening genomen werd op ren licht gevende lichamen zijn, welker beweging
een oogenblik toen het verschijnsel reeds merk- onafhankelijk is van de omwenteling der aarde,
en dus in het algemeen zich buiten de atmosfeer
baar verzwakt of afnemende was."
Verscheidene minder belangrijke perioden heeft der aarde moeten bevinden, en dit besluit wordt
men op andere tijden van het jaar waargenomen, ten krachtigste bevestigd door het feit dat het
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juist de sterrebeelden de Leeuw en Perseus zijn, dat de aarde een grooter getal vallende sterren
waarheen onze aarde op hare baan rondom de zon moet ontmoeten in het gaan uit haar aphelium in
zich in de twee tijdperken van November en Au- Juli naar haar perihelium in het laatst van Decemgustus richt. Het is dus hoogst waarschynlijk dat ber, dan in het tegenovergestelde tijdperk van
het verschijnsel hetwelk onder den naam van vallende hare omwenteling. Dit is ook met de waarnemingen
sterren bekend is, veroorzaakt wordt door dat de in overeenstemming.
Vooronderstellen wij twee verschillend op het
aarde op haren weg rondom de zon een ring ontvlak
der ecliptica hellende ringen die dat vlak
moet, die uit myriaden van kleine hemellichamen
samengesteld is, die gelijk de planeten rondom de snijden, de eerste in Augustus en Februari, de
zon wentelen, en waarvan de parallelloepende be- tweede in Mei en November, dan kunnen wij de
wegingen, van de oppervlakte der aarde gezien, beide voornaamste zwermen van het jaar verklasehijnen te stralen uit het zelfde punt des hemels ren, en tevens de beide tijden waarop de minste
als waarheen onze planeet zich richt. Zoo zou wer- vallende sterren gezien worden, namelijk in Februari
kelijk in deze vooronderstelling het voorkomen van en Mei. En zonderling! deze zelfde hypothese kan
de banen dezer lichamen volgens de wetten der een voldoende verklaring geven van het verdonkeren
der zon op zekere tydstippen, doordat de deeltjes
perspectief zijn.
Bestaat er een enkele ring, die, op de eene plaats van den ring zich tusschen de zon en de aarde bevinrijker en op de andere armer aan zulke kleine den, en tevens ook de verlaging van de temperatuur
hemellichamen zijnde, daardoor eene verklaring waardoor de maanden Mei en Februari gekenmerkt
geeft van het verschijnsel dat zij het eene jaar in worden, verklaren. Maar voordat men die hypothese
veel grooter getal waargenomen worden dan in het aanneemt, moet men weten of de verdonkeringen,
andere ? Of wel, moeten wij het bestaan van onder- waarover wij spreken, niet veroorzaakt worden door
scheidene van elkander ver wij derde ringen aanne- atmosferische verschijnselen, zooals bij voorbeeld
men, die opvolgend door de aarde ontmoet worden ? een drooge mist, en vervolgens moet men met
Volgens Faye is het Augustusverschijnsel vrij een- meer juistheid de wetten kennen die de afwissevoudig te verklaren door het bestaan van een ring lingen der temperatuur op de zelfde tijdstippen
van luchtverhevelingen die om de zon wentelt en volgen. Deze dingen evenwel worden tegenwoordig
de baan der aarde snijdt, maar dat van November ijverig door Sainte-Claire Deville bestudeerd.
Men is er in geslaagd om de hoogte van een
is een veel meer samengesteld verschijnsel. De
afzonderlijke vallende sterren die men elken naeht groot getal van vallende sterren op het oogenblik van
van het jaar en in alle richtingen ziet, zijn waar- haar verschijnen te bepalen, en heeft bevonden dat
schijnlijk satellieten van onze aarde, die door haar die zeer verschillend kan zijn, Humboldt zegt:
medegesleept worden op haren weg door de zwermen "vallende sterren dalen bijna tot op de toppen van
heen. De thans bestaande voorraad van die satel- den Chimborazo en den Aconcagua, op 8000 meters
lieten, zegt Faye, zou eindelijk uitgeput geraken, boven den waterspiegel der zee." Aan den anderen
als zij niet telkens omstreeks den lOden Augustus kant zegt Heis dat eene vallende ster die ten
vernieuwd werd ten koste van den ontzaglijken ring zelfden tijde te Berlijn en te'Breslau gezien werd,
van cosmische stof die om de zon wentelt. Zoodoende zich op eene hoogte van 46 myriameters bevond
kan men, bij voorbeeld, een zeer merkwaardig feit op het oogenblik waarop zij ontbrandde, en van
verklaren: de zwerm van November 1837 werd in 31 myriameters toen zij uitdoofde. Alle mogelijke
Engeland met eene groote pracht gezien als een hoogten tusschen die twee grenzen zijn er waarregen van meteoren, terwijl men in Pruissen bij genomen, maar de meesten gaan 60 kilometers te
een helderen hemel niets meer zag dan de enkele boven, dat is de waarschijnlijke grenzen van de
vallende sterren van een gewonen nacht. Men be- atmosfeer der aarde. Wij weten echter niet of er
grijpt dat een zwerm van satellieten op de eene plaats nog niet veel hoogeren zijn, daar het getal metingen
opgehoopt kan zijn, maar zulks zou van een om betrekkelijk zeer klein is.
De afstand van eene vallende ster, berekend naar
de zon wentelenden ring niet te begrijpen zijn."
de
twee uiteinden van hare lichtstreep en den duur
Welke dezer twee hypothesen is de ware? Of wel
van haar verschijnen, zijn de twee elementen van
in welke mate zijn beiden waar?
Uit de figuur op biz. 340 wordt het ons duidelijk beweging waardoor het mogelijk geweest is de
hoe in de vooronderstelling van een enkelen ring gemiddelde snelheid van het lichaam gedurende
de periodieke verschijnselen van Augustus en No- den val te berekenen. Zoo heeft men de overtuiging
vember verklaarbaar zijn. Het is daartoe genoeg bekomen dat die snelheid zeer groot is, en dat
te vooronderstellen dat het vlak van den ring zij zelfs dikwijls de omwentelingsnelheid van de
bijna met het vlak van de ecliptica samenvalt, en aarde overtreft, welke laatste, gelijk men weet,
dat de banen der vallende sterren een langeren bijna 30 kilometers in de seconde is. Men spreekt
ellips vormen dan de loopbaan der aarde. Door van vallende sterren die zich in de ruimte bewogen
eenvoudig de figuur te beschouwen blijkt het ons met de verbazende snelheid van 70 kilometers, en
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van anderen met snelheden van 85 en zelfs van
175 kilometers in de seconde, wat dus van tweetot vijfmaal de snelheid van de aarde is.
De groote snelheid waarmede de vallende sterren door de ruimte schieten, verklaart tot op zekere hoogte haar plotseling ontbranden. Vooronderstellende dat het vaste lichaampjes zyn, samengesteld uit gemakkelijk in brand gerakende stoffen,
zooals bij voorbeeld zekere zwavelmetalen zijn,
moet de groote wrijving die zij in de bovenste
lagen der atmosfeer ondergaan, eene zeer groote verhooging van temperatuur veroorzaken, die voldoende
is om hare buitenste lagen in gloeiing te brengen.
Door verschillen in de scheikundige samenstelling
is ook het versehil van kleur dat haar licht vertoont,
te verklaren.
Onder het onmetelijke getal van vallende sterren
die in den loop van een jaar in onzen dampkring aanlanden — men schat dat getal op millioenen —
zijn er zonder twijfel velen die slechts door de
atmosfeer der aarde heengaan, en vervolgens hare
baan in de ruimte vervolgen, na ons het schouwspel
van eene voorbijgaande gloeiing gegeven te hebben.
Maar het is niet minder waarschijnlijk dat eene
menigte ook in de sfeer van aantrekking van onze
planeet aanlanden, om haar nooit weer te verlaten, en
zoodoende de oppervlakte der aarde bereiken. Als dat
zoo is, heeft men die vreemde lichamen op den aardbodem moeten vinden, ten minste als de hypothese
dat het vaste lichamen zijn, niet valsch is. Het
vallen van luchtsteenen, van ijzermassa's en van
luchtstof, van dingen dus afkomstig uit de hoogste
luchtlagen, is evenwel bewezen, en in 't geheel
niet meer een hypothese.
De overgang van de vallende sterren tot de vuu rkogels is bijna onmerkbaar, de grenzen tusschen
deze twee soorten van verschijnselen zijn bijna niet
aan te geven.
Vuurkogels zijn lichtende massa's van^een ronde
of lie ver bolvormige gedaante. Gelijk de vallende
sterren verschijnen zij plotseling, maar in ?t algemeen bewegen zij zich langzamer en verdwijnen
na eenige seconden. Hun licht is gewoonlijk minder
helder, maar hunne veel grootere schijnbare afmetingen vergoeden dat versehil. Het licht dat een
vuurkogel over de aarde verspreidt, staat soms bijna
gelijk met dat van de maan. De meesten hebben
een lichtende streep achter zich, anderen breken
bovendien in stukken, en soms gaat dat breken
vergezeld van ontploffingen gelijk aan kanonschoten.
Dr. Schmidt heeft te Athene in den morgen van den
19den October 1863 een zonderlingen vuurkogel waargenomen. Hij was dubbel, voorafgegaan engevolgd
door eene menigte kleine verhevelingen, die twee
aan twee in parallelle richting door de lucht vlogen,
tot op het oogenblik waarop haar licht uitdoofde.
Vuurkogels zijn veel zeldzamer dan vallende sterren: op zijn hoogst zijn er duizend zulke verschijn-
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selen opgeteekend, en daarbij moet men in acht ne •
men dat ook de vuurkogels waarvan de geschiedverhalen van oude volken spreken, er bij gerekend zijn.
Het is zeer merkwaardig, en schijnt eene verwantsehap van oorsprong tusschen de vallende
sterren en de vuurkogels aan te toonen, dat er
meer vuurkogels in Augustus en November waargenomen worden dan op andere tyden van het jaar,
en het geheele getal van Juli tot December overtreft
ook dat van de vuurkogels die van December tot
Juli waargenomen worden.
De hoogte waarop de vuurkogels zich bevinden,
is soms zeer groot: zij verschilt van 12 tot 500
kilometers. "Daaruit moet men dus besluiten, zegt
Arago, dat het plotselinge ontbranden der vuurkogels
ver buiten de streken gebeurt, waarvan men thans
vooronderstelt dat de luchtlagen zoo ijl zijn dat
het onmogelijk zijn moet dat zij eenigen invloed
op de stoffen waaruit de vallende bollen bestaan,
kunnen uitoefenen."
. Men heeft voorondersteld, en niet zonder eenige
waarschijnlijkheid, dat de aantrekkingskraeht van
de aarde in staat is om de vuurkogels als blijvende
satellieten vast te houden.
De werken die over sterrekunde handelen, halen
de berekeningen aan van een fransch geleerde, Petit
van Toulouse, die aan een dezer lichamen eene
omwenteling om de aarde toekent waarvan de duur
3 uren 20 minuten zijn zou. De afstand van dezen
zonderlingen kameraad van onze maan wordt geschat
op 8140 kilometers, van de oppervlakte der aarde
af gerekend.
Het zou hier nu in ?t geheel niet ongepast zijn
iets te zeggen over de zoogenoemde luchtsteenen, aerolithen of meteorieten, steenachtige en ijzermassa's die op onderscheidene tijden
uit de lucht op aarde gevallen zijn, en die men
voor de overblijfselen van vallende sterren en vuurkogels houdt. Dit is evenwel een onderwerp waarvan zoo veel te zeggen valt, dat ik dit later
afzonderlijk wensch te behandelen.

ZWARTSEL.

Zwartsel noemt men de zwarte stof die men
verkrijgt door het op vangen en verdichten van den
rook van olieachtige en hartsachtige lichamen.
Zwartsel is dus een soort van roet. Het wordt
tot het maken van zwarte verf gebruikt. Gewoonlijk wordt het zwartselmaken te gelijk bedreven
met het stoken van hars uit dennehout. Het
meeste zwartsel wordt in Thuringen en in het
Harzgebergte gemaakt, en ook komt er veel zwartsel uit Zweden en Rusland. Het wordt in houten
doosjes of lange tonnetjes gedaan, en zoo in groote
hoeveelheid overal heen verzonden. De Duitschers
noemen het Kienruss.
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EEN SNIJWERK VAN E. K N E C H T .

Het hier afgebeelde snijwerk in hout is in 1862
te Londen ten toon gesteld geweest, en de maker
heeft er een medaille voor ontvangen. Geen wonder
voorwaar, want het is een groot kunststuk.

en een vogeltje vertegenwoordigen het leven, zooals
de patrijs en het konijn den dood voorstelien. De
bladeren en eikels, de koornairen, de papavers,
de vederen van de vogels en het haar van het

Een snijwerk van E. Knecht.

Een konijn en een patrijs, twee slachtoffers van
de jacht, hangen naast elkander vast gebonden aan
een eikentak. Een vlieg in het oor van het konijn,

konijn, alles is even waar en getrouw, zoodat men
vergeet dat het kunststuk gesneden is uit lindehout.

Merinosschnpen.

HET SCHAAP.

De afkomst van de meesten onzer tamme huisdieren ligt veelal zoo verholen in den nacht der tijden,
dat het in vele gevallen hoogst moeielijk te bewijzen
is welke dieren de voorvaderen van onze huisdieren
geweest zijn. Dit is vooral ook op het schaap van
toepassing. Men weet niet eens of er wel een oorspronkelijk ras bestaan heeft waarvan het tegen woordige schaap afstamt, dan wel of ons schaap
een basterd is van twee verschillende diersoorten.
Immers schapen en geiten zijn zoo na aan elkander
verwant, dat de kenmerken van beide geslachten
zeer weinig van elkander verschillen, en bovendien
gaan zij veelvuldig onmerkbaar in elkander over.
Daarom hielden de Ouden het schaap voor een
basterd of een kruisling van den moeflon en de
geit. Men wil in onderscheidene landen basterden
van schapen en geiten gezien hebben, en als dit
waar is, zou zulks voorzeker de zuivere afstamming van het schaap zeer twijfelachtig maken ;
intusschen ontbreken er in dit geval nauwkeurige
wetenschappelijke waarnemingen die vertrouwen
verdienen. Misschien ook heeft men verwaarloosde
schapen, bij welke de wol soms tot een sluik haar
ontaardt of zeer kort en ruw wordt, voor zulke
basterddieren aangezien, want waar schapen in
gezelschap van geiten geheel aan zich zelven overgelaten worden, zooals in de Pampas van Zuid-

Amerika en in West-Afrika, behouden zij steeds
een typisch voorkomen, en leveren ten minste vrijwillig geen nieuwe, tusschen schapen en geiten
staande wezens.
Doch hoe gering ook in het algemeen het onderscheid tusschen beide verwante geslachten mag zijn,
het schaap onderseheidt zich steeds door een eigenaardig uitzicht, door een bepaald voorkomen of
habitus. De wilde soorten hebben een afgeronden,
dat is niet hoekigen lichaamsvorm; glad haar, en
daaronder een korte, fijne, maar dichte wol; dunne
pooten: zeer groote, min of meer kantige, witachtige,
kurketrekkervormige, en .zijwaarts staande hoorns.
De rammen zijn grooter dan de steenbok; de ooien
zijn veel kleiner, en hebben kleine, spitse, bijna
rechte, of in 't geheel geene hoorns. De kleur der
wilde soorten is steeds roodbruin of roodgrijs. Alle
soorten leven in kudden, bewonen ontoegankelijke
gebergten, en leveren daardoor het bewijs dat zij
althans niet minder gehard zijn dan de steenbok,
de gems en andere dieren die op bergen leven.
Eene soort van wild schaap komt zelfs op de koude
Koerilen voor, waarheen zij slechts door drijvende
ijsbergen geraakt kan zijn. Wilde schapen zijn in
het algemeen vreesachtige dieren, en, gelijk andere herkauwers, zeer nieuwsgierig, doch geenszins zoo dom als men algemeen van het tamme
41
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schaap beweert. De rammen zijn moediger dan steen- wil dat nieuwere zoologen nooit het basterddier
bokken. Zij vechten met elkander om het bezit der gezien hebben, dat in sommige boeken onder den
ooien; stooten zoo krachtig dat soms zelfs het naam van TJmlri vermeld wordt, ofschoon de moeflons
rund de vlucht neemt, en zijn in 't geheel niet op de bergweiden hunner woonplaatsen niet zelden
bang om honden en vossen aan te vallen, die zij onder de halfwilde schapen aangetroffen worden.
Yele natuurkenners hebben daarom aangenomen
somtijds zelfs dooden.
Als stamdier van het tamme schaap, ten minste dat de moeflon niet het zelfde dier is als de musimon
van het europeesche, beschouwt men vrij algemeen en de ophion der Ouden, die in Spanje inheemsch
den moeflon, Ovis musimon, die voorheen over waren, en dat de moeflon slechts een tot den oorgeheel zuidelijk Europa verspreid geweest is, doch spronkelijken vormteruggekeerd, thans weder verwilthans nog slechts op Sardinie en Corsica voor- derd dier is, dat voorheen misschien uit Noord-Afrika
komt. Dat de moeflon in de beide laatstgenoemde overgebracht en getemd is geweest. Tot ondersteuning
landen niet uitgeroeid is, komt doordat er daar van het laatste gevoelen maakt Griffith opmerkzaam
geen wolven of andere roofdieren zijn, die hem op de welving van het aangezicht of eigenlijk van
konden vervolgen. Dat de moeflon ook in Murcia de neusbeenderen, die bij den moeflon grooter is dan
in het wild leeft, wordt wel in vele boeken gezegd, bij eenige andere bekende wilde soort van schaap
doch is slechts door Bory St. Vincent verhaald, en of geit; eene vorming die bij getemde rassen steeds
later niet bevestigd geworden. Nauwkeurige be- ontaarding aanduidt, en zelfs bij paarden geenszins
richten over den moeflon heeft men vooral verkregen als eene aanbeveling beschouwd wordt.
door den voor de natuurkennis zeer verdienstelijken
Hoe dit ook zij, wij kunnen dit punt hier niet
vorst van Musignano, Bonaparte, die levende moe- verder bespreken: met een korte beschrijving van
flons wist te bekomen, en zijne kennis van dit den moeflon nemen wij van dit dier afscheid. De
dier op Sardinie zelf verzamelde. Het volgende is moeflon heeft halfniaansgewijs gebogene, spitse,
vooral uit de werken van dien geleerde ontlfcend. platte, rimpelige, bruinachtige hoorns, die 20 tot
De moeflon, welks sardinische naam Muffione door
22 duim lang zijn; een dikken hals; langen kop.
verbastering van het grieksche woord Ophion, dat zeer gewelfden neus; spitse ooren; een korten oneen wild schaap beteekent, ontstaan is, bewoont behaarden staart, en geen baard aan de kin. Zijne
de hoogste ruggen der bergen van de bovenge- kleur is over het algemeen geelachtig bruin, hier
noemde landen, en leeft in kudden van meer dan en daar kastanjebruin en in het grijs overgaande.
honderd stuks, die onder de leiding van een ouden De rug is het donkerste gekleurd; de kop is aschram staan. De moeflon is zeer vreesachtig, en te- grauw; terwijl de snuit, de oogstreek, het binnenste
vens zoo scherpzinnig dat hij bijna altijd de na- der ooren, de buik, de binnenzijde der pooten en
dering van den jager tijdig bemerkt, en slechts de rand van den staart wit zijn. De hoorns der
door bijzondere kunstgrepen, vooral door zijne stem wijfjes zijn veelal slechts een paar duim lang.
na te bootsen, genaderd kan worden. De moeflon
Doch er is nog een ander dier dat men eveneens
loopt en springt met de lichtheid en vlugheid van voor den stamvader van het tamme schaap houdt,
den steenbok, springt van groote hoogten af zonder en dat wij thans kortelijk willen beschouwen: Het
zich te bezeeren, en komt op de pooten neder, maar is de argali, Ovis ammon.
Er zijn verscheidene soorten van wilde aziatische
niet op de hoorns, zooals Cetti beweerd heeft.
In onze dagen hebben groote menagerien, zooals schapen onder den mongoolschen naam van Argali
de Jardin des Plantes te Parijs, niet zelden ver-bekend. De siberische argali werd reeds in
scheidene moeflons te gelijk bezeten; ook zijn er 1583 door Rubraquis vermeld, doch eerst.in de
tegenwoordig eenige zeer fraaie moeflons in den zoo- tweede helft der vorige eeuw door Pallas nauwlogischen tuin te Amsterdam. Yolgens Fred. Cuvier keuriger beschreven. Dit dier zal misschien reeds
bewerkt de gevangensehap geen andere verandering in zeer oude tijden door oostersche volken gein den gemoedstoestand der moeflons, dan dat zij temd geworden zijn. Zijn eigenlijk vaderland zijn
hen onhandelbaar maakt. De moeflons die door dien de grootendeels kale bergen van Midden-Azie,
geleerde waargenomen zijn, waren evenboosaardig van den Altai tot de Golf van Ochotsk, doch niet
jegens hunne oppassers als jegens vreemdelingen, Kamtsjatka, de Kaukasus, Perzie en Armenie,
werden nooit vertrouwelijk, en toonden niet de minste zooals men voorheen meende. De argali is volaanhankelijkheid. Echter zegt Bonaparte bijna juist wassen 6£ voet lang en bijna 4 voet hoog. De zeer
het tegenovergestelde; men moet echter niet ver- groote hoorns wegen van 15 tot 20 pond, begeten dat zijne moeflons zeer jong gevangen waren. dekken aan den wortel den geheelen kop, loopen in
Blyth, die eene zeer belangrijke monographie het eerst zijwaarts en achterwaarts, doch vervolvan het schaap gegeven heeft, gelooft niets van gens naar buiten en naar voren, zijn rimpelig, bruineene afstamming van het tamme schaap van den achtig van kleur en 3J voet lang. In den zomer is
moeflon; hij stemt toe, dat de laatste in de gevan- de argali bruinachtig van kleur, met witten buik;
gensehap met het eerste jongen voortbrengt, doch dwars over het kruis loopt eene donkerbruine streep-
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In den winter is hij geheel vuilwit van kleur; slechts
rondom den staart blijft een bruine ring. De ooien
zijn kleiner dan de rammen, en hebben dunnere,
bijna rechte, weinig gerimpelde hoorns. Bij beide
sexen is de gelaatslijn vrij recht, en bij lange na
zoo gewelfd niet als bij den europeeschen moeflon.
Onder het lange dikke haar, dat bij eene matige
vergrooting als plat gedrukt en golfsgewijs gebogen
blijkt te zijn, vindt men een zeer dichte en zachte wol.
De siberische argali leeft in kudden die in den
zomer zich met de in Siberie zeer weelderige planten
der dalen voeden, doch in den winter het leven
met mos, korstmossen en dorre grashalmen moeten
onderhouden. Hij is zeer vlug, en niet minder dan
de steenbok in staat om op de smalste rotsgraten
en aan den rand der diepste afgronden snel en zeker
te loopen. In den bronstijd vechten de rammen zeer
verwoed met elkander. De ooien werpen tweemaal
in het jaar een of twee lammeren, die weldra loopen,
en, jong ge vangen, gemakkelijk getemd worden.
De volwassenen zijn zeer schuw en vreesachtig,
doch tevens dom en nieuwsgierig, gaan bij de geringste aanleiding op de vlucht, en blijven, gelijk
onze tamme schapen, op eenigen afstand staan om
naar den vervolger te zien. De Mongolen en Toengoezen maken een pop van stroo, die zij ergens
plaatsen; de argali's bekijken dien met aandacht,
en intusschen sluipen de jagers van de andere
zijde naar de kudde. De plaatselijke gesteldheid
maakt intusschen die jacht zeer gevaarlijk, en menig
Mongool stort daarbij in den afgrond, en verliest
het leven. Men zegt dat het vieesch van den argali
zeer smakelijk is, doch het is slechts in den herfst
eetbaar, daar het dier ten gevolge van het schrale
voedsel in den winter vermagert. De huid staat
in de landen der Mongolen zeer hoog in prijs, en
komt zelden naar Rusland.
Uit het boven gezegde blijkt het ons dus dat
het stamdier van ons schaap niet met zekerheid
bekend is, en het is tegenwoordig des te moeielijker,
met voldoende zekerheid den oorsprong van het
schaap aan te wijzen, daar het in den loop der
eeuwen zoo grootelijks van zijnen stamvader is afgeweken, hij moge dan de moeflon of de argali zijn.
De grootste verandering die het schaap in den
loop der eeuwen ondergaan heeft, is voorzekerdie
dat zijn haar in wol is veranderd, dat is: het
tamme schaap is bedekt met het onderhaar van
het moeflon en den argali, en vertoont geen spoor
meer van het korte, stijve bovenhaar dier genoemde dieren; dat die verandering slechts door
den invloed van den mensch heeft plaats gehad,
is vrij zeker aan te toonen. Ook de kleur is zeer
veranderd; nadat het schaap reeds tot een woldragend dier was gemaakt, kan het bruin of geelachtig van kleur zijn geweest, zooals zijn wilde
stamvader, doch thans is het schaap in den regel
wit, en slechts bij uitzondering anders van kleur.
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Het schijnt of die invloed van den mensch zich
het sterkst bij het merinosschaap openbaart.
Het zou overbodig zijn hier het bekende, zachtmoedige en onnoozele schaap te beschrijven. Door
zijne beperktheid van geest in het ontkomen of
afweren van gevaren, bewijst het schaap zijne
eeuwenlange afhankelijkheid van den mensch. Indien
het schaap aan zich zelven werd overgelaten, zou
het niet gelijk andere huisdieren tot den wilden staat
terug keeren, maar hoogst waarschijnlijk uitsterven.
Het is natuurlijk hier niet mogelijk alle verschillende schapenrassen te beschrijven: met het kortelijk vermelden van een zestal van de belangrijkste
rassen nemen wij thans van het schaap afscheidt.
Het pamirschaap , Ovis Poli, leeft op de
hooge bergvlakten van Midden-Azie, ten oosten
van Bokhara. De Kirgizen noemen het rass of roesL
De beroemde venetiaansche reiziger Marco Polo gaf
er reeds eene beschrijving van. De hoorns zijn 3, 4
en zelfs 6 span lang. Dit schaap wordt zeer groot,
is geelgrijs van klettr, en leeft in groote kudden.
Bij het syrische en egyptische schaap,
Ovis aries, var. macrocercus, bestaat de lange staart
uit een grooten vetklomp, die gewoonlijk ongeveer
15 pond weegt, doch bij zorgvuldig mesten niet
zelden van 35 tot 40 pond zwaar kan worden,
in welk geval het dier met groote moeite dien last
voort sleept, tenzij de herder dien vetklomp steunt
door er een rolwagentje onder te bevestigen. In
Syrie gebruikt men het vet van dien schapestaart
in plaats van boter.
Het kortstaartige schaap van IJsland, Ovis
aries, var. brachyura, heeft van vier tot acht hoorns,
en is een van de nuttigste dieren voor de bewoners
dier eilanden.
Het merinosschaap, Ovis aries, var. hispanica,
waarvan wij op biz. 345 eene afbeelding zien,
is van de overige schapenrassen onderscheiden door
een met wol bedekt voorhoofd en wangen; stevige,
in een dubbelen kurketrekker gedraaide hoorns;
eene kwabbe onder den hals; en een uiterst dichte,
fijne, zachte, vettige wol. In Estramadura leven
zulke schapen in kudden van vele duizenden. In
den winter worden zij naar de meest beschutte
dalen, en in den zomer naar de bergen gebracht,
overal de beste weiden opzoekende. Het volksvooroordeel vindt in dat gedurige heen en weer trekken de oorzaak van de voortreffelijkheid der wol.
Het zoogenoemde vlies of de vacht van een spaai^sch
merinosschaap weegt door elkander genomen van
drie tot vijf pond, is aan de oppervlakte steeds
vuil bruin van kleur, ten gevolge van het vuil en
stof dat er in hangen blijft, doch is van binnen zuiver
wit. In de laatste tijden bedroeg de uitvoer van merinoswol uit Spanje jaarlijks meer dan 9 700 000 pond.
Het engelsche schaap wordt in Engeland
met groote zorgvuldigheid verpleegd en veredeld.
Nergens elders wordt de schapenfokkerij zoo in het
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groot gedreven als in Engeland; men rekent dat er staart. Ook in Friesland en Noord-Holland vindt
tlians ongeveer 32 millioen schapen in Engeland men dit ras.
Het heidescliaap, in Drenthe en Gelderland
leven. Onder de beroemdste rassen behooren: het
voorkomende,
is klein, heeft kromme hoorns, een
South-Down-schaap, het schaap van Norfolk, en het

C>

^

Schapen, naar een teekening van Jacque.

Cheviot-schaap, dat wit is met een zwarten kop.
Het texelsche schaap levert eene uitmuntende wol, en is voorzeker het edelste van onze
nederlandsche schapen; het is gewoonlijk wit van
kleur, ongehoornd, en heeft een korten, dunnen

langen staart, en eene grove, harige wol, doch het
vleesch is een uitmuntend voedsel.
Op sommige opmerkelijke schapenrassen, zooals
het merinosschaap en het engelsche schaap, komen wij later wel eens terug.

Een atol.

K O R A A L P O L Y P E N EN KORAALR1FFEN.

(Vervolg

Op biz. 312 hebben wij onze beschrijving van de
koraalpolypen afgebroken met de woorden: "Laat
ons nu de bouwwerken van de koraalpolypen beschouwen" — met die woorden beginnen wij dit opstel.
Elk die een blik werpt op een kaart van de
Stille enlndische zeeen, elk die een zeereis maakt
in die genoemde wateren, moet getroffen worden
door de ontelbare eilandjes en groepjes van eilanden in die gedeelten der zee. En als de zeeman
tusschen die eilandgroepjes door vaart, valt hem het
zeer bijzondere voorkomen van velen dier eilandjes
in het oog: de meesten namelijk zijn min of meer
rond van gedaante, en zijn omringd door een soort
van ringdijk, een rotsige ring die min of meer boven
water gelegen is, en waarop de golven der zee
breken, zoodat er een zoogenoemde branding ontstaat. Zoo zijn de meesten, doch er zijn er ook
waar die ringdijk niet juist om het eiland sluit,
maar er op eenigen afstand van afgelegen is, als
of hij te wijd was voor het eilandje; en er zijn
er ook waar wel een ringdijk ligt, maar geen eilandje
daarbinnen te zien is: een vijvervan zeewaterdoor
een dijk omringd in de zee.
De natuurkundige Forster die met den bekenden

van biz. 312)

engelschen zeeman James Cook een reis om de
wereld gemaakt heeft, is de eerste geweest die
met eenige uitvoerigheid over die verschillende
vormen van eilanden heeft geschreven, en hunne
voornaamste kenmerken aan de beschaafde wereld
bekend heeft gemaakt. Hij begreep volmaakt hun
oorsprong en wijze van ontstaan, namelijk dat zij
bouwwerken waren van polypen die een kalkachtigen polypenstok vormen.
Na Forster hebben eene menigte andere geleerden
onderzoekingen betreffende de koraaleilanden
en koraalriffen gedaan, en de wetenschap met
hunne waarnemingen verrijkt. De voornaamsten zijn:
Chamisso, Quoy en Gaimard, Ehrenberg, Darwin,
Couthouy, Dana en anderen. De volgende bijzonderheden zijn aan de werken van eenigen dier
geleerden ontleend.
De koraalpolypen bouwen hunne massa's polypenstokken meestal ter diepte van 10 tot 15 vademen,
van den bodem der zee opwaarts, totdat zij den waterspiegel bereiken. Om wel te kunnen leven en tieren
sehijnen zij behoefte te hebben aan een niet al te
diepen, vasten grond, en aan stroomend, voedselaanvoerend en kalkhoudend zeewater, dat evenwel noch
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met zoet water, noch met slijk, noch met zand vermengd mag zijn.
Er zijn drie soorten van koraalriffen: 0, die tegen
de kusten van eilanden aan gebouwd zijn, zoogenoemde strand- of kustriffen; b, die als eenring
een eiland omringen met een kringvormig kanaal
tusschen het eiland en het rif, ringriffen; en c,
ringvormige riffen die geen eiland maar als 't ware
een vyver van zeewater omringen, zoogenoemde
atols. De eersten zijn de natuurlijke beginselen
van de twee anderen: de polypen beginnen steeds
tegen of op rotsige stranden met hun gebouw, ofschoon het waarschijnlijk is dat ook de vlakke zee
bodem op vele plaatsen, vooral in de Roode zee,
geheel en al door koraalgewassen bedekt is. Zonder
kust kan er echter geen rif, geen strandrif ontstaan.
De polypen bouwen dan uit de diepte op, totdat zij
den waterspiegel bereikt hebben, en gaan nuniet
meer in de hoogte, maar bouwen in de breedte

eiland zakt ondertusschen met den omringenden
zeebodem, en eindelijk reikt de spiegel nu tot B.
Daar evenwel aan de koraalpolypen die den
buitenrand van het rif vormen, door de branding
meer voedsel toegevoerd wordt dan aan debinnensten
in de nabijheid van het eiland, en de buitensten
dus voortgroeien terwijl de binnensten sterven,
neemt het rif den vorm aan, die in defiguur door
eene gestippelde lijn voorgesteld is. Er ontstaat,
rondom even ver van de kust verwijderd, een
kringvormig rif, van het eiland gescheiden door
een kanaal, dat vaak voor groote schepen, die
door de openingen van het rif hier en daar kunnen
heenzeilen, diep genoeg is om er in te ankeren.
Een voorbeeld van zulk een eiland is het bekende
eiland Bolabola in de Stille zee, dat door een met
palmen begroeid ringrif is omringd.
Zinkt nu zulk een eiland met een ringrif voortdurend dieper, dan bedekken eindelijk de golven

Denkbeeldige voorstelling van het ontstaan der verschillende koraalriffen.
A. Waterpas van de zee bij het vormen van een strandrif. — B. Waterpas van de zee bij het vormen van een ringrif. — C. Waterpas
van de zee bij het vormen van een atol. — aa Buitenrand van het strandrif. — bb De kust van het eiland. — a1 ax Buitenrand
van het ringrif. — b' V De kust van het eiland. — cc Het ringvormige kanaal. — a" a" Het atol. — c' De vijver binnen het atol.

voort, het rif wordt hoe langer hoe breeder, en
het geheel vertoont zich als op onzefiguur a b.
Nu weten wij dat er vooral in vulkanische
streken groote bewegingen in de aardkorst gebeuren: het eene gedeelte wordt langzamerhand
hooger, en op andere plaatsen daalt de bodem.
Worden nu zulke kusten, waar de polypen hunne
koraalstokken tegen aan gebouwd hebben, langzaam
opgeheven, dan komen ook de strandriffen'daardoor
geheel of gedeeltelijk boven den waterspiegel A, de
dieren sterven, en weldra vertoonen zich de riffen
als eilanden boven het water. Maar de polypen
die onder water gebleven zijn, bouwen weer een
nieuwen rand, een nieuw strandrif om het eiland,
en zoo gaat dat al voort.
lets geheel anders evenwel gebeurt er als kusten
en eilanden, waar koraalriffen tegen aan gebouwd
zijn, zakken in plaats vanoprijzen. De koraalpolypen
zetten nu hun werk naar boven voort om steeds
met den waterspiegel gelijk te blijven. Maar het

der zee op het waterpas C van de figuur den
top van het eiland. Maar gaat het bouwen^ der
polypen even snel voort als het zinken van den
bodem, dan ontstaat er uit het eiland met zijn
ringrif een vijver, een atol, dat is een zeewaterkom, waarvan de rand een koraalrif is. Zulke
ringvormige eilanden die slechts weinig boven den
zeespiegel uitsteken, zijn er bij duizenden in de
Stille en Indische zeeen. De golven der zee werpen
er slijk en zand, maar ook plantenzaden, zooals
kokosnoten en dergelijken op , zoodat, onder het
warme keerkringsklimaat welhaast een weelderige
plantengroei die ringriffen bedekt. Prachtige palmboomen versieren het werk der kleine koraalpolypen, het werk van millioenen en millioenen diertjes
die duizenden jaren lang altijd door samenwerkten
en wonderbaar groote uitkomsten van hunnen
arbeid verkregen. Toch knaagt de oceaan voortdurend aan die koraalrotsen, en zou hen welhaast geheel verbrokkelen, indien niet de polypen
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de geledene schade herstelden, het evenwicht
"Het ringvormige koraalrif dat den vijver van
bewaarden, en trots de schuimende branding, kalk- het Kokos- ofKeelingeiland omringt, wordt
deeltjes nit het zeewater opnamen en tot een vast over bijna zijn geheele uitgestrektheid gekroond
gebouw samenvoegden , dat weerstand bieden kan door eene guirlande van zeer kleine eilandjes, die
aan den golfslag en aan den tand des tijds.
ten noorden, onder den wind, een opening openZoo is in vluchtige trekken — vluphtig, want wij laten, waardoor schepen in de lagune als in een
komen later hierop nog even terug — en in het alge- veilige haven kunnen komen. Terstond reeds bij
meen de vorming van koraalriffen en eilanden in dien ingang is het schouwspel treffend. Het kalme,
de zeeen der keerkringen. Om een denkbeeld van heldere, doorschijnende, ondiepe water rust op een
het voorkomen van een atol, een ringrif zonder wit, effen, fijn bed. De zon, hare stralen rechteiland in het midden, te geven, is op bl. 349 eene standig op deze groote kristallen oppervlakte
afbeelding geplaatst van een der atols van de van verscheidene mijlen grootte, werpende, doet
Pomotoe-eilandengroep in de Indische zee. Het is haar schitteren in het heerlijkste groen; een
het eiland Clermont Tonnerre, door kapt. Wilkes klippenstrook, met een verblindend wit schuim
afgebeeld, en'waarvan wy eene beschrijving lezen omzoomd, scheidt haar van de zwarte en lange
in het werk getiteld Exploring expedition etc, Vol.
golven van den oceaan, en de geregelde en ronde
X: Geology, by James Dana. Doch hoe belangryk
loof kronen der kokospalmen op de eilandjes staande,
en leerzaam die beschrijving ook mag zijn, wij steken heerlijk schoon af tegen het blauw des hemfils,
kunnen nog meer nut trekken uit hetgeen de en omringen als een lijst dezen smaragden spiegel,
groote natuurkenner Darwin zegt over het atol hier en daar door vlekjes van levende koralen
dat het groote Kokoseiland in de Indische zee afgebroken.
vormt. Laat ons zien wat hij ons leert:
"Den volgenden morgen was ik op het strand
De polypen die deze kalkmassa samenstellen, be- van het eiland, een strook vast land van nauwelijks
hooren tot zeer verschillende familiSn of groepen. eenige honderd ellen breedte. Een witte kalkzoom,
Poriten vormen de bovenste gedeelten van het rif; zoo schitterend wit dat het oog er door vermoeid
zij leven dus het dichtst aan de oppervlakte der zee. wordt, scheidt het van de lagune. Yan buiten wordt
Ook de Millepora complanata leeft in de bovenste
het door een breed en vlak strand beschermd, uit
lagen. Verschillende andere vertakte polypenstokken vast koraal bestaande dat de woede der groote
zitten in groote menigte in de holligheden die zee beteugelt en stilt. Dicht bij de lagune, onder
door de poriten en milleporen open gelaten zijn. een laagje zand, is de bodem niets als eene ophooping
Het is moeielijk de soorten die de onderste gedeelten van door het water afgeronde koraalbrokken, en
van het rif samenstellen, wel te erkennen. Yolgens het klimaat tusschen de keerkringen alleen is in
Darwin zijn de onderste deelen bewoond door de staat om een krachtigen plantengroei te lokken
zelfde soorten als die de bovensten bewonen. Lager uit zulk een lossen, droogen en steenachtigen bodem.
dan 18 vademen bestaat het rif uit zand en leven- En echter is er niets bevalligers te zien als die
looze polypenstokken.
oude en jonge kokosboomen, welker groene loofDe breedte van het cirkelvormige ringrif dat het kronen zich ver eenigen boven de kleine eilandjes
Kokoseiland vormt, wisselt af tusschen 250 en 500 die er als van zilverzand uitzien.
el. Kleine eilandjes liggen op een afstand van
"De natuurlijke geschiedenis is hier zeer opmerke200 of 300 el buiten om het atol heen; zij zijn lijk, juist ten gevolge van hare soberheid. Nauwelijks
gevormd uit brokken van het rif die er door den drie of vier andere soorten van boomen vermengen
golfslag afgeslagen en daar bezonken en opgestapeld zich met de kokosboomen, en daarbij is er slechts
zijn. Zij verheffen zich tot eene hoogte van 2 een die voor timmerhout geschikt is. Mijne verzameof 3 el boven hoog water, en bestaan uit brokken ling van een twintigtal soorten van planten, waarvan
van schelpen, polypenstokken, zeeegels, enz. en negentien tot verschillende geslachten en tot ten
zijn zeer vast en hard.
minste zestien familien behooren, moet bijna geheel
Wat hier over de samenstelling van het Kokos- deze zedigeflora bevatten, die wel op een schuilplaats
eiland gezegd is, kan volgens Darwin op bijna van vluchtelingen gelijkt. Aan de windzijde werpt
alle ringriffen van de Stille zee toegepast worden. de branding zaadkorrels op het strand. De heer
Doch in plaats van langer deze zonderlinge kalk- Keating die een jaar op deze klippen heeft doorvormingen in het algemeen te beschouwen, wil ik gebracht, vond daaronder de Jcimiri die op Soematra
liever Darwin zelf laten spreken. In de jaren 1832, en het schiereiland Malacca groeit, de kokosnoot
1833 en 1834 bezocht hij een groot getal van die van Balei door haren vorm en grootte onderscheiden,
eilandengroepen in den oceaan tusschen de west- en de dadass die de Maleiers met den wilden
kust van Zuid Amerika en de kust van Madagascar. wingert planten. De zeepboom, de wonderboom,
Laat ons met hem op het Kokoseiland gaan: mij stammen van sagopalmen, verschillende zaden onbedunkt zijne beschrijving lezende, is het alsof wij kend aan de bewoners dezer klippen, massa'steck
met hem rondzien, genieten en bewonderen.
van Java, groote roode en witte ceders, deblauwe
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gomboom van Australie, en zelfs prauwen van Java
stranden op deze riffen. Men houdt het er voor
dat deze zwervelingen grootendeels door den noordwestmoesson tot aan de kusten van Nieuw-Holland
voortgestuwd worden, waar de zuidpassaat hen
terugvoert. De zaden zouden zoodoende van zes
tot acht honderd mijlen afleggen zonder haar kiemkracht te verliezen.
"De lijst der dieren is nog kleiner dan die der
planten. Eenige ratten zijn van het eiland Mauritius
aangebracht door een gestrand schip, en de eenige
Landvogels zijn een snip en een ral. Steltloopers
zijn na de zwemvogels de eerste kolonisten van
deze afgelegene streken. Alles wat ik van reptilen
gevonden heb, is een kleine hagedis; en, behalve
de spinnen die zeer talrijk zijn, heb ik slechts
dertien soorten van insekten kunnen verzamelen,
wgtarbij slechts een vlinder. Onder de losse koraalbrokken krioelt eene enkele soort van mier.
"Doch als wij van dit onvruchtbare land onze
oogen naar de zee wenden, zien wij daar het leven
in al zijne volheid. Men wordt getroffen door het
zien van het oneindige getal van levende wezens
waarvan de keerkringzee vervuld is. Schoone groene
visschen en anderen van duizenderlei verschillende
kleuren flikkeren in de holten en grotten onder
water, en de kleuren van vele soorten van zoophyten
zijn heerlijk schoon.
"De lange en smalle strooken land die de eilandjes vormen, verheffen zich slechts zoo hoog als de
branding brokken koraal kan opwerpen, en de wind
het kalkzand kan opstuwen. Aan den buitenkant
breekt een vlakke en vaste zoom van koraal de
eerste kracht der golven, die anders over deze
klippen met alles wat er op is, zouden heen spoelen.
Hier sehijnen de zee en het land elkander de
heerschappij te betwisten: als het laatste eenige
winst schijnt te behalen, herneemt de eerste onmiddellijk hare oudere rechten. Aan alle kanten ziet
men verschillende soorten van hermietkrabben wandelen, met de schelp die zij zoo even op het strand
geroofdhebben,op hun rug; ontelbare zeezwaluwen,
fregatvogels en zeekoeten vestigen hun oog met
verwondering en toorn op den bezoeker, zweven
in de lucht, zitten op de takken der boomen, en
vervullen het kreupelhout met hunne nesten. Onder
dat gevleugelde volkje onderscheidde ik vooral een
heerlijk schepsel, een kleine zeezwaluw, zoo wit
als sneeuw. Zij bespiedt u met haar schitterende
zwarte oogen, en zweeft zachtkens dicht om u heen:
onder dat teedere en bevallige omhulsel zoudt gij
u de eene of andere sylphe kunnen verbeelden die
u omzweeft en u gadeslaat.
"Op den 6den April vergezelde ik den kapitein
op een tochtje in de lagune: de sloep drong tusschen
fijn vertakte koralen door. Wij zagen verscheidene
schildpadden, waarop twee van onze bootjes jacht
maakten. Aan het einde van den vijver gekomen,

gingen wij over de smalle strook land heen, om
de zee zich te zien breken op de kust. Ik kan niet
zeggen waarom of in welke mate dat schouwspel
mij trof: die schoone kokospalmen, die groene
kreupelboschjes, dat vlakke strand met koraal brokken bezaaid, en eindelijk die schuimende golven brekende op de klippen. De oceaan, als een
onverwinnelijke en machtige vijand, werpt zijne
golven op de kust, en wordt terug gedreven,
overwonnen door de eenvoudigste middelen. Niet
dat hij de koraalrotsen ontziet, waarvan reusachtige
brokken, op het strand gelegen, zijne macht verkondigen: hij staat geen vrede, zelfs geen wapenstilstand toe; de lange golf, gezwollen door het
stille maar onophoudelijke werk van den passaatwind
die altijd uit den zelfden hoek waait over deze
oneindige ruimte, stapelt waterbergen op bijna zoo
hoog als die door den stormwind op onze gematigde
breedten worden verwekt. Als men dat onophoudelijke
woeden der golven ziet, wordt men overtuigd dat
een eiland gevormd uit het hardste gesteente, uit porfier, uit graniet, uit kwarts vernield zou worden door
deze onweerstaanbare macht, en toch blijven deze
nederige oevers overwinnaars. Een andere macht
heeft deelgenomen aan den strijd. De organische
kracht vermeestert een voor een atomen koolzure kalk,
en scheidt hen van het kokende schuim, om er
een vast gebouw van samen te stellen. Wat kan
het selielen of de storm groote rotsbrokken bij
duizenden afscheurt! Wat vermag hij tegen den
onophoudelijken arbeid van myriaden bouwmeesters
die nacht en dag aan het werk zijn? Wij zien
hier het zachte slijmige lichaam van een polyp
door de werking van de wetten des levens de
ontzaglijke mechanische kracht der golven van den
oceaan overwinnen, waaraan noch de kunst van
den mensch, noch de onbezielde werken der natuur
weerstand zouden kunnen bieden."
Tot zoover Darwin. Nu nog eenige opmerkingen
van verschillende waarnemers.
De grootte van de atols is natuurlijk zeer verschillend. Tot de Maladiven-eilanden, gelegen in
de Indische zee ten westen van Ceylon, behooren
er die 88 geografische mijlen groot zijn, met eene
breedte die tusschen de 10 en 20 mijlen afwisselt.
In de Marshallgroep zijn eenige atols door eene
reeks van riffen met elkander verbonden, en vormen
zoo het eiland Mentchikov dat 60 mijlen lang is.
De riffen rijzen soms uit een zeer groote diepte
op: twee scheepslengten van het rif op de westkust van Nieuw Caledonie verwijderd, kon kapt.
Kent met een lijn van 150 vademen geen grond
peiien. Dat is ook het geval bij de Oambier-eilanden
in de Stille zee, en vele anderen.
Volgens Darwin is het rif bij de westkust van
Nieuw-Caledonie 400 mijlen lang, en het rif dat
de oostkust van Nieuw-Holland omzoomt, strekt
zich bijna zonder afbreken uit over eene lengte
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De gewone verhouding waarin de Madreporen
van 1000 mijlen, en ligt op 20 tot 60 mijlen van
groeien, is volgens Dana anderhalf duim in het
de kust af.
De hoogte van de eilanden die door koraalriffen jaar. De koraaltakken worden dus in het jaar
omringd zijn, is zeer verschillend. Het eiland Taiti anderhalf duim latiger; doch daar zij van elkander
verheft zich 2133 el boven den zeespiegel; het eiland af staan, en er dus ruimten tusschen zijn, zoo kan
Maurna 243 el; Aituaki 109 el; en Manonai slechts men niet aannemen dat de riffen meer dan een
halve duim in het jaar in vaste massa over de
15 el.
Rondom de Gambier-eilanden heeft het rif eene geheele oppervlakte toenemen. Maar de koralen
breedte van 360 el; bij Taiti van 76 el; en rondom hebben porien, holligheden, en daardoor wordt die
halve duim eigenlijk verminderd tot drie achtste
de Fiji of Fidji-eilanden van 600 tot 900 el.
Nu willen wij de vraag behandelen: hoeveel tijd duim vaste stof. Nu moeten wij bovendien niet
is er noodig opdat de banken van koralen en madre- vergeten dat er groote opene ruimten in een koporen door hunne opeenstapeling tot een strandrif, raalrif zijn, waar geen polypen leven. Het zand
een ringrif of een atol worden? Om deze vraag dat door den golfslag van de polypenstokken afgete beantwoorden moeten wij eerst zien op welke diep- knaagd wordt, wordt door den stroom weggevoerd,
en bezinkt hier en daar op groote diepten waar
tende polypen die riffen bouwen, leven.
Op de kust van het eiland Mauritius, zegt D'Archiac geen polypen leven, en de oppervlakte door dezen,
de levende koraalpolypen namelijk, bezet, is niet
in zijn Cours de paleontologie stratigraphique, wordt
de rand van het rif gevormd door Madrepora meer dan een zesde gedeelte van de geheele uitgestrektheid der oppervlakte die men de streek
corymbosa en Madrepora pocillifera, die op eene
diepte van 6 tot 15 vademen leven, en door twee der koraalpolypen zou mogen noemen, en dit versoorten van Astreen. In het onderste gedeelte is een mindert dus de bovengenoemde drie achtste duim
bank van Ceriatoporen van 15 tot 20 vademen hoogte; tot een zestiende duim. Schelpen en andere orgade grond bestaat uit zand, en op 20 vademen diepte nische stoffen kunnen voor een vierde gedeelte deel
vindt men brokken van Madreporen. Uit eene diepte uitmaken van het geheele voortbrengsel der polyvan 20 tot 35 vademen haalde men groote Caryo- pen, zoodat, dit alles in acht genomen, de gemiddelde toename van een rif in het jaar een achtste
phylleen op.
Yolgens Quoy en Gaimard leven de Astreen, duim in dikte niet zal te boven gaan. En dus
die door deze natuurkundigen voor de grootste moeten sommige riffen die 700 el dikte hebben,
rifbouwers gehouden worden, op eene diepte die als zij jaarlijks een achtste gedeelte van een duim
3 tot 5 vademen niet te boven gaat. De Millepora toegenomen zijn, 560 000jaren noodig gehad hebben
alcicornis (zie deze koraalpolyp op bl. 312 afgebeeld) om te worden wat zij nu zijn.
Er zijn echter omstandigheden waarin de toestrekt zich uit van de oppervlakte tot eene diepte
van 12 vademen; de Madreporen en Ceriatoporen name der polypenmassa's zeer bevorderd kan wortot 20 vademen; groote massa's Meandrinen zijn den, en zij veel sneller kunnen groeien dan boven
uit een diepte van 16 vademen opgehaald. Op 32° gezegd is. Darwin spreekt van een schip dat in
Z. B. heeft men een Caryophyllia opgehaald uitde golf van Perzie vergaan was en na verloop
een diepte van 80 vademen. Onder de koraalpolypen van slechts twintig maanden bevonden werd met
die geen riffen bouwen, noemt Darwin de Cellarien een laag koralen van twee voet dikte bedekt te zijn.
op 190 vademen diepte; de Gorgonen op 160; de De zelfde geleerde vermeldt de proeven door Allen
Corallarien op 100; deMilleporen op 30 tot 45 ^de op de kust van Madagascar genomen, en waaruit
Sertularien op 40; en de Tubuliporen op 10 vademen schijnt te blijken dat sommige polypenstokken in
den tijd van slechts zes maanden bijna een el
diepte.
Yolgens Dana groeien de soorten die riffen bouwen, grooter kunnen worden.
Nu nog een paar woorden over het ontstaan
de Madreporen, Milleporen, Poriten, Astreen en
Meandrinen niet op eene diepte die 17 vademen te van riffen, niet wat de dieren betreft die hen
vormen, want daarover zijn alle geleerden het
boven gaat.
Aan de oppervlakte der zee, ter plaatse waar eens, maar over de wijze waarop de riffen gevormd
het rif door den golfslag wordt getroffen, leven worden. Immers daarover heerschen verschillende
vooral, zooals boven reeds gezegd is, de polypen gevoelens. De meeste oudere waarnemers waren
welker kalkgebouwen de banken en riffen van ko- van gevoelen dat die ontzaglijk groote kalkbanken
ralen vormen. Daar leven vooral Astreen, Poriten samengesteld waren uit brokken en brokjes van
madreporen en koralen, en tevens uit levende koen Milleporen.
De groei, het toenemen in grootte van een rif, raalpolypen die op den bodem der zee leefden,
hangt zoowel af van de soorten van dieren die zich vermenigvuldigden, op elkander groeiden, het
het samenstellen, als van verschillende andere eene geslacht op het andere, de jonge generation
oorzaken, zooals de golfslag, de temperatuur van op de ouderen, en dat er zoodoende eindelijk groote
ophoopingen van kalkstoffen ontstonden. De madrehet water enz.
4b
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sterven zij of ontwikkelen zich ten minste veel
langzamer. Zoodoende ontstaat er eindelijk een
kringvormig rif door een kringvormig kanaal van
het eiland gescheiden. En als het zakken van het
eiland nu volhoudt, en sneller gaat dan de polypen
kunnen groeien om het kanaal op te vullen, dan
komt er een oogenblik waarop het eiland onder de
golven verdwijnt, en het ringrif omringt een vijver,
een lagune van zeewater midden in de zee, een atol.
Door nu nog eens defiguur op bl. 350 te bezien,
is er geen twijfel aan of Darwin's theorie van de
koraalriffen is daardoor begrijpelijk geworden. Doch
nog mogen wij niet van de koraalpolypen en koraalriffen afstappen. Immers in het begin van dit
opstel, op bl. 305, lezen wij: "Aan de westkust
van Zuid Amerika worden zij langzamerhand minder
in getal, en verdwijnen eindelijk geheel; de wetenschap is in dit opzicht ten minste gelukkig genoeg
om de redenen te kunnen opgeven waarom er hier
zulke eilandjes niet zijn, en waarom zij meer westelijk wel voorkomen." Dit moeten wij nu nog doen:
Wij hebben gezien dat het bestaan van koraalriffen aan twee hoofdvoorwaarden onderworpen is,
namelijk dat de zeebodem langzaam zakkende is,
en dat er op dien zakkenden bodem koraalpolypen
kunnen groeien. Daaruit volgt dat koraalriffen niet
in alle zeeen kunnen voorkomen, want niet overal
zakt de zeebodem: er zijn er ook wel plaatsen
waar hij oprijst; en ook is de temperatuur van het
zeewater niet overal zoodanig dat de polypen daarin
kunnen leven: in koude wateren kunnen zij niet
bestaan. Derhalve, waar riffen zijn, is de zeebodem
zakkende of is ten minste zakkende geweest toen
zij gebouwd werden, en daar is het water warm,
zuiver en in beweging; en waar geen riffen zijn
daar is de toestand anders. En werkelijk, het groote
middenpunt der riffen- en atols- en eilandenbouwende
dierenmaatschappij, ligt in de warme gedeelten van
de Stille zee. Uit dat middenpunt sehijnen reeksen
eilandjes en banken als stralen voort te komen,
en zich te verspreiden. Zulk een is bij voorbeeld naar het zuiden de atollengroep onder den
naam van de Lage Eilanden bekend, waarvan het
eilandje Ducie het laatste is. Een menigte andere
eilandjes van den zelfden aard liggen als gezaaid
over dit gedeelte der zee tot aan den westkant van
Nieuw Holland. Ten noorden van den evenaar vormt
Maar de geologie leert dat er groote, hoewel de eilandengroep der Carolinen een groote verook veelal uiterst langzame bewegingen in den zameling van madreporenbanken en riffen. Inteaardbodem gebeuren, rijzingen en dalingen. Stel gendeel, langs de geheele kust van het amerikaandat het eiland met zijn strandrif zakt, dan moet sche vasteland, rondom de Galapagos-eilanden, het
het rif in die zelfde mate hooger worden, want de Paasch-eiland enz. vindt men geen spoor van kokoraalpolypen bouwen al voort totdat zij den wa- raalriffen. En dat is zeer natuurlijk, want in die
terspiegel bereiken. Doch daar zij vooral gedijen gedeelten der zee stroomt een groote stroom van
op plaatsen die door den golfslag getroffen worden, ijskoud water, uit de zuidpoolstreken komende,
zoo groeien zij aan den buitenrand van het rif het en maakt de temperatuur van het water daar te
meest, en aan den binnenrand, waar geen branding koud vQOr de rifbouwende polypen.
is om voedsel met het zeewater aan te voeren,
Men vindt ook enkele atols in de Chineesche zee,

porenzuil zou eindelijk, door boven water te komen,
ophouden met grooter te worden, omdat de polypen
slechts in het water kunnen leven. Zoo hebben
Forster, Peron, Flinders, Chamisso en anderen
de vorming der atols en riffen verklaard.
Tegen dat gevoelen wordt -echter aangevoerd
dat de koraalpolypen niet op zulke groote diepten
groeien als het geval zou moeten zijn, indien het
waar was. Kapt. Kent vond, zooals boven reeds
gezegd is, met een lijn van 150 vademen lengte
geen grond op twee scheepslengten van het rif aan
de westkust van Nieuw Caledonie.
Men heeft dus een andere theorie moeten scheppen, een andere verklaring moeten bedenken voor
het ontstaan der koraalriffen, en vooral om die
zonderlinge kringvormige gedaante van de meesten
te kunnen verklaren.
De groote engelsche geoloog Sir Charles Lyell
meent dat de grondslag van een atol altijd een
krater van een uitgebluschten onderzeeschen vulkaan is, op welks rand de koralen en madreporen
zich neder zetten, en zoodoende een min of meer
kringvormig rif moeten vormen. Deze theorie vooronderstelt dus dat er altijd een oude krater onder
of nabij de koraaleilanden is. Zeker is het ook dat
die eilanden zeer dikwijls in de buurt van een
vulkaan liggen, want die geheele streek der aarde
is van vulkanischen aard: uit de kaart van Lyell
blijkt dit ten duidelijkste. Maar desniettemin zijn
er ook vele atols en koraalriffen waarbij geen spoor
van een ouden vulkaan te vinden is.
Darwin, de natuurkundige wiens naam genoemd
zal worden zoo lang er koraalriffen bestaan, heeft
eene andere verklaring van de atols en riffen gegeven , en waarvan reeds op bl. 350 met eene figuur
een denkbeeld gegeven is. De groote, door Poriten,
Milleporen en Astreen gevormde kalkbanken worden opgebouwd door de genoemde polypen, die
niet op groote diepten leven, maar in grooten getale
op de zijden der klippen en rotsen in de zee voorkomen, op eenige vademen beneden den waterspiegel. Die dieren vormen weldra door hunne
kalkhuizen en de brokken daarvan een soort van
zoom rondom de eilanden, en vormen wat men,
zooals wij boven zagen, gewoon is een strandrif
te noemen. Een strandrif is, volgens Darwin, het
eerste tijdperk van een koraaleiland.
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en koraalriffen zijn overvloedig rondom de Mariannen- en Philippinen-eilanden.
Strandriffen en koraalbanken vormen een groote,
bijna onafgebrokene klippenstrook in de zee, van
het eiland Timor, langs de zuidwestkust van Soematra, tot aan de Nicobar-eilanden in de Golf
van Bengalen.
Ten westen van het Indische Schiereiland vormen de Maladiva-eilanden een andere groote groep
van koraalriffen en banken, die zich zuidwaarts
tot aan de Chagos-eilanden nitstrekt. Ook de bank
Saya de Malha, ten zuidoosten, vormt een kleine
groep van koraaleilandjes. Eindelijk de kusten
van de eilanden Mauritius, Madagascar, van de
Sechellen en het vasteland van Afrika, van den
noordelijken oever van het kanaal van Mozambique
tot diep in de Roode zee, is een bijna nergens
afgebrokene zoom van groote en hooge koraalriffen —
want overal in die genoemde streken der zee is de
bodem zakkende, en het water warm en zuiver.
Koraalriffen ontbreken bijna geheel langs de kust
van het vasteland van Azie waar de groote rivieren
de Eufraat, de Indus en de Ganges hare zoete
wateren in den oceaan storten — de koraalpolypen
leven in zout water, niet in brak. Daarom vindt
men ook geen koraalriffen in de Golf van Mexico,
want de gfroote Mississippi stort er zijne wateren
in; maar de zee der Antilles is vol van die vormingen , omdat daar weder de voorwaarden gevonden
worden, waaronder zij kunnen ontstaan.

DEELBAARHEID

Alle lichamen kunnen verdeeld, en de deeltjes
weder verdeeld worden. Die eigenschap noemt men
deelbaarheid. Van sommige lichamen gaat die
deelbaarheid onbegrijpelijk ver. Men kan, om eenige
voorbeelden te geven, goud tot zulke dunne blaadjes
maken, dat 250000 stuks op elkander gelegd,
slechts een stapeltje van een duim dik vormen. Men
maakt verguld zilverdraad welks gondlaagje zoo
dun is dat het slechts
van den diameter van den
draad bedraagt. Doch die draad is nog dunner te
maken, zelfs zoo dat een el lengte daarvan niet
meer dan 8 milligrammen weegt, en dan heeft het
laagje goud slechts een dikte van ^ ^ VXTTT V A N E E N
millimeter. Onder het mikroskoop gezien, blijkt
het dat het goud nergens afgebroken is, en als
men dien vergulden draad in salpeterzuur legt,
waarin het zilver oplost, blijft er een uiterst fijn
gouden kokertje over, dat even goed als een massief brok goud tegen de werking van het zuur
bestand is.
Wollaston is er in geslaagd om een platinadraad
te maken van sleehts ^ ^ millimeter dikte. Om
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zulk een fijnen draad te maken, neemt men een
draad van platina die omringd is met een dikke
laag zilver, en trekt dit samen door de al kleiner
en kleiner wordende gaten van een stalen plaat,
op de wijze waarop yzer- en koperdraad enz. gemaakt
worden. Daar de verhouding van den diameter van
den platinadraad en de dikte van de laag zilver
altijd de zelfde blijft, zoo volgt daaruit dat als de
massa tot een zeer dunnen draad gemaakt is, er
een uiterst dunne platinadraad binnen in zit, dien
men er uithaalt door het zilver in salpeterzuur op
te lossen. Er zijn ongeveer 200 el van dien platinadraad noodig om een gewicht van 1 centigram te
krijgen, ofschoon het platina het zwaarste van
alle metalen is. Desniettemin kan zulk een draad
eenige milligrammen gewicht dragen, in de vlam
van een kaars gloeiend gemaakt worden zonder
te smelten, en aan de meeste zuren weerstand
bieden, even goed als een dikk^ massa platina.
In dien dunnen toestand blijven de eigenschappen
van het metaal dus onveranderd.
In sommige afgietsels of infusien vindt men zulke
ontzaglijk kleine diertjes, dat men de krachtigste
mikroskopen moet gebruiken om hen te onderscheiden. Echter bezitten die kleine wezens onderscheidene organen tot de levensverrichtingen
dienende. Hoe klein moeten die organen wel zijn,
en desniettemin bestaan zij zelven uit onderscheidene
deelen!
Een centigram karmijn is voldoende om eene
zeer groote hoeveelheid water, uit een verbazend
getal kubieke millimeters bestaande, duidelijk te
kleuren, en in elken kubieken millimeter is dan
nog een groot getal karmijndeeltjes. Doch het is
vooral door middel van riekende zelfstandigheden,
waardoor wij kunnen leeren hoe ver de deelbaarheid der lichamen kan gaan. Leg een klein stukje
muskus in een schaal die in evenwicht is: het
riekt zoo sterk dat het zelfs onverdragelijk wordt.
Die geur ontstaat door deeltjes van de muskus die
zich als damp in de lucht van de kamer verspreiden, waarin de proef genomen wordt. Laat men
nu onophoudelijk een stroom van lucht door dat
vertrek gaan, zoodat de lucht daarin telkens vernieuwd wordt, dan zal toch na verloop van een
jaar de balans nog in evenwicht zijn, en ditbewijst
dat de riekende stof die verspreid werd in het
onbegrijpelijk groote volumen lucht die in den tijd
van een jaar langs de balans getrokken is, geen
merkbaar gewicht heeft. Onze verbeelding duizelt
bij de gedachte aan het getal der deeltjes waarin
dat onmerkbare muskusdeeltje verdeeld geworden
moet zijn, want elke kubieke millimeter lucht bevat
eene menigte van die deeltjes, en het bovenbedoelde
volumen lucht bevat een verbazend groot getal
van kubieke millimeters.

De egyptische springmuis.

SPRINGMUIZEN.

De egyptische springmuis, Bipus aegypti- achterpooten alleen rusten, en er op springen; doch
acus , heeft zeer korte voorpooten met vijf teenen, de waarheid is dat zij ook op de kleine voorpooten
en zeer lange achterpooten met drie teenen. De rusten, ende achterpooten ondertusschen even oplichstaart is zeer lang, en eindigt in een haarkwast. ten, om gereed te zijn voor den volgenden sprong;
Deze springmuis loopt steeds al springende op de doch dit alles zoo schielijk dat het oog die beweachterpooten, en is een zeer vlug en tevens zeer ging nauwelijks kan ontwaren.
Het voedsel der springmuizen bestaat uit wortels en
schuw diertje:op het geringste gedruisch vlucht zij
in haar hoi; doch als zij daarin verhinderd wordt, knollen van lelieachtige gewassen, die zij behendig
springt zij zoo snel over de vlakte, dat zij als weten op te graven, en ook uit vruchten, zaden en
een vogel schijnt te vliegen; zelfs beweert men dat bladeren. Zij zitten als een eekhoorn te eten, met
een vlugge windhond moeite heeft om hij zulke de voorpooten het voedsel naar den mond brengende.
De Egyptenaren en Arabieren eten het vieesch
gelegenheden het kleine diertje te achterhalen.
Er zijn onderscheidene soorten van springmui- dezer diertjes; zij vangen hen door alle toegangen
zen, maar alien zijn beroemd wegens de groote tot het onderaardsche hoi te verstoppen, met uitsprongen die zij kunnen maken. Hare lange en zondering van een enkelen gang, die meteennetje
krachtigeachterpooten stellen haar daartoe in staat, gesloten wordt. Weinige dieren verdragen de gevandoch ook de staart schijnt er noodzakelijk bij te genschap zoo slecht als de springmuis; zij verbergen
behooren, immers eene van den staart beroofde zich dan bij dag, zijn bij nacht onrustig, en
springmuis durft geen sprong te wagen. Alle soorten sterven weldra uit ongeduld en heimwee.
De ruwpootige springmuis, Bipus hirtipes,
bewonen opene vlakten, steppen of zandwoestijnen,
waarop zij met de vlugheid eens vogels rondsprin- die op de volgende plaat is afgebeeld, onderscheidt
gen. Op het eerste gezicht schijnt het of zij op de zich van de vorige vooral door de grootere ooren,
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en de lange witte haren aan de teenen. Zij is van
den snuit tot den staart 5 duim lang; van boven
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haarkwast. Ook deze springmuis leeft in Afrika,
vooral aan den boven-Nijl,tusschen Syene en Don-

\
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De ruwpootige springmuis.

geelgrijs van kleur met bruinachtige dwarsstrepen.
De staart is 8 duim lang, en eindigt in eendikken

golai. In levenswijs en voedsel komt zij met de
andere soorten van spitsmuizen overeen.

DE ZELFOPOFFERING DER DIEREN.

Koop eens een paar konijnen, en zie eens wat
het wijfje doet om voor hare jongen een zachte
legerstede te bereiden: zij plukt zich zelve het
haar van de borst; met de tanden scheurt zij heele
bossen haar uit haar vel. Dat is zelfopoffering, zal
men zeggen, dat is wel een voorbeeld van echte
zelfopofferende moederliefde.
Ik geloof het niet. Het is waar, als wij ons eigen
haar bij handen vol uit ons hoofd zouden scheuren,

zou het ons wel pijn doen, en als wij ons een
moeder voorstellen die bossen haar uitplukte om
een bed voor haar kind daarvan te maken, zou
men er toe kunnen komen om zulks zelfopoffering
te noemen, mits men eerst bewees dat die vrouw
niet krankzinnig was. En nog iets; als wij ons
hoofd bijna geheel kaal plukten, zou het gevoel
van kou op den kalen schedel ons vrij onaangenaam zijn. Niets van dit alles is bij het konijn het
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geval: het haar van het konijn zit in dien tijd zoo voor haar kind, en bij zich zelf denkt dat zij
los aan de huid, dat het er even gemakkelijk af- toch zelve die oude japon, die uit de mode is,
valt als het haar van een kat in den zomer, en niet meer kan dragen, en dat hetfluweel en de
het uitplukken van die bijna los zitten de bosjes zijde nog goed genoeg zijn voor "die kleine dot."
haar kan onmogelijk pijnlijk zijn. Er is geen rauwe Noemen wij dat zelfopoffering?
wond, geen bloeding of iets van dien aard op de
Zoo ook met het broeden der vogels. Er zijn
ontbloote plaats te zien, niet eens een lichte ont- sentimenteele natuurbeschouwers die onze bewonsteking, slechts een weinig roodheid. Het uitpluk- dering inroepen voor het edele gedrag van den
ken van het haar is bij het konijn een zuiver vogel die afscheid neemt van al zijne gewone pretinstinktief bedrijf, dat niet meer zelfopoffering jes, en zich vrijwillig in de gevangenis begeeft,
insluit dan elke andere instinktive handeling, namelijk in een nest, totdat de eieren uitgekoen misschien zijn wij niet ver van de waarheid men zijn. Weet ge waarin het dwaze van zulk
af, als wij aannemen dat het voor het konijn meer eene natuurbeschouwing gelegen is ? Dat men aan
zelfopoffering zou wezen zijn haar stilletjes te laten de dieren gevoelens en beweegredenen toeschrijft
zitten dan het uit te plukken.
als aan menschen. Men behoeft de zielsvermoDe eidereend, Somateria mollissima7 doet het zelfde
gens van het dier geenszins gering te schatten
als het konijn: zij plukt zich zelve half kaal, om of te verkleinen: integendeel, men mag aannemen
een warm bed voor hare eieren en jongen te dat de dieren hoogere vermogens hebben dan wij
vormen. Ook in dit geval is het niet waarschijnlijk gewoonlijk meenen. Maar wij moeten hen niet
dat er eenige zelfopoffering onder loopt; het is meten met onze maat, en in plaats van de dieeerder te gelooven dat de eend een aangename ren tot ons op te heffen, moeten wij ons best
gewaarwording krijgt, door dat uitplukken en rang- doen om tot hen af te dalen. Dan eerst zullen wij
schikken van het dons om hare eieren te ontvan- goed kunnen oordeelen, en dat verlaagt ons in
gen, dan een onaangename. Doch stel maar dat 't geheel niet, want wij blijven daarbij wie wij
het zoo is, en dat het konijn en de eidereend het zijn. Wie is de .beste onderwijzer? Niet hij die
wel degelijk onpleizieriger vinden nadat zij zich het geleerdste is, maar hij die in staat is om
zelven zoo kaal geplukt hebben, dan voor dien van zijn hoog standpunt af te dalen, die zich vertijd; en bovendien, stel maar dat zij vooruit wisten plaatsen kan in den toestand van zijne leerlingen,
wat het gevolg van die, operatie zijn zou — dan die als 't ware tijdelijk hunne onwetendheid kan
nog werden zij immers gedreven door een aandrift aannemen. Op de zelfde wijze is de beste natuurwaaraan' zij geen tegenstand kunnen bieden, en kenner niet noodzakelijk de man die het meest
dan is er zeker van zelfopoffering geen spraak. over dieren gelezen heeft, ook niet de man die
Een opoffering mag het zijn, maar een zelfop- aan de dieren de zelfde gevoelens toeschrijft die
offering willens en wetens gedaan, is het niet.
hem zelven in dergelijke omstandigheden zouden
Er leeft in ons land een nachtvlinder, die zeer bezielen, maar wel hij die van zijn menschelijk
bekend is, want niet zelden ziet men hem bij dag standpunt kan afdalen, en de gedachten kan raden
tegen boomstammen zitten te slapen, en door zijn van de lagere en minder ontwikkelde schepselen
zuiver witte kleur valt hij genoeg in het oog. Het is die hij bestudeert.
de fraaie donsvlinder, Porthesia (Liparis) cJirysorrhea,
"Vooronderstel bij voorbeeld — zegt een bekend
zoo kenbaar aan zijn zacht donsachtig gevederte en engelsch natuurkundige, Wood — dat ik een jongen
het groote bos van gouden haartjes aan het achter- hond heb, dien ik wil dlresseeren. Als ik de beweegeinde van zijn lijf. Als die vlinder eieren gelegd redenen van den hond zou willen beoordeelen naar
heeft, berooft hij zich zelf van dat gouden sieraad, mijn eigene denkbeelden, zou ik zeker zeer dwaas
en bedekt zijn toekomstige jongen met een deken handelen en stellig vergeefsche moeite doen. Het
van gouddons. Is er in die handeling eenige zelf- dier gedraagt zich bij lange na niet zoo als 't
opoffering te zien? Wel neen, zij is even zuiver behoort, maar daar hij niet weet dat hij verkeerd
instinktief als het leggen van eieren: de vlinder doet, zou ik ten minste wel zeer verkeerd doen
kan het eene net zoo min laten als het andere: met hem daarvoor te straffen. Hij gehoorzaamt
geloof ook niet dat de vlinder het minste idee tegenwoordig nog aan zijn instinkt alleen, en zooheeft van wat er later met zijne eieren gebeuren lang zijn redeneervermogen niet opgewekt is, heb
zal, of dat hij het minste voorgevoel heeft van den ik niet slechts geen recht om hem te straffen,
winter die aanstaande is met zijn sneeuw en zijn maar zou daardoor ook zijn dressuur geheel doen
vorst. En zelfs al wist hij dat hij zich van een mislukken. Daar hij niet aan de menschelijke samennatuurlijk versiersel beroofde ten nutte van zijn leving gewend is, heeft hij geen het minste idee dat
nakomelingschap, dan zou die handeling toch daar- hij niet op de tafel mag springen en er een boterham
door niets van haar instinktief karakter verlie- af halen, en het eenige begrip dat hij van pantoffels,
zen, en volkomen gelijk staan met die van een sjaals en jassen heeft, is dat het uitmuntende dingen
moeder die van haar bruidsjapon een jurkje maakt zijn om er mede te spelen, dingen die hij bijten
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en aanflarden kan scheuren, zonder dat hij zijne de tulp en de kroonlelie uit Turkije naar midden tanden er zeer aan doet. Als ik hem dus op tafel Europa. Clusius voerde omstreeks den zelfden tijd den
zie staan, druk bezig met een boterham met vleesch wilden kastanjeboom uit Oost-Indie naar Nederland,
op te eten, of ik betrap hem terwijl hij bezig is een en uit dat land heeft die boom zich over geheel
van mijn nieuwe pantoffels te verscheuren, word ik Europa en in Amerika verspreid. De treurwilgen
niet driftig en geef hem slagen, maar neem hem van Europa en de Yereenigde Staten zijn, zegt
bedaardden boterham of den pantoffel af, envertel men, afkomstig van een mandje dat de engelsche
hem ernstig dat hij zulke dingen niet weer mag dichter Pope uit Smyrna ontving, en waarin een
doen. Daar hij geen schrik voor mij heeft, omdat nog levende twijg gevlochten was. Pope plaatste het
ik hem nooit slecht behandeld heb, verstaat hij takje in Engeland in een tuin, en het werd de oorvolkomen de bedoeling, hoewel niet de ipsissima sprong van al onze treurwilgen. De Portugeezen
verba van mijne vermaning, en bewijst dat hij mij beweren dat de eerste oranjeboom door hen uit
begrepen heeft door zijne volgende handelingen. Oost-Indie naar Lissabon overgebracht is, en dat
Immers als hij later weer eens een pantoffel beet die zelfde boom in het eerst van deze eeuw nog
heeft, en hij wordt ontdekt, laat hij hem in eens bestond. De naam portogallo dien de Italianen aan
liggen, laat zijn staart en ooren hangen, en sluipt den oranjeboom geven, schijnt die bewering te
heen. Hij bewijst dus dat hij begrijpt kwaad gedaan bevestigen. De meeste bloemen die tegenwoordig
te hebben; hij krijgt nu straf omdat hij schuldig is; en onze tuinen versieren, zijn uit Japan, China, Oostlater is het noemen van het woord pantoffel voldoende Indie, Nieuw-Holland en Amerika afkomstig, en
om te maken dat hij zich voor zich zelven schaamt. meest alien binnen de laatste honderd vyftig jaren
"Zoo ook als hij over mijn pas opgeharkte bloem- in Europa ingevoerd.
perkjes loopt, en rollen gaat in mijn heliotropen en
verbena's, bedenk ik dat ik in zijn positieprecies
het zelfde zou gedaan hebben, niet wetendedater
eenig kwaad in stak. Ik roep hem nu van de bloemen
af, en beduid hem dat hij zijn springen en rollen en
andere gymnastieke oefeningen tot de paden en grasperken moet bepalen. Als hij, na die vermaning,
toch over de bloemperken loopt, wordt hij opzettelijk
een boosdoener, en krijgt natuurlijk straf.
"Bovendien richt ik het zoo in, dat hij niet anders
kan denken of de straf is een met het misdrijf. Bij
voorbeeld, mijn hond is een smous, en dus thans in
de mode, en derhalve is het gevaar dat hij gestolen
zal worden groot. Daarom verbied ik hem op straat
te komen, en een natuurlijk gevolg daarvan is, dat
hij brandt van verlangen om buitenshuis te gaan.
Maar ik houd hem in het oog, en zoodra ik zie dat hij
de deur uit is, krijgt hij zulk een dracht zweepslagen
om de ooren, dat hij jankende zijn nest opzoekt. De
zweep staat ook altijd achter de deur."
Zoo moeten wij de dieren bestudeeren; de eenige
methode om een goed inzicht te verkrijgen in de
beweegredenen van de dieren, is ons zooveel mogelijk in hun toestand te verplaatsen, en te denken
hoe wij in hunne omstandigheden zouden handelen,
als ons instinkt zoo krachtig en onze rede zoo zwak
was als die der dieren. En als wij zoo nadenken over
het uitplukken van haar of dons, dat konijnen en
eidereenden en vlinders doen, en over het broeden
der vogels, dan komt het geen oogenblik in ons
op, om die handel wijze met den naam van zelfopoffering te bestempelen.

DE AFKOMST VAN EENIGE PLANTEN.

Busbequius, oostenrijksch gezant te Constantinopel in het midden van de zestiende eeuw, bracht

GREUZE.
Weinig namen in de geschiedenis van de schilderkunst zijn zoo populair als die van Greuze.
Geen wonder ook: er zijn slechts enkele schilders
geweest die in zoo hooge mate de eigenschappen bezaten, die door het algemeen begrepen
kunnen worden. Om door de werken van Greuze
getroffen te worden, om te gevoelen dat het kunststukken zijn, behoeft men geen bijzondere studie
van de schilderkunst gemaakt te hebben; het is
niet noodig die hooge beschaving te bezitten waardoor de mensch in staat gesteld wordt om de
schoonheden van compositie en stijl en koloriet te
kunnen vatten. Greuze sehilderde hetgeen ons in
de geheele natuur het meeste aantrekt: jonge vrouwen en kinderen. Hij sehilderde hen zooals zij
zijn, zooals zij gekleed gaan, met hun frissche
kleuren, met hun ongedwongene houdingen, in een
woord, zooals de wereld hen ziet; en daar eene
getrouwe navolging door het groote publiek voor het
hoogste doel van de kunst gehouden wordt, werd
Greuze algemeen gehouden voor een der weinige
kunstenaars die het doel bereikt hebben. Er zijn
groote schilders zoowel als groote dichters en groote
muziekanten die slechts bewonderd worden op het
woord van een ander, op gezag van derden. Iedereen,
bij voorbeeld, vereert Michel Angelo, Albert Diirer,
Bach, Yirgilius, Dante, zonder ooit iets van die
mannen gezien of gelezen of gehoord te hebben,
zelfs zonder in staat te zijn om hunne grootheid
te kunnen waardeeren, maar Greuze en de schilders
in zijn genre worden geroemd uit overtuiging: iedereen, zelfs de onkundigste, zegt op het zien van
hunne werken: "ja, zoo is %"
Greuze werd in 1724 te Tonneins of volgens
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anderen Tournus geboren, en stierf te Parijs in
1805. Men heeft wel eens gezegd: Greuze heeft
nooit een meester gehad, en nooit een atelier bezoeht. Dit is evenwel slechts in zekeren zinwaar:
Zijn eerste onderwijzer in de schilderkunst was
Landon te Lyon; later ging hij naar Parijs, om
zijne studien aan de academie voort te zetten. Het
gezegde moet dus beteekenen dat hij zich niet
naar eene bijzondere school vormde. Hij behoorde
tot die familie van talenten die in eens in al hun
glans schitteren, en geen dageraad hebben. Hij had
het instinkt om de theorien en beginselen te raden,
die anderen door een lange ondervinding of door
een grondig onderwijs moeten verkrijgen. En daar

en begrijpen. Het was de tijd der sentimentaliteit,
en die is ook in de voortbrengselen van Greuze
niet te miskennen. Aan zijne stukken werd den
naam van Tableaux de genre gegeven, die later
algemeen is geworden.
Greuze heeft het vreeselijke lot gehad van oud
en arm te zijn. Ten bewijze daarvan diene de
volgende brief door hem geschreven aan een minister
die hem een schilderij besteld had.
"Le tableau que je fais pour le gouvernement
est a moitie fini. La situation dans laquelle je
me trouve, me force de vous prier de donner des
ordres pour que je touche encore un a-compte pour
que je puisse le terminer. J'ai eu l'honneur de

Een schilderijtje van Greuze.

hij ook niets op het doek bracht als hetgeen iedereen
ziet en gevoelt, had hij ook geen behoefte aan
voorafgaande bestudeering van de Ouden, en zijn talent won daardoor in waarheid en werkelijkheid. De
natuur is voor hem die haar weet gade te slaan
en waar te nemen, zeker de beste leermeesteres
en de overvloedigste bron van ideeen en onderwerpen, en daarvan is vooral Greuze een bewijs. Het
valt intusschen niet te ontkennen dat er in den
schildertrant van Greuze iets gemanierds is. Zijne
beelden herinneren ons altijd dat het niet de zuivere natuur is, die hij volgde, maar in zekeren
zin, zoo men die woorden mag samenvoegen, eene
gekunstelde natuur.-Het is natuur, maar zooals de
parijsche wereld van die dagen die kon opleveren

vous faire part de tous mes malheurs; j'ai tout
perdu, or (sic) le talent et le courage. J'ai soixante
et quinze ans, pas un seul ouvrage decommande.
De ma vie je n'ai eu un moment aussi penible a
passer. Vous avez le coeur bon, je meflatte que
vous aurez egard a mes peines le plus tot possible, car il y a urgence. Salut et respect."
Ce 28 Pluviose an 9.
Greuze.
Vier jaar later stierf hij. Thans zijn zijne werken
zeer in trek: zijne schilderstukken vooral worden
duur betaald. Het museum. van de Louvre bezit
negen stukken van Greuze, en dat van Montpellier
elf: in het laatstgenoemde bevindt zich het schilderijtje waarnaar de twee kinderkopjes gegraveerd
zijn, die hierboven prijken.

Jachi op den guanaco.

DE G U A N A C O .

De bovenstaande plaat stelt een jacht op den weg zoodra hij een mensch ziet; doch zijne nieuwsgierigheid is zoo groot dat de jager niets behoeft
guanaco, Auchenia guanacus, voor. Men vangt dit
dier in de bergachtige landen waarin het leeft, te doen als zich op den grond neder te leggen en
met den werpstrik of lasso. De .guanaco leeft op allerlei grimassen te maken, om het dier onder
de gebergten van Zuid-Amerika in troepen van 10 schot te krijgen.
Gelijk de kameel heeft ook de lama eenige cellen
tot 30 stuks. Meyen zag in Bolivia troepen van
200, en Darwin in Patagonie zelfs van 500 stuks. in de maag om water te bewaren, en kan eenige
Zij plaatsen schildwachten op hoogten nabij de dagen zonder te drinken doorbrengen. Als een
weideplaatsen, die bij het geringste gevaar als lama te zwaar beladen of vermoeid is, legt hij
een veulen hinniken en de anderen waarschuwen. zich neder, en geen bedreigingen of slagen zijn
De guanaco's zijn overigens volkomen weerloos, in staat hem te doen opstaan, zoodat zijn meester
trachten nooit zich te verdedigen, en gelijken in genoodzaakt is hem te ontladen. Als de lama geplaagd
vele opzichten op schapen. Op de vlucht schuwen wordt, heeft hij de zeer onaangename gewoonte
zij het water niet, en werpen zich zelfs in breede van te spuwen op het voorwerp van zijn toorn.
Men meende voorheen dat het speeksel van den
rivieren, om al zwemmende te ontkomen.
De guanaco's vervullen in de Nieuwe wereld de lama vergiftig was; sedert er bijna in elke menaplaats der kameelen in de Oude. Echter zijn gerie van Europa lama's gehouden worden, heeft
zij veel kleiner, en hebben geen bult zooals menig bezoeker bij ondervinding geleerd dat zulks
de kameel. In Peru en Chile gebruikt men den niet waar is, maar dat het een hoogst walgelijken
guanaco, of eigenlijk den lama — want Llama heet geur en kleur heeft.
De wol van den lama is zeer fijn en lang, en
men in het Andesgebergte den tammen guanaco—
tot lastdier. De guanaco is zeer schuw, en vlucht soms zuiver wit van kleur, vooral die van den
46
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alpaca, een zeer verbeterd ras van lama's. In
het glazen paleis te Londen zag men tijdens de
groote tentoonstelling in 1861 een alpacavacht waarvan de wol 42 dnim lang was.
Reeds ten tijde van de ontdekking van Amerika
was de lama tot een huisdier geworden. Gregorio
de Bolivar schatte in de 17^e eeuw het getal der
lama's, die tot het vervo^r van zilvererts uit de
mijnen van Potosi gebruikt werden, op 300 000
stuks, en zegt dat er jaarlijks vele millioenen geslacht
worden. Op de hooge vlakten van Bolivia vindt
men de meeste lama's als lastdieren in gebruik;
zij dragen slechts 80 pond, en leggen op een dag
niet meer dan drie mijlen af. Niettegenstaande de
koude op eene hoogte van 3000 tot 4000 el boven
de oppervlakte der zee, komen zij nooit in een
stal, maar brengen den nacht op eene door muren
omringde plaats door. De lama dient in de Andes
niet slechts tot lastdier, maar wordt ook geslacht
en gegeten. Het vieesch gelijkt eenigermate op
schapevleesch, en wordt in Peru veel gebruikt.
UIT DE EERSTE TIJDEN VAN DE LUCHTBALLONS-

Archimedes wist reeds dat een lichaam in de
lucht een gedeelte van zijn gewicht verliest, gelijk aan het gewicht van het volumen lucht dat
verplaatst wordt. Een lichaam dat lichter is dan
een gelijk volumen lucht moet dus in de atmosfeer
naar boven gaan. Daarom gaat, bij voorbeeld, de
rook naar boven: de rook is warmer en dus minder
dicht en derhalve lichter dan de koude lucht.
Deze natuurkundige waarheid is sedert oude
tijden het beginsel geweest waarop de mensch
zijne proeven om zich in de lucht te verheffen,
gebouwd heeft. Pater F. Lana stelde in 1670 voor
om een luchtledig te maken in ballen van dun
koper, door hen te verwarmen en er zoodoende de
lucht uit te jagen, of door hen met water te vullen en dat er vervolgens van onderen te laten uitloopen. Zulke ballen. zouden echter de drukking
van de buitenlucht niet kunnen weerstaan, tenzij
zij zeer dik van wand waren, en dan zouden zij
natuurlijk te zwaar zijn. In 1751 gaf pater Galien
een boek uit, waarin hij voorstelde om een grooten
bal te vullen met zeer lichte lucht uit de bovenste
streken van de atmosfeer gehaald; zoodoende zou
men een kracht verkrijgen groot genoeg om een
geheel leger met al zijn ammunitie op te heffen
en te verplaatsen. In 1767 beweerde Black dat een
blaas met waterstofgas gevuld in de lucht moest opstijgen, en in 1782 zag Cavallo dat zeepbellen met
dat zelfde gas gevuld in de lucht opstegen.
Zoo ver was men gevorderd toen de broeders
Joseph en Etienne Montgolfier, door na te denken
over de oorzaak waardoor de wolken in de lucht
zweven, op het denkbeeld kwamen om een middel
te zoeken waardoor zij zich in de lucht konden

verheffen. Hun eerste idee was om waterstofgas in
groote papieren of zijden zakken te doen; en toen
zij daarvan de proef namen, zagen zij die zakken
in de lucht opgaan gelijk zij verwacht hadden,
maar ook dat zij weldra weder daalden omdat het
gas er schielijk uitging. Zij zagen toen van het
gebruik van waterstofgas af, en stelden zich voor
een grooten zak te vullen met warme lucht, denkende dat deze minder dicht zijn zou dan koude
lucht en toch een gelijke veerkracht bezitten. Met
dit overigens juiste denkbeeld verbonden zij toch
eenige valsche ideeen over eene vermeende ophooping van electriciteit tengevolge van de warmte, en
waardoor zij dachten dat de zak naar boven zou
gaan. Na eenige proeven in 't klein genomen te
hebben, maakten zij een linnen zak, met papier
gevoerd, van 13 el middenlijn. Zij vulden hem met
warme lucht door een groot vuur te branden onder
de groote opening onder in dien linnen bal, en zagen
hem opstijgen met een kracht van 250 tot 300 pond,
omdat zijn gewicht en dat van het warme gas dat
hij bevatte, minder was dan het gewicht van de
lucht die er door verplaatst werd. Deze proef werd
in December 1782 te Avignon genomen, en vervolgens op den 5 d e n Juni 1783 te Annonay in het bijzijn van duizende toeschouwers herhaald. De bal
rees 2000 el hoog. Onder de opening hing een mand
van ijzerdraad metbrandende stoffen gevuld, waardoor de warmte onderhouden werd. Lalande gaf
bericht van deze proefneming aan de Academie der
wetenschappen, en riep uit: "Wij zeiden alien: dat
moest zoo zijn, hoe is 't mogelijk dat men er niet
eerder aan gedacht heeft!" Joseph Montgolfier werd
uitgenoodigd om te Parijs te komen, en zijne proef
op kosten der Academie te herhalen, en Etienne
nam op zich om de uitvinding van zijn broeder
aan die geleerde instelling bekend te maken.
In dien tusschentijd opende men te Parijs een
inschrijving om de onkosten van een proefneming
gelijk aan die te Annonay gebeurd was, te hoeden.
Daar het verslag van de proefneming van Annonay
niet sprak over het gas waarmede men den bal
gevuld had, kwam men natuurlijk op het denkbeeld
om in plaats van dat onbekende gas, waterstofgas
te nemen, zooals Montgolfier reeds bij zijn eerste
proeven gedaan had. Te dien einde moest men een
zak hebben, gemaakt van een stof die dat gas niet
doorliet. Taf bestreken met eene oplossing van
gomelastiek in kokende terpentijn werd daartoe
verkozen, als alle voorwaarden vervullende. Zoo
maakte men een bal van 4 el middenlijn, die gevuld werd met gas bij de Place des Victoires in
het huis van den physicus Charles; vervolgens
werd hij op een draagberrie gelegd en geheel gevuld naar het Champ de Mars gebracht. Dat overbrengen geschiedde bij nacht metflambouwen en
een escorte van'gendarmes, en was iets zoo buitengewoons dat er onder de toeschouwers waren die
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hun hoofd ontblootten en op den grond knielden
als de trein hen voorbijging. Op den volgenden dag,
26 Augustus 1783, werd de luchtbal na vooraf volkomen gevuld te zijn, opgelaten, onder bet gejuich
der menigte die door een stortregen niet verdreven
kon worden, en drie kwartier later viel hij weer
neder op 5 mijl afstand van de plaats waar hij opgestegen was.
Ondertusschen maakte Etienne Montgolfier alles
gereed wat er noodig was om de proef te nemen
die de Academie gevraagd had. Hij maakte een
zak van paklinnen, van binnen en van buiten met
papier beplakt, twintig el hoog en van veertien el
horizontale middenlijn. Men probeerde hem in den
tuin van Reveillon, op den faubourg Saint-Antoine
waar hij gemaakt was, en vervolgens bracht men
hem naar Versailles, waar hij opgelaten werd in
tegenwoordigheid van de koninklijke familie en
eene ontzaglijke menigte volks, door het bericht van
deze proefneming uit geheel Parijs en alle omliggende steden bijeengevloeid. Onder aan den zak
hing een kooi met een schaap, een haan en een
eend. Die dieren kwamen gezond en wel op aarde
terug, nadat de toestel 560 el hoog geweest was.
Twee groote scheuren door den wind in den zak
gekomen, verhaastten zijn nederdalendat overigens
langzaam en zonder schokken gebeurde.
Ofschoon deze proefneming dus niet met een
volkomen goeden uitslag bekroond werd, ontmoedigde dit toch Montgolfier niet, en weldra had hij
den luchtbal weder gerepareerd. Hij hing er een
ringvormigegalerij onder aan, geschikt om menschen
te kunnen dragen, in welks midden een netwerk
van ijzerdraad was gemaakt waarop de brandstof
lag, waardoor de warmte in den zak onderhouden
moest worden. Pilatre de Rosier, directeur van
het koninklijke museum, een man beroemd door
zijne stoutmoedigheid, en die later omkomen zou
als een slachtoffer van zijne driestheid en onvoorzichtigheid, waagde het zich met den majoor markies d' Arlandes aan den nieuwen toestel toe te
vertrouwen. De voorloopige proeven werden in den
tuin van Reveillon genomen: de luchtbal werd daarbij
door een touw vastgehouden, terwijl men hem naar
willekeur kon laten rijzen en dalen, door het vuur
te versterken of te verzwakken. Eindelijk, op den
20steii November 1783, gingen Rosier en d' Arlandes,
bij het kasteel van la Muette, met losgelaten luchtbal naar boven, in tegenwoordigheid van den Dauphin
en zijn hofstoet. Na verloop van 25 minuten verminderden zij het stroovuur, en de machine zette
hen langzaam weer op den grond op 8 mijl afstand
van het punt van vertrek, nadat zij ongeveer 1000
el hoog geweest waren. De ballon trok over de
Seine en zweefde over geheel Parijs. Al het volk
was buitenshuis, alle daken en hoogten waren be-
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dekt met toeschouwers. Voor hen die op de torens
van Notre-Dame stonden, maakte de ballon een
zoneclips toen hy voorbij de zon trok. De toestel
had een horizontale middenlijn van 15 el, en was
24 el hoog. Hij was met onderscheidenefiguren en
met de teekenen van den dierenriem versierd, en
woog tusschen de 800 en 850 pond.
Door deze proefneming was nu de weg gebaand.
De bovengenoemde physicus Charles en zekere
heer Robert kregen bij inschrijving de kosten bij een
van een ballon dien zij met waterstofgas vulden,
en waarmede zij op den lsten December 1783 uit
den tuin der Tuilerien opstegen, onder het bulderen
van het geschut en de toejuichingen van een onafzienbare menigte. De ballon had ongeveer 10 el
middenlijn, hij rees tot een hoogte van 600 el, en
kwam op 9 mijl afstand van het punt van vertrek
ter aarde. Toen ging Robert uit het schuitje, en
Charles alleen steeg tot eene hoogte van 3000 el
op. Hij had het genoegen de zon te zien opgaan
die voor alle andere Franschen nog onder den horizon
was, en die hij zelf eenige uren te voren had zien
ondergaan.
Van nu af werden luchtreizen geen zeldzaamheid meer. Te Lyon gingen in Januari 1784 zeven
personen naar boven met een luchtballon met warme
lucht, en kwamen zonder ongelukken weder beneden,
ofschoon er een dwarsloopende scheur van 17 el
lengte in het bovenste gedeelte van den ballon
gekomen was. Te Milaan gingen drie menschen te
gelijk naar boven, ook door een ballon met warme
lucht, en te Parijs deed Blanchard het zelfde door
middel van waterstofgas.
Een van de merkwaardigste luchtreizen die ooit
gedaan zijn, is die van Biot en Gay-Lussac in
1804. Zij bereikten eene hoogte van 4000 el. Zij
hadden onderscheidene dieren medegenomen, ten
einde daarop de uitwerkselen van het ijler worden
der lucht waar te nemen. Op eene hoogte van 2700
el gevoelden zij nog geen de minste ongesteldheid,
maar de pols der beide natuurkundigen was versneld:
die van Gay-Lussac was van 62 slagen in de
minuut geklommen tot 80, en die van Biot van
79 tot 111. Op 3400 el lieten zij een vlasvink
uit de kooi vliegen: hij ging eerst weder op den
rand van het schuitje zitten, envl®og toen reehtstreeks maar al ronddraaiende naar beneden. Een
duif gedroeg zich op de zelfde manier. Drie weken
later ondernam Gay-Lussac weer een luchtreis,
waarin hij tot een hoogte van 7000 el steeg. De
barometer wees 33° en de thermometer 9°5 onder
nul, terwijl hij op de aardoppervlakte 29° wees.
Van de binnenplaats van het Conservatoire des
Arts et Metiers te Parijs opgestegen, kwam de beroemde luchtreiziger 30 mijlen vandaar naby Rouen
neder, na een luchtreis die 6 uren geduurd had.

HET GESTOLEN KIND, DOOR SCHLESINGER.

Wie heeft nooit gehoord of gelezen van een kind en dood achterlatende. Later zal men misschien
dat vermist werd, en dat later bleek gestolen te zijn hier of daar in het bosch de sporen van een legerplaats van Heidens vinden, en op die plaats misschien
door Heidens? Heidens, Zigeuners, Gipsies, Gieen stukje lint of iets anders van de kleeding van
tanos, Zingarelli, Bohemiens , het vreemde volk af komstig misschien uit Indie of uit Midden Azie, dat het kind, maar dat is ook alles; en een vijftienrond zwerft door Europa, en den kost verdient met of twintigtal jaren later kan het gebeuren dat de
waarzeggen, ketellappen, dansen, goochelen, of moeder een troep volks voorbijgaat, te midden
steelt om aan den kost te komen. Zwervelingen waarvan haar onbekende dochter een schaamtelooze
zijn zij, die Heidens, menschen zonder vaste woon- dans in 't publiek uitvoert. Laat ons om die moeder
plaats, trekkende van het eene land naar het andere. wenschen dat de stem des bloeds dan niet spreekt!
Een troepje van die Heidens heeft een kind gestolen.
Het opperhoofd van de bende, bruin van huid,
PAARD E K R A C H T .
met een schurkegezicht, grijnst tegen het kind
dat op zijn knieen ligt en huilj;. Een bruin wijf
Wij hooren en lezen dagelijks, als er van stoombeziethet kind: zij zal het dansen enliedjeszingen, machines sprake is, opgeven van hoeveel paarof slaan op den tamboerijn leeren, of zij zal het dekracht zij zijn. Wat beduidt dat woord? Het
leeren waarzeggen uit de lijnen in de hand, of uit is niets anders als de standaard aangenomen om
de kaarten. Het zal een danseres of een liedjes- het vermogen van een stoomwerktuig aan te geven.
zangster of een diefegge worden. En terwijl men zich Een stoompaardekracht wordt in ons land gerekend
verheugt in het kamp der Heidens, loopt de moeder gelijk te zijn aan 75 pond een el hoog opgevoerd
van het kind rond als een krankzinnige, als een in den tijd van een seconde, of 4500 pond een el hoog
leeuwin die van hare jongen beroofd is. Op straat in den tijd van een minuut. Deze schatting komt
gaat zij, buiten de stad zelfs, en zij houdt elkeen met den franschen standaard overeen. In Engeland
die haar ontmoet, staande: "Mijn kind! Waar is evenwel is hij niet gelijk. De Engelschen stellen
mijn kind? Greef mij mijn kind weer!" Maar te een paardekracht gelijk aan 550 eng. pond een eng.
vergeefs; reeds zijn de Heidens verdwenen, als voet hoog opgevoerd in den tijd van een seconde,
een zwerm sprinkhanen die een oogenblik in een of 33 000 eng. pond een voet hoog in een minuut tijds.
tuin nedergestreken, en verdwenen is, verwoesting
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DE DAS.

De das, Meles taxus, of Meles vulgaris, komt
kleur is; over den wittenkop loopt aan beide zijden,
ook, hoewel niet zeer veel, in ons land voor. Hij van de punt van den snuit tot aan de schouders,
houdt zich voornamelijk op zandgrond en in boseh- een zwarte streep. Jong gevangen is de das licht
achtige streken op. Dit dier leeft in geheel midden- te temmen, en krijgt zijn oppasser lief. Van aard
Europa en een groot gedeelte van Azie. Tot leger zachtmoedig en vreedzaam, wordt hij toch door
graaft de das een hoi in den grond, dat slechts plagerij zeer wild, en zelfs voor een tweemaal grooeen toegang, doch verscheidene afdeelingen heeft. teren hond een uiterst gevaarlijke vijand. Bij geen

Slechts bij nacht verlaat hij die woning om zijn
voedsel te zoeken, bestaande uit wortels, vruchten, insekten, kikvorschen, jonge konijnen, muizen
en vogeleieren. De das is zonder den 6 duim langen
staart
voet iang; heeft een langen, spitsenkop;
een dik, rolrond lichaam; en is met een langharigen
pels bekleed, die op den rug grijsachtig geel, aan
de zijden witachtig en aan den buik zwart van

roofdier zijn de kauwspieren zoo ontwikkeld als bij
den das; de onderkaak zit zoo vast in het gewricht,
dat zij ook in het geraamte niet uit die holte valt.
De huid wordt tot leder bereid, en het haar levert
de bekende das-kwasten der schilders. Het vleesch
is goed om te eten, en in China worden dassen
bij dozijnen op de vleeschmarkt te koop aangeboden.
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Z E E P.

Wij gebruiken dagelijks zeep, maar daarom
weten wij alien niet wat zeep is. Niemand zal
beweren dat wij niet moeten kennen wat wij dagelijks gebruiken: laat ons daarom eens spreken over
zeep. Maar om dit met vrucht te doen, moeten
wij vooraf spreken over vetten en over alealien,
dat is over de stoffen waarvan zeep gemaakt wordt.
Men geeft den naam van vetten aan zulke
stoffen die rijk zijn aan koolstof en waterstof, en
integendeel arm aan zuurstof, die geen stikstof
bevatten, brandbaar zijn, met een heldere of een
walmende vlam branden, en op papier een vlek
maken waardoor het doorschijnend wordt. Door de
werking van een alcali worden de vetten ontleed
in een gedeelte dat in vele opzichten op alcohol
gelijkt, en in onderscheidene zuren die zich met het
alcali vereenigen, en zoogenoemde z e e p e n vormen.
Men vindt vetten zoowel in het dieren- als in
het plantenrijk. Niet alien zijn op de zelfde temperatuur even vast of even vloeibaar: die op
gewone temperatuur vloeibaar zijn, noemt men
veelal olien.
Olien vindt men meestal in het plantenrijk, veelal
in de zaden en in de vleezige gedeelten der vruchten, en zeldzamer in de wortels of andere deelen
van planten. Sommige plantenolien zijn min of meer
vast, en de zulken noemt men boters, 4 zooals
de cacaoboter. Dierlijke olien worden traan geheeten, bij voorbeeld walvischtraan, levertraan enz.
De hoeveelheid vet die in de oliebevattende
plantendeelen gevonden wordt, is zeer verschillend,
zooals uit het onderstaande lijstje blijkt:
In de honderd gewichtsdeelen zaden van Ricinus communis
hazelnoten
:
60
walnoten
60
papaverzaad
50
zoete amandelen
46
bittere amandelen
40
cacaozaden
38
koolzaad
33—38
raapzaad
30—33
hennipzaad
25
lijnzaad
25
olijven
21

ontleden de olien zich zonder vluchtig te worden.
Zij worden dan bruin, en geven als productenvan
hunne ontleding vluchtige zuren en eene onzijdige
zelfstandigheid die scherp en zeer onaangenaam
riekt, en die men acrolei'ne noemt. Als een
lamp walmt, wordt er vooral veel acrolei'ne gevormd : de olie wordt dan gedeeltelijk ontleed zonder te verbranden.
Dierlijke vetten of olien vindt men in de tusschenruimten van het celweefsel dat onder de huid der
dieren of tusschen hunne spieren gevonden wordt.
Om vet zuiver te verkrijgen, wordt het gesmolten,
en het celweefsel, vliezen enz. er uit gehaald.
Rundervet smelt op ongeveer 38°, varkensvet of
reuzel op 45°.
Laat ons nu zien waaruit de vetten of olien
eigenlijk bestaan. Een vet is niet een enkelvoudig,
of, zooals men gewoon is te zeggen, een homogeen
lichaam, het bestaat uit verschillende zelfstandigheden, die men meestal op zeer eenvoudige wijze
van elkander kan scheiden. Wy nemen by voorbeeld
olijfolie. Als wij haar aan een koude van ongeveer 0 graden blootstellen, zien wij dat er witte
parelmoerachtige plaatjes of blaadjes in ontstaan,
die men doorfiltreeren door een doek er uit kan halen. Door herhaaldelijk het overblijvende vloeibare
gedeelte aan die zelfde bewerking blootte stellen,kan men de olie in twee deelen scheiden, een
vloeibaar, dat men oleine noemt, en een vast, dat
men om zijn parelmoerachtig voorkomen margarine geheeten heeft.
In bijna alle olien vinden wij die twee bestanddeelen, doch in zeer verschillende verhoudingen;
bij voorbeeld

in olie van zoete amandelen 76 deelen oleine en 24 deelen margarine
» n h olijven
72 >/
//
// 28 »
»
62 deelen olie. it « » koolzaad
54 >>
»
// 46 »
»
n
De vetten bevatten nog eene andere vaste zelf»
standigheid, namelijk stearine, met de oleine en
»
//
de margarine in verschillende verhoudingen verbon//
den, naar de soort van dier die het vet geleverd
//
heeft. Men scheidt de stearine van die twee stoffen
//
»
af door het vet met terpentijn of kokende ether
//
te behandelen: de stearine alleen wordt dan opge«
//
lost en scheidt zich, als de massa afkoelt, in pa-

Sommige olien worden bij spijzen gebruikt, zoo- relmoerachtige kristallen af.
Die verschillende stoffen ontleden zich als zij
als de olijfolie en papaverolie, de eerste vooral in
de landen waar de olijfboom groeit; doch de meeste tot een temperatuur van ongeveer 300° verhit
olien dienen om te branden, dat is tot verlichting, worden: zij worden dan bruin van kleur, en vormen
zooals raapolie, lijnolie, olijfolie, pruimenolie, papa- als producten hunner ontleding zuren, namelijk
verolie, notenolie, walvischtraan, robbetraan enz. oleinezuur en margarinezuur, alsmede
In de geneeskunde gebruikt men wonderolie (olie eenige secondaire producten van minder belang.
van Ricinus communis) crotonolie, levertraan en an- Gedurende eenigen tijd aan den invloed van waterderen.
damp en tevens van eene temperatuur van omstreeks
Als men de olien aan eene zeer hooge warmte 300° blootgesteld, scheiden zij zich in eene zoete
blootstelt, worden zij ontleed, en geven eene zeer zelfstandigheid, glycerine geheeten, en in een
groote hoeveelheid -lichtgas, zoo zuiver dat het zuur, hetzij oleinezuur, of margarinezuur of stearinezonder voorafgaande wassching gebruikt kan wor- zuur.
den. Maar als de verwarming langzaam geschiedt,
Nu moeten wij zien wat alealien zijn. Alca-

KENNIS EN KNST.
lische metalen zijn er thans ten getale van negen
bekend, het zijn: kalium, natrium, lithium, barium ,
strontium, calcium, rubidium, caesium en thallium.
De verbindingen van de drie eerstgenoemden — kalium, natrium en lithium — met zuurstof zijn zeer
oplosbaar, en vormen zouten die bijna alien oplosbaar
zijn; zij heeten loo gen of alealien. De oxyden
van barium, strontium en calcium zijnintegendeel
bijna onoplosbaar: zij worden barytaarde, strontiaanaarde en kalk, of in 't algemeen alcalische
aard en geheeten.
Wij zullen ons echter hier slechts met de twee
eerstgenoemden bezig houden, namelijk met de
alealien van kalium en natrium, want slechts die
twee worden tot het maken van zeep gebruikt.
De beide metalen kalium en natrium, die ook wel
potassium en sodium genoemd worden, werden in
1804 door den beroemden natuurkundige Davy
ontdekt, door middel van de zuil van Yolta. Hij
bewees daardoor dat de potasch en de soda, die
men tot dien tijd voor enkelvoudige lichamen
gehouden had, uit een metaal en zuurstof samengesteld en dus oxyden waren. Men kan dit vrij
gemakkelijk aantoonen: neem een stuk potasch of
soda, maak er een kuiltje in en doe daarin een
paar druppels kwik. Maak het stukje potasch of soda
nu met water vochtig, en leg het op een platinaplaatje. Als men nu de positive pool van eene
krachtige batterij in aanraking brengt met het
platinaplaatje, en tevens de negative pool in het
kwik dompelt, zal het vrij wordende metaal zich
verbinden of amalgameeren met het kwik, en de
zuurstof op het platinaplaatje overgaan. Men scheidt
dan de twee metalen door het amalgama in een
waterstofatmosfeer te verhitten, waardoor het kalium of het natrium vluchtig wordt.
Deze beide metalen zijn bij de gewone temperatuur vast, hebben op de versche doorsnede een
zeer helderen metaalglans als zij in een middenstof gehouden worden die hen niet kan aantasten,
zijn zilverachtig van kleur, zoo zacht als was,
en worden sehielijk dof of beslagen in vochtige
lucht, omdat zij daarin met een laagje oxyde bedekt
worden. In volkomen drooge dampkringslucht of
zuurstof veranderen zij op gewone temperatuur
zeer langzaam.
Op gewone temperatuur ontleden kalium en
natrium water, door de waterstof vrij te maken
en de zuurstof van het water tot zich te nemen,
waarmede zij dan soda of potasch vormen. De
warmte die door die scheikundige werking voortgebracht wordt, is voldoende om de waterstof te
doen ontvlammen; die stof brandt dan met een
violette vlam, door de metaaldampen die er in
zijn. Ondertusschen loopt het metaalbolletje op de
oppervlakte van het water rond, niet geregeldmaar
als met horten en stooten; het wordt in die beweging gebracht door het gas dat zich er onder
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ontwikkelt. Na eenigen tijd zoo rondgezwommen
te hebben, wordt het bolletje kleiner, de mate van
warmte die er ontwikkeld wordt, is niet meer
voldoende om het gas te doen ontbranden, maar
het bolletje is nog gloeiend; weldra echter wordt
het koud, lost dan sehielijk op, geeft een zwak
knappend geluid en verdwijnt. Wat is er nugebeurd?
Het metaal is, door de zuurstof van het water tot
zich te nemen, een metaaloxyde geworden, heet
nu potasch of soda, en is als zoodanig oplosbaar in water. Als wij het water, waarop het
scheikundige proces plaats gehad heeft, onderzoeken, vinden wij er potasch of soda in oplossing in.
Nu zijn de potasch- en sodazouten die tot het
maken van zeep gebruikt worden, meestal koolzure
verbindingen van deze twee lichamen. Hoe men
die koolzure potasch of koolzure soda verkrijgt,
zou ons hier te ver voeren; wij hebben nu lang
genoeg over vetten en alealien gesproken om tot
het doel van dit opstel, eene beschrijving van zeep,
over te kunnen gaan.
Zeep en zijn oplosbare zouten, gevormd door
de verbinding van vetzuren met alealien. Sodazeepen zijn hard, en potaschzeepen zijn zacht.
In het zuiden van Europa gebruikt men in de
zeepziederijen voornamelijk slechte olijfolie. In het
noorden van ons werelddeel gebruikt men vet
van runderen, schapen enz., of raapolie, hennipolie, papaverolie enz. De loog is overal de koolzure potasch of koolzure soda van den handel, die
men bijtend maakt door er kalk bij te doen, want
de kalk ontneemt het koolzuur aan die stoffen: de
zoo bijtend gemaakte alcalische stof noemt men
dan zeepziedersloog. Doch eer wij verder over
zeep spreken, willen wij theoretisch verklaren
waarom zeep werkt als zeep.
Uwe handen zijn vuil en gij wilt ze schoon hebben. Daar ligt een stuk gewone potasch, koolzure
potasch namelijk. Leg het eenige oogenblikken
in een kom met water, neem het er uit, en
wasch uwe handen in dat loogachtige vocht: zij
worden in eens blank, dat is schoon en zuiver.
Wat is er gebeurd? De potasch van de koolzure potasch heeft zich scheikundig verbonden
met het vet dat uwe handen bezoedelde, en heeft
met dat vet eene in water oplosbare of althans
met water vermengbare verbinding gevormd. De
vette stof die even te voren nog op uwe handen
zat, was onoplosbaar in water, gelijk alle vetten
en olien, maar eens met de potasch verbonden,
werd zij oplosbaar, en kon dus in het water opgenomen en van uwe handen verwyderd worden. Zoo
hebben dus de alealien de eigenschap om vetten
op te lossen, of, met andere woorden, om metde
vetten oplosbare verbindingen te vormen. Een
oplossing van potasch of soda is dus het beste
middel om vetvlekken zoowel uit onze kleederen
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Ole'inezuur is, zooals wij boven reeds gezien
en tapijten, als van onze handen weg te nemen.
hebben,
een der bestanddeelen van vet, en is hetPotasch en soda zniver genomen, dat is niet met
geen
door
de fabrieken van stearinekaarsen niet
koolzuur verbonden en in eene groote hoeveelheid
water opgelost, zouden in dit opzicht nog veel gebruikt wordt. Het is bekend dat men een vet
of olie kan scheiden in twee vetzuren, het eene
nuttiger zijn.
vast,
stearinezuur, en het andere vloeibaar,
Maar als zulk een oplossing daar zoo geschikt.
voor is, waarom gebruiken wij die dan niet om ole'inezuur, en dit laatste wordt tegenwoordig
te wasschen? Eenvoudig omdat de praktijk hier de door de zeepzieders opgekocht.
Het maken van zeep is eene zeer eenvoudige
theorie niet bevestigt, of liever omdat die oplossing
bewerking.
Men laat het ole'inezuur met een opniet voor dat doel bruikbaar is. De koolzure potasch en de koolzure soda tasten de huid aan en lossing van bijtende soda in een grooten ketel koken.
doen haar rimpelen, en tasten evenzeer het weef- Beide zelfstandigheden verbinden zich met elkan-.
sel en de kleur der stoffen aan, zoodat er geen der; het vetzuur en het alcali vormen eene nieuwe
denken aan is, behalve in sommige industrieele zelfstandigheid, oliezure soda, oleas natrieus,
opzichten, om die dingen in het dagelijksche leven of zeep. Die verbinding geschiedt evenwel niet
in eens, het vette lichaam is in het eerst infijn verte gebruiken.
Maar de menschelijke schranderheid heeft dat deelden toestand slechts met de alcalische vloeistof
bezwaar glansrijk overwonnen. Door eene merk- vermengd, het is dan in den toestand dien de
waardige uitvinding, die echter reeds zeer oud is seheikundigen eene emulsie noemen. Doch door
daar de Grieken en Romeinen haar reeds kenden, aanhoudend warmte aan te brengen, en door er
heeft het genie van den mensch de zeep ge- onophoudelijk al krachtiger en krachtiger alcalische
oplossingen bij te doen, wordt eindelijk de verschapen.
Zeep is eene stof die een alcali, potasch of binding volkomen, en het vetzuur gaat geheel tot
soda, bevat, en die door de aanwezigheid van den staat van oliezure soda of zeep over. Men
dat alcali de eigenschap heeft om de vlekken bespeurt dat die verbinding gebeurd is als het
door vetten veroorzaakt, weg te nemen of te doen mengsel doorschijnend en volkomen in water opverdwijnen, door met die vetten een oplosbaar losbaar is geworden, zonder dat er oogen, dat is
lichaam te vormen. Maar dat alcali hetwelk op vrije vette stoffen, op de oppervlakte drijven.
Onder het koken van de massa doet men er
zich zelf gebruikt de huid zou aantasten, wordt
onschadelijk gemaakt door het te verbinden met nu en dan een weinig keukenzout in, om te beeene organische stof, met ole'inezuur of stearinezuur. letten dat de zeep te veel water opneemt.
De bewerking eindigt door alles te laten bekoeZeep is dus wat de seheikundigen noemen een
zout, eene verbinding van een zuur met een basis; len: de zeep wordt daardoor vast, en drijftnuals
zeep is dus, zooals de wetenschappelijke naam een enkele klomp op de oppervlakte van het water.
Als dit gebeurd is, laat men door middel van een
luidt oleas kalicus of oleas natrieus, of wel stearas
kraan
onder aan den ketel het water er uit loopen.
kalicus of stearas natrieus, al naar de samenstellende lichamen heeten. De organische zuren zijn De zeep is nu blauwachtig zwart van kleur,doorverbonden met het alcali, zoodat zijn bijtende wer- dat er zich in de massa eene zeepachtige stof
king vernietigd wordt, zonder dat het daarom zijn bevindt, welker basis aluin en ijzeroxyde met
eigenschap van de vetten uit weefsels enz. weg zwavelzuur ijzer vermengd, is, en gevormd is uit
te nemen, dat is op te lossen, verliest. En dat de onzuiverheden die er in de gebezigde soda
die verbinding in water oplosbaar is, maakt dat waren.
Die zoo donker gekleurde zeep is voor den hanzij even gemakkelijk in het gebruik is, als zij zondel ongeschikt; zij moet nu van die donkerkleurige
der vet zou zijn.
stoffen gezuiverd worden. Zij wordt daartoe op
Wij willen nu zien hoe men zeep maakt.
twee
verschillende wijzen behandeld, naar mate
Boven zeiden wij reeds dat men van verschilmen
witte
zeep of bonte zeep, bij ons ook
lende olien en vetten zeep maakt; in het zuiden
van Europa, te Marseille vooral, van olijfolie, en in spaansche of marseiljaansche zeep geheeten, verons land, Duitschland en Belgie voornamelijk van kiest. Om witte zeep te verkrijgen lost men de ruwe
raapolie, hennipolie enz. Palmolie wordt thans zeep in eene warme maar slappeloogoplossing op,
overal veel om zeep te maken gebruikt. Elk land dat is in een zeer verdunde oplossing van bijtende
gebruikt de vetten die er het gemakkelijkst te ver- soda. Als alles goed opgelost is, roert men de vloeistof
krijgen zijn. Hoewel dit nu op vele plaatsen nog om, opdat alle deeltjes goed dooreengemengd worden,
zoo is, als boven gezegd is, kan men toch zeggen en vervolgens laat men haar langzaam bekoelen.
dat er sedert 1840 een groote verandering in de De aluin- en ijzerhoudende zwarte zeep is minder
zeepmakerij is voorgevallen; sedert dien tijd name- oplosbaar in water dan de zuivere zeep, de eerste
lijk wordt de meeste zeep gemaakt van ole'ine- stolt dus eerder en zakt naar den bodem van den
zuur in plaats van olie of vet in ruwen staat. ketel, terwijl daardoor de zeepoplossing volkomen
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kleurloos wordt. Men laat dan door middel van een in water zijn. Ziehier hoe men, bij voorbeeld, savon
kraan de lieldere vloeistof uit den ketel loopen of a la rose maakt: In een ketel die in een waterbad
scliept die er uit , en doet haar in vormen, waarin geplaatst is, laat men zes deelen olijfoliezeep en vier
zij door het bekoelen stolt, en de bekende stukken deelen zeep van varkensvet smelten door er warm
witte zeep vormt.
water bij te doen: nu roert men het mengsel om,
Om de ruwe zeep niet in witte maar in bonte of en voegt er ondertusschen een ten honderd bij van
gemarmerde zeep te veranderen, doet men er zekere het volgende mengsel:
hoeveelheid water of ook wel bijtende loog bij, en
Essence van rozen
6 deelen
roert alles goed qm, opdat de zwarte ijzerhoudende
„
„ kruidnagels 2 „
zeep niet naar den bodem zinkt, maar in de overige
„
„ kaneel
2 „
vloeibare massa zoodanig verdeeld wordt dat zij
„
„ bergamot 5 „
daardoor een gemarmerd voorkomen verkrijgt. Men
De gewone riekende zeep of savon au bouquet is
giet dan de halfvloeibare zeep sehielijk in vormen, een vetzeep die riekend gemaakt wordt met 1J ten
en laat haar zoo snel mogelijk bekoelen, opdat de honderd van het volgende mengsel:
zwarte strepen en vlekken geen tijd hebben om zich
Essence van bergamot
8 deelen
van de witte gedeelten te scheiden.
„
„ kruidnagels 2 „
Gelijk wij boven zeiden maakte men voorheen
„
„ neroli
1 „
geen zeep van oleinezuur, maar van onderscheidene
„
„ sassafras
2 „
olien en vetten. De wijze waarop dit geschiedde
» tijm
2 „
was evenwel vrij gelijk aan de boven beschrevene,
Nu moeten wij nog over een belangrijk handelsen ook de scheikundige werkingen enterugwerkingen artikel spreken, namelijk over zachte zeep.
die daarbij plaats grepen, eveneens, zoodat wij die Zachte zeep wordt vooral voor de wasch gebruikt,
hier niet behoeven te beschrijven. Zeep uit oleinezuur en bovendien bij vele andere industrien waar men
en soda gemaakt is een oliezure soda; maar van geen loogen van alealien of van koolzure alealien
olijfolie, die oleine en stearine bevat, gemaakt, is kan gebruiken, en waar aan den anderen kantde
zij een mengsel van oliezure en stearinezure soda. harde zeep te duur is. Zachte zeep" is algemeen
Doch daar de oliezure en de stearinezure soda slechts onder den naam van groene of zwarte zeep
zeer weinig in eigenschappen van elkander verschil- bekend.
len, zijn ook de zeepen die op beide wijzen gemaakt
Er is een groot onderscheid tusschen harde en
.worden, bijna volkomen aan elkander gelijk.
zachte zeep: de eerste wordt, zooals wij boven
In den laatsten tijd is hethars een vrij groote rol zagen, van sodaloog gemaakt, terwijl de laatste van
in de zeepziederij begonnen te spelen: men doet potaschloog vervaardigd wordt.
Het maken van zachte zeep is geheel gelijk aan
namelijk thans hars bij de vetten die tot het maken
van zeep zullen dienen. Het hars schijnt als een dat van harde zeep, behalve dat er potaschloog in
zwak zuur te werken, en vormt met de soda een komt in plaats van sodaloog, en dat men er geen
harszure soda, resinas natricus, of hars zeep, diekeukenzout in doet. De goedkoopste olien, zooals
geen schade aan de massa doet en haar veel goed- ranzige raap- en lijnolie, worden voor zachte zeep
koper maakt. Een mengsel van 350 pond vet, 150 gebruikt. De vetten worden op de gewone wijze
pond palmolie, en 150 pond hars op de gewone manier gel^ookt met de loog, dat is door langzamerhand al
met bijtende sodaloog beliandeld, geeft een vrij goede sterkere loog te gebruiken. Als de verzeeping afgezeep, maar van een gele kleur ten gevolge van het loopen is, houdt men toch nog eenigen tijd met
hars dat er in is. Men noemt zulke zeep vrij alge- stoken vol, om een gedeelte van het water tedoen
meen terpentijnzeep; zij is zeer goed om te verdampen, en als de massa zoodoende de behoorlijke
gebruiken daar zij gemakkelijk in water oplost.
mate van stevigheid verkregen heeft, doet men haar
Van alle soorten van zeep is de bonte of spaansche in vaten, waarin zij bekoelt en vervolgens ook
of marseiljaansche zeep de voordeeligste, omdat zij verzonden wordt. Zachte zeep is altijd loogaehtiger
minder water bevat dan de witte of de terpentijnzeep. en bijtender dan harde zeep. Zij moet niet te week
Terwijl de witte zeep 45 ten honderd water bevat, zijn, in elk geval vaster dan honig. Hoewel zachte
heeft de bonte zeep slechts 30 ten honderd. De zeep goedkooper is dan harde, is dit toch niet zoo
marseiljaansche zeep is de beste van geheel Europa, erg als men wel eens meent, want zachte zeep
veel beter dan de engelsche zeepen, die wel 50 ten bevat veel meer water dan harde, meestal wel de
honderd water bevatten; niettegenstaande dit geniet helft van haar gewicht.
De groene kleur van de gewone zachte zeep wordt
de engelsche zeep die te Windsor gemaakt wordt, de
bekende Windsor-soap, altijd nog zekere beroemdheid.er aan gegeven, want zij is oorspronkelijk geel
Toiletzeepen worden gemaakt van verschil- van kleur gelijk de olien die tot hare bereiding
lende soorten van zeep, waartoe men vooral de gediend hebben; men doet er indigo doorheen om
zoodanigen kiest die het minst alcali bevatten, opdat haar groen te maken, en als men haar zwart van
zij de huid niet aantasten, en toch zeer oplosbaar kleur verkiest, doet men er eene oplossing van
47

370

KENNIS EN KNST.

Het geheele lichaam is bij de vogels met vederen
zwavelzuurijzer of van zwavelzuurkoper met een afbedekt, slechts de snavel, de middenvoet en de teen en
treksel van galnoten in.
Ook als toiletzeep wordt zachte zeep gebruikt. zijn bij de meeste soorten ongevederd, doch daarentegen zijn de laatsten met een taaie, veelal schubbige
De creme de savon met essence van bittere amandelen
geparfumeerd, de zoogenoemde amandelzeep huid bekleed, en zijn van onderen eeltachtig. In aard
die door de parfumeurs in porseleinen potjes en komen de vederen met de haren der zoogdieren overdoosjes verkocht wordt, en veelal als scheerzeep een, doch zij groeien niet weder aan na afgesneden te
dient, is niets als gewone zachte zeep van potasch zijn, zooals de haren. Men verdeelt de vederen in drie
mits van zuivere vetten gemaakt. Daardoor spreekt deelen, de spoel, de schacht, die uit het verhet van zelf dat zij de huid meer aantast dan de lengde gedeelte van de spoel bestaat, en de z i e 1, dat
gewone witte of harde zeep: het zoogenoemde bran- is de vliesachtige middenschotjes in de spoel; vervolden van het scheermes is in 't geheel geen gevolg gens de baarden, die aan beide zijden van de
van het scheermes, maar wel van de zeep die men schacht in twee rij en zitten en ook stralen of takom in te zeepen gebruikt heeft, en moest dus ken heeten, en waaraan weder kleine baardjes
liever het branden van de zeep geheeten worden. gevonden worden. De vederen onderscheidt men in
De verschillende kleuren die sommige harde toilet- dekvederen, dons vederen en baardharen. De dekzeepen vertoonen, rood, geel enz. worden er aan vederen liggen als dakpannen over elkander,
gegeven door de eene of andere kleurstof met de hebben vast aan elkander gekleefde baarden, en
massa te vermengen als zij nog vloeibaar is, voor zijn glad; de dons vederen zijn wollig, hebben
rood, bij voorbeeld, een aftreksel van alcanetwortel. weinig samenklevende stralen, liggen onder de dekvederen en houden het lichaam warm. Baardharen noemt men de op haren gelijkende, bijna
OVER VLIEGEN EN ZWEVEN.
baardelooze vederen rondom de oogen en den wortel
Dagelijks zien wij vogels en insekten vliegen, de van den snavel bij sommige vogels. De groote vedeooievaar hoog in de lucht, de mug dansende in de ren der vleugels, die bij elke vogelsoort in een
avondzon, de musch van de straat naar de dakgoot, bepaald getal voorkomen, noemt men slagpende vlinderfladderend van bloem tot bloem. Geen nen, die van den staart heeten staart- ofstuurwonder dat wij door dat zien op de vraag komen: pennen.
Wat is vliegen? Het gereede antwoord op die
De vogels wisselen hunne vederen jaarlyks ten
vraag is: vliegen is zweven in de lucht. Doch dit is minste eenmaal, hetgeen men ruien noemt; somniet volkomen juist. Vliegen is wel zweven in de migen , vooral in koude landen, doen dit tweemaal
lucht, mits dat het vliegende dier tevens in staat is in het jaar. De uitgevallene vederen worden zeer
om zich onder dat zweven, door de kracht zijner spoedig door nieuwen vervangen; het winterkleed is
vliegwerktuigen weder in de lucht te verheffen, nooit zoo schoon als het zomerkleed. Eenige vogels
als de zwaarte van zijn lichaam hem naar de aarde veranderen in de lente hun vederkleed slechts door het
doet dalen. Een paar voorbeelden. De vliegende krijgen van andere baarden aan de randen der dekvevisch zweeft wel in de lucht, maar hij vliegt niet: hij deren. Afgesnedene vederen groeien niet weder aan,
springt op uit het water, spreidt zijne groote borst- daarentegen verandert de kleur van de vederen dikvinnen uit, drijft als ?t ware eenigen tijd op de wyls naar den leeftijd en de sexe van den vogel; jonge
lucht, en valt eindelijk weer in zee. De vliegende vogels zijn veeltijds anders en gewoonlijk doffer geeekhoorn springt van een hoogen boomtak af, spreidt kleurddan ouden. Velen zijn reeds in het eerste jaar
zijne pooten uit, waardoor een losse huidplooi die blijvend van kleur; anderen krijgen eerst na vertusschen zijne voor- en achterpooten gezeten is, uit- scheidene jaren een blijvend kleed. De mannetjes
gespannen wordt; hij zweeft zoo gedragen door de zijn veeltijds anders en meestal fraaier gekleurd
lucht een eind weegs voort, en komt eindelijk zacht- dan de wijfjes. Oude wijfjes, die niet meer eieren
kens op den grond of op een lageren boomtak te land, leggen, bekomen niet zelden een mannelijkvederals zijn eigene zwaarte de overhand verkrijgt. Vlie- kleed. Bij sommige soorten hebben de mannetjes
gende visschen en vliegende eekhoorns hebben dus langere staartvederen dan de wijfjes, of een vewerktuigen die hen als valschermen, als parachutes derkuif.
van een luchtreiziger dienen, maar vliegwerktuigen
Wij willen nu zien hoe de vogels door middel
hebben zij niet; vliegen in den waren zin van het van hunne vederen en andere lichaamsdeelen vliewoord kunnen zij niet.
gen. Wij nemen daartoe een vleugel van een vogel:
hiernevens
is er een afgebeeld, niet zoo als hij aan
Welke dieren vliegen? Vogels, vleermuizen,
insekten — niet alien even goed, dat is waar, maar den levenden vogel zit, maar in geraamte, gepredie vliegen, doen het op de echte manier. Om te pareerd om ter verklaring te dienen.
zien wat vliegen is, moeten wij de v 1 i e g w e r k t u. i- De vleugel is eigenlijk de arm en hand van den
gen bestudeeren. Laat ons daartoe in de eerste vogel; de beenderen komen volkomen met die van
den arm van den mensch, met die van den voorplaats zien wat vederen zijn.
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poot van het zoogdier, kortom met een bovenste
ledemaat overeen. Leg in uwe gedachte het geraamte
van een arm naast de onderstaande afbeelding van
den vleugel van een musch; e is het opperarm-

been; / zijn de beide onder-armbeenderen, het
spaakbeen en de ellepijp, de laatste met de kleine
slagpennen; g de vingers waarvan de meest ontwikkelde de groote slagpennen draagt; en h is de
duim met de kleine vederen, die men den duimvleugel noemt.
Dit zijn de eigenlijk tot vliegen dienende vederen , die dus in drie groepen verdeeld kunnen worden, in de groote ofechte slagpennen, meest
altijd tien in getal, die aan de hand bevestigd
zijn; in de kleinere of achterste slagpennen,
die meestal korter en zachter zijn dan de grooten
en onbepaald in getal; en eindelijk de duimpennen die samen het zoogenoemde hoekvleug e l t j e vormen. Behalve deze drie hoofdgroepen
vindt men ook nog een vierde groep uit slagpennen
van de derde reeks bestaande, die aan het ellebooggewricht gezeten, en meestal klein zijn,
doch bij sommige vogels, zooals roerdompen en
wilsters, zeer lang worden en onder het vliegen te
zien zijn. Aan het schoudereinde van het opperarmbeen vindt men een bundel zachte vederen die
men schoudervederen noemt, en die niet tot
de slagpennen gerekend mogen worden. Alle andere
aan den vleugel voorkomende vederen hebben op
het vliegen slechts weinig invloed; zij bestaan uit
zoogenoemde dekvederen, liggen in verscheidene rijen boven elkander, en bedekken elkaar als
dakpannen. Zij bekleeden ook de binnenzijde van
den vleugel.
Naarmate van de lengte of de kortheid der slagpennen hebben de onderscheidene vleugels een zeer
verschillende gedaante, en zijn ook daardoor zeer
verschillend in kracht en gesehiktheid om tot vliegen te dienen. Een ronde vleugel is niet voor een
gelijke, zeilende vlucht geschikt, en daarom fladderen de meeste roestvogels, zooals musschen,
kraaien en dergelijken; terwijl vogels met smalle,
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lange en spitse vleugels zonder merkbare vleugelslagen snel en rechtlijnig door de lucht kunnen
zweven. Ook heeft de grootte van den vleugel in
verhouding tot die van het lichaam, alsmede de
stevigheid en de bocht der afzonderlijke slagpennen een grooten invloed op de wijze van vliegen.
Elk weet met welk een geraas en geklapper patrijzen opvliegen, en hoe onhoorbaar uilen voorbij
schieten. Geen wonder ook: de slagpennen van
den patrijs zijn zeer stevig, en die van den uil
zijn voorzien van een zeer zacht en en langen baard,
zoodat zij geen klappend geluid kunnen veroorzaken. Groote, min of meer ronde, matig gewelfde,
uit stevige, gelijksoortige slagpennen samengestelde vleugels stellen den vogel in staat op te
stijgen, en met gelijkblijvende snelheid en zonder
merkbare inspanning zijn weg door de lucht te
ver volgen, doch zijn hem hinderlijk in het in een
rechte lijn naar beneden dalen. De condor die zich
zonder moeite zeer hoog in de lucht kan opheffen,
kan slechts in een kringlijn of spiraal, welks slagen hoe langer hoe kleiner worden, den bodem
bereiken.
Om pijlsnel door de lucht voort te schieten, is
het noodig dat de vogel eene menigte snel op
elkander volgende, krachtige vleugelslagen heeft
kunnen doen, die natuurlijk door smalle, spitse en
zeer stevige vleugels beter gedaan kunnen worden
dan door vleugels die anders gevormd zijn. In
spitse vleugels zijn de voorste slagpennen zeer
ongelijk van lengte; bij de voortreffelijk vliegende
valken, bij voorbeeld, is de eerste slagpen veel
langer dan de overigen, hoewel alle tien ver over
de slagpennen der tweede rij heensteken. Zeer
bolle, korte en ronde vleugels zijn ongeschikt voor
een sehielijk en rechtstandig opstijgen en voor een
aanhoudende vlucht. Zulken komen het meest bij
hoenderachtige vogels voor, die den grond zelden
verlaten, meer op hunne pooten vertrouwen, en
slechts uit noodzaak, als er plotseling gevaar is,
besluiten om hun heil in het opvliegen te zoeken.
Intusschen blijkt het ten duidelijkste bij deze
familie van vogels hoe eene geringe verandering
van vorm in dezen eene groote wijziging in verrichting veroorzaakt. Terwijl de patrijs moeielijk
en slechts door veel krachtsinspanningvliegt, legt
de kwartel, die zoo na met hem verwant is, zonder
moeite groote reizen door de lucht af, en slechts
omdat zijne voorste slagpennen iets langer en spitser zijn dan die van den patrijs.
De 4 mogelijkheid om de richting van de vlucht
sehielijk te veranderen, hangt ook grootendeels van
den vorm des vleugels af; een meeuw kan niet
zoo kort omdraaien als een musch: zijne vleugels
zijn daartoe te lang. Doch het zijn vooral de s t a a r tvederen die hierbij de grootste rol spelen, en
daarom moeten wij hier even onze aandacht ook
op den staart der vogels vestigen.

372

KENNIS EN KNST.

Men moet daarom echter niet meenen dat de staat, wordt de vlucht voor den vogel zeer moeiestaart in dezen een onmisbaar werktuig is. De lijk, en daarom vliegt hij in dat geval ook nooit
reiger vliegt statig en vast in elke richting voort, langer dan de nood eischt. Zeer lange, zachte,
en verandert die naar welgevallen, ofschoon zijn dunne staartvederen verraden altijd een steeds op
staart zeer kort is, slechts eenige duimen lang; den grond levenden vogel die zich zelden in de
en in het algemeen hebben de snelstvliegende lucht verheft. Tusschen den staart en de vleugels
vogels de kortste staartpennen. Bovendien hebben heerscht echter steeds zekere overeenstemming,
vele staartvederen in het geheel geen nut, wat want een vogel met uitnemend goed voor het
het besturen van de vlucht, het zwenken of om- vliegen ingerichte vleugels en een hinderlijken staart
keeren betreft, daar zij tot versierselen vervormd vindt men nergens: de natuur doet zulke dwaaszijn, als lange pluimen van vele voetenlengte slap heden niet. Al zijn de staartpennen soms kort,
naar beneden hangen, zooals bij vele kolibris en zij beantwoorden toch volkomen aan hun doel, als
trogons; of, zooals bij pauwen en andere hoen- zij maar tevens stevig en dicht zijn. Men vindt
derachtige vogels zoo dicht met ongewoon ontwik- zelfs bij de beste vliegers onder de vogels, sterns,
kelde dekvederen zijn bedekt, dat zij daardoor zwaluwen, valken en dergelijken, dat de samengevouwene vleugels vrij ver over den staart heenvolkomen onbruikbaar zijn geworden.
Doch laat ons zien wat de staart eigenlijk is. De steken.
Laat ons nu eenige voorbeelden van het vliegen
laatste zeer platte en breede wigvormige staartwervel is van krachtige spieren voorzien, waardoor de der vogels aanhalen — wij weten nu hoe en door
vederen die op de hem bedekkende huid gezeten welke middelen zij dat doen. Bekend is het dat
zijn, uitgespreid, ineengevouwen, opgezet of naar meeuwen en sterns zich elken morgen van het
beneden gericht kunnen worden. Gewoonlijk zijn strand waarop zij den nacht hebben doorgebracht,
er slechts twaalf zoogenoemde staart- of stuur- om te visschen begeven naar ondiepten of klippennen aanwezig, soms echter ook veertien, en pen in zee, die meer dan 20 of 30 geogr. mijlen
bij de hoenderachtige vogels zelfs achttien en meer. verwijderd zijn, en 's avonds weder terugkeeren.
Om te zien hoe de staartvederen gewoonlijk Fregatvogels heeft men 250 mijlen van het naaste
geplaatst zijn, nemen wij den staart van een bui- vasteland of eiland verwijderd op zee aangetroffen,
zerd tot een voorbeeld. Aan elke zijde staan zes waaruit moet volgen dat zulk een vogel ten minste
vederen, zoodanig dat de buitenste door de daarop wel 20 uren aaneen kan vliegen, want dat hij, gevolgende of tweede, deze door de derde en zoo ver- lijk alle zeevogels, 's avonds naar het land terugvolgens overdekt wordt. De schachten der staartpen- keert om te slapen, mag niet betwijfeld worden,
nen worden gelijk die van de slagpennen veelal door en niet een op de duizende zeelieden die jaarlijks
symetrische rij en van dekvederen beschermd, den Atlantischen oceaan doorkruisen, heeft denfredie bij den pauw en den trogon, zooals boven gatvogel anders als vliegend gezien. Onze zwaluwen
reeds gezegd is, zeer schoone sieraden vormen. komen op den vijfden of zesden dag na hunne afreis
De onder de stuurpennen liggende onderste reeds aan de rivier de Senegal.
Doch als wij van vliegen spreken, laten wij
dekvederen zijn bij verscheidene vogels, bij voorbeeld bij den maraboet, zeer zacht en fijn en dons- dan ook den condor, Sarcorham<phus gryphus, niet
achtig: dit zelfde is ook met sommige bovenste vergeten. De zuivere, ijle lucht der bergen schijnt
dekvederen der staartpennen het geval, zooals bij hem eene behoefte te zijn: nergens kan men
den struisvogel. Bij den liervogel van Nieuw-Holland beter zien welk een krachtige vlieger deze vogel
verliezen de staartpennen zelfs hunne gewone ken- is dan op de hooge toppen van het Andesgemerken, daar zij over het grootste gedeelte van hunne bergte. Op zulk een hoogen bergtop staande, ziet
aanzienlijke lengte slechts enkele vezels in 'plaats men vele duizende ellen hoog boven zich den condor
van een aaneenliggenden baard of vaan bezitten. zweven met het grootste gemak, terwijl men zelf
De vormen van den staart zijn veel meer onder- door de verminderde luchtdrukking onaangenaam
scheiden dan die van de vleugels, en oefenen een aangedaan en met moeite ademhalend, met elken
zeer duidelijken invloed op de wijze van vliegen vijfden of zesden stap hijgende staan moet blijven
uit. Gedurende het vliegen wordt de staart uitge- om nieuwe krachten te verzamelen, die echter schiespreid , en zoodoende de oppervlakte van den vogel lijk weder uitgeput zijn. Hoe hoog de luchtlaag ook
belangrijk vergroot. Als de vleugels en de staart mag zijn, waarin de condor zich bevindt, en in welke
even groot zijn, heeft de vogel een krachtige, richting hij ook mag vliegen, nooit ziet men hem de
bedaarde en gelijkmatige vlucht. Bij lange vleugels geringste beweging met de vleugels maken. Hij been korten staart is de vlucht noodzakelijk snel en schrijft groote kringen, stijgt in vlakke spiralen,
rechtuit: de mogelijkheid om schielijk van richting maar met snelheid eenige duizend el opwaarts,
te veranderen, bestaat dan niet, zooals ons, bij voor- of zweeft in wijde cirkels over het land heen. Zelfs
beeld, de ijsvogel leert. Als de staart, eindelijk, met den besten verrekijker bespeurt men geen sazeer groot is en niet in verhouding tot de vleugels menvouwen of ontplooien van de geweldige vleugels
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die zwart afsteken tegen den helderblauwen hemel.
Slechts de hals en kop worden dikwijls ingetrokken
en met snelheid weder uitgestoken, zoodat het
schijnt alsof de vleugels tot steunpunt voor andere
bewegingen dienden, en niet de bewegende werktuigen zelven zijn. Zelfs het stijgen brengt daarin geen

in de wolken verdwijnt. Het laat zich verklaren dat
de reiziger met bewondering en vrees tevens blijft
staan; dat zelfs de bedaarde Darwin zijne ziel geschokt voelde als hij op het zwarte, uitgestorvene
basaltgebergte* van Patagonie somtijds zag dat 10
of 12 condors te gelijk majestueus opvlogen en hunne

De albatros in zijn nest.

verandering; de vleugels staan dan even stil, en wijde kringen in de lucht begonnen te beschrijven.
slechts in een anderen hoek tot den romp, en de vo- De zwarte reus die op deze hoogten, 4000 tot 5000
gel stijgt in een schuinse richting zoo stil en zonder el boven de zee, nestelt en slaapt, en in luchtstreschokken op als een papieren vlieger. Van verre is ken zweeft die gewoonlijk noch door dunne schaaphet gesuis zijner vederen lioorbaar; al hooger en wolkjes, noch door het lichte luchtschip bereikt
hooger, in al grooter en grooter kringen stijgt de worden — zulk een vogel moest wel een raadselachtig
reus onder de vogels, totdat hij als een meteoor wezen zijn, en geen wonder is het dat hetgeen de
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oudheid van den vogel Grijp, en de middeneeu- semsnelheid neder op zijne prooi, vooral op de
wen van den vogel Rok verhaalden, zijn grond veel vervolgde vliegende visschen.
Als de zeeman de keerkringstreken bereikt,
moest vinden in het bestaan van den condor.
Humboldt verhaalt dat hij op den Cotopaxi den ontmoet hij ook tevens den keerkringsvogel,
condor in het doorschijnende blauw des hemels op Tropic bird van de Engelschen, Phaeton aethereus.
eene hoogte van meer dan 7000 el boven de zee zag Geen andere vogel vliegt met zooveel gratie;
zweven. Hij scheen niets meer dan een zwarte stip men zegt niet te veel als men beweert dat hij
te zijn, maar die stip had een gezichtsveld vijfmaal drijft en rust op de lucht, want met bijna ongrooter dan ons geheele land. In minder dan een uur merkbare vleugelslagen zweeft hij hoog en snel,
tijds vliegt de condor van de 4000 tot 6000 el hooge en ligt hij op de luchtlagen als op een vaste vlakte.
kammen en naalden der bergen naar de, ten minste Slechts als hij bezig is met visch vangen, oi in
in Chili, in rechte lijn, 8 tot 10 geogr. mijlen ver- de nabijheid van een schip komt, veranderthij zijn
wijderde zeekust, kruist daarna de Cordilleras, zweven in een zeer snelle en krachtige beweging,
zweeft over de pampas, en is bij tijds weder op daalt in groote kringen snel naar beneden, en vliegt
eenige reizen om het schip heen, alsof hij dat
de hooge toppen, waar hij den nacht doorbrengt.
vreemde
voorwerp eens goed moest bekijken. Veelal
Wij noemden zooeven den fregatvogel, Tachypetes aquila: ook deze mag hier niet verge- zweeft hij zoo hoog dat het ongeoefende oog hem niet
ten worden. Sedert den tijd waarin de Europe- bemerkt, en rechtvaardigt zoo den smaakvollen en
anen zich in de keerkringsgedeelten van den dichterlijken naam dien Linne hem gegeven heeft,
oceaan begonnen te wagen, alzoo ten minste gedu- namelijk dien van Phaeton aethereus.
De albatros, Diomedea exulans, is een vogel zoo
rende vier eeuwen, is er wel geen vogel zoo dikwijls
groot
als een zwaanmet een vluchtwijdte van 10 tot
in de reisbeschrijvingen genoemd als de fregat12
voet.
In het noordelijke gedeelte van de Atlantivogel. Zijn wonderbaar aanhoudend vliegen, zijne
sche
zee
heeft men nog nooit een albatros gezien,
geschiktheid om opstijgende zich als in de wolken te
verliezen, zijn roofzucht en zijn voorkomen op zeer maar men kan zeker zijn dezen vogel te zullen ontgrooten afstand van alle kusten, moesten natuurlijk moeten zoodra men den zuidelijken keerkring gepasde opmerkzaamheid der zeelieden op dien vogel seerd is. Het meest evenwel vindt men dezen vogel
vestigen. De Engelschen gaven hem den naam van rondom de zuidspits van Amerika, waar heele schafregatvogel, naar eene soort van snel zeilende sche- ren het schip omzwermen en een tijd lang volgen. In
pen ; hadden de Amerikanen het gedaan, zij zouden groote kringen vliegt hij rond, zonder inspanning en
hem zekerlijk clipper geheeten hebben. Men heeft toch snel, en voor den stormwind wijkt hij niet. Zoo
den fregatvogel meer dan 400 mijlen van het vaste zwevend als een roofvogel ziet hij beneden zich
land verwijderd, zijne groote spiralen in de lucht zien elk voorwerp dat zijn honger kan stillen, stort
beschrijven, en zelfs in heldere nachten bespeurt de met onbeschrijfelijk geweld bijna loodrecht naar
wacht aan boord den boven het schip zwevenden beneden, verdwijnt gedurende eenige oogenblikken
vogel. Altijd zwevend, altijd vliegend, schijnt de tusschen de hoog opspattende schuimende golven, en
stoute luchtschipper naauwelijks ooit te behoeven verschijnt weldra weder soms met een visch van
uit te rusten. Alles is bij dezen vogel tot het vliegen een pond of vier gewicht in den bek, die hem
ingericht. Men moge de spitse vleugels der zwaluw evenwel niet te zwaar is, maar die hij in eens
bewonderen, en hare dunne, lichte gestalte die als doorslikt. Volgens de waarnemingen van Bennett
maakt de albatros in de vlucht weinig spierbeweeen pijl door de lucht schiet — wat is de zwaluw bij
gingen, en kan derhalve vele uren aaneen in de
den fregatvogel! Zijn lijf is niet grooter dan dat van
lucht doorbrengen: hij doet ten minste geen zichteene duif, de pooten zijn kort en tot aan de teenen
baren vleugelslag hetzij hij langzaam en statig
bevederd, het geheele lichaam is in alle richtingen,
hoog in de lucht zweeft, hetzij hij met groote
in alle beenderen, zelfs in de vleezige keelzak met
snelheid om het schip heen vliegt, maar schijnt
lucht gevuld, en aan dat lichte lijf is een vleugelenals door een onz.ichtbare macht voortgedreven te
paar gehecht, smal, spits, lang als een degenkling,
worden.
elken weerstand van het opgeruide element overwinTot broedplaats kiest de albatros lage kleine
nende. En bij die vleugels is een staart gevoegd,
eilandjes
en klippen in de zee. De beide ouden
lang, in tweeen gespleten, onophoudelijk als eene
broeden
bij
beurten, en blijven op het nest zitten
schaar zich openend en sluitend — een dubbel roer.
Onder het vliegen laat hij nooit eenig geluid hooren, zelfs al komt een mensch er bij. De jongen worontwijkt den naderenden storm door zich naar de kust den met den tranigen inhoud van de maag gevoeterug te trekken, en stroopt bij aanhoudend storm- derd. Een fraaie afbeelding van een, albatros op
weder landwaarts in, waar hij zelfs landvogels hunne zijn nest ziet men op bl. 373.
prooi ontsteelt, want hij is een roover niet minder
dan de arend of de gier, en even als de eerste
stort ook de fregatvogel uit de hoogte met blik-

Nu hebben wij wel over vleugels en staarten van
vogels, en een weinig over het vliegen gesproken,
maar niet gezegd door welke middelen de vogels
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woorden besturen zij het groote dier, en willen
zij den afgematten drager aansporen, dan heffen zij
een zwaarmoedigen, eenvoudigen beurtzang aan,
die nauwelijks muziek geheeten kan worden. Maar
de kameel hoort hem met genoegen; hij steekt den
kop luisterend vooruit, en sneller schrijdt hij door
DE K A M E E L .
de woestijn. Niets is gelijkmatiger en vaster dan die
De kameel, Camelus africanus, is een van de
gang; doch nog opmerkelijker is het geringe gemerkwaardigste dieren der geheele aarde. Hoe weinig druis dat hij maakt. De zwaar bevrachte dieren
hij den naam van een fraai dier kan verdienen, hoe naderen bijna onhoorbaar, want hun stap is niet
lomp en onbevallig hij er uitziet, de kameel is toch luider dan die van den naakten voet van den mensch.
ook zeker een van denuttigste dieren. DeEgyptenaar Zoo legt het trouwe dier weken aaneen, zonder
rekent hem tot de drie weldaden van zijn zonder rustdag, den moeielijksten weg af, beladen met
palmen, Nijl en kameel onbewoonbaar land, en de een last van vijf tot acht centenaars; en met welk
Arabier noemt den kameel het "schip der woestijn." een armzalig voedsel! Een paar dorre distels, al
En inderdaad, zonder dit dier zouden de planten- en loopende geplukt, in gunstige gevallen nu en
regenlooze streken die zich over het tropische dan een handvol twijgen eener mimosa, en in de
Afrika en Azie als een gloeiende gordel uitstrekken, rusturen een paar dadels en wat gerst. Zelfs
voor den mensch voor altijd ontoegankelijk gebleven al vindt men overal bronnen op den weg, toch
zijn. Zoo dor en on vruchtbaar de landen ook zijn, worden de kameelen niet eens alle avonden geden kameel door de natuur tot woonplaats aange- drenkt. De karavanen uit het westen van Afrika
wezen, zoo gehard is ook zijn lichaam, zoo met trekken door streken waar men in acht of tien dagweinig tevreden is ook zijne natuur. Honger ver- reizen geen water vindt, de kameel alleen brengt
draagt hij langen tijd, en nog langer dorst, en zijn den mensch door die streken heen.
vleezige voet die op een vochtigen, weeken bodem
De kameel kan gedurende dertig jaren als lastdier
glijdt, en moeielijk steenharde bergen beklimt, gebruikt worden, en de Arabier, hoe hoog hij oveschrijdt met bewonderenswaardige gelijkheid en rigens het dier vereert, denkt er niet aan, hem, als
lichtheid over de zandvlakte, zonder er in te verzin- hij ouder wordt, het leven gemakkelijker te maken.
ken. Zijn instinkt leidt hem door de wildernis; hij "Hoe ouder de kameel, des te beter gewend aan den
vindt het spoor te midden van zandheuvels, die zich last," is een oosterscli spreekwoord.
eeuwig verplaatsen; zijn reuk bespeurt op grooten
Dromedaris is de naam dien men gewoonlijk
afstand den damp des waters; zijn oor hoort den roover geeft aan het ras van kameelen dat bijzonder tot rijddie 's nachts om de karavaan heensluipt; zijn maag dier geschikt is. De dromedaris is geen andere soort als
bewaart het voedsel voor den dag van gebrek. Hij de gewone kameel, zooals velen meenen, het is een
is geschapen om te ontberen en te duiden. Zoodra ras tot rijden geschikt en afgericht. De dromedaris
de jonge kameel slechts even volwassen is, wordt staat tot den lastkameel, gelijk het rijpaard staat
hem de zadel opgelegd, en nu brengt hij zijn leven tot het karrepaard. De rijkameel is over het algedoor, lasten dragende enzwoegende, totdat hij ein- meen slanker en lichter van bouw; zijn glimmend,
delijk afgetobt ter aarde stort, en eenprooi van jak- meestal geelachtig haar bewijst de oppassing die
halzen en gieren wordt. Daarom noemt de Arabier hij geniet. Een klein oor is het teeken van een edele
hem ook "vader Job" en "vader van het harde afkomst. Het is een treffend gezicht, het reusachtige
gesteente." En men zie het geduldige dier geknield dier met den neus dicht aan den grond daarheen te
nederliggen om beladen te worden. Men zie hoe het zien ijlen, op zijn rug den zwaar gewapenden, getulzich opricht, moeielijk als eene machine. Het lichaam banden ruiter. Voorbeeldeloos volhardend, legt hij
bestaat bijna geheel uit beenderen, pezen en banden, weken aaneen dagelijks een weg van 30 tot 35 uren
en is in staat om groote lasten te vervoeren. De gaans af. En daarbij is zijn tred zoo zacht, dat,
drijvers roepen hun Eh, en dan zeilt het zonderlinge naar arabische spreekwijze, de ruiter zoo rustig alsof
schepsel als het schip der woestijn, daarheen. De hij op een kussen zat een kop koffie kan drinken.
lange hals waarmede hij de kleinste distel kan beHoewel de kameel om al de bovengenoemde redereiken, steekt recht vooruit, maar voorop zeilt, nen een der nuttigste dieren is, kan men toch niet
als eene loodsboot, de rechtuit gehoudene kop die zeggen dat hij een der beminnelijkste wezens is.
in de maat der schreden op en neer wiegt.
Hij is ten hoogste jaloerscli en uiterst wraakzuchtig.
Karavaan is de naam van de groote gezelschappen Een Arabier vertelde aan Pollen het volgende:
reizigers die op kameelen door de ongebaande "Zeker kameeldrijver had zijn dier zwaar beleedigd,
woestijn trekken. Zulk een karavaan trekt in dat is, op de eene of andere wijze ruw behandeld.
breede rijen voorwaarts, eerst de kameelen, dan De kameel deed geen poging om zich te wreken,
de drijvers. Wel voeren de laatsten een zweep, maar de drijver die aan de uitdrukking van het
doch zij behoeven geen slag te doen; slechts met oog van het dier zag wat er in hem omging, hield zich
hunne vleugels bewegen, en hoe zij zoo gemakkelijk
kunnen zweven in de lucht. Over die werktuigen,
de spieren en andere deelen der vogels, spreken
wij later.
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gedurende verscheidene dagen op zijne hoede. Eens zijn meester daaronder lag te slapen, ging hij op
op een nacht lag hij in zijne tent, en had zijn opper- het gewaad liggen en rolde er over heen en weer,
kleed buiten de tent over den houten zadel uitge- duidelijk met groot genoegen hoorende naar het

Kameelen in verschillende houdingen.

spreid. Weldra naderde zijn kameel, en nadat het kraken en breken van den zadel onder zijn gewicht,
dier zich, door er aan te ruiken, overtuigd had dat en volkomen overtuigd dat de beenderen van zijn
het zijns meesters gewaad was, en meenende, dat meester alien aan stukken gebroken waren. Na
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eenigen tyd stond hij weder op, bekeek de nog met te zien, dat zijn hart brak en hij oogenblikkelijk
het kleed bedekte massa met zichtbaar welgevallen, stierf." Of er niet eenige overdrijving in dit verhaal
en ver wij derde zich. Den volgenden morgen ver- is, laten wij voor rekening van den verteller.

Kameelen.

toonde de Arabier zich aan zijnen kameel. Het dier
De vele afbeeldingen van bl. 376 eii 377 geteti 6M
werd zoo woedend, zijn meester ongedeerd voor zich een goed denkbeeld van den kameel en zijn zwoegen.
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werktuig boven de oppervlakte van het water uit,
en zuigen er lucht mede op, die zoodoende met
de luchtbuisjes in aanraking komt. Waarschijnlijk
Wij gaan weer eens een blik werpen in een sloot dient dat zelfde werktuig ook om eieren te leggen,
of in een vijver. 't Zijn nu niet de waterspinnen want de eieren van de nepa vindt men vrij diep
die onze aandacht trekken; wij willen nu de in- in de stengels van waterplanten zitten. Waarsekten beschouwen die men wants en noemt, of schijnlijk maakt de nepa met zijn stekel een gaatje
waterwantsen, omdat zij in het water leven. in de plant, en legt daar zijn van onderscheidene
De eerste die wij hier beneden afgebeeld zien, is puntjes voorziene eitjes in. De nepa zwemt langde in het algemeen zeer verkeerd zoo geheetene zaam en naar het schynt niet met gemak, en loopt
waterscorpioen. De insektenkenners evenwel meestal op de bladeren van waterplanten en op
geven hem den naam van Nepa cinerea, en dat is den slijkbodem van het water rond. Hij vliegt zeer
veel beter, want al mag hij door zijne voorpooten zelden. Zijne voorpooten zijn haakvormig gebogen,
min of meer op een scorpioen gelijken, een scorpioen zoodat zij met hun tweeen een soort van tang
is hij toch in 'tgeheel niet. Immers de scorpioen, vormen om de prooi te grijpen en naar den mond
een dier dat in het zuiden van Europa en andere te voeren. De kleur van de nepa is zooals zijn
warme landen leeft, wordt door de geleerden tot naam reeds aangeeft aschgrauw, en onder de vleude spinachtige dieren gerekend, terwijl onze Nepa gels roozerood. In ons geheele land komt dit insekt
cinerea tot de halfvleugelige insekten of hemipteren in slooten en vaarten voor.
Een andere veel in onze wateren voorkomende
behoort, insekten die alien een naar onderen gebogenen, min of meer langen, rechten snuit hebben, waterwants is het bootsmannetje, Notonecta
maar die nooit opgerold is, zooals de slurf der vlin- glauca, in onderstaande afbeelding voorgesteld.
WANTSEN.

ders. Eigenlijk behooren de waterwantsen en dus
ook onze aschgrauwe nepa tot de onderafdeeling der ongelijkvleugelige insekten of heteropteren,
omdat hunne bovenvleugels aan den basis lederachtig en aan de uiteinden vliesachtig zijn. Menschen die juist geen kenners van insekten zijn,
noemen alle ongelijkvleugelige insekten wandluizen of weegluizen. Sommige geslachten van
wandluizen nu leven in het water en anderen op
het drooge. Over de eersten willen wij eerst spreken,
Het bootsmannetje, Notonecta glauca.
en vervolgens ook over de weegluizen die in onze
Deze wants die van onderen plat en van boven
tuinen, bosschen, en huizen leven.
Alle waterwantsen zijn zeer roofzuchtige dieren rond is, zwemt op den rug door middel van zijn
lange achterpooten, die hij als een paar roeiriemen
gebruikt. Een fijn dons dat het geheele lichaam
bekleedt, houdt een laagje van de voor zijne ademhaling noodzakelijke dampkringslucht vast, zoodat
het schijnt alsof het geheele diertje in een zilveren
foedraal is gehuld. De notonecten leven in groote
menigte in de meeste moerassen, vijvers en slooten, en zwemmen er snel en lang aaneen in rond.
Bij avond verlaten zij niet zelden het water, loopen op de planten die boven water groeien en
op den oever rond, en vliegen nu en dan van
I
de eene waterplas naar de andere. Als men een
De waterscorpioen, Nepa cinerea.
notonecta grijpt, bijt hij niet zelden hevig in de
die van andere insekten en hunne eieren alsmede hand; ik heb dit meer dan eens bij ondervinding.
van allerlei dierlijke stoffen leven, en die men met In een aquarium zijn notonecten zeer geschikt;
veel overleg moet aan vatten, want zij steken hevig door hun aardig roeien en zwemmen met den buik
met hun scherpen snuit in den vinger die hen on- naar boven gekeerd, maken zij leven en beweging
voorzichtig aanraakt. Zij zuigen de insekten en in zulk een kamervijver. Doch het is raadzaam de
weekdieren die in het water leven uit, en zijn opening van het glas waarin men notonecten houdt,
onvermoeid in het opsporen van hunne prooi. De met een gazen netje te bedekken, anders loopt
nepa's hebben een langen stekel of legboor uit men gevaar eens op een morgen die dieren niet
twee kleppen bestaande, aan het achterlijf, waardoor meer in het water te vinden, maar hier of daar
zij adem halen. Om dit te doen, steken zij dat in de kamer verspreid, en velen dood, want op
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den duur kunnen zij toch niet buiten het water leven. De gewone notonecta onzer wateren is zwart
van kleur met geelachtig bruine dekschilden. De
wijfjes leggen eene groote menigte eieren die zij
aan waterplanten vasthechten: de larven komen in
de lente uit. In Mexico maakt men een zonderling
gebruik van de eieren van zekere soort van waterwants. In de meren in den omtrek van de stad Mexico,
vooral in het meer Tescuco, leven eene groote
menigte van die waterinsekten. Men verzamelt
hunne eieren van het riet en andere waterplanten
waar zij tegen aan gekleefd zitten, en maakt er
een meel van, waarvan vervolgens eene soort van
koeken of brooden gebakken wordt, hautle geheeten, en die een sterken vischsmaak hebben. Voor
de inneming van Mexico door de Spanjaarden maakten de inboorlingen reeds zulk brood van die water weegluiseieren.
De overgang van de wantsen die in het water

De waterlooper, Limnobates stagnornm.
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een tamelijk lang, halfvleugelig, zwart en roodgestreept insekt. Het is de roode tuinweegluis,
Pyrrhocoris apterus. De meesten dezer insekten hebben geen vleugels, slechts zeer zelden vindt men er
met zwarte vliezige dekschilden en daaronder zwarte
vleugels. Zulke gevleugelde voorwerpen vindt men
nog het meest in zuidelijke streken van Europa. Deze
weegluizen stinken niet, en zuigen aan afgevallene
vruchten, doode insekten en andere dieren. Den winter brengen zij in verdooving onder steenen en in
holten van den bast der boomen door. De wijfjes leggen onder vochtige bladeren eieren die parelkleurig
en glad zijn, en later blauwachtig worden. De
kleine larven zijn wit als zij uit de eieren komen,
maar weldra krijgen zij kleur, en vooral hun lensvormig lijf wordt geheel vermiljoenrood van kleur.
Met elke vervelling wordt het lijf langwerpiger, en
krijgt het zwarte doorloopende strepen.
Op vele planten leven talrijke soorten van groote
platte halfvleugelige insekten die een zeer onaangenamen stank verspreiden, welke zeer lang aan
de vingers die zulk een insekt aangeraakt hebben blijft kleven. Men noemt hen in 't algemeen
boschweegluizen. De onderstaande afbeelding
stelt een dier boschweegluizen voor, en wel de b e ssewants, Gimex baccarum. Dit insekt is grijs van

leven tot de wantsen die hun leven op het drooge
doorbrengen, wordt gevormd door een wants die
wij hierboven zien afgebeeld, en die op de oppervlakte van het water rondloopt zonder er in te
gaan of er in te zakken. Het is de waterlooper, Limnobates stagnornm. Het lange lichaam is
De bessewants. Cimex baccarum.
als geolied, zoodat het nooit nat wordt, en een
vette stof, aan de uiteinden der pooten zittende, kleur met zwarte stipjes, en is in geheel Europa
belet het water aan de pooten te komen, en drukt zeer gemeen. Het leeft in troepjes op boomstamals ?t ware kuiltjes in de oppervlakte daarvan. Daar- men, vooral op besseboompjes. De Geer zegt dat het
door ontstaat een meer dan voldoende kracht om wijfje in Juli met hare kleine larven, ten getale van
het insekt te dragen, op de zelfde wijze als men twintig tot veertig, rond loopt als een hen met
een met vet besmeerde naald op water kan laten hare kuikens, en dat de larven haar overal waar
drijven. Als men met een penseel in ether gedoopt zij heengaat volgen. Als men haar dan verontrust,
de uiteinden der pooten van den waterlooper af- slaat zij met de vleugels als om de larven te verwascht, zakt het diertje in het water, en kan zich dedigen, maar vlucht niet weg. Vooral moet zij
slechts met veel moeite voort bewegen. Er zijn de larven tegen het mannetje verdedigen, die niets
onderscheidene soorten van dit insektengeslacht, liever schijnt te doen dan, als Saturnus, zijn
waarvan eenigen zeer snel over het water kunnen eigen kroost op te eten. Onder deze boschweegloopen en soms groote sprongen nemen, terwijl luizen zijn er die zeer zonderlinge vormen of
anderen, zooals de boven'afgebeelde, slechts lang- aanhangsels hebben, zooals bij voorbeeld de op de
zaam loopen en niet springen. Dat de menschen die volgende bladzijde afgebeelde Phyllomorpha van Madeze wantsen waterspinnen noemen een zeer ver- dagascar, die op een hier en daar half ingescheurd
keerden naam bezigen, en daardoor toonen geen blad gelijkt. Het streepje naast het vergroot voorverstand van spinnen en wantsen te hebben, spreekt gestelde diertje, duidt de natuurlijke grootte aan.
van zelf.
Doch al mogen de boschweegluizen niet lekker
Behalve de boven besprokene wantsen die in rieken, nog veel onaangenamer is de stank van
of op het water leven, zijner ook eene menigte soor- het insekt dat in de huizen der menschen leeft,
ten van deze insekten die nooit het water opzoeken, en algemeen als de weegluis ofwandluis,
maar integendeel steeds op het drooge blijven. AcantJiia lectularia, bekend is. Dit insekt was reeds
Onder boomwortels en aan den voet van muren aan de Ouden bekend, doch schijnt in hun tijd
waartegen de zon schijnt, vindt men hier en daar toch zeldzaam geweest te zijn. Aristoteles noemt
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de weegluis met de vlooien en luizen onder de in- dige tydvak der aardgeschiedenis nieuwe diersoorsekten die geen vieesch eten, maar die van de ten ontstaan. Dat er soorten uitgestorven zijn in
vochten van levend vieesch leven. Plinius, Diosco- ons hedendaagsch tijdvak moeten zij weltoegeven,
want wij vinden thans onderscheidene dieren die
voorheen geleefd hebben, niet meer, zooals de
dronte of walgvogel van Mauritius, de zeekoe
van Steller, de groote alk van IJsland en
Noorwegen; maar dat er nieuwe diersoorten ontstaan
zijn nadat de mensch reeds op aarde leefde — dat
is voor die oude heeren te kras. Nu, er leeft in
gelooide huiden van dieren, in het leder, een klein
torretje dat men nergens elders vindt, en dat ook
Tkyllomorpha van Madagascar.
nergens anders kan leven als juist in het leder:
rides en Martialis spreken ook over de weegluis. leder moet bepaald door menschen gemaakt zijn,
In de zestiende eeuw schijnt dit insekt in een groot want de natuur looit geen enkele huid van een
gedeelte van Europa gemeen te zijn geworden. dood dier — zij laat haar eenvoudig verrotten —
Mouf'et verhaalt dat de weegluis in 1503 in En- en dus moeten er eerder menschen geweest zijn
geland verscheen, en dat twee dames die door die reeds beschaafd genoeg waren om de kunst
weegluizen gebeten waren, den geneesheer lieten van looien te verstaan dan dat torretje, en dus
halen, daar zij meenden door de eene of andere moet de soort waartoe het behoort nieuw ontstaan
besmettelijke huidziekte aangetast te zijn. Cuvier zijn in ons hedendaagsch tijdvak der aarde, zoozegt in de eerste uitgave van zijn Regne animal, datals van zelf spreekt. Dat zelfde is ook het geval
de wandluis te Londen gekomen is in 1666 na den met onze weegluis: de beroemde spaansche natuurgrooten brand van die stad, met hout uit Amerika onderzoeker Azzara merkt op dat de weegluis aan
dat voor het bouwen van nieuwe huizen was aan- de Wilden van Zuid-Amerika onbekend was, en
gevoerd. Hoe dit ook zij, in het noorden, in Zweden dat zij slechts beschaafde menschen die in huizen
en Rusland is de weegluis onbekend, en ook in wonen, bijt. Hij besluit daaruit dat de weegluis
het zuidelijkste gedeelte van Europa schijnt zij lang na den mensch geschapen is, en wel eerst
niet te leven. Blanchard zegt dat hij slechts twee toen hij in steden ging samenwonen. Het is ook
weegluizen in geheel Sicilie gevonden heeft, en volkomen waar dat men geen weegluis vindt waar
geen enkele in Calabrie, ofschoon het menschelijke geen huizen zijn. ; T is waar, men zal kunnen zeggeslacht in dat land juist niet door zindelijkheid gen: de weegluis heeft misschien oorspronkelijk
uitblinkt. Het midden van ons werelddeel schijnt in boomstammen geleefd, en is naar de huizen der
de geliefkoosde verblijfplaats van dit onaange- menschen verhuisd toen er huizen waren, omdat
name en lastige insekt te zijn, en Lyon vooral zij het leven in de huizen pleizieriger vond dan in
is als het hoofdkwartier der weegluizen bekend. de bosschen, zooals misschien ook het geval is
Men wil dat de weegluizen door Franschen die
na de herroeping van het Edict van Nantes hun
vaderland verlieten, door de zoogenoemde refuges,
in ons land gekomen zijn, althans te Haarlem wordt
dit beweerd.
Het is bekend dat de tegenwoordige natuurkundigen niet meer gelooven dat alle soorten van dieren te gelijk geschapen zijn, maar integendeel dat
De weegluis. Acanthia lectulana, vergroot.
sommige soorten veel eerder bestaan hebben dan
anderen, dat zelfs sommige soorten reeds lang uit- met onze gewone huismuis, die men ook nergens
gestorven waren toen anderen voor het eerst ont- in het wild vindt. Ook de mensch is zeker van
stonden. Dit is dan ook in't geheel niet twijfelachtig nature niet geschapen om in een huis te wonen,
meer: de versteende overblijfselen van uitgestorvene en toch doet hij het bij voorkeur. Doch als men
dieren die wij in de gesteenten en lagen der aard- dit zeide, zou ik antwoorden: er zijn eene menigte
korst vinden, bewijzen ons dat met volkomene ze- menschen die niet in huizen wonen, en toch in het
kerheid. Maar er zijn nog altijd geleerden die wel leven blijven, maar men weet geen enkel voorbeeld
willen gelooven dat er in vroegere tijdperken der dat een weegluis in het leven blijft en zich voortaardgeschiedenis nieuwe diersoorten ontstaan zijn plant buitenshuis. Zonder een door menschen be— zij kunnen dat niet ontkennen als zij ten minste woond huis kan de weegluis niet in't leven blijven;
niet moedwillig hunne oogen .voor het licht der we- waar zou zij dus geweest zijn toen er nog geen
tenschap sluiten — maar die er bezwaar in vinden. menschen waren die in een huis woonden? Zij is
om toe te stemmen dat er ook in het tegenwoor- dus eene nieuwe diersoort in het tegenwoordige
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aardkundige tijdperk ontstaan. Ik hoop op dit be- afgebeeld. Het is de gemaskerde wants, Redulangrijke onderwerp later terug te komen: wij keeren vius personatus, zoo geheeten ten gevolge van een
nu naar onze weegluis terug.
zonderlinge gewoonte van deze diertjes in nimfHet is wel waarschijnlijk dat de weegluis in toestand. Zij zijn namelijk gewoon zich met wolvlokOost-Indie oorspronkelijk is, immers zij verkrijgt jes, spinneweb, stof en dergelijke dingen teomwikdaar eene ontwikkeling zooals zij in andere lan- kelen, zoodat zij soms wel eenmaal dikker schijnen
den niet vertoont, zij krijgt daar namelijk vleugels dan zij zijn. Zoo gekleed gaan zij met kleine sprongen
en dekschilden. In Europa daarentegen is een
weegluis met vleugels eene zeer groote zeldzaamheid: zij blijft hier in den nimftoestand, en vertoont slechts beginselen van vleugels. De platheid
van de weegluis die zelfs tot een spreekwoord geworden is, stelt haar in staat in nauwe reten en
gaten van muren en schuttingen te kruipen. Als
men de voorzorg neemt om het ledekant van den
muur af te halen, op hoop van zoodoende van
weegluizen op het bed bevrijd te blijven, wordt
De gemaskerde wants, Redutius personatus, in nimftoestand, vergroot.
men niet zelden in zijne hoop zeer teleurgesteld,
want dat afschuwelijke insekt klimt, door zijn in- op hunne prooi los, en overrompelen zoodoende anstinkt geleid, bij de muren op, loopt onder langs dere insekten die niet verwachten dat er een vijand
den zolder voort, en laat zich dan regelrecht op het in dat stofhoopje verborgen is. Yolwassen geworden
bed nedervallen. De eieren van de weegluis vindt vliegt deze wants zeer goed, en maskert zich niet
men afzonderlijk in de hoeken en gaten van bed- meer. In de drie toestanden, namelijk van larve,
steden, wiegen, enz. Dumeril zegt dat hij weeg- nimf en volkomen insekt, maken deze insekten
luiseieren gevonden heeft onder de nagels van de vlijtig jacht op weegluizen, vliegen en spinnen.
Het beste middel om weegluizen te verdelgen zou
groote teenen van lijken uit ziekenhuizen afkomstig.
dus
zijn het aanfokken van de gemaskerde wants.
Het eitje heeft, gelijk dat van de andere hemipteren,
Doch
daar ook dit zijne onaangename zijde zou hebeen dekseltje dat door het uitkomende jonge diertje
opgeligt wordt. De larven zijn in het eerst wit- ben, gesteld dat het te doen ware, zoo trachtmen
achtig van kleur, vervolgens wordt hun spijsver- de weegluizen te verdrijven door allerlei middelen,
teringskanaal rood door het bloed dat zij opzuigen, zooals het besmeren der naden en reten in de huien dat door de buikwanden heen schijnt, en eindelijk zen met terpentijn, petroleum enz. Dit alles, met
wordt het geheele lichaam daardoor rood. Men heeft hoeveel ophef ook soms in de kranten aangekonverwante soorten van de gewone weegluis in de digd, geeft echter niets; Cuvier heeft nog altijd
nesten van patrijzen, duiven, zwaluwen en ook in volkomen gelijk met te zeggen: uhet eenige middel
om van de weegluizen bevrijd te geraken, is zinkippenhokken gevonden.
Gelukkig evenwel heeft de weegluis ook • hare delijkheid."
vijanden. Men beweert dat de gewone kakkerlak, Blatta germanica^&ohi maakt op weegluizen,
KLANKSCHADUWEN.
en de zeelieden beweren datde oosterschekakkerlak, Blatta orientalis, die met de schepen uit Men meent vrij algemeen dat de klank of het
Indie overkomt, maar in ons klimaat gekomen geluid om een hindernis heen gaat, en dat ergeweldra sterft, de schepen van weegluizen bevrijdt. volgelijk geen klankschaduwen zijn, gelijk aan
Zeker evenwel is het dat er 's avonds soms in de schaduwen gevormd door voorwerpen die het licht
de huizen een insekt vliegt, dat men slechts met keeren. Die meening ontstaat door de omstandigheid
overleg moet aanvatten, want het steekt met zijn dat meestal de hinderpalen die op den weg van
snuit, en stort tevens vergif in de gemaakte wond, het geluid geplaatst zijn, veerkrachtig zijn en het
geluid doorlaten. Het zelfde zou het geval zijn met
het licht als men een schaduw wilde voortbrengen
met een doorschijnend voorwerp. Om dus een klankschaduwte kunnen waarnemen, moet men een niet
veerkrachtig voorwerp hebben, of wel een zeer
groote massa, zooals een rots of een groot gebouw.
Niet zelden schijnt het, als wij in een stad zijn,
dat de klank van een klok door ons gehoord wordt
De gemaskerde wants, Reduvius personatus, in volkomen toestand. komende van een geheel andere zijde als die waar
en die steek is pijnlijker dan de steek van een de toren staat, waarop de klok zich bevindt. Dit
bij. Dat zwarte en behaarde insekt is hiernevens komt omdat de klank teruggekaatst wordt door
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gebouwen tegenover den toren staande, terwijl de
onmiddellijkeklank onderschept wordt door gebouwen
die zich aan de zelfde zijde bevinden. Als men een
trillende stemvork bij het oor houdt, hoort men
hem bijna in 't geheel niet meer zoodra men een
kaart tusschen hem en het oor houdt.
Ook daarin dat er geen volkomene stilte in
de klankschaduw is, vindt men een groote overeenkomst met hetgeen er met het licht gebeurt, want de
duisternis is ook nooit volkomen in een schaduw
die doOr het licht wordt voortgebracht, wat gemakkelijk waar te nemen is. Al neemt men zooveel
mogelijk voorzorgen, het licht verspreidt zich toch
altijd een weinig achter het ondoorschijnende
lichaam, ten gevolge van de straalbreking: iets
dergelijks is ook het geval met de klankstralen.
MUGGEN EN MOSKIETEN.

De natuurkundigen weten het zeer goed, maar
algemeen is het toch niet bekend dat de larven
van vele insekten die in het water leven, in zekere
tijden van het jaar het voornaamste voedsel voor
de zoetwatervisschen zijn, terwijl de larven van
andere soorten op hunne beurt azen op de kuit
en het jonge broed van hunne vervolgers. Wie
larven van juffertjes en kleine vischjes in een aquarium heeft, kan zien dat die larven soms vischjes
even lang als zij zelven den kop afbijten. De
larven van moskieten en muggen zijn de
liefste spijs voor den forel in de boschrijke streken
waarin die insekten in groote menigte leven. Vroeg
in het jaar aast de forel vooral op de larven van
het haft, en die larven zelven ziji* de grootste
vernielers van de eieren van den forel. Het gaat
hier dus als in het bekende boekje van Het huis
van Adriaan: "de vernieling van de moskiet,
die voedt den forel, die aast op het haft, datvernielt de eieren, die legt de forel, die aanloktden
lekkerbek" kan eene schaarschheid van dezen visch
te weeg brengen in wateren waarin hij anders
overvloedig is. De geheele natuur is aaneenverbonden door onzichtbare schakels, en elk bewerktuigd wezen, hoe laag staande op de ladder der
natuur, hoe zwak, hoe afhankelijk het ook zijn
mag, is noodzakelijk voor het welzijn van het
eene of andere wezen van de myriaden levensvormen waarmede de Schepper de aarde heeft
bevolkt.
Wij spraken zoo even van insekten en visschen.
Insekten en visschen die op elkander azen zijn de
eenige vormen van leven die in oorspronkelijke
bosschen talrijk zijn, en hunne verspreiding is
derhalve begrensd door de uitgestrektheid van de
wateren waarin zij leven. De groote overvloed van
forellen en andere soorten van het geslacht zalm
in de meren en rivieren van Lapland, schijnt te
danken te zijn aan den grooten overvloed van

voedsel voor die visschen, aan de zwermen insekten die in den larvetoestand het water bewonen,
of in andere toestanden van hun leven grootendeels
toch in het water te recht komen. Alle reizigers
in het noorden van Europa spreken over den moskiet en de mug, als over de grootste bedervers
van het genot van den zomertoerist die de landen
ten noorden van de Oostzee bezoekt om de middernachtszon te zien. De broeders Laestadius beschouwen de moskieten en muggen als een der
grootste plagen van het leven in het noorden. Lars
Levi Laestadius zegt in zijn werk getiteld Om
TJppodlingar i Lappmarkew. "de vervolgingen van
deze insekten (de Culex pipiens, Culex reptans en
Culex pulicaris) geven bij dag of bij nacht geen
oogenblik rust aan eenig levend schepsel. Niet slechts
de mensch, maar ook het vee en zelfs vogels en
wilde dieren lijden onverdragelijk door hun bij ten.
Ik wil niet verzekeren dat zij ooit een levend
mensch verslonden hebben, maar wel dat niet zelden jong vee, zooals kalveren en lammeren, het
leven door die muggen verloren heeft. Alle Lappen
beweren dat jonge vogels daardoor gedood worden,
en dit is in't geheel niet ongeloofelijk, want vogels zijn schaars na tijden waarin de mug, de
moskiet en de neef talrijk geweest zijn."
HET STANDBEELD VAN VERCINGETORIX TE
ALISE-SAINTE-REINE.

Op een heuvel bij Alise-Sainte-Reine staat het
standbeeld van Vercingetorix, door den kunstenaar
Millet gebeeldhouwd. Wie was Vercingetorix? Om
op deze vraag te antwoorden, niet door een dorre
geschiedkundige schets, maar in bezielde woorden,
zooals zij gesproken zijn door een man die zich wist
te verplaatsen in den toestand van den keltischen
held, wiens standbeeld wij op bladzijde 384 zien
afgebeeld, willen wij lezen wat een dichter, Martin,
van Vercingetorix zegt:
"Er zijn twee opvattingen van Vercingetorix
mogelijk, en het is te wensch en dat beiden verwezenlijkt zullen worden. De eene is de held in zijn
eerste vuur, met opgeheven hoofd, met flikkerend
oog, het haarfladderende in den wind, hetzwaard
opgeheven, geheel Gallie te Wapen roepende, staande
op de bergen van Auvergne; of, beter nog, de romeinsche legioenen uit het bevrijde Gergovia verjagende: Vercingetorix de overwinnaar van Caesar,
want dat was hij eens. Dat standbeeld is nog niet
gewrocht, maar eens zal het gemaakt worden, vroeg
of laat zal men het oprichten op den berg van Gergovia : Auvergne zal het vragen aan Frankrijk.
"De andere opvatting is Vercingetorix na zijn roemrijke nederlaag: niet "Vercingetorix staande voor
Caesar," een samengestelde compositie, eerder voor
de schilderkunst dan voor de beeldhouwkunst geschikt , maar Vercingetorix alleen in den noodlot-
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tigen nacht waarin hij zijn besluit neemt, na het
verlies van den grooten veldslag die over het lot van
Gallie heeft beslist; Yercingetorix, het besluit nemende om zichzelven levend over te leveren aan
Caesar, om voor den dood en de slavernij te bewaren
wat er nog van zijn leger overgebleven was.
"Het is de held in dien strijd met zichzelven,
een strijd smartelijker dan alien die hij aan de overweldigers van zijn vaderland geleverd had, de held
in zijn smartelijke weifelingen, die ik in den vorm
van een drama heb trachten te schilderen:
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Toi qui connais Cesar, tu sais de quel tresor
II paierait une seule tete!
Vercingetorix.
C'est bien : je t'ai compris, et la victime est prete!
La v o i x.
Tu m'as compris: tu sais quel sort
Attend la tete devouee !
C'est Fame avec le corps dans un tombeau elouee!
Pour mourir et pour vivre horrible et vain effort,
Ce n'est plus l'existence et ce n'est pas la mort!
Vercingetorix.
Je suis pret!
La v o i x.
Tu le sais; c'est la honte et l'outrage!
L'opprobre goutte a goutte epuisant ton courage;
Le fiel pour nourriture et pour boisson les pleurs !
Vercingetorix.
Je suis pret!— Dans mon sein j'appelle les douleurs
Qui de mon peuple eutier assiegent l'agonie.
J'accepte tout pour lui, jusqu'a l'ignominie.
La v o i x.
Tu connais les terreurs du gouffre sans espoir!
Vercingetorix.
Au pied du Capitole il est un gouffre noil*1 ,
Ou la main des tyrans du monde
Precipite en la nuit profonde
Les defenseurs des nations.
C'est la qu'entre les os restes sans sepulture,
Sans relache obsedes d'affreuses visions ,
lis rampent dans la fange impure :
Les jours, les mois, les ans passent! rien ne mesure
La monotone horreur des noires regions;
Nul ne sait quand viendra la main liberatrice
Qui lui decernera la faveur du supplice.
A la basse voute adosse,
Le vertige au rire insense
Brise chez le captif ce qui reste de l'homme.
— Je descendrai vivant dans cet enfer de Rome;
J'attendrai dans 1'abime avec serenite
La hache du licteur qui rend la liberte.

Qu'esperes-tu pour eux?
Que cherches-tu?— Les clans reunis sous ton glaive?
— Ton armee a, ce soir, disparu comme un reve!
—-Quel secours attends-tu? — Cherche de toutes parts!
Aux quatre vents du ciel promene tes regards!
Partout des maux cruels tu vois la troupe sombre,
Comme un vol de vautours, fondre sur toi dans l'ombre.
— Le gouffre empli des miens m'a revomi vivant!
0 rayonnantes spheres
Que peuplent, nous dit-on, les ames de nos peres,
Voyez nos bras vaincus, voyez nos cceurs brises!....
Vous les voyez, o cieux! pourtant vous vous taisez!....
— Vous ne vous tairiez pas, si vous pouviez m'entendre!
Votre eternel silence enfin m'a fait comprendre
L'horrible verite qu'enseignait mon vainqueur....
La loi de l'univers est sans yeux et sans cceur!
Tout etre a pour tyran la fatalite sombre
Qui, tour a tour, produit, devore, ombre apres ombre,
L'ephemere troupeau des fantomes humains....
Dans son gouffre beant puisque tout croule et tombe,
Puisque l'honneur gaulois, legs sacre des aieux,
Exile de la terre, est sans refuge aux cieux;
Puisque amour, vertu, gloire, ont passe comme un songe;
Que la sainte patrie aussi n'est que mensonge;
Qu'une implacable main a brise tous mes nceuds;
Que je ne puis rejoindre, au sejour lumineux,
Ceux qui ne vivent plus que dans mon cosur fidele;
Eh bien, je les suivrai dans la nuit eternelle!
—. Eer , un dernier service ! — En votre sein beant
Recevez done Celtil 1 , abimes du neant!

"De groote overwonnene, zich gereed makende
tot de grootste opoffering, de Yercingetorix van Alesia en niet die van Gergovia, dat is de man die
Millet ons voorstelt. De held staat rechtop maar met
"Op het oogenblik waarop hij, verlaten van zijne gebogen hoofd, het oog om zoo te zeggen naar bingoden, vernietigd door twijfel en wanhoop, zich zelf nen gericht, steunende op het zwaard dat de bevrijden dood zal geven, verheft eene inwendige stem ding van zijn vaderland niet heeft kunnen voltooien.
zich in zijn ziel, en houdt zijne hand tegen: zij herin- Zijn lange lokken, niet meer door den wind des genert hem het onsterfelijke geloof van zijn stam, zijn vechts bewogen , vallen op zijne schouders. Zijn
geweten wordt wakker, en zijne overleggingen zijn houding is ernstig, peinzend, droefgeestig. Het is
de volgenden:
in het geheel niet noodig ver gevorderd te zijn in
de geschiedenis, om in dat gelaat en in die kleeding
La v o i x.
Tout ce qui meurt, meurt pour renaitre :
een keltischen strijder te erkennen. Misschien echter
La liberte gauloise expire dans tes bras;
geeft dat energieke gelaat niet voldoende den strijd
La race des Gaulois ne doit point disparaitre.
en de stormen te kennen, die in deze groote ziel
Vercingetorix.
woelen, maar mogen wij dit tot een verwijt maken
Le ciel la garderait pour de nouveaux combats!
voor den kunstenaar die het beeld schiep ? Mag men
La v o ix.
die fijne nuancen van uitdrukking vorderen in een
Le ciel veut qu'elle vive, et tu la sauveras !
kolossaal beeld dat gemaakt is om op een afstand
II faut une ran9on qui du glaive rachete
Ton peuple terrasse: tu peux l'offrir encor!
gezien te worden ? Mag men iets anders vragen als
1

Celtil-Vercingetorix.

1

De mamertijnsche gevangenis.
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groote lijnen en eenheid van karakter? Om wel te
kunnen oordeelen over het standbeeld van Vercin-

getorix, moet men het zien op de plaats waar het
staat, op den berg van Alise-Sainte-Reine.

Het standbeeld van Vercingetorix te Alise-Sainte-Reine

Een orang-oetan bezig met zijn leger te maken.

DE ORANG-OETAN.

De bovenstaande afbeelding stelt ons een jongen inrichting voor een leven op de boomen bij uitneorang-oetan voor, bezig met in een tamarindeboom mendheid geschikt. Op den grond beweegt hij zich
een soort van slaapplaats te maken. Hoewel som- zeer moeielijk, want niet slechts zijn zijne achterste
mige geleerden beweren dat de gorilla uit de binnen- ledematen kort en tevens scheef naar binnen
landen van Afrika nog grooter is dan de orang-oetan , gedraaid, maar ook de voeten kunnen niet vlak
is deze laatste toch zekerlijk weinig minder groot, op den grond gezet worden, en in de heupkom
namelijk in volwassenen toestand. Immers volgens ontbreekt de zoogenoemde ronde band, ligamentum
Temminck zijn er op Borneo orang-oetans gedood, teres. Doch dien ten gevolge is hij des te beter tot
die 5 voet 9 duim lang waren.
klouteren geschikt. Zijne handen zijn lang en smal,
De boschmensch der Maleiers, de orang- en hebben het voorkomen van krachtige haken.
oetan — van orang, mensch, en oetan, bosch — Py-Het uitzicht van den orang-oetan is ernstig, doch
tevens wild. De kop hangt voorover; de hals is
thecus satyr us, bewoont Borneo en Soematra. Het schijnt
dat er op Borneo twee soorten van dezen aap leven, kort en met een rimpelige huid bedekt, die evendie door de inboorlingen met de namen Mias-kasser wel glad gespannen wordt als het dier de luchten Mias-pappan onderscheiden worden. Ook voor-zakken in zijne keel opblaast. Op debreede schouders
onderstellen sommige natuurkenners dat de soema- en den rug vindt men dik en lang haar. De
traansclie orang-oetan eene afzonderlijke soort uit- handen zijn van binnen blauwachtig grijs van kleur,
gelijk alle overige onbehaarde deelen, doch de
maakt.
De orang-oetan brengt zijn leven op de boomen lippen zijn koperkleurig. Zijn groote tanden en kiedoor: hij is ten gevolge van zijne geheele lichaams- zen slijten door het kauwen af: Owen ten minste
49
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vond die deelen veeltijds afgesleten, doch in elk
geval zijn zij krachtige wapens, die het dier in
staat stellen den panter en misschien zelfs den
tijger met voordeel te bevechten.
Men is slechts zelden in de gelegenheid geweest
om den orang-oetan in het wild gade te slaan, en derhalve is onze kennis van zijne levenswijs vrij beperkt.
Eenzaam, en niet gelijk de meeste andere soorten
van apen in gezelschappen levende, bewoont de
orang-oetan de bergachtige bosschen der binnenlanden van Borneo en Soematra, en bouwt zich
geen hut, maar slechts eene kunstelooze zitplaats
van dooreen gevlochtene takken op de hoogste
boomen. Uren aaneen, zegt men, zitten de oude
mannetjes onbewegelijk in die nesten. Bovendien
zijn al hunne bewegingen langzaam en moeielijk,
ofschoon zij in geval van nood snel van tak tot
tak springen, en in korten tijd groote afstanden
kunnen afleggen. Aangevallen wordende, verdedigen zij zich met woede, en maken door hunne
groote lichaamskracht elken aanval gevaarlijk.
Gelijk alle apen hebben zij hunne jongen zeer lief,
en offeren zelfs hun eigen leven daarvoor op.
Jonge orang-oetans zijn somtijds levend naar
Europa overgebracht, en daardoor is het gebleken
dat zij hun oppasser spoedig kennen, genegen
zijn, en zijne bevelen gehoorzamen. De gevangensehap bevalt echter den orang-oetan niet, en elke
plagerij maakt hem toornig. Yoor koude is hij zeer
gevoelig, en zoodra het weer guur is, blijft hij
langen tijd aaneen onder de dekens liggen. Te
Londen heeft men eens zulk een dier gehad, hetwelk zijn eigen bed opmaakte, en met vork en
lepel uit een bord at. De orang-oetan heeft een
groote afkeer van kruipende dieren, schildpadden, slangen, enz. Met jonge katten spelen
deze apen gaarne, en achten hunne krabben en
beten niet, zooals reeds door Fred. Cuvier is opgemerkt. De meeste apen zijn vrij leerzaam en zachtzinnig zoolang zij jong zijn, doch als zij ouder
worden, neemt hun woeste en kwaadaardige aard
de overhand. Dit is ook het geval met den orangoetan, en vooral gebleken bij den jongen orang-oetan
die in het jaar 1777 van Borneo aangebracht, en
aan den prins van Oranje ten geschenke gegeven
werd, en die een tijd lang te 's Gravenhage heeft
geleefd.

KLEINE ORGANISMEN.

Behalve de groote schepselen van het land en
het water, de zoogdieren, vogels, reptilen, visschen,
weekdieren, gelede dieren, wormen enz. zijn er
nog tallooze andere vormen van dierlijk leven.
De aarde, het water, de lucht, het weefsel en de
sappen van dieren en planten, alles is vol van
zeer kleine organismen, die een zeer grooten invloed
hebben op de levende en levenlooze natuur. De

best bekende dienst dien deze kleine schepseltjes
ons bewijzen, is dat zij kalk en in sommige gevallen kwarts halen uit de wateren waarin zij
leven, en dat zij die stoffen weder afgeven in een
vasten vorm, hetzij als de stof waarvan zij hunne
woningen maken, hetzij als een bekleedsel van
hun lichaam. Het mikroskoop en andere middelen
van wetenschappelijke waarneming verzekeren ons
dat de krijtbeddingen van Engeland, Frankrijk,
Maastricht en vele andere plaatsen, de koraalriffen
in de zeeen van het zuiden, groote kalk-of kwartsachtige bezinksels in de zee, zooals het zoogenoemde telegraafplateau waarop de kabel ligt die
Europa en Amerika thans verbindt, de aardlagen
die men tripel of poetsaarde noemt, de groote
steenlagen die als jurakalk bekend zijn, de dikke
gesteenten waarvan wij stoepsteenen maken, en
vele anderen, grootendeels het werk zijn van de
kleine wezens waarover wij hier spreken. Yeelal zijn
zij zoo klein dat zij slechts ziehtbaar worden onder
een mikroskoop dat vele honderde malen vergroot.
Yrij algemeen gelooft men dat de kleine diertjes,
animalculae, of de schepseltjes die men onder den
algemeenen naam van infusorien samen vat,
slechts in het water leven. Ook in de lucht en
op het drooge leven zij. Het stof dat in de lucht
zweeft en met elken windvlaag verplaatst wordt,
en weder op aarde valt met elke windstilte, is
vol van mikroskopisch leven of de overblijfselen
daarvan. De grond waarop de stad Berlijn staat,
bestaat op eene diepte van tien of vijftien voet
beneden de oppervlakte uit levende infusorien met
kwartspantsers bekleed. Ik sprak boven van d$ze
wezentjes als van kleine diertjes, animalculae, ik
had even goed van kleine plantjes kunnen spreken.
De geleerden zijn het nog niet eens van welke
natuur zij zijn: het eerste denkbeeld nadat zij
ontdekt waren, was dat zij diertjes waren, en
tegenwoordig wint dat geloof weer meer veld dan
eenige jaren geleden, toen men hen meestal voor
plantjes hield. Thans weet men dat sommigen die
men vroeger voor levende diertjes hield, niets
anders zijn als producten van de verrotting van
eens levende wezens; ook is het thans uitgemaakt
dat noch de willekeurige beweging, noch de prikkelbaarheid vaste en zekere teekenen van dierlijk leven
zijn. Het licht der wetenschap schijnt nog niet helder op die infusorien, zooals zij in 't algemeen
geheeten worden. Diatomeen, rhizopoden of wortelvoetigen, foraminiferen of hoe zij ook heeten mogen,
die kleinste schepseltjes, verdienen toch in de
hoogste mate onze aandacht. Over hunne sierlijke
vormen spreken wij later wel eens. De diatomeenlaag van zekere geologische vormingen in de aardkorst is een zeer geschikte stof om er vuurvaste
steenen, waterglas, watermortel en andere dingen
van te maken. Een oplettende bestudeering van de
voorwaarden die gunstig zijn voor de vermeerde-
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ring der diatomeen, zou misschien een groot geheim der natuur ter kennis van den mensch hrengen.
Maar, zooals ik reeds zeide, onze kennis van het
kleine leven is nog betrekkelijk jong en nog zeer
onvolkomen. Dat het kleine evenwel een groote
macht is in de natuur, heeft Prof. Harting bewezen in zijn bekend boekje. Wij weten wel reeds
dat het kleine in de huishouding der natuur groot
is, maar wij zijn zoo gretig naar alles wat groot
schijnt, wij zijn zoo weinig gewoon ons met het
schijnbaar kleine op te houden, dat wij nog niet
eens voorbereid zijn op de vraag in hoeverre wij
de werkingen kunnen besturen niet van onlichamelijke physische krachten, maar van wezens die in
de gewone opvatting bijna even onstoffelijk zijn.
De natuur heeft geen grootte-eenheid waarmede
zij hare werken meet. De mensch vergelijkt de
grootte der dingen naar zich zelven. De breedte
van een haar was zijn minimum, totdat het mikroskoop hem vertelde dat er levende wezens waren
waarvoor een haar van zijn hoofd een grootere
cilinder is dan de stam van een californische reuzenden is voor hem. Een duim is de breedte van zijn
duim; een palm leidt hij af van de breedte van
zijn hand; en een span van de wijdte waarop hij
zijne vingers van elkander kan verwijderen; een
voet van de lengte van zijn zoo geheeten lichaamsdeel; een el is de lengte van den top van zijn middenvinger tot zijn elleboog; en een vadem is de
ruimte die hij met uitgest^ekte armen kan afmeten.
Voor een wezen dat zoo den standaard van alle
grootten in zijn eigen lichaam zoekt, moet alles
wat zijne eigene afmetingen te boven gaat absoluut
groot, en alles wat kleiner is absoluut klein zijn.
Daarom beschouwen wij gewoonlijk den walvisch
en den olifant als wezenlijk groot, en dus als belangrijke schepselen, en de diatomeen en de foraminiferen als wezenlijk klein, en dus als onbeteekenende organismen.
Maar er is geen geologische vorming die haren
oorsprong te danken heeft aan het werk of de overblijfselen van het groote zoogdier, terwijl het infusorie samenstelt of heeft verschaft de stof voor
aardlagen duizende ellen in dikte en onafgebroken
zich uitstrekkende over vele graden van de oppervlakte der aarde. Als het de bestemming van het
menschelijke geslacht is nog een geruimen tijd op
onze aarde te leven, en als het in kennis der natuur
blijft vooruitgaan met de snelheid die de laatste
twee of drie eeuwen heeft gekenmerkt, dan zal het
leeren dat de werken der natuur groot zijn, absoluut
groot, overal groot; en de mensch zal niet slechts
wijzer worden door het bestudeeren van de natuur
in hare kleinste schepselen, en op hare donkerste
wegen, maar hij zal ook een groot stoffelijk voordeel trekken uit het besturen en bevorderen van
hare productive krachten, in zulke gedeelten van
haar gebied die tot heden nog als ongenaakbaar

en onvruchtbaar beschouwd worden. lets weten wij
reeds in die richting, en met dit eindig ik deze
beschouwing: Het gisten van vloeistoffen, en in
vele gevallen de ontleding van halfvloeibare stoffen
die voorheen als zuiver scheikundige werkingen
beschouwd werden, zijn thans bewezen verschuldigd
te zijn aan de levensprocessen van kleine organismen, zoowel van plantaardigen als van dierlijken aard, en zijn gevolgelijk uitingen van physiologische krachten. Zelfs alcohol is bewezen een
dierlijk product te zijn. En als gij nu meer over
dit belangrijke onderwerp wilt lezen, sla dan het
opstel op van Auguste Laugel over de onderzoekingen van Pasteur, geplaatst in de Revue des
Deux Mondes van den 15den September 1863.
INVLOED VAN BOOMEN OP HET KLIMAAT.

Het volgende is een sterk sprekend voorbeeld
van eene plaatselijke verandering van klimaat ten
gevolge van het uitroeien van boomen. In den
tijd van Napoleon I was de invoer van engelsch
ijzer verboden in alle landen die door hem werden
beheerd. Om aan de groote vraag naar ijzer te
voldoen, werden de ijzerwerken van Italie, vooral
in den omtrek van Bergamo, tot de hoogst mogelijke
productie opgevoerd. De gewone productie van
houtskool was nu niet voldoende om de ovens en
smidsen te voeden, en daarom werden de bosschen
geveld, de jonge boomen gekapt voordat het hun
tijd was, en de geheele boschbouw kwam in de
war. Te Piazzatorre was de uitroeiing van houtgewas zoo groot, dat het luchtgestel daardoor zoo
koud werd, dat de mais niet langer rijpte. Toen
vormde er zich eene maatschappij om het bosch
te herstellen, en de mais werd weer rijp zooals
vroeger in de velden van Piazzatorre.

WILHELM VON KAULBACH.

Wilhelm von Kaulbach werd op den 15den October
1805 te Arolsen in het vorstendom Waldeck geboren. Zijn vader was goudsmid en tevens graveur,
miniatuur- en portretschilder , een man wiens
levendige en onrustige aard hem dreef om allerlei
vakken te probeeren, ten einde zoo mogelijk de
treurige geldelijke omstandigheden waarin hij zich
bevond , te verbeteren , hoewel het geluk hem
daarbij nooit gunstig was. Ondertusschen verhuisde
hij naar Iserlohn, en vervolgens naar Miihlheim
aan den Roer.
Men kan nagaan dat de jeugd van den jongen
Kaulbach in zulke omstandigheden niet zeer aangenaam was, en dit verbeterde ook niet toen hij
naar zijne familie in Westfalen gezonden werd.
Zijn gevoelige ziel nam ondertusschen alle indrukken op: zij waren meest alien van treurigen aard,
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en in verband met het gemis van een aangenaam
huiselijk leven waren zij het zeker die de misanthropische richting gaven aan zijne latere composition. De oude Kaulbach had altijd gewenscht dat
zijn zoon schilder zou worden, maar de zoon had
daartoe weinig lust, en toen hij te Mtihlheim terug
kwam, nam hij slechts bij gebreke van een andere
bezigheid de teekenpen ter hand. Een almanak

dorp geplaatst te krijgen, waar hij onder leiding
van Cornelius zijne studien begon. Hij volgde getrouw de lessen en de manier van dien meester,
totdat er iets gebeurde dat een beslissenden invloed
op zijn volgende richting had. Hij had in de kapel
van het krankzinnigengesticht te Dusseldorp eenige
engelenfiguren geschilderd, en bij die gelegenlieid
liet de geneesheer van die inrichting hem het geheele

Een toonecl uit Rcintje do Vos, door Kaulbach.

met kopergravuren door Schwerdgeburth gegraveerd, door den zoon van den schoolmeester aan
den jongen Kaulbach ter leen gegeven, bevatte
onder anderen eenige voorstellingen uit Schiller's
treurspelen, en het zien van die platen wekteals
plotseling zijn kunstenaarsziel uit haren sluimer.
Toen hij 17 jaar oud was, werd de mogelijkheid
gevonden om hem op de teekenschool te Dussel-

gebouw zien, en toen ontstonden de ideeen en
beelden in zijne ziel, die hij later in zijn beroemde
Irrenhause op het doek heeft gebracht. Guido Gorres
schreef een tekst daarbij, en door dit stuk werd
de roem van Kaulbach in eens gevestigd. Vervolgens sehilderde hij eene menigte stukken die wij
hier natuurlijk niet kunnen opsommen of beschrijven,
maar die alien medewerkten om den naam van

KENNIS EN KNST.

389

Kaulbach wereldberoemd te doen worden. Onder- teekeningen met krijt en houtskool, en tallooze
tusschen bestudeerde hij de manier van Hogarth, illustration geteekend, zooals de Evangelisten voor
en hoe goed hem dat genre gelukte, bewijzen zijne het Nieuwe Testament in Folio, door Decker uitgeteekeningen bij Schiller's Verbrecher, bij Goethe'sgeven; illustration van Shakspeare's werken enz.
Faust, en vooral ook zijn Beintje de Vos. OnderVan alle historieschilders uit de school van Corde beroemdste schilderijen van Kaulbach moeten nelius bezit Kaulbach nevens den strengen stijl
hier zijn Bedoeinen, zijn verwoesting van Jeru- van dien meester zeker de rijkste karakteristiek.
zalem, thans in den pinakotheek te Munchen, Half op het gebied van het mythisehe en symbolische

Een tooneel uit Reintje de Vos, door Kaulbach.

en vooral zijne zes groote schilderijen in het nieuwe
museum te Berlijn genoemd worden. Kaulbach werkt
zeer vlug en zeer veel, want behalve voor zijne
groote stukken vindt hij nog tijd en lust om allerlei
andere dingen te doen. Zoo, bij voorbeeld, heeft
hij vele portretten in olieverf gescliilderd; vele

en half op dat van het realistische staande,
vereenigt hij het ideale met het natuurlijke op
onovertrefbare wijze. In koloriet niet minder uitmuntende dan in compositie schittert hij vooral
door schoonheid en zuiverheid van teekening: in
een woord, Kaulbach is een groot kunstenaar.
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groote hoeveelheden levensmiddelen enz. naar de
eerstgenoemde stad gevoerd. Alle schepen,. Engelschen, Spanjaarden, Nederlanders, Amerikanen
Reeds voor vijftien jaren heb ik vieesch van enz. die te vergeefs om lading in dien omtrek
zuid-amerikaansche runderen gegeten, hoewel ik ' gekomen waren, voeren nu als vrachtschepen heen
nooit in Zuid-Amerika ben geweest. Sedert dien en terug, de een met granen, de andere met
tijd heeft dat vieesch mijne aandacht in hooge vruchten, een derde met vee, een vierde met
mate getrokken, en met blijdschap zie ik dat ammunitie, een zelfs met generaals. De belegerden
men er thans ernstig aan begint te denken om deden namelijk nu en dan uitvallen, en sloegen
het vieesch van zuid-amerikaanseh vee in Eu- soms wel eens door het leger der belegeraars heen.
ropa in te voeren. Het volgende zal zekerlijk hier Men weet dat er in die landen bij het leger bijna
niet ongevallig zijn.
evenveel generaals als soldaten zijn, en die door
Ik woonde op het Nieuwe Diep toen een mijner het leger der vijanden niet gedood of ge vangen
neven, een stuurman, daar binnenliep, komende genomen werden, trachtten Rio Janeiro te bereiken,
van Rio Janeiro. Reeds bij zijn eerste bezoek ver- en lieten zich dan over zee naar Montevideo terug
telde hij mij dat hij een dozijn koetongen voor brengen. De reis van Rio Janeiro naar Montevideo
mij had medegebracht, en weldra verscheen er een duurde vier weken heen en terug, en mijn broematroos die, behalve een zeer schoonen vogel, een der beweerde dat als het schip dat altijd met
Par oar a cucullata, ook de beloofde koetongen bracht.generaals voer, terug kwam, er altijd weer een
Doch niemand zou die dingen voor koetongen aan- lading gereed lag. Hoe dit zij, het schip de Anna
gezien hebben: zij geleken precies op dikke schoen- Augusta waarop mijn broeder zich bevond, voer
zolen met een touwtje tot een pakje bijeen gebonden. steeds met levende runderen. Mannen met groote
Het waren ook geen koetongen zooals door de zweepen gewapend, joegen, te paard zittende, eene
slachters in ons land geleverd worden, dat is met kudde van ongeveer 300 stuks runderen op het
het achterste gedeelte, den zoogenoemden tongwortel strand der zee, zoo dicht mogelijk bij de plaats
met het tongbeen er aan: het waren slechts de waar de Anna Augusta lag. Dan werd en een strik
voorste gedeelten alleen, zoo hard en droog als naar het strand gebracht, en om de hoorns van een
leder en grijsachtig van kleur. Doch door 24 uur rund geworpen: het touw liep over een blok aan
in water te staan, zwollen die tongen weder tot de groote ra, en eenige matrozen op het dek staande
hunne oorspronkelijke dikte op, en smaakten, ge- trokken nu het dier van het land af in zee, heschen
kookt, volkomen als versche koetong. Mijn neef het vervolgens aan boord, en lieten het zakken in
vertelde mij dat het dozijn van deze gedroogde tongen het ruim, namelijk als het levend aan boord kwam,
te Rio Grande ongeveer /1.20 van onzemunt kostte, want niet zelden verdronk er een op weg naar
en dat men, .met de vracht er bij gerekend, zulke het schip. En zoo kreeg men de lading binnen,
tongen gemakkelijk in ons land voor 12| cent per gewoonlijk 95 of 96 stuks. In het ruim waren
stuk zou kunnen leveren. Daar nu elke tong na schuttingen geplaatst, zoodat 6r vier vakken geeen dag in het water te hebben gestaan, ongeveer vormd waren, door een kruisvormigen gang van
1 ned. pond woog, ried ik hem aan om zoodra hij elkander gescheiden. In die vier hokken stonden
kapitein geworden zou zijn, eenscheepsladingkoe- de beesten los, en liepen rond zooveel de ruimte
tongen uit Zuid-Amerika te halen, en die voor 25 cts. toeliet. In de eerste dagen waren zij volkomen
het ned. pond in ons land te verkoopen. Dat zou onhandelbaar, doch na 24 uren dorst lijden werden
50 ten honderd winst geven: tot heden heeft hij zij mak genoeg om uit een emmer te komen drinechter mijn raad niet opgevolgd.
ken: de koe die dronk werd terwijl met een stuk
Weldra werd mijne aandacht weder op het zuid- krijt op de hoorns geteekend, daar elk slechts een
amerikaansche rundvleesch gericht. Mijn thans reeds emmervol water kon krijgen, enom zeker te zijn dat
overledene broeder zeilde uit naar Rio Grande, om de een niet tweemaal te drinken kreeg en de andere
eene lading huiden te halen. Die reis duurde bijna niet. Niet zelden gebeurde het dat de emmer den
drie jaren, en toen hij terugkwam, verhaalde hij matroos uit de handen gerukt werd, op de hoorns
het volgende: Toen hij met zijn schip te Rio Grande genomen en uit het ruim op het dek werd geworgekomen was, kon men geen lading huiden krijgen, pen; eenmaal zelfs kwam een matroos die zich
omdat alle handelszaken stilstonden ten gevolge tusschen de koeien gewaagd had, op die wijze op
van den oorlog die toenmaals tusschen de Argen- het dek te land. En zoo ging het dan naar Montijnsche Republiek en Montevideo was uitgebarsten. tevideo; dagelijks werd er voor de equipage een
De stad Montevideo werd toen door den vijand koe geslacht, een 40 of 50 pond van het beste
belegerd, en aan de landzijde geheel ingesloten. vieesch er uit genomen, de huid en hoorns in het
Levensmiddelen en andere behoeften voor de be- want gehangen om te droogen, en al het overige
legerde stad konden dus slechts over zee daarheen vieesch over boord geworpen, want het te bewaworden gevoerd. Vooral uit Rio Janeiro werden ren voor den volgenden dag is in dat warme kliHET ZUID-AMERIKAANSCHE RUNDVLEESCH.
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maat niet mogelijk. Ook behoefde men juist niet van gras en kruiden geven den indruk van eene
zuinig op rundvleesch te zijn, want als er slechts groene zee. Geen boom ziet men, zelfs geen heester,
60 van de 95 beesten levend te Montevideo kwamen, slechts de Umbu steekt hier en daar als eenbaken
boven de lage planten uit. De bodem is overal
was de reis nog een voordeelige.
De runderen kwamen goed in het vleesch en zoo gelijk, dat men noch een kei, noch grind
sommigen zelfs vet aan boord, maar als zij veer- vindt. En toch is het voorkomen der pampas niet
tien dagen later te Montevideo gelost werden, waren overal het zelfde. Tot 36 mijlen westelijk van
zij mager geworden door zeeziekte en gebrekkige Buenos Ayres is de grond bedekt met distelen en
verzorging.
klaverachtige planten die in het heerlijkste groen
Eens op een kersttijd werd de Anna Augusta prijken, zoolang de bodem zijne vochtigheid bedoor een hevigen storm overvallen, zoodat de lui- houdt. Als het heete jaargetijde invalt, kwijnen
ken drie dagen en nachten lang gesloten moesten de laatsten, en worden door dedistelsoverwonnen,
blijven, en niemand naar het vee kon omzien. die met verbazende snelheid tot kleine boomen
Yerbeeld u dat honderdtal runderen in het ruim opwassen, en een ondoordringbaar bosch vormen.
van een schip dat door den storm ginds en her- Maar de droogte doet ook haar ten laatste sterwaarts geslingerd wordt, en soms zoo scheef gaat ven, en de wind verwaait haar stof. Dan geeft
dat de verschansing onder water geraakt; verbeeld de regentijd weer leven aan de kruiden, en de
u dat drie dagen aaneen die beesten geen hooi en pampas zien er weder geheel anders uit. Yeel
geen water en geen lucht krijgen, en niet vast- verder westwaarts nog wisselen rijke grasweiden
gebonden in stall en zijn, en voeg daarbij de hitte af met liefelijke bloemvelden. Daar leven millivan het zuid-amerikaansche klimaat, en stel uvoor, oenen grasetende dieren, en het gras wordt er
als gij kunt, het tooneel dat het ruim opleverde niet zelden zoo hoog als een paard met zijn ruiter.
toen eindelijk de zee bedaard genoeg geworden De derde gordel der pampas, die zich tot aan den
was om de luiken weer te durven openen! Een voet der Andes uitstrekt, is begroeid met lage
verpestende stank steeg op uit die holte, en een boomen en heesters die het geheele jaar lang
hoop bloedende en doode, vertrapte en vermorselde groen blijven. De vlakten van Uruguay, Entre
runderen vertoonde zich aan hen die in het ruim zagen. Rios, Paraguay, Santa Fe, Cordova, en Tucuman
Hoeveel beesten er gestorven en vertrapt waren, zijn eene rij van ontzaglijke weiden, die ongewas niet uit te maken, want er waren er bij die veer 300 meters boven de zee gelegen, door de
onkenbare hoopen rottend vleesch en beenderen heerlijkstestroomdalen gescheiden zijn. De "zilveren
waren geworden, maar toen men opruiming gehou- stroom" of Rio de la Plata, de Parana, de Paraden had, vermiste men 32 stuks.
guay, de Uruguay en hare talrijke bijrivieren,
De groote vlakte van Zuid-Amerika ten westen, trekken, omzoomd door prachtige palmbosschen en
zuiden en noorden van de bovengenoemde steden al den plantenrijkdom van die landen waar een
wordt door een groot getal runderen, paarden en eeuwige zomer heerscht, als oasen door de eenmuildieren bevolkt. Zij bestaat uit met gras en tonige gras- en kruidenpampas heen. Vele groote
kruiden begroeide natuurlijke weiden die men daar vlakten des lands zijn moerassig, en bestendig
pampas noemt. De veeteelt wordt op die pampas met staande wateren bedekt, die zich in den
op groote schaal gedreven. De landman is daar regentijd in meren veranderen. Dan ontstaan er bij
veefokker"en anders niet. Hstanciero noemt men de geringe helling van den bodem niet zelden groote
den bewoner der pampas. Doch eer wij verder gaan, overstroomingen, die duizenden van dieren doen
een woord over de pampas.
omkomen, maar ook nieuwe vruchtbaarheid schenDe rivieren de Uruguay, de Parana, de La ken aan groote uitgestrektheden lands. Maar in
Plata en de Colorado loopen door eene vlakte van het drooge jaargetijde dreigen er niet zelden nog
wel 200000 vierkante mijlen groot. Die vlakte grootere gevaren. Als de dorre halmen en kruiden
heeft een vruchtbaren alluvialen bodem, is hier op den gloeienden bodem bij toeval in brand geen daar met distelen begroeid, maar bezit op vele raken, dan jaagt de wind deflikkerende vlammen
plaatsen schoone grazige weiden. Dat zijn de eigen- als eene wolk van vuur voor zich uit, en het is
lijke pampas. Prof. G. H. Otto Volger geeft de niet mogelijk om den vreeselijksten dood te ontvolgende fraaie beschrijving van die zuid-ameri- vluchten, waardoor duizende dieren omkomen.
kaansche weiden: Weinige mijlen ten noorden van
Daar in die pampas leven millioenen paarden,
den Rio Colorado beginnen de Pampas, vlakten, runderen en muildieren. In den regentijd en
welker bodem uit roodachtigen kalksteen en mergel kort daarna vinden die dieren daar eene voortrefbestaat. Bij gebreke van rivieren geven aanhou- felijke weide, en worden zij vet in het hooge gras.
dende regenbuien gedurende den regentijd eene
Maar in den tijd der droogte lijden zij dorst, en
voldoende vruchtbaarheid, doch die door haar
komen bij duizenden om. Duizende geraamten van
eentonig uitzicht weinig minder onaangenaam is
paarden en runderen bedekken den grond der
dan de onvruchtbaarheid zelve. Onmetelijke velden
pampas. Gedurende den gran chaco, de groote
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droogte, die van 1827 tot 1830 in die streken Ayres tot 1 piaster, en in de llanos van Caracas
heerschte, stierven er rondom Buenos Ayres een 2 tot 3 piasters, doch die prijs wordt veel hooger
millioen dieren: een enkele eigenaar van kudden zoodra het dier getemd geworden en voor werkverloor twintig duizend runderen. Stervende van zaamheden geschikt gemaakt is.
Die groote overvloed van paarden en runderen
dorst, wierpen de dieren zich in de rivier de Parana,
en verdronken er in. Eene ontelbare menigte rot- heeft natuurlijk ten gevolge dat die dieren daar
tende lijken van runderen en paarden werd door zeer weinig waarde hebben. Mijn broeder heeft
mij verhaald dat toen hij eens te Rio Grande een
de rivieren naar zee gespoeld.
Wilde paarden en runderen noemt men veelal paard huurde om een rijtoertje te maken, de eigenaar
de dieren der pampas; wild mogen zij heeten als van het paard tot hem zei: "als gij het paard
men onder dat woord verstaat "niet tam", maar doodrijdt, behoeft gij u er niet verder om te bebeter is het te zeggen: "verwilderde paarden en kommeren, maar breng vooral het hoofdstel en
runderen." Immers die dieren zijn, gelijk bekend den zadel weer thuis, anders moet gij beiden
is, uit Europa in de llanos en pampas gebracht. betalen."
Doch hoe veel paarden er ook zijn, hoornvee
De geschiedenis bewaart den naam van den man
die het eerst de gelukkige gedachte heeft gehad is er nog meer. Overal vindt men slachthuizen,
om in die onafzienbare weiden, waarin voorheen salladerasj over de vlakte verspreid. Niet zelden
slechts herten en de chiguire , Cavia capybara,worden er 5000 runderen na elkander in zulk een
zich ophielden, hoornvee te brengen: Christoval salladera geslacht en ingezouten. Laat ons even
Eodriguez, een inwoner van de stad Tocuyo, deed een bezoek in zulk eene slachtplaats maken.
De slachtplaatsen dragen den naam van salladat in het jaar 1548. De paarden der llanos zijn
afstammelingen van het schoone spaansche ras, niet deras, zouterijen. Zij bestaan uit een paar lange
groot van gestalte, en gewoonlijk roskleurig van schuren' waarvan de eene aan het einde open is.
haar. Zij zijn in die weiden gebracht door de eerste Een dubbele rij zware palen naast elkander in
spaansche conquistador es, die van Coro tot de oeversden grond geheid, in den vorm van een V met
van de Apura doordrongen, en den naam van los het smalste gedeelte naar de schuren en met het
llanos gaven aan deze vlakten. Die dieren lijden wijdste gedeelte naar het veld gekeerd, noemt men
beurtelings door de droogte en de overstroomingen, den coral, en dient om de beesten te ontvangen
worden gekweld door den steek van millioenen die op een dag geslacht zullen worden. Zijn de
insekten en door den beet van groote vledermui- beesten daarin gedreven, dan wordt de coral gezen. Eerst na eenige maanden door den mensch sloten. Deze plaats grenst aan een ander en kleiner
verzorgd te zijn geworden, ontwikkelen zich hunne hok dat slechts 30 of 40 stuks koeien kan bevatten: dit is het einde der fuik waarin zij den doodvoortreffelijke eigenschappen.
De kudden paarden, runderen en muildieren der steek ontvangen. Door een ophaaldeur is dit hok
llanos staan onder het opzicht van lieden die men van den grooten coral gescheiden. Als men met
Hateros noemt, naar het woord Hato, hetwelk in slachten zal beginnen, drijft men het moordhok
het spaansch een huis of landlioeve midden in de vol koeien, en laat de deur vallen. Aan het eene
weiden beteekent. Groot is het getal van die vrij einde van het hok is een kleine opening, met een
in de llanos omzwervende dieren. Volgens Depons, luik op rolletjes die op sporen loopen daarvoor.
die langen tijd in de stad Caracas gewoond heeft, Op ongeveer drie voet boven den grond is in die
zouden er zich in de llanos tusschen de monden opening of poort een balk of slagboom: in het midden
van den Orinoco en het meer Maracaybo dooreen- daarvan is een gat met een schijf waarover een
genomen ophouden 1200 000 runderen, 180 000 lasso, een strik van gevlochten leer, loopt. Het eene
paarden, en 20 000 muildieren; en in de pampas einde van den lasso is aan een of twee paarden bevesvan Buenos Ayres 12000 000 runderen, 3 000 000 tigd , en het andere einde, waaraan de strik is, wordt
paarden, en bovendien nog eene menigte beesten gehouden door den lassowerper. Deze slingert den
die geen eigenaar hebben. In de llanos van Caracas strik rondom zijn hoofd, en werpt hem met eene
kennen de eigenaars van groote liatos het getal verbazende juistheid om de hoorns van het uitgeder beesten die zij bezitten dikwijls niet. Zij kozene dier. Zoodra dat gebeurd is, geeft hij een
kennen slechts dat van de jonge dieren, die jaar- schreeuw, de miters zetten hunne paarden aan, en
lijks met het een of ander teeken gemerkt worden. zoo wordt het dier op het luik en met den kop voor den
De rijkste veebezitters merken jaarlijks soms 14 000 balk gehaald. Aan weerskanten van dien balk staat
jonge beesten, en verkoopen er van 5000 of 6000. een man gewapend met een lang en scherp mes. Zoodra
De muildieren, die eerst in het vijfde jaar tot ar- de kop aan den balk verschijnt, steekt een van
beiden geschikt zijn en dan mulas de saca genoemdbeiden zijn mes vlug en zeker het dier achter de
worden, kosten in de llanos 14 tot 18 piasters, hoorns, waardoor het terstond als van den bliksem
en worden op de Antilles verkocht voor 60 tot 80 getroffen op het luik op rolletjes nedervalt. Het
piasters. Een paard kost in de pampas van Buenos spoor loopt naar de schuur. Zoodra de koe op het luik
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ligt , maakt een man den lasso van de hoorns los, en Yet ter waarde van 237 000 pond sterling, dat
geeft die aan den lassowerper terug, terwijl een is ongeveer / 2 840 000.
paar man het beest per spoor naar de schuur
Hieruit blijkt duidelijk hoe gering in verhouding
duwen. Ondertusschen werpt een ander man een lasso de uitvoer van vleesch toen was.
om een van de pooten van het dier, en zoo wordt
De ondervinding en de wetenschap hebben gehet door een paard van het luik getrokken en op leerd dat de mensch van plantenvoedsel alleen
de vilplaats gelegd, waar terstond een man het niet kan leven. In warme klimaten mag hij minder
den hals afsnijdt en begint te villen. De afgevilde dierlijk voedsel noodig hebben dan in koudere,
huid is het laken waarop het verdere schoonmaken maar daar tegenover staat dat hij in koudere streenz. gebeurt. Eenige mannen halen het vleesch, ken bijna van dierlijk voedsel alleen moet leven.
de beenderen, de ingewanden, enz. weg, en in vijf Kortom, wij behoeven hier niet uitvoerig aan te
minuten is door een enkelen slachter het geheele toonen dat het menschelijke lichaam slechts door
dier in stukken gehakt en weggeborgen. Ondertus- het gebruiken van voedsel uit het planten- en dieschen zijn er weer andere beesten gedood; zoodra het renrijk in stand kan blijven. In ons klimaat is
luik weer bij den slagboom is, ligt er ook al weer een dierlijk voedsel bepaald eene behoefte. Maar van
koe op. 's Morgens alleen wordt er geslacht, ?s mid- dag tot dag bijna worden de prijzen van melk,
dags wordt het vleesch gezouten, en blijft dan een boter en vleesch hooger. Yele arbeiders kunnen
dag liggen, vervolgens nogmaals gezouten, en niet zooveel verdienen om dagelijks vleesch te bekodaarna alle dagen in de zon op stokken gelegd om men, de meesten eten slechts nu en dan een stukje uitte droogen. Dagelijks slacht men in kleine sallade- gebraden rookspek, en sommigen misschien slechts
ras ongeveer 200, en in grooten wel 600 stuks vee. eenmaal inde week een stukje vleesch; en toch zijn dat
De tongen en het vet komen afzonderlijk in den juist de menschen die de grootste behoefte aan vleeschhandel. Yan de beenderen maakt men thans been- spij zen hebben. Als de mensch hard moet werken, moet
zwart, of zij worden gemalen tot mest voor lan- hij rijkelijk gevoed worden, het voedsel moet hem
derijen.
krachten geven. Als men over paarden en^paardewerk
Het zoo gezoutene en gedroogde vleesch wordt spreekt, zegt Prof. Mulder, twijfelt niemand er aan of
nu char que of char qui geheeten, kan verscheidene de kracht om te arbeiden moet door het voedsel ondermaanden lang duren, en zelfs verzonden worden. steund worden. Niet hooi, maar haver is, gelijk
Het is zeer voedzaam en zonder beenderen, en bekend is, geschikt om paarden kracht te geven
bevat slechts 22 ten honderd water, terwijl versch als zij zwaar moeten werken. En als zij zeer zwaar
rundvleesch 75 ten honderd en meer water bevat. moeten arbeiden, is haver niet eens genoeg; dan
Het gedroogde vleesch wordt te Uruguay bij het moeten er boonen bij. Aan de paarden geeft men
quintal (100 spaansche ponden) verkocht. Het charqui wat zij noodig hebben: en aan de menschen?
kost gewoonlijk ongeveer 5 pesos plata per quinBij het voedsel voor den mensch let men vooral
tal ; een peso plata is gelijk aan een zilveren dollar of op de goedkoopte. Maar men moet niet zoozeer
/ 2.56 van onze munt: de 100 pond kost dus ongeveer op den prijs als wel op de eigenschappen van de
12.50 tot 13 gulden. De gedroogde koetongen kost- spijs letten. Niemand koopt een hemd zonder te
ten in 1855 te Gualeguaychu aan eene salladera weten dat het goedkoopste katoen niet zelden het
per dozijn 6 reales plata, dat is omstreeks/1.90. duurste is, omdat het't slechtste is; goedkoop is
In Zuid-Amerika eten alle klassen, Europeanen duurkoop, zegt het spreekwoord. Er is voorwaar
zoowel als inboorlingen, dat gedroogde vleesch; niets dwazer dan goedkoope spijzen te koopen. Als
maar er is daar veel meer vleesch dan voor de twee soorten van spijs even voedzaam zijn, koop
behoefte noodig is. Daarom slachtte men de run- dan de goedkoopste; maar wat helpt het of een
deren tot voor eenige jaren ook slechts om de spijs tweemaal goedkooper is dan eene andere,
huiden en hoorns, en ontzaglijke massa's vleesch als die laatste viermaal voedzamer is? Wie dit
gingen nutteloos verloren. Een kudde die gedurende voor een praatje houdt, denke aan de aardappels.
drie jaren aaneen aan zich zelf overgelaten blijft, Aardappels mogen op zich zelven beschouwd een
en niet door eene ziekte bezocht wordt, verdub- niet te verachten spijs zijn, maar hoeveel armen
belt zich in dien tijd in de pampas van Buenos zijn er in ons land, in Belgie, in Ierland, in een
Ayres, en daar die stad zeker om de drie jaren groot deel van Duitschland en in Silezie, die weken
belegerd en ingesloten wordt, zoodat er geen uitvoer en weken aaneen niets anders te eten krijgen als
van huiden en hoorns plaats heeft, kan men nagaan aardappels en een stuk brood. Aardappels nu zijn
hoe groot de veestapel ondertusschen moet worden. betrekkelijk zeer goedkoop, en kosten weinig om
Om een voorbeeld te geven: in 1851 bedroeg de toebereid te worden. Maar zij bevatten 10 tot 20
maal meer vetvormende stoffen dan eiwit, terwijl
uitvoer van
Gezouten en gedroogd vleesch 431,873 centenaars, ons bloed ten minste 35 maal meer eiwit dan vet
bevat. Daardoor reeds is het te bewijzen dat aardHuiden
2 601,140 stuks,
appels alleen een slecht voedsel moeten zijn: van
Hoorns
2 365,720
50
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alle spijzen die wij gewoonlijk gebruiken, zijn zij, waar het vieesch bijna geen waarde heeft, zou
behalve groenten en vruchten, zeker de minst een zegen voor de bevolking van Europa zijn. Ik
voedzamen: aardappels bevatten slechts een vijf- heb in Podolie, Buenos Ayres en Australie de optiende gedeelte van de eiwitachtige stoffen die ge- merkzaamlieid met veel aandrang op het fabriceeren
van vleeschextract gericht, en ben steeds bereid
woonlijk in het bloed aanwezig zijn.
om
personen die daartoe genegen zijn met de wijze
Dagelijks stierven er in Europa menschen van
om
honger en gebrek: death by starvation is in de en- het te bereiden bekend te maken en met mijn
gelsche kranten een vaste rubriek geworden, en — in raad te dienen. Vijftien jaren lang zijn mijne beZuid-Amerika verrotten nutteloos duizende cente- moeiingen zonder gevolg gebleven.
Eindelijk schijnt het of mijne wenschen vervuld
naars heerlijk rundvleesch! Wat wonder dat men
zullen
worden. In de lente van 1862 ontving^ ik
er op bedacht geworden is om zuid-amerikaansch
rundvleesch naar Europa te voeren. En tegenwoordig een bezoek van zekeren heer Giebert uit Hamburg,
begint gelukkig de speculatiegeest der kooplieden een ingenieur die vele jaren in Zuid-Amerika,
er zich mede te bemoeien, en de handel zal ook onder anderen in Uruguay had doorgebracht, waar
zeker weldra in dit opzicht weder zijn weldadigen hij gezien had hoe honderd duizenden van runderen en schapen slechts om de huid en het vet
invloed laten gevoelen.
Wij mogen gelooven dat er weldra een groote geslacht werden. Hij verhaalde hoe pijnlijk hem
invoer van dat vieesch zal gebeuren, en al is dat de gedachte daarbij steeds geweest was, dat er in
gedroogde en gezoutene zuid-amerikaansche vieesch Europa honderd duizenden waren die nooit vieesch
niet zoo goed als ons versch vieesch, zoo wordt te eten kregen, terwijl hier het heerlijkste vieesch
die mindere hoedanigheid toch meer dan vergoed verwaarloosd en als onnut in de rivieren geworpen
door zijne goedkoopheid, want het ned. pond be- werd, en dat steeds de wensch bij hem opgekomen
hoeft in Europa niet meer dan ongeveer 15 cents was om een nuttig gebruik van dat vieesch te
maken. Nu waren hem mijne chemische brieven in
te kosten.
Vooral de Engelschen hebben in den laatsten handen gekomen, waarin het vleeschextract betijd veel moeite gedaan om zich van dezen tak schreven werd. Hij was daarop naar Munchen gevan handel meester te maken. Op den 13den Februari komen om mij te spreken, en was besloten, als
1865 heeft zekere koopman Madden in den Lon- hij het fabriceeren van vleeschextract kon leeren,
don-Tavern een grooten maaltijd voor meer dan naar Zuid-Amerika terug te keeren en daar een
2000 personen aangericht, en zijne gasten niets fabriek van vleeschextract op te richten. Het was
anders dan charqui op onderscheidene wijzen toe- ernstig gemeend, en in 1863 ging de heer Giebert
bereid, voorgezet. Allen waren na afloop daarvan naar Uruguay terug. Het duurde echter bijna een
eens, dat er geen goedkooper spijs te bedenken, jaar eer hy met de fabricage kon beginnen. Zelden heb ik een aangenamer brief ontvangen dan
en dat zij tevens smakelijk en voedzaam was.
Behalve gedroogd vieesch heeft men ook getracht dien waarin hij mij schreef dat het eerste product
rookvleesch van zuid-amerikaansche runderen te zijner fabriek van vleeschextract op weg naar Eumaken, namelijk door het te creos&eeren of met ropa was."
De ondervinding zal nu moeten leeren of dat
houtazijn te doortrekken. In den laatsten tijd heeft
men nog eene andere wijze om dat vieesch voor vleeschextract aan de verwachting voldoet. En dat
de verzending geschikt te maken voorgeslagen, zal vooral uitgemaakt moeten worden door onze
namelijk door alle bloedvaten eerst met pekel uit huismoeders, die meer kunnen doen dan breien en
te spoelen door middel van een hydraulisehe pers, borduren, namelijk die zich kunnen bemoeien met
en vervolgens op de zelfde wijs er eene bederf- wat er in de keuken gebeurt.
werende vloeistof in te spuiten en in te houden.
De tijd zal moeten leeren hoe dat zal gaan.
VIJANDEN VAN DE INSEKTEN.
Reeds eenige jaren geleden heeft de beroemde
scheikundige Justus von Liebig in zijn Zeitschrift In een volgend opstel zullen wij spreken over
fur Chemie over dit onderwerp gesproken. In plaats den forel als een groote vernieler van insekten,
van gezouten of gedroogd of gerookt vieesch in te vooral van het haft en de mug in Lapland. Vele
voeren, wil hij er een extract van maken, dat in insekten bewonen gedurende de vier verschillende
een klein bestek alle voedzame bestanddeelen be- toestanden van hun leven, als ei, larve, pop, en
volkomen insekt, bij afwisseling de aarde, het
vat. Onder den naam van Liebig's vleeschextract
water en de lucht. In elk van die elementen hebben
of Extr actum carni$ Liebig, ziet men dit voortbrengsel
van Zuid-Amerika thans reeds in de kranten aan- zij hunne bijzondere vijanden, en hoe diep en
gekondigd. De bovengenoemde geleerde schrijft donker de kleine schuilhoeken ook mogen zijn
over dat vleeschextract het volgende: uDe invoer waarin zij zich verbergen, zij worden toch tot in
in Europa van vleeschextract voor de helft of een de afgelegenste hoeken en gaten vervolgd door de
derde van den tegenwoordigen prijs, uit landen politiebedienden die de natuur aangesteld heeft om
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hunne overtredingen te straffen, politiebedienden
die van doeltreffende inrichtingen voorzien zijn om
de schuldigen op te sporen en aan het daglicht te
brengen. Een geheele familie van vogels, die der
spechten, schijnt geheel en al afhankelijk te zijn
van de insekten die in doode of zieke boomen leven.
Het is een zeer verkeerd denkbeeld te meenen dat
de spechten het bosch benadeelen. Zij pikken en
hakken geen gaten in den boomstam om een logement voor een aanstaande kolonie van borende
larven te maken, maar wel om de larve uit het
nout te halen die reeds begonnen is met zijn mijngraverswerk. Vandaar worden er geen spechten
gevonden waar de houtvester de boomen laat rooien
zoodra zij geschikt worden tot woonplaatsen van
zulke insekten.
Zelfs zijn er groote viervoetige dieren die van
insekten leven. De groote miereneter is sterk
genoeg om de van leem gebouwde huizen der
termiten te verbreken en te openen. De mierenegel,
het aardvarken, het schubdier, het schilddier, de
mol, de vleermuis, kortom eene menigte dieren
leven grootendeels van insekten.
Doch de grootste vijanden van het insekt vindt
men zeker orider de reptilen of kruipende dieren.
De kameleon nadert het op een boomtakje zittende
insekt zoo langzaam dat men zijne beweging bijna
niet kan bespeuren, totdat hij op een halven voet
afstand zijn lange, slijmige tong met een onbegrijpelijke snelheid uitsteekt, en zelden mist hij
in het vangen van zijn buit. Zelfs de langzame
pad vangt de vlugge en schuwe kamervlieg op
de zelfde manier, en in de warme streken van
Europa dragen de talrijke hagedissen niet weinig
bij tot de vermindering van het heirleger der insekten. De hagedis vangt het insekt niet slechts
in gevleugelden staat, zittende tegen muren en
schuttingen in den zonneschijn, maar eet het ook
op als ei, als larve, als pop, in een van zijne
drie eerste toestanden. Ook de meeste slangen,
vooral de kleine soorten, leven van insekten.

DE NEOMORPHA GOULDI.

De vogels die op de volgende bladzijde afgebeeld
zijn, geven ons een opmerkelijk voorbeeld van het verschil dat er bij vele soorten van dieren bestaat, namelijk in de licliaamsinrichting van beide sexen. Er zijn
eene menigte diersoorten waarbij de mannetjes in
sommige opzichten van de wijfjes verschillen, hetzij
in vorm, in grootte, in kleur, in versierselen, in wapenen , enz. Bij den mensch heeft de man een baard, en
de vrouw niet. Even als bij den mensch zijn bij de anthropomorphe apen, de gorilla, de orang-oetan, de
chimpanzee en anderen, de mannetjes in den
regel grooter en krachtiger gebouwd dan de wijfjes.
Bij een ander geslacht van apen, de zoogenoemde
brulapen, is zelfs eene soort waarvan het mannetje
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zwart en het wijfje geel van kleur is, zoodat hier
de sexen langen tijd voor verschillende soorten gehouden zijn, en men het mannetje Stentor of Mycetes
niger, en het wijfje Stentor of Mycetes stramineus
heeft geheeten. Onder de antilopen geeft de nijlgau
ons ook een voorbeeld van een andere kleur bij
het mannetje als bij het wijfje; en wat bovendien
opmerkelijk is, de jonge mannetjes gelijken wat
hun huidkleur betreft op de wijfjes, en veranderen
eerst later van kleur. De leeuw alleen heeft manen,
de leeuwin niet; bij de klapmutsrobben en zeeolifanten hebben de mannetjes van de eersten een
zonderlinge huidplooi op den kop waaraan zij hun
naam te danken hebben, en die van de laatsten
een soort van slurf, terwijl beider wijfjes die
organen missen. Er zijn eene menigte herkauwende
dieren waarvan de mannetjes groote hoorns of geweien op den kop hebben, en de wijfjes of kleinen
of in 7t geheel niets.
Vooral onder de vogels vindt men eene groote
menigte verschillen tusschen de sexen. Welk een
verschil in kleuren en versierselen tusschen de
hanen en de hennen van hoenders, pauwen, kalkoenen, fasanten! Hoe groot is het onderscheid in
teekening en kleur der vederen bij de mannetjes
en de wijfjes van valken, sperwers, wouwen en
andere roofvogels! Daarenboven ziet men bij deze
vogels de merkwaardige bijzonderheid dat de wijfjes
de mannetjes in grootte overtreffen; de wijfjes zijn
wel een derde gedeelte grooter dan de mannetjes;
daarom dragen deze laatsten bij de jagers en valkeniers den naam van tiercelet. Bij de zangvogels hebben de mannetjes alleen het vermogen
van te zingen, de wijfjes niet. En hoe dikwijls
ziet men niet dat de mannetjes kammen, sporen en
dergelijke aanhangselen hebben, die bij de wijfjes
in 't geheel niet gevonden worden. Er zijn sommige
vlindersoorten waarvan de eene sexe vleugels heeft
en de andere niet, behalve nog vele andere groote
verschillen in gedaante, kleur, enz.
Doch een van de opmerkelijkste voorbeelden van
zulk een onderscheid tusschen de sexen is zeker dat
hetwelk wij bij de op bl. 396 afgebeelde vogels zien.
Bij deze nieuwzeelandsche vogels is namelijk bij
het mannetje de bek van middenmatige lengte en
bijna recht, terwijl die van het wijfje wel eenmaal
zoo lang en zeer krom is, zooals uit onze afbeelding duidelijk blijkt. In dit zeer opmerkelijke geval
zou het mannetje bij de tandsnaveligen en het
wijfje bij de dunsnaveligen gerekend moeten worden. Gould, die deze vogels het eerst beschreven heeft,
maakte wel is waar de fout niet van deze vogels
tot twee verschillende orden te brengen, maar
kon toch niet nalaten er twee verschillende soorten van te vormen: hij noemde het mannetje Neomorpha crassirostris} en het wijfje Neomorpha acutirostris.
Door Gray werd deze vergissing weldra aangetoond,
en later door Gould zelven bevestigd. In het pracht-
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werk van dien vogelkenner,
Birds of Austra- van graan en insekten. De inboorlingen geven ellia, waaruit wij vroeger ook reeds eene beschrijving kander de staartvederen van deze vogels ten geschenontleend hebben, (zie bl. 201) lezen wij dat de ke. Zij zijn niet zeer schuw, en zelfs zoo weinig dat

Ncomorpha gouldi, mannetje en wijfje.

Nieuw-zeelanders dezen vogel Ellia noemen, en dat men hen gemakkelijk met een stok kan doodslaan.
hij slechts op de heuvels in den omtrek van de havenDe boomtak waarop de vogels op onze afbeelplaats Nicholson voorkomt. De neomorphen leven ding gezetenzijn, is van den Corynocarpus laevigata.

EEN P O R T R E T DOOR REMBRANDT.

Dit schoone portret behoorde vroeger in de verzameling van het paleis Manfrini, zeker de belangrijkste van alle particnliere verzamelingen van
Venetie, maar sedert die verzameling verspreid
geworden is, schijnt het onbekend te zijn waar dit
portret gebleven is. In 1807 is het door Longhi
gegraveerd, en naar die gravure heeft Smith het
in zijn catalogus van de werken van Rembrandt
beschreven, doch den persoon dien het, voorstelt
niet genoemd. Dit zelfde is ook het geval met eene

menigte portretten van Rembrandt die in de catalogi genoemd worden: portret van een grijsaard,
van een jongeling, van een onbekende en dergelijke onbepaalde aanduidingen meer, en die men
genoodzaakt is aan sommige bijzondere kenmerken
te onderscheiden, zooals hier op deze schilderij de
handschoenen in de rechterhand, den hoed, of het
opengeslagen boek op de tafel enz.
Doch al mag het waar zijn dat men gevaar loopt
die portretten zonder naam met elkander te ver-
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warren, als men er naar zoekt in de catalogi van ooit gedaan heeft? Omdat niets wat hij ziet hem
verzamelingen of verkoopingen, dit is niet mogelijk onverschillig is; de schijnbaar onbeteekenendste kleimeer, zoodra men in de gelegenheid geweest is om nigheden worden dan tot groote waarheden, in de
een dier scliilderijen eenigen tijd met aandacht te kleinste voorvallen ontdekt hijfijne nuances of verbeschouwen, want dan laat het zulk een scherpen borgene trekken van het karakter. Het leelijke en
en duidelijken indruk op den geest na, dat men gemeene zelfs, de lompen der ellende, de stempel
het niet meer met een ander kan verwarren, even- door de ondeugd op het gelaat gedrukt, hij maakt
min als men in zijne herinnering de gezicliten der er schoonheden van, omdat hij hen ziet als een dichter
personen verwart, waarmede men eenigen tijd heeft die voelt, die het leven ziet en waarneemt zooals
het is.
omgegaan.
Rembrandt heeft zijne portretten op onderscheidene wijzen geschilderd: nu eens is zijne manier
TANDEN EN KIEZEN.
vlak, net en nauwkeurig, en gaat hij tot in de kleinste
De oude vermaning "Ken u zelven" die een
details, dan weder schijnt hij als't ware zijne kunst
grieksch
wijsgeer reeds boven den ingang van een
te verbergen en schildert hij in een paar stoute,
der
tempels
van Griekenland geschreven heeft,
breede penseelstreken een beeld dat schijnt te leven.
Charles Blanc zegt: de portretten van Rembrandt vindt men herhaald in elk boek dat slechts min of
geven stof tot nadenken, omdat zij zelven schijnen meer op het gebied van opvoeding, zelfvolmaking,
te denken. Niet slechts zijn het wonderen van licht zedeleer enz. te huis behoort. De meeste menschen
en bruin, van teekening en van uitvoering, maar zelfs brengen het evenwel in de kennis van zich zelven
de nationaliteit van den persoon, zijn stand in de niet ver, ten minste in een lichamelijk opzicht niet:
maatschappij, zijn temperament, zijn moraliteit, alles of zij het in een moreel opzicht wel doen, willen
blinkt in die portretten door. En de schilder die wij hier nu niet onderzoeken. Vraag eens, niet aan
zoo geheel willekeurig zijne costumen kiest als hij u zelven, want gij weet het, vooronderstel ik,
een historie schildert, doet dat volstrekt niet zoo- wel, maar aan uwbuurman, mits hij geenanatoom,
dra hij een bepaald persoon schildert. De staatsman, of geneeskundige, of dierkundige is — "Hoeveel
de geneeskundige, de burgemeester, de schilder, tanden hebt gij?" Ik zou een weddingschap durde goudsmid, de geleerde, elk model van Rembrandt ven aangaan dat hij u geen antwoord op die
wordt gekarakteriseerd door zijn gewaad en zijne vraag kan geven; ja, ik zou durven wedden
omgeving, de ziel spreekt uit de gelaatstrekken, dat hij niet weet te zeggen hoeveel tanden hij
de gewoonten van den persoon, de innigste gevoe- heeft, zonder eerst met den vinger in zijn mond
lens verraden zich door het eene of andere plooitje zijne tanden te tellen. Met den algemeenen naam
in de huid, in de houding der oogleden, in den tanden bedoelen wij hier natuurlijk snijtanden,
blik der oogen, en dat is het juist wat zijne por- hoektanden en kiezen, alles namelijk. Hy weet niet
tretten zoo levend maakt. Het inwendige vuur dat eens te zeggen hoeveel tanden hij behoort te hebhen bezielt verlicht hen nog meer dan de zonne- ben; hij weet ook niet eens of hij wel ooit het hem
straal, waarvan de meester zich een penseel heeft toekomende getal gehad heeft; hij weet niet eens
gemaakt. Rembrandt drukt het leven uit door de of zijn verstandskiezen er al zijn of nog niet; hij
gedachte, en de personen van zijne schilderijen kun- weet niet eens precies hoeveel hij er reeds mist;
nen met den wij sgeeruitroepen: "ikdenk, dus ben ik." en hoeveel van die hij heeft er nog gezond en
Maar hoe komt het dan dat er zulk een groot hoeveel er ziek zijn, dat is of hoi of afgebrokkeld.
verschil is in de gelijkenis, dat er zooveel graden Ik zou daarop durven wedden, zei ik, natuurlijk
zijn in de kunst om een portret denkend of, zooals in de vooronderstelling dat hij geen dentist, geen
men zegt, sprekend te maken; hoe komt het dat zelfs chirurgijn of geen zooloog is. Gij merkt dus dat
bij de grootste kunstenaars, die toch alien even er aan de zelfkennis van uw buurman nog iets ontgoed gewoon zijn om de natuur te zien, alien even breekt.
De mensch wordt geboren zonder tanden: er
goed in staat om haar nauwkeurig weer te geven?
En hoe komt het dat die van Rembrandt zoo le- zijn wel enkele gevallen opgeteekend van kindevend zijn ? Omdat de zelfde persoon of het zelfde ren die met een of twee tanden gewapend ter
voorwerp van zooveel verschillende kanten te zien wereld kwamen, zooals bij voorbeeld het kind dat
is, als er verschil is in de karakters van hen die later Willem de Veroveraar zou heeten, maar dit
hen waarnemen, in de gemoedsstemming van het zijn zeker groote zeldzaamheden. Eerst nadat het
oogenblik, in de gewone richting van hunne ge- kind zes of zeven maanden oud geworden is,
dachten. Omdat hetgeen den een treft soms niet krijgt het zijn eerste tanden. Onderzoekt men de
eens door den ander bespeurd wordt, omdat ieder- kaken van een kinderlijkje ontleedkundig, dan
een slechts voelt hetgeen hem treft, en slechts at- blijkt het dat er in elke kaak een aantal cellen
drukt hetgeen hij gevoeld heeft.
of vliesachtige zakjes gelegen zijn, waaruit de
En waarom schildert Rembrandt zoo als gee ander tanden zullen ontstaan. Die zakjes liggen op twee
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rijen: de eene rij zal zich tot de eerste of melk- die tot hiertoe gelijk gebleven zijn zooals zij
tan d e n ontwikkelen, de tweede tot de b 1 ij v e n d ein het eerst waren , beginnen zich nu te onttanden. Gewoonlijk ontwikkelen de twee middenste wikkelen; er komen beenpuntjes in, al meer en
snijtanden zich het eerst, namelijk of in de al meer, en de tand begint zich te vormen of
boven- of in de onderkaak: daarna komen de op te schieten, zooals men dat noemt. Wat is daar
twee andere middenste snijtanden te voorschijn, van het gevolg? Dat de kroon van den nieuwen
zoodat het kind nu vier tandjes heeft, onder en tand drukt op den wortel van den otiden, want
boven twee. Als dezen er eenigen tijd geweest zijn, de kiemblaasjes der beide rijen zitten vrij nauwkomen er weer vier tanden te voorschijn, namelijk keurig vlak boven elkander. Door die drukking
onder en boven naast elken middensnijtand een; wordt de wortel van den melktand belet in het
nu zijn er acht, boven en onder vier. Dan komen opnemen van voedsel, dat is van nieuwe stoffen
de vier eerste kiezen, in elke kaak boven en die hem door de bloedvaten van de kaken worden
onder een; daarna de vier tweede kiezen, en toegevoerd; hij wordt nu geabsorbeerd, opgeslorpt
nu eerst worden de opengeblevene ruimten tus- in onze taal. Ik zou hier het woord absorbeeren
schen de vier buitenste snijtanden en de vier eerste niet gebruikt hebben, als wij maar een goed
kiezen gevuld, en wel door devier hoektanden. hollandsch woord er voor hadden: opslorpen geeft
Zoo heeft het kind dus nu gezamenlijk twintig tan- ons zoo een idee van een oester opslorpen uit de
den: acht snijtanden, acht kiezen, en vier hoek- schelp, en zoo gaat het in 't geheel niet met den
tanden: alien dragen den naam van melktanden, wortel van den melktand in de kaak: integendeel,
zijn zeer wit, glad en geregeld, en het kind is hij wordt langzamerhand, deeltje voor deeltje geondertusschen een jaar of drie of vier oud gewor- absorbeerd, opgenomenin den kring der stofwisseling
den. Zoo blijft alles nu totdat het kind onge- die in elk levend lichaam onophoudelijk plaats heeft.
veer zeven jaar oud is, en dan begint het zoo- Zoodoende verliest de kroon haar steun: het tandje
genoemde wisselen der tanden. Wat is dat, wordt los, wordt eindelijk nog slechts door het
en waarom verliest het kind zijne melktanden, tand vieesch vastgehouden, en valt er ten laatste
en krijgt anderen daarvoor in de plaats? Om deze uit, of, met een draadje er om, trekt men heter
vragen te beantwoorden, moeten wij even zien wat wel eens uit, als 't wat lang duurt voordat het
een tand is.
van zelf of door het bijten in een appel of in een
Een tand is een zeer hard, beenachtig lichaam, boterham uit de kaak valt. Dat zulke uitgevallene
dat uit beenstof bestaat, en gedeeltelijk bedekt wisseltandjes dus geen wortel hebben, spreekt
is met een stof die men glazuursel of email noemt. van zelf.
Binnen in den tand is een vrij nauwe, zoogenoemde
In de plaats van elken wisseltand komt nu
mergholte. Het email bedekt slechts het gedeelte een blijvende tand, en gewoonlijk gaat dit vervan den tand dat buiten de kaak uitsteekt, name- schijnen van blijvende tanden in de zelfde orde
lijk het gedeelte dat men de kroon noemt, terwijl als die waarin de melktanden verschenen zijn,
het gedeelte dat in de kaak verborgen zit, de hoewel er vele uitzonderingen op dien regel voorwortel geheeten wordt. De kroon van de snijtan- komen. Zoo regelmatig van vorm en zoo wit en
den is beitel- of wigvormig; die van de hoektan- glad de melktandjes waren, zoo rimpelig, breed en
den driehoekig; en die van de kiezen min of geelachtig zijn niet zelden de nieuwe blijvende
meer vierkant, plat en met knobbels bedekt, die tanden.
door ondiepe groeven van elkander gescheiden
Als wij dit alles nu zoo nagaan, zouden wij op
zijn. De wortel van de snijtanden is spijkervormig; het denkbeeld kunnen komen dat er voor de twintig
die van de hoektanden ook, doch langer en dikker melktanden, twintig blijvende tanden in de plaats
dan die van de snijtanden; en de kiezen hebben kwamen: dit is echter het geval niet; er komen
alien twee wortels, behalve de derde en vierde twee en dertig blijvende tanden in plaats van de
kiezen van de bovenkaak aan weerszijden, die twintig eersten. De beide rijen kiemblaasjes die zich
drie wortels hebben. Zoo zien onze tanden er uit. nu tot tanden beginnen te ontwikkelen, bestaan
Er is nog veel meer over te praten dan ik hier niet elk uit tien, maar elk uit zestien blaasjes. De
gedaan heb, doch voor ons tegenwoordig doel is twaalf nieuwe tanden die er nu bij komen, zijn
het bovenstaande genoeg.
in elke kaak aan weerszijden de drie achterste
Wij hebben boven gezien dat er twee rijen tand- kiezen. De verwisseling van de snijtanden en
kiemen in de kaken van een jong kind gevonden eerste kiezen loopt vrij spoedig af; die van de
worden. Uit de onderste rij van de bovenkaak en hoektanden duurt langer; nog langer die van de
uit de. bovenste rij van de onderkaak zijn de twin- tweede kiezen, welke soms in 't geheel niet getig melktanden gegroeid, die wij zagen dat tot beurt; en vrij lang duurt het, soms wel totdat
ongeveer zevenjarigen leeftijd in stand blijven. het kind twaalf tot veertien jaar oud is, eer het
Maar de bovenste rij tandblaasjes van de boven- niet slechts alle kiezen heeft, maar zelfs eer het
kaak en de onderste rij van de onderkaak, alien behalve de vier achtersten bezit. Die vier
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achterste kiezen noemt men vrij algemeen schertsenderwijs de verstandskiezen, omdat de meeste
menschen die kiezen zeer laat, soms wel eerst op
twintig- tot vijfentwintigjarigen leeftijd krijgen.
Hoe komt het dat die laatste kiezen zoo langzaam en soms in't geheel niet ontwikkelen? Eenvoudig omdat er geen plaats voor haar is. Boven
hebben wij reeds gezien dat de blijvende tanden in den regel veel breeder zijn dan de melktanden. Door die grootere breedte nu wordt niet
zelden alle ruimte in de kaak zoo volkomen opgevuld
dat er in 't geheel slechts zes en twintig of acht
en twintig tanden plaats kunnen vinden, en in dit
geval ontwikkelen zich de achterste tandkiemblaasjes
niet. Zoodra er echter ruimte komt, schieten zij op:
dit ziet men soms als er een kies uitgetrokken is.
Niet zelden meent de patient eenigen tijd daarna
dat hij op die zelfde plaats een nieuwe kies terug
krijgt. Dat dit evenwel onmogelijk is, spreekt van
zelf. Ziet men echter goed toe, dan blijkt het dat
de achterste kies zich vertoont, en dat zij de kiezen die voor haar staan naar voren dringt, zoodat
de opening waarin de uitgetrokkene kies gezeten
heeft, gedeeltelijk dicht geduwd wordt. Dat zeer late
ontwikkelen van de achterste kies is soms wel eens
zeer aangenaam. Ik heb eens bij een meisje van
twee en twintig jaar alle kiezen met de tandkassen
en een gedeelte van den bovenrand der onderkaak aan
de linkerzijde weggenomen, wegens eengezweldat
zich over dat gedeelte van de kaak, en wie weet tot
waartoe dreigde uit te breiden. De operatie gelukte
zeer goed, en de wond genas naar wensch. Een
week of tien later kwam die patient mij vertellen
dat zij weer een knobbeltje op de kaak voelde,
en dat het haar ook pijn deed. Bij onderzoek bleek
het mij weldra dat het in 't geheel geen nieuw
verschijnsel van de vorige ziekte was, maar eenvoudig dat er een nieuwe kies bezig was om door
het tandvleesch heen te dringen, en dat dit moeielijk ging omdat juist op die plaats het likteeken
van de vorige operatie zich bevond. Met een kleine
insnijding kwam ik de kies te hulp, en nu heeft
die patient aan de eene zijde slechts een kies,
maar een beste — en dat is de vroeger niet ontwikkelde verstandskies.
Nu moeten wij nog even over het tandenwisselen
spreken. Als het daarmede gaat zooals ik boven
gezegd heb, en dat de natuurlijke gang is, dan
komen ook de blijvende tanden even geregeld te
zitten als de melktandjes gezeten hebben. En toch
zien wij zooveel menschen waarbij de tanden over
elkander heen, scheef en gedraaid of soms wel
dubbel zitten. Hoe komt dat? Door twee oorzaken,
en wel door een die wij kunnen wegnemen, en
door een waar wij niets aan kunnen doen. Ik wil
opzettelijk hierover spreken omdat het wel mogelijk
is dat de eene of andere huismoeder die kinderen
van zes- tot achtjarigen leeftijd heeft, dit opstel

leest: als dat het geval is, zal zij daaruit kunnen
zien dat, als hare kinderen, volwassen geworden,
ongeregelde tanden hebben, zij misschien zullen
zeggen: "mijn moeder heeft er niet voor gezorgd
dat mijne tanden geregeld kwamen te zitten;" en
in de tweede plaats zal zij er uit kunnen leeren
dat het ook het geval kan zijn dat er niemand te
beschuldigen is als de blijvende tanden niet geregeld
geplaatst zijn: de moeder niet, de chirurgijnniet,
die de kinderen gezien heeft toen zij tanden verwisselden, kortom niemand, behalve misschien
hun grootvader of overgrootvader. Hoe kan de
overgrootvader het helpen dat zijn achterkleinkind
slechtetanden heeft? Straks het antwoord op deze
vraag; eerst over de ongeregelde tanden die de
schuld van de moeder zijn.
De blijvende tanden, zagen wij boven, ontwikkelen zich in de kaak, drukken op den wortel van
den melktand, deze wordt daardoor geabsorbeerd,
de kroon wordt als 't ware uit het tandvleesch
geduwd, en de nieuwe tand komt precies op de
plaats waar de oude gezeten heeft. Maar zoo gaat
het nu juist niet altijd: het gebeurt wel dat de
nieuwe tand niet precies tegen den wortel van den
ouden drukt, maar er bij langs groeit. Wat is daarvan het onvermijdelijke gevolg? Dat de oude tand
te lang zitten blijft, en dat hij als een hinderpaal
op den weg van den nieuwen werkt, dat is als
een wig waardoor de nieuwe van zijn pad wordt
afgedrongen. Dat die nieuwe tand, als zulks gebeurt, op een verkeerde plaats of scheef of dwars
moet komen, laat zich gemakkelijk genoeg begrijpen. En dit is nu juist het geval waarin de moeder het helpen kan als het kind geen "mooie tanden"
krijgt. Wat moet zij doen? Zij moet een chirurgijn
laten komen en hem verzoeken alle melktanden
die de blijvende tanden kunnen hinderen, uit te
trekken; zoodra hij bespeurt dat zij hinderlijk zijn,
uittrekken, anders niets: dienst doen zij niet meer,
want de kroon is er niet zelden reeds afgerot of
afgesleten, en de wortel is toch meestal gedeeltelijk
weg, en bovendien los. En dat het waar is dat de
nieuwe tand soms een beletsel in den ouden vindt,
blijkt hieruit dat de wortel van den ouden tand
somtijds door den nieuwen zoodanig gekanteld wordt,
dat hij door het tandvleesch heendringt: dan zit de
oude tand bijna dwars op het pad van den nieuwen,
hoe zal deze ooit goed op zijn plaats in de rij komen?
En hoe komt het nu dat vele menschen slecht
geplaatste tanden hebben, zonder dat de moeder
of de heelmeester te beschuldigen is? Het kan
gebeuren, en zelfs gebeurt het niet zelden, dat de
oude tanden, de melktanden, ruimte genoeg in
de kaak hadden om zich behoorlijk te rangschikken, terwijl dit met de nieuwen in 't geheel niet
het geval is, want zij zijn, zooals ik boven reeds
tweemaal zei, in den regel veel breeder dan de
ouden. Als dit het geval is, dringen en duwen
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zij elkander zoolang totdat zij niet verder groeien, pakken op den rug het land afloopende en hier en
en dan blijkt liet dat, bij voorbeeld, zes tanden de daar zich vestigende; Engelschen die ons kwamen
ruimte hebben ingenomen waar acht moesten zit- leeren hoe wij spoorwegen en waterleidingen moesten; wat wonder nu dat de twee laatsten binnen ten maken; Italianen als schoorsteenvegers en
of buiten de rij een plaatsje zoeken? Maar dit kan rookverdrijvers; enkele Denen, Zweden, Russen
niemand helpen: de moeder kan niet helpen dat zelfs; en denk daarbij nog eens aan onze betrekde nieuwe tanden van haar jongelui zoo breed wor- kingen met Oost en West: hoevele Nederlanders
den, en de chirurgijn kan niet helpen dat er geen gingen er naar Java en Suriname, en kwamen
ruimte genoeg in die kaken is voor die breede terug met kinderen die voor de helft maleisch of
javaansch of creoolsch bloed in de aderen hadden.
tanden.
Maar de grootvader of overgrootvader of een Nu, al dat volk van zoo verschillende rassen en
nog oudere heer is daarvan misschien de schuld, stammen heeft zich onderling vermengd: de zoon
heb ik boven gezegd: en zie hier hoe dat moge- van een Italiaan en een friesche moeder is getrouwd
lijk is. Ik sprak eens met een mijner collega's te met de docliter van een Engelschman en een
Haarlem over de vele slecht geplaatste tanden die zeeuwsche moeder; de dochter van een Deen
men in ons land aantreft, en hij gaf mij het denk- en eene duitsche is getrouwd met den zoon van
beeld dat hier volgt. De zaak wordt er mijns inziens een Franschman en een javaansche moeder, enz.
zoo volkomen door verklaard, dat ik niet geloof enz. Maar, zal men zeggen, wat doet dit alles nu
dat wij naar een andere verklaring behoeven te tot de tanden die niet wel geregeld staan : ik
zoeken. En juist in ons land vinden wij misschien meende dat wij over tanden spraken en niet over
meer dan ergens elders op de wereld de bewijzen den scorrie-morrie-oorsprong van ons volk. Zeker,
maar zoo komen wij op het punt waar ik u brenvan hetgeen wij hier zullen bespreken.
Wij, Nederlanders, wat lui zijn wij eigenlijk? gen wilde. Zijn al die verschillende menschenEen bijzondere stam van menschen, een volk rassen die ik boven even opsomde, volkomen aan
onderscheiden van anderen in het eene of andere elkander gelijk? Wel neen; het eene ras heeft
opzicht? Wel neen: wij zijn eigenlijk een samen- een krommen neus, en het andere een wipneus;
raapsel van allerlei natien en tongen. Autochtonen, de eene stam heeft een breed voorhoofd, en de
menschen die in een land oorspronkelijk te huis andere een smal; de eene familie heeft een platte,
behooren, zijn wij volstrekt niet; ons land lag breede kin, en de andere een smalle, spitse. Nu,
nog diep' onder de wateren van den oceaan toen wat gebeurt er nu als zulke hoogst verschillende
het grootste gedeelte van Europa reeds lang be- menschen met elkander trouwen? Dat de kinderen
woond was. Toen de rivieren en de zee zooveel veelal in het eene opzicht op den vader en in
slijk en zand aangevoerd hadden dat er hier en het andere op de moeder gelijken. Zoo vindt men
daar in de zee die tegen Munsterland en Westfalen in ons land menschen met italiaansche oogen in een
aanspoelde, ondiepten en banken ontstonden, en drentsche tronie; of met een spaanschen neus
toen die banken eindelijk zoo hoog werden dat er boven een zeeuwschen mond. Zoo komt het dat
met gewoon hoogwater hier en daar drooge plek- het kind van een Duitscher met zijn breede onderken ontstonden, afgewisseld door poelen en moeras- kaak en breede snijtanden, en van eene fransche
sen, en vooral toen de zee zooveel zand opgeworpen vrouw met haar smalle kin en kleine tandjes, de
had dat er een duinreeks op de kust gevormd smalle kaak vertoont van zijne moeder, en daarin
was, toen begrepen sommige wilde stammen, Friezen, krijgt de breede tanden van zijn vader; tanden
Batavieren, Kaninefaten en zulke lui, dat zij wel namelijk die veel te breed worden om ruimte
in dat land van water en poelen en moerassen, in genoeg te kunnen vinden in de kaak, en zie, zij
die vochtige, mistige en koude luchtstreek konden groeien over elkander heen, of gaan scheef en
gaan wonen. Later kwamen er nog onderscheidene dwars zitten. Nu, dat kan de moeder niet helpen,
andere volkstammen en familien bij, uit Duitsch- en de chirurgijn ook niet, maar de overgrootvader
land, Belgie en elders. Al die verschillende menschen die een Pruis was — wat deed hij een dochter
bleven echter niet elk op een hoekje gronds wonen; van een refuge tot vrouw te nemen!
zij trouwden met elkander, een Batavier misschien
Doch als het waar is dat het kruisen der rassen
met een Friezin, een Frank met een meisje uit in ons land de oorzaak van het gebrek is waarover
den stam der Kaninefaten. Zoo ontstond er een wij hier spreken, dan moeten de menschen die niet
gemengd volkje. En later , wie weet op te sommen van een gekruist ras afstammen, goed geplaatste
van waar er al menschen zijn gekomen in Neder- tanden hebben, dat spreekt van zelf. Nu is het in ons
land! Spanjaarden, onder Filips den Tweede, of land bijna onmogelijk, ten minste zeer moeielijk,
liever zoolang de tachtigjarige oorlog duurde; om menschen te vinden die van ouder tot voorFranschen, als refuges na de herroeping van het ouder onvermengd gebleven zijn; doch op enkele
Edict van Nantes, of als emigres tijdens de revo- plaatsen zijn er toch nog zulken. De Zandvoorters,
lutie in 't laatst der vorige eeuw; Duitschers met bij voorbeeld, trouwen zeker hoogst zeldzaam met
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anderen, misschien eens met een katwijksche, of
scheveningsche, maar ik heb niemand te Haarlem
kunnen vinden die een enkel voorbeeld wist dat
een zandvoorter visscherman ooit een meisje uit
Haarlem getrouwd had, hoewel beide plaatsen dicht
genoeg bij elkander liggen. De Markers trouwen
zeker ook niet dikwijls met andere meisjes als met
die van hun eiland. En zie, het is algemeen bekend dat de visschers op onze kust en op onze
eilanden over het algemeen zeer goede en goed
geplaatste tanden hebben. Ik weet wel dat er zijn
die dit aan het eten van visch toeschrijven — op
welken grond weet ik evenwel niet — maar waarom
zou het niet te danken zijn aan het niet gecroiseerd zijn, en waarom zouden de slechte en scheeve
en zwarte en holle tanden en kiezen van de meeste
Nederlanders niet te wijten zijn aan het kruisen
der rassen in ons land?
VOGELS, PLANTEN EN INSEKTEN.

De vogels — niet de tammen, maar de wilden —
vormen een zeer in het oog vallende en belangrijke
trek in de stoffage van het landschap, zooals de
schilders zeggen, en zijn niet minder belangrijkin
een geografisch opzicht, hetzij wij het oog vestigen op hun onmiddellijken, als wel op hun middellijken invloed. De vogels hebben een onmiddellijken
invloed op den plantengroei door het zaaien en Jiet
opeten van zaad, en zij hebben er eenmiddellijken
invloed op door het vernielen van insekten die
schadelijk, of, in sommige gevallen, voordeelig voor
het leven der plant zijn. Als wij dus een zaadzaaienden vogel vernietigen, beletten wij de verspreiding van een plant, en als wij een vogel dooden
die het insekt dat hij opeet, verteert, bevorderen wij
de verspreiding van een plant. De natuur beschermt
de zaden van wilde planten krachtiger dan die
van tamme planten. De graankorrels worden volkomen verteerd als zij door vogels ingeslokt worden,
maar de kiem van kleine steenvruchten en van
vele wilde planten blijft ongedeerd, en wordt misschien zelfs tot krachtiger groei geprikkeld door
de scheikunde der natuur in de maag van den vogel. Het vermogen van te vliegen en de rustelooze
bewegingen van den vogel stellen hem in staat
groote zaadkorrels veel verder ergens heen te
brengen dan door den wind kan geschieden. Een
goed vlieger kan kersepitten laten vallen duizend
mijlen ver van den boom waaraan zij gegroeid zijn.
Bij Albany in Noord Amerika heeft men eenige
jaren geleden duiven geschoten, die onrijpe rijstkorrels in den krop hadden, en die zij niet anders
verkregen konden hebben als eenige uren te voren
op een afstand van zeven- of achthonderd mijlen.
Een havik die zulk een duif vangt en verteert,
kan met de beenderen en veeren van de duif ook
de nog ongedeerde rijstkorrels uit den krop van

de duif werpen uit zijn eigen maag, op een afstand
van tien breedtegraden van de plek waar de rijstkorrels gegroeid zijn, en zoodoende is het voorkomen
van alleen staande planten op plaatsen waar hare
aanwezigheid anders onverklaarbaar schijnt, vrij
gemakkelijk te verklaren. Er is een groote klasse
van zaden, door de natuur bijzonder geschikt gemaakt om door dieren verspreid te worden. Ik meen
dezulken die zich door middel van haakjesof door
een kleverig vocht hechten aan het haar of den
wol der dieren en aan de vederen der vogels, en
zoodoende gebracht worden overal waar hunne
levende voertuigen goedvinden zich heen te begeven.
Bovendien zijn er zoogdieren en vogels die zaad
begraven in den grond, wel is waar volstrekt niet
met het doel om de plant daardoor te verspreiden,
maar duidelijk zonder doel, zooals de hoenders die
het zaad in den grond scharrelen, of zooals de
eekhoorn met het doel om het tot voorraad voor
den winter te bewaren.
Een ongelukkig zeer populaire dwaling vergroot
de schade veel die door de vogels aan den oogst
van granen en tuinvruchten wordt toegebracht. Zeer
vele vogels waarvan men in het algemeen vooronderstelt dat zij zeer groote hoeveelheden zaad
van verbouwde planten verteeren, voeden zich echter
hoofdzakelijk met insekten, en zoeken de graanvelden op, niet om de graankorrels maar om de
eieren, larven en poppen en volkomene insekten die
zooveel schade doen aan den oogst. Dit feit is zoo
goed bewezen door het onderzoek van de magen
van eene menigte vogels in Europa en Amerika,
op onderscheidene tijden van het jaar, dat het
niet langer betwijfeld mag worden, en het is zelfs
hoogst waarschijnlijk dat zelfs de soorten die min
of meer graan verteeren, dien diefstal meer dan genoeg vergoeden, en boete doen door het vernielen
van insekten die nog veel grootere verwoestingen
zouden aangericht hebben. Prof. Treadwell van Massachusetts bevond dat een halfvolwassene spotlijster
in de kooi op een dag acht en zestig regenwormen
opat, wegende samen bijna anderhalfmaal meer
dan de vogel zelf, en een ander was te voren uit
gebrek gestorven, ofschoon hij dagelijks acht of
tien wormen kreeg, of ongeveer twintig ten honderd van zijn eigen gewicht.
Van het boven gezegde, namelijk dat zaadetende
vogels ook tevens groote verwoesters van schadelijke dieren zijn, hebben wij nog andere bewijzen
als door het onderzoek van de maag. De waarneming
heeft bewezen dat in vele gevallen de uitroeiing
van wilde vogels gevolgd is door een groote vermenigvuldiging van schadelijke insekten, en aan
den anderen kant dat deze laatsten zeer in getal
verminderd zijn door het beschermen en de vermenigvuldiging van de vogels die hen verslinden.
Vele belangwekkende feiten van dezen aard zijn
er door de natuurkundigen verzameld. Michelet zegt
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dat een paar musschen in een enkele week vier hij had van het gebruik dat de boeren van Produizend en drie honderd rupsen en schildvleugelige vence van hun nieuwe vrijheid maakten: "Men zou
insekten naar hunne jongen in het nest braehten. denken dat elke vuurmond in geheel Provence aan
En laat ons nu eens zien wat wij in een engelsch 't werk was om elken vogel zonder onderscheid te
godsdienstig dagblad, the Record van den 15 d e a vernielen. Vijf- of zesmaal daags vliegt er een prop
December 1862 lezen: het is een artikel ingezon- voorbij mijn ooren, of valt in mijn rijtuig. De verkladen door een persoon die zich noemt A real friend ring van de Assembled dat iedereen vrij is om op
to the farmer, "een ware vriend van den landman." zijn eigen land te jagen, heeft een onverdragelijke
u De musschenclub van Crawley. Gepas- wolk van jagers over geheel Frankrijk verspreid.
seerden woensdag had het jaarlijksche diner plaats De verklaring spreekt van schadevergoedingen aan
in de George-Inn. De eerste prijs werd toegekend de seigneurs, maar het gemeen doet zijn voordeel met
aan den heer I. Redford Worth die in het afge- de intrekking der jachtwetten, en gaat zijn gang."
De fransehe revolutie bewerkte het zelfde in andere
loopene jaar 1467 musschen gedood had. De heer
streken.
De toen ontstane gewoonten zijn erfelijk
Heayman ontving den tweeden prijs, voor 1448
geworden
in Europa. Daardoor is het gemeen, het
doode musschen; de heer Stone den derden voor
982. Totaal: gedoode musschen 11944. Oude vogels domme gemeen, gewoon geworden om maar op alles
te schieten wat leven heeft op het veld. En niet
8663, jongen 722, eieren 2556.
Dit dappere trio van vogelaars en hunne minder het gemeen alleen, maar zelfs menschen die niet
gelukkige — of liever minder ongelukkige — maar gaarne bij het gemeen gerekend zouden worden,
daarom niet minder schuldige kameraden, heeft doen het zelfde. In Maart van dit jaar gingen een
zekerlijk een heele hoop graan gered van het ge- paar studenten zoo 't heette op de jacht, dat is
vaar om door de gulzige musschen verslonden te zij gingen met een geweer en kruit buiten de stad.
worden, maar elk der bijna twaalfduizend uitge- En toen zij terug kwamen, hadden zij een musch
komene en niet uitgekomene vogels, dus opgeofferd en een vink geschoten. Of het ook noodig is dat
aan een kinderachtige ijdelheid en een dwaasvoor- men nu en dan eens wijze op het nut dat de vogels
oordeel, zou een half mud tarwe gered hebben door doen in de huishouding der natuur!
de insekten te vervolgen die dat graan vernielen. De
heeren Redford Worth, Heayman en Stone moesten
veroordeeld worden om de waarde van het brood
dat zij zoo volkomen vernield hebben, te betalen
aan de arme wevers van Lancashire, en het is te
hopen dat weder een Byron dien musschenmoord
moge geeselen met de roede der satire, even gestreng als de eerste Byron den vorst der liengelaars,
Walton, hekelde in de welbekende regels:

DE MENSCH EN HET ROOFDIER.

Het roofdier en de roofvogel, hetzij op het land
of in het water, gaan slechts op de jacht, en jagen
niet langer dan als zij den prikkel van den honger
gevoelen; hunne verwoestingen worden beperkt door
de behoeften van hun maag, en zij vernielen niet
doelloos wat zij niet kunnen verteeren. De mensch,
integendeel, gaat van daag uit hengelen ommorgen
The quaint, old, cruel coxcomb in his gullet
wat te eten te hebben: hij vangt en droogt milliShoud have a hooJc, and a small trout to pull it.
oenen kabeljauwen op banken van Newfoundland,
De groote vijandschap van het gemeene volk van opdat de nauwgezette katholiek van de kusten
Europa tegen de kleine vogels, is bekend. Hier der Middellandsche zee iets hebben zal om de
ware veel merkwaardigs te vertellen van de woede natuurlijke behoefte van zijn maag te stillen in
die de Italianen bezielt tegen alle vogels, vooral de de vasten van het volgende jaar. Dit visschen in
kleine zangvogels; bij duizenden nemen die vogels, het eene en eten in het andere jaar, is evenwel
als ze trekken, hun weg langs de geheele lengte van zulk een groot kwaad niet: grooter is het dat alle
Italie; bij duizenden vallen daar de nachtegalen, hof- visscherijen van den mensch zoo gebrekkig ingeen rietzangers als slachtoffers van der Italianen richt zijn, dat er noodzakelijk veel visch nuttemoordzucht. Ook op de vlakke velden bij Leipzig loos verloren moet gaan, en niet door den mensch
vindt eene le'euwerikenmoorderij in 't groot plaats, gebruikt kan worden. Niet slechts tijdens de vangst,
doch het spreken hierover bewaren wij voor een vol- maar vooral bij het zouten, rooken en droogen van
gende keer. Die vijandschap van het gemeen tegen de visch ter verzending, en ook op reis naar andere
kleine vogels is gedeeltelijk een verwijderd uitwerk- plaatsen, in de pakhuizen en winkels, kortom
sel van de reactie door de jachtwetten ontstaan. Toen overal gaat hetzij door roekeloosheid, hetzij door
de jachtwetten in Frankrijk plotseling opgeheven onhandigheid, een gedeelte van de opbrengst der
werden, begon het geheele volk in eens een vernie- visscherij verloren — veel kleintjes maken een
lenden veldtocht tegen elke soort van wild gedier- groote. Jammer, dat dit spreekwoord vaak zoo
te. Arthur Young schreef op den 30sten Augustus weinig ter harte genomen wordt.
1789, kort nadat de Assemblee nationale de jacht
vrij verklaard had, een klacht over den last dien

De steeiiareiid.

D E AREND.

De arend wordt de koning der vogels geheeten,
zooals de leeuw den naam van den koning der dieren
draagt. Wie noemen den arend zoo ? De natuurkenners niet; zij ontdekken niets koninklijks in den
arend: zij zien in den arend niets als een grooten dagroofvogel, wiens snavel aan den wortel recht is, en
zonder inkeping of tand in den rand van debovenkaak; een roofvogel wiens vierde slagpen de langste
is, wiens pooten tot aan de teenen bevederd zijn,
en die tusschen de buitenste teenen een kort spanvlies heeft. Wie noemen dezen vogel dan den koning
der vogels ? Dichters, zoowel in proza als in rijmpjes.
Doch eigenlijk, hoewel zij wel den arendbedoelen,
noemen zij dat dier niet met den naam dien de
natuurkenners hem gegeven hebben: zij noemen hem
den adelaar: ja nog meer, in sommige gedichten
leest men van "een adelaar die de zon in het aangezicht vliegt." In de heraldiek spreekt men van
een adelaar, en in de natuurlijke geschiedenis van

een arend: de adelaar is op het pruisische en het
russische en andere wapens en vlaggen geschilderd.
De Franschen, hoewel zij voor adelaar en arend
het zelfde woord gebruiken, maken toch wel degelijk
onderscheid tusschen die verschillende voorwerpen:
de arend is un aigle, en de adelaar is une aigle.
Verbeeldt u een vliegenden adelaar die in het aangezicht van de zon vliegt, en gij zult mij toestemmen*
dat zulke rijmelaars eigenlijk door zulke praatjes
de wetenschap in het aangezicht slaan.
Steen arend, Aquila fuha) is de naam van'den
boven afgebeelden roofvogel. Hij is een der grootste
thans levende roofvogels, en overtreft alle andere
valken in grootte, stoutheid en moed, in een woord
in het vertoonen van alle karaktertrekken van het
roofdier. Zie hem daar zitten op een rotspunt: zijn
geheele voorkomen drukt het gevoel van onafhankelijkheid en onbevreesdheid uit, dat een gevolg
moet zijn van het bezit van groote lichaamskrach-
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ten, scherpe zintuigen en uitnemende vliegkracht.
Doch de heldere glans van zijn groot, goudkleurig
oog verraadt maar al te duidelijk zijne nooit verflauwende opmerkzaamheid op hetgeen hem omringt, en zijne wildheid die zich onder een rustig voorkomen verbergt. Een oogenblik is hem genoeg om uit de volkomenste rust in de snelste
beweging over te gaan; onbegrijpelijk snel schiet
hij neder op een argeloos, in de laagte zich bevindend dier, grijpt het met onweerstaanbaar geweld,
verscheurt het met zijne vreeselijke klauwen en
snavel, of voert het naar boven, naar zijn nest,
tot voedsel voor zijn gebroed. Listig en voorzichtig vermijdt hij elk gevaar en ontwijkt den strijd
zoodra hij bespeurt dat hij de zwakste zou
zijn. Zijn ver klinkend geschreeuw vervult alle
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omstreeks 1716, toen Martin die eilandgroep beschreef, door steenarenden bijna uitgeroeid waren.
Hij schijnt meer door het gezicht dan door den
reuk zijne prooi te bespeuren, want terwijl hij
zelf met nauw merkbare vleugelslagen zoo hoog
in de lucht zweeft, dat hij door het menschelijke
oog ter naauwernood bespeurd kan worden, ziet
hij den vogel die zich in het loof der boomen verschuilt.
Nooit vindt men den arend in troepen vliegen:
nooit anders als bij tweeen, een mannnetje en een
wijfje, en ofschoon er verscheidene paren in den
zelfden omtrek nestelen, hebben zij toch nooit gemeenschap met elkander. Mannetje en wijfje blijven, naar het schijnt, gedurende het geheele leven
bij elkander. Vroeg in de lente beginnen zij met het

Een arendshorst.

andere vogels* met schrik, want geen van alien
kan een vijand wederstaan, die zelfs eene ree in
stukken rijt, en in korten tijd zoo ver opeet dat
slechts de grootste beenderen overblijven; die eene
patrijs in een paar beten verslindt; die met onmiskenbaar welbehagen het warme bloed in zijne
keel laat loopen, en slechts bloed, maar nooit
water drinkt. Geen dier beneden de grootte van
eene ree is voor zijn aanval zeker, want hij versmaadt zelfs hamsters, lemmingen en muizen niet,
als hazen en jonge herten ontbreken. Welke verwoestingen hij kan aanrichten op plaatsen waar
slechts weinige met de jacht vertrouwde menschen
leven, bewijst het door Pennant aangehaalde voorbeeld van het tot de Orkaden behoorende eiland
Rum, waar de in de 17de eeuw zeer talrijke reeen

bouwen van een nest, horst geheeten, in Duitschland en het overige Midden-Europa op hooge eiken
en dennen, in Schotland eh Noorwegen op ontoegankelijke rotspunten. De horst bestaat uit eenige,
zonder orde opeengehoopte takken en twijgen,
en geeft den jongen niet veel beschutting. De takken en struiken waaruit het nest bestaat, liggen
zelfs zoo ongeregeld door elkander heen, dat het
schijnt alsof de bloote steenrots een gemakkelijker
ligplaats voor de jongen moest opleveren dan dat
ruwe nest.
Het gedeelte van de horst dat door de jongen
ingenomen wordt, is betrekkelijk klein, het grootste gedeelte van het nest dient tot een soort van
aanrechtbank waarop de vogels, hazen, lammeren
en andere dieren nedergelegd worden, die door
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de ouden gedood en naar de horst gebracht zijn. dat het wijfje steeds laag bij den grond zwerft,
Somtijds is de voorraad van voedsel in het nest zeer terwijl het mannetje hoog boven haar zweeft, en
groot, maar soms zijn de ouden. ook genoodzaakt nederstort op de dieren die aan het wijfje ontonophoudelijk op de jacht te gaan. De jongen zijn komen of door haar opgejaagd worden. Slechts
zeer gulzig, en als er in den omtrek geen kudden watervogels kunnen, door schielijk te duiken,
schapen zijn, is de taak om hen van voedsel te ^ den arend ontkomen, alle anderen, zelfs kleinere
voorzien voor de ouden zeer zwaar, vooral als zij valken, worden hem ten buit.
Bijna de geheele aarde is de woonplaats van
bijna geschikt zijn om het nest te verlaten. Het
verplegen der jongen moet dus de ouden veel moeite den steenarend. Op de eilanden rondom Schotland
kosten, want het duurt langen tijd, en vereischt leeft hij in grooten getale, waar hij zelfs schade
eene groote hoeveelheid voedsel, dat soms van zeer doet aan de zwijnenfokkerij ; vervolgens in de Schotgroote afstanden gehaald moet worden; desniette- sche Hooglanden en de bergen van West Moremin geschiedt het met ijver en volharding. Een land, en eindelijk in de onbebouwde bergachtige
iersche geschiedschrijver verhaalt dat een paar streken van het noorden van Ierland. In Frankboeren een geruimen tijd lang van het wildbraad rijk is hij in de Pyreneen en in Auvergne niet
geleefd hebben, dat zij uit een arendshorst wisten zeldzaam, en wordt alle jaren in de bosschen van
te stelen, zoodra de ouden zich verwijderd hadden. Fontainebleau geschoten. In ons vlak en boomloos
In de eerste weken na het uitkomen der jongen land wordt hij hoogst zelden gezien, maar des te
scheuren de ouden het aas in kleine stukken, en meer in Zweden, Noorwegen, Duitschland en Zwitverdeelen de bloedige brokken onpartijdig tusschen serland. Volgens Osten is hij over het grootste
hun gapend en schreeuwend kroost. Later evenwel, gedeelte van Azie en zelfs van Indie verspreid.
als de bek van de jongen sterk genoeg geworden Sykes noemt hem onder de vogels van Deccan.
is, werpen de ouden het aas eenvondig voor hen Volgens Wilson bewoont hij Noord-Amerika van
neder, en de jongen zelven scheuren het in stukken. den poolkring tot Carolina, doch behoort daar tot
Gewoonlijk wordt de horst op een ontoegankelijke de zeldzame vogels. Richardson meent dat de in
plaats gebouwd, bij voorkeur op een vooruitstekende de Rocky-Mountains nestelende arend geen andere
rots, ongeveer ter halver hoogte van een steilen soort als onze europeesche steenarend is; hij zegt,
rotsmuur, en liefst als er, boven, een anderrotsblok dat de arend den inboorlingen als een symbool
zoo uitsteekt dat het nest van boven niet te zien van kracht en moed dient, en dat zij arendsvederen
is, alsof de arend weet dat een mensch zich aan voor een zeer vereerend sieraad houden. Met zijne
een touw kon laten zakken en het nest berooven. vederen versieren zij de bekende vredespijp of
Dat uithalen van een arendsnest is overigens een kalumet, en waardeeren arendsvederen zoo hoog,
zeer moeielijk en gevaarlijk werk, en wel geschikt dat men gevallen kent waarin zij voor de staartom de spierkracht, den moed en het zenuwstelsel vederen van een arend een zeer deugdzaam paard
van wie het doet op de proef te stellen, want als gaven. In welken graad ook europeesche volken
de arenden den roover ontdekken, vallen zij hem de idee van macht en majesteit in den arend veraan, en houden niet op voordat hij of weder naar wezenlijkt zien, wordt bewezen door het gebruik
boven geklommen of verpletterd naar beneden is dat zij van zijne beeldtenis als veldteekens en
wapenborden gemaakt hebben. De grieksche godengevallen.
leer
verhief den arend tot den bestendigen geleiMaar al gelukt het den stoutmoedigen jager het
nest te bereiken, dan zeker bevalt het hem niet der van den beheerscher der goden, en maakte
erg. De neusgaten van den arend mogen zeer dienstig hem tot den bewaarder des bliksems.
zijn voor zijn ademhaling, zijn reuk is zekerlijk
Gelijk die van vele roofvogels is ook de levensniet heel fijn. De stank die uit een bewoond arends- duur van den, steenarend zeer lang. Volgens Klein
nest opstijgt, is volkomen onuitstaanbaar, want de had men omstreeks het midden der vorige eeuw
jonge arenden zelven zijn ver van welriekend, en te Weenen een steenarend die reeds 104 jaar in de
bij hun eigenen stank komt nog die van het vleesch gevangensehap had doorgebracht. Volgens een kranen bloed der gevangene dieren die in de horst lig- tenbericht werd er op den 26sten Oct. 1844 in Frankgen te verrotten. Zelden worden er meer dan drie rijk een arend geschoten, die een gouden ring om
vuilwitte met helderbruin gevlekte eieren, en nooit den hals droeg met het opschrift: Caucasus patria,
meer dan twee met een geelachtig dons bedekte Fulgur nomen, Bodcynslci dominus mihi est, 1750.
jongen in de horst gevonden.
De ondervinding heeft geleerd dat de arend onOfschoon de steenarend altijd een zeer moedige tembaar en voor africhting onvatbaar is, doch
en wreede vogel is, is hij toch nooit stoutmoediger Thomson weerspreekt in zijne "Bijdragen tot de
dan wanneer er jongen in de horst zijn. Gedurende fauna van Ierland" die bewering, en verhaalt van
den broeitijd jaagt het mannetje alleen: zoodra een omstreeks Belfast door hem waargenomenen
echter de jongen uitgekomen zijn, gaan beide arend, die door zijn heer opgelaten werd, uit de
ouders op de jacht. Men wil bespeurd hebben, hoogte terstond naar beneden kwam, en zich ge-
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hoorzaam op den arm zijns meesters nederzette,
zoodra hem daartoe het teeken gegeven werd; het
is waar, hij was als nestvogel gevangen, onder
de menschen opgevoed en eerst eenige jaren oud.
Of de arend die door Kirgizen en Tartaren tot
de jacht op rendieren enz. gebezigd wordt, tot
de zelfde soort behoort, is niet zeker, maar veeleer te betwijfelen.
Bekend is het dat de meeste roofvogels van
kleur en teekening der vederen veranderen naarmate van den leeftijd en de sexe. Dit is ook met
den steenarend het geval. Voiwassene mannetjes
zijn zwartbruin van kleur, met roestkleurige, smalle
en spitse vederen aan het achterhoofd en den nek.
De staartvederen zijn dwarsgestreept, aschgrauw
en zwart, aan den wortel en aan de punten wit.
De snavel is blauwachtig; de washuid is geel; de
teenen zijn met drie schildjes bedekt; de iris is
vuurrood; de vleugelspitsen reiken niet tot aan
het einde van den staart. Hij is van de punt des
snavels tot aan het staarteinde 34 tot 36 duim
lang, en heeft een vlucht van 80 tot 86 duim.
Het iets grootere wijfje is eveneens gekleurd, hoewel iets helderder. Soms dwaalt de steenarend uit
de bergachtige streken af en komt in de vlakten,
waar hij zich anders niet ophoudt. Dit gebeurt somtijds zelfs tot in ons land. Zoo werd er in 1851
een steenarend bij's Gravenhage geschoten, en eenige jaren later een bij Groningen.

UITROEIING VAN WATERDIEREN.

Het is niet waarschijnlijk dat de mensch met al
zijne begeerlijkheid en al zijne vernielingsmiddelen
er ooit in zal slagen om eene soort van zoutwatervisschen volkomen uit te roeien: maar anders is
het met de zoogdieren die in zee leven. Een ten
minste, Steller's zeekoe, Rhytina StelLeri,
reeds uit de rij der levende wezens verdwenen,
en de groenlandsche walvisch, de walrus, de zeeleeuw en andere groote zoogdieren die in het water
of als amphibien leven, zoowel als de meeste visschende viervoetige dieren, gelijk de otter en de
bever, zijn min of meer op het punt om den zelfden
weg op te gaan, namelijk uitgeroeid te worden
door den mensch. Steller's zeekoe werd voor het
eerst in 1741 door Europanen op het Berings-eiland
gezien. Het was een groot waterzoogdier, wegende
niet minder dan acht duizend pond; het schijnt bij
uitsluiting de eilanden en kusten in den omtrek
van de Beringstraat bewoond te hebben. Zijn vieesch
was zeer smakelijk, en de plaatsen waar dit dier
leefde, waren zeer toegankelijk uit de russische
kolonien in Kamtsjatka. Zoodra het bestaan en de
aard van dat dier en de overvloed van pelsdieren

(zeeotters) in de zelfde wateren bekend geworden
waren aan de bewoners van die volkplantingen,
na de terugkomst van de mannen die de expeditie
van Bering hadden overleefd, werd er een zoo
verwoede jacht gemaakt op het groote dier van
die streken, dat in den loop van zeven en twintig
jaren de zeekoe die door Steller in 1741 als uiterst
talrijk werd beschreven, volkomen uitgeroeid werd,
zoodat er sedert 1768 niet een enkel levend individu
gezien is.
De verschillende soorten van zeehonden zoowel
in de zeeen van het noorden als van het zuiden,
de walrus en de zeeotter zijn reeds zoo sterk in
getal afgenomen, dat zij weldra het lot van de
zeekoe zullen ondergaan, als zij ten minste niet
door wetten beschermd zullen worden, streng genoeg, en door eene politie krachtig genoeg om die
wetten te handhaven, en die dieren dus voor de
gloeiende begeerlijkheid van hunne vervolgers te
beschermen.
SOEP VAN MEIKEVERS.

Op bl. 268 hebben wij over meikevers gesproken:
ter aanvulling van het daar gezegde diene het
volgende. In het Magazin fur Staatsarzeneikunde
geeft Dr. Schneider, onder het opschrift Soep van
meikevers, het volgende recept:
De meikevers, waarvan men dertig stuks op
eene portie rekent, worden, zoodra zij gevangen
zijn, afgewasschen, daarna in een vijzel fijngestampt,
in boter gebraden, en met bouillon gekookt, vervolgens doorgezeefd en met geroosterd brood op
tafel gebracht. Slechte bouillon wordt door de
meikevers zeer goed, en een goed klaar gemaakte
meikeversoep is smakelijker, lekkerder en krachtiger dan kreeftensoep. Zij is aangenaam van geur,
isen bruinachtig van kleur, zooals de dekschilden van
meikevers. Ook zonder bouillon en slechts in water
gekookt geven de meikevers, zoo bereid als boven
gezegd is, een goede, krachtige soep. Men neme
echter geen meikevers die eikenbladeren gegeten
hebben, daar dezen een samentrekkenden bij smaak
hebben. Het is niet waar dat de meikevers prikkelende eigenschappen bezitten: zij zijn slechts
voedzaam, meer niet. De. confituriers leveren tegenwoordig gesuikerde meikevers, en men eet thans
geconfijte meikevers bij het dessert. Elk wien men
een meikeversoep voorzet, zonder hem vooraf
te vertellen wat het is, eet haar met smaak. Als
men iemand hiermede wil bedriegen, doet men
eenige kreeften in de soep; zij wordt dan rood
van kleur, en voor een heerlijke kreeftensoep gehouden, vooral als er eenige kreeftestaarten in
drijven.
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KENNIS EN KNST.

DE PLATAANBOOM VAN B O E J O E K D E R E .

De Candolle verhaalt in zijn Physiologie vege-er doorheen kan gaan, en de bladerenkroon van
tale, dat er in het dal van Boejoekdere, een paar dezen schoonen boom is zoo groot, dat hij eene
uur gaans van Constantinopel, een plataanboom oppervlakte van 160 vierkante ellen beschaduwt.
staat waarvan de stam tot aan de onderste takken Het is onbekend hoe oud deze boom is. Op de
eene hoogte van 30 el, en van onderen een om- onderstaande plaat ziet men eene afbeelding van
vang van 50 el heeft. De stam is hoi, zoodat men dezen in geheel Turkije beroemden boom.
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