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„ pictus, 110.
Philaletha, 107.
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Parthenogenesis, 87.
Sago, 210.
Pashur, 405.
Sagopalm, 210.
Passiefijzer, 150.
Sagrijn, 26.
Patsjoeli, 406.
Sagus farinifera,
210.
Pauk, chromatische, 165.
Salmo lagocephalus, 144.
„ geschiedenis van de, 158.
Sandalen, 132.
gewone, 162.
Sapphokolibri, 198.
hongaarsche, 159.
Sars, Michael, 147.
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Satan, 337.
Saturnia, 86.
Saturnus, boom van, 216.
Schelpzand, 393.
Schepen der Ouden, 139.
Scheuchzer, 387.
8childadder, 151.
Schimmelplantje, 290.
Schoenen, 132.
Schollevaar, 375.
Schranderheid, 343.
Schrobben, 319.
Schrijfinkt, 202.
Schwartzer, Sebald, 92.
Scyllium canicula, 23.
Scincus officinalis, 231.
Sea-mats, 153.
Sehfeld, 107.
Sekondeslinger, 329.
Sendivogus, 106.
Sequoia, 395.
Serciaria mori, 86.
Setorrius, Alexander, 106.
Sherry, 39.
Syllabus, 47.
Synagoge, 213.
Sinai, 305.
Skink, 231.
Slaap, 202.
„ der planten, 135.
Slakkehuis, 370.
Slangenbezweerder, 151.
Smart, 212.
Snik, 141.
Snoek, 54.
Sobieski, wapenrusting van , 288.
Soda-creek, 7.
&ophora japonica, 137.
Spee, 35.
Speelkaarten, 334.
Speelvogel, 97.
Sperwer, 362.
Sphinx, 84.
Sphinx van den oleander, 85.
„ van de wolfsmelk, 86.
Sphyrna zygaena, 25.
Spiegel, 228.
Spiegelijzer, 150.
Spinax acanthias, 25.
Springkever, 167.
Springtij, 114.
Squalus fulgens , 168.
Staafdiertjes, 204.
Staat, 135.
Staatsverband, 134.
Statistiek, uitkomsten van, 238, 246, 257 ,
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Steenkoolwerkers, engelsche ,33.
Stekel, 60.
Stelsel, metrische, 311.
„ tiendeelige, 311.
Stermol, 5 2.
Sterren, licht van* de, 7.
Strand wolf, 33.
Strix cunicularia, 404.
Stroom, galvanische, 19.
Stroomen, thermo-electrische, 295.
Strossmayer, 47.
Struisvogelnesten, 3.
Struisvogelveeren, 263.
Swinden, Van, 330.
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Tabakrooken, 154.
Tabula smaragdina, 79.
Talent, 311.
Talpa coeca, 51.
„ europaea, 49.
„ micrura, 51.
„ wogura, 51.
Tambour de Basque , 158.
Tamboerijn, 158.
Tanner, 35.
Tapiocca, 210.
Tarok, 334.
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Teelaarde, 394.
Tegel, 393.
Tegenzegel, 335.
Pelegraafplateau, 155.
Teneriffe, Piek van , 223.
Teniers, David, 304.
Thnrneisser, 112.
Tympanum, 158.
Tinea vulgaris, 353.
Tintinnabula , 158.
Typen, parijsche , 232, 244, 319.
ritillatio, 87.
Tongsteenen, 24.
Topaaskolibri, 198.
Topazen, karmozijnroode, 7.
Tredmolen, 285.
Trias, 391.
Iridacna gig as, 395.
„ safranea , 395.
Trilobiten, 394.
Trypoxylon aurifrons1 177.
Trochilus chrysalophus, 198.
„ chrysurus, 198.
„ colubris, 198.
cora, 198.
„ forficatus, 196.
, 198.
„ Gouldi, 198.
minimus, 198.
w
„ pella. 198.
recurvirostris, 198.
sappho, 198.
Trorn, 158.
i, fransche, 160.
„ perzische, 160.
„ zwitsersche, 160.
Trommelholte, 370.
Trommelvlies, 370, 383.
Troois, pond, 311.
Trompetboom, 257.
Tripe!, 204.
Tsjoektski, 342.
Tnimelaar, 217.
Tasculum, 66.
Tij, dood , 114.
Tijgerwolf, 82.

u.
TIrwesen, 156.
Vsufur , 111.

V.
Vaderland, 134.
Vagevuur, 340.
Valentinus , Basilius , 92.
Vallisneria spiralis, 407Yalluikspin, 133.
Yampyr, 219.
Vanessa polychloros , 71.
„ urticae, 71 •
Vederen, bandel in, 263.
Veronese, Paolo Caliari, 396.
Verrotting, 282.
Viscacha, 403.
Villanovus, 91.
Visscher, Cornelis , 335.
Vitis sylvestris, 38.
„ vinifera, 38.
Vitriool, blauw, 329.
Vlakte, 221.
Vloed, 114.
Vloedgolf, 115.
Voet, grieksche, 311.
„ romeinscbe, 311.
Vogels, handel in, 206, 214.
Vogelspin, 198.
Vogezenzandsteen, 392.
Volk, 135.
Volte de provence, 288.
Voornaam, 308.
Vork, 3.
Vos, amerikaansche, 226.
„ gewone, 225.
Vronweboot, 143.
Vuursteenen, 216.
Vijgeboom, indische, 240.

w.
Wachtpost, 148.
Wachtpost bij de Gallen, 247.
Wagens met zeilen, 53.
Walghvogel, 402.
Walnoten, 312.
Walpurgisnacht, 18.
Wals, 288.
Warrnte van de zon, 200.
Wasschen enbaden, 273,286,294.
Water, samenstelling van, 211.
Waterdoop, 308.

Wealden, 392.
Wederdoop, 308.
Weervoorspellingen, 403.
Weerwolf, 366.
Wegen, 302.
Wespen, huizenbonwende, 177 .
Wier, Johannes, 34.
Windhondje, spaanseh , 319.
Wolf, 366 , 378.
Wolfsmaand, 367.
Wijn , 38.

IJ.
IJsberg, 142, 363.
IJsplant, 7.
IJstijd, 138.
IJsveld, 142.
IJsvogel, gewone, 169.
IJsvos, 226.
TJzer, 150.
„ pyrophorisch, 150.
„ vuurdragend, 150.

Z.
Zalm, 144.
Zalmvisscherij, 144.
Zandsteen, bonte, 391.
Zee, lichten der, 167.
Zeeengel, 25.
Zeelt, 353.
Zeestranden, oude, 99.
Zegel, 335.
Zetmeel, 208.
Ziekendoop, 308.
Zilverfasant, 109.
Zilvervos, 226.
Zirknitz, meer van, 375.
Zon, gewicht van de, 168.
„ warmte van de, 156.
Zoogdieren, holengravende, 403.
Zuid Amerika , bossehen van, 81.
Zwaneveeren, 263.
Zwartvos, 226.
Zwavelijzer, 150.
Zwavelzuurijzer, 150.
Zwerfblokken, 142, 393.
Zijdeworm, 86.
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G E Z I C H T S B E D R O G.

De fraaie gravure waarmede wij den jaargang 1871
van Kennis en Kunst openen, geeft ons gereede
aanleiding om te spreken over een zeer opmerkelijk gezichtsbedrog waaraan ongetwijfeld alle menschen onderworpen zijn. Wij bedoelen het gezichtsbedrog ten opzichte
van de grootte van de maan, of liever van de sehijnbare grootte van dat heraellichaam. De teekenaar van
de plaat heeft een maan geteekend wat grooter dan de
koppen van de uilen die op een boomtak zitten: hij ziet
1871.

dus de maan grooter dan een kop van een uil op eenigen afstand gezien. Zien alle menschen de maan even
groot? Zeker niet. Om dit te onderzoeken vrage men
eens aan eenige menschen: hoe groot ziet gij de maan?
namelijk niet cle maan als zij jnist boven den horizon
verschijnt, en zich dan niet zelden zoo groot als een
molensteen of een slijpsteen vertoont, — op dit punt
komen wij later terug — maar hoe groot ziet gij de voile
maan hoog in de lucht op een helderen avond? De
1
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meesten zullen antwoorden: "zoo groot als een tafel- vervolgens vragen: als een tafelbord op welken afstand
bord" ; enkelen zeggen: "als een boterhambordje" ; en gezien? En in 't algemeen zal men antwoorden: "als
sommigen noemen integendeel de maan zoo groot als een op tafel staand tafelbord, op ongeveer 50 centieen kleine ronde spiegel of als een groote ronde schotel, meter van ons oog".
Welnu, het is een kolossale dwaling te meenen dat
enz. Laat ons zien hoe dit verschil ontstaat, of liever
lioe het gezicht van den mensch hem bedriegt in het de maan een schijnbare afmeting heeft gelijk aan die
beoordeelen van de schijnbare grootte van zekere lichamen. van een op tafel staand tafelbord, of zelfs van een ontWij alien zien de zon en de maan als twee bijna even grootebijtbordje. Dit willen wij aantoonen, namelijk dat het
schijven aan den hemel staan. De schijnbare grootte van die een dwaling is; want hoe en waardoor die dwaling onthemellichamen hangt natuurlijk af van de wezenlijke af- staat, is ons niet mogelijk aan te toonen, ofschoon wij
metingen van die bollen, en van den afstand dien zij er toch straks even over zullen spreken. Bezien wij de
van ons verwijderd zijn. De zon, die 1 400 000 maal dingen eens nauwkeurig. De maan heeft een diameter
grooter dan de aarde is, schijnt ons niet grooter te zijn van 34 minuten, dat is van ongeveer een halve graad
dan de maan, die niettemin slechts een tweehonderdste (een weinig meer). Wat is een graad? Het driehonderdvan het volumen der aarde heeft, dat is die vijftig maal zestigste gedeelte van een cirkel, van een omtrek , onkleiner is. Er zouden vijftig manen noodig zijn om een verschillig hoe groot die is. Onderstel dat de tafel waarbij
bol te vormen zoo groot als de aarde, en er zouden 50 wij dit opstel zitten te lezen, een ronde tafel is van
maal 1 400 000, of 70 millioen manen noodig zijn om 360 centimeter in omtrek, met een diameter dus van
een bol samen te stellen zoo groot als de zon. En zie, 4 m. 44, of een straal van 57 centimeter. Als wij den
ofschoon zij dus 70 millioen maal kleiner is, schijnt de rand van de tafel verdeelen in centimeters, dan zal elke
maan ons toe toch zoo groot te zijn als de zon, omdat centimeter of elke ruimte tusschen twee verdeelingen gezij slechts 60 aardstralen of 96 000 mijlen van 4 ki- lijk zijn aan een graad.
lometer van de aarde verwijderd is, terwijl de zon 37
Nu, als men op den rand der tafel een schijfje pamillioen mijlen van 4 kilometer of 23 000 aardstralen pier zoo groot als de ware schijnbare grootte van de maan
van ons afstaat. De afstand der maan van de aarde zou willen leggen, dan zou het, wel verre van zoo groot
is slechts het 000259 =tu gedeelte van den afstand der te zijn als een tafelbord, zoo klein moeten zijn dat het
aarde van de zon.
slechts de helfc van een van die afdeelingen zou bedekken, de helft van een graad, de helft van 4 centimeter, dat is 5 millimeter ruim.
De maan en de zon schijnen ons dus zoo groot te
zijn als een erwt van ongeveer 5 millimeter diameter,
geplaatst op 57 centimeter van ons oog. In plaats van een tafelbord , een schijfje kleiner dan het kleinste ouweltje.
Neem een dun potlood, zet het met het niet afgesneden
Wij, aardbewoners, zien den zon aan de hemel in einde op papier, en trek er met de pen een cirkel omeen hoek van 34' 3 , en de maan van 34' 8'. Dit zijn heen, zoo dicht mogelijk aan het potlood: dat cirkeltje
de gemiddeide schijnbare grootten. Daar hunne afstan- is zeker nog grooter dan de ware schijngestalte der maan.
den van de aarde elk oogenblik veranderen, schijnen En om de juiste grootte te krijgen van het schijfje pabeide hemellichamen nu eens wat grooter en dan weer pier 't welk zoo groot is als de maan voor het oog van
wat kleiner clan die gemiddelden. Daardoor komt het den aardbewoner, trek een streep op papier ter lengte
dat, als de maan voorbij de zon trekt, zij nu eens juist van 57 centimeter, en daarnaast een andere, even lang,
even groot is als de zon, en voor een oogenblik een to- maar die aan het eene einde de eerste raakt, en aan
tale eclips veroorzaakt, dan weder iets grooter is , en een het andere einde iets meer dan 5 millimeter er van vertotale eclips verwekt die verscheidene minuten duurt; dan wijderd is, zoodat beide lijnen samen een zeer scherpen
weder kleiner is , en een ringvormige of annulaire eclips hoek vormen. Trek dan tusschen de uiteinclen van die
te weeg brengt, waarbij de stralende zonnescliijf aan alle twee lijnen een cirkeltje, en gij hebt precies de grootte
kanten cle donkere schijf der maan als een lichtende ring van de maan en de zon voor het oog van den waarnemer op aarde. De 57 centimeter van de lijnen zijn onomringt.
Nu keeren wij terug tot onze vraag, hoe groot ziet geveer cle lengte van den arm van den mensch. En om
gij de maan ? en tot het daarop gegevene antwoord van zich te overtuigen dat werkelijk de maan en de zon door
cle meeste menschen: "als een tafelbord". Dit antwoord ons gezien worden ter grootte van zoo'n klein schijfje,
is evenwel niet voldoende. Immers een tafelbord, gelijk en niet zoo groot als een tafelbord, neme men eerst
elk ander voorwerp, heeft geen volstrekte of absolute een tafelbord, en houde dat met uitgestrekten arm naast
schijnbare grootte. Zijne schijnbare grootte hangt af van de maan: men zal zien dat beide voorwerpen veel in
den afstand waarop men het ziet. Daarom rnoet men grootte verschillen ; vervolgens een theeschoteltje; en ook

De diameters van de zon en van de maan staan tot
elkander als de getallen 108556 en 273. Het zelfde
is het geval met hunne omtrekken; de omtrek van de
maan is ongeveer 400 maal kleiner dan die van de zon.
Maar aan den anderen kant, de maan is ongeveer 400
maal dichter bij ons dan de zon, en zoo komt het dat
beide hemellichamen ons even groot schijnen te zijn.
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dit is nog veel te groot; dan een gulden, en het lijkt
D E V O R K.
er nog niet op, nu een stuivertje, en ook dit is nog
veel te groot, en eindelijk een schijfje papier zoo groot
Wij, die nooit anders als met vorken gegeten hebben,
als het cirkeltje, 't welk gij om uw potlood hebt gezouden ons geschokt kunnen voelen bij het denkbeeld,
trokken, hond het voor de maan, en zie — zij wordt
dat Pericles en Aspasia zonder vork aten, en broodvolkomen geeclipseerd.
korstjes in de plaats daarvan in hun voedsel doopten ,
Nog een ander bewijs: iemand die nooit de maan
terwijl zij die korstjes, als zij al te vochtig vverden,
door een teleskoop heeft gezien, en voor het eerst dat
onder tafel wierpen, waar gretig toeziende honden hen
hemellichaam ziet door den zoeker van dat werktuig,
opsnapten.
De vork is inderdaad eene uitvinding van
roept bijna altijd onwillekeurig uit: u he, wat is de maan
den nieuweren tijd. Schoon zij in Engeland haar grootste
klein, zij is niet grooter dan een ouweltje!" en dat
volmaking bereikte, werd zij niet door het praktische
niettegenstaande de zoeker van den teleskoop tienmaal
engelsche genie uitgevonden. Zij werd het eerst in Italie
vergroot. Hij ziet dus de maan tienmaal vergroot, en
gebruikt in de laatste helft der vijftiende eeuw. In de
toch komt zij hem veel klein er voor dan met het bloote
zestiende eeuw werd zij aan het fransche hof als eene
oog gezien, of liever clan hij zich verbeeldt de maan
schitterende nieuwigheid ingevoerd, en eerst in 1608
te zien.
door Thomas Corjat naar Engeland overgebracht.
En als de maan opkomt, zien wij haar soms zoo groot
als een molensteen boven den horizon verschijnen. Neen,
wij verbeelden ons dat zij dan zoo groot is; wij zijn
DE MAALTIJDEN DER JODENook dan slachtoffers van een gezichtsbedrog. Neem een
De Joden beschouwden het avondeten als den vooreenvoudigen koker of maak een koker van uw hand, en
naamsten maaltijd, en aten gewoonlijk niet vdordat het
zie er door zoodat gij niets anders ziet als de maan almorgengebed was gedaan. Op den Sabbath werd gecn
leen, en . . . de maan krijgt in eens weer haar gewone
ontbijt gebruikt. Voor en na het eten werden de hangrootte van een tafelbord ongeveer.
den gewasschen en een dankgebed gedaan. Vleesch en
Nu nog een enkel woord ter beantwoording van de groenten werden op borden rondgediend, en de gasten
vraag: hoe komt het dat wij ons zelven zoo bedriegen? voorzagen zich met de vingers of met broodkorsten van
Een enkel woord slechts, want ik stel mij voor dit punt de hoeveelheid die zij verlangden. In den oudsten tijd
later uitvoeriger te bespreken, en nog een menigte an- zaten de Joden aan tafel, maar later ontstond ook bij
dere voorbeelden aan te halen. Zeer heldere voorwerpen
hen de gewoonte 0111 op divans neer te liggen. Vele
komen ons voor niet slechts dichter bij te zijn dan zij
vleeschsoorten waren verboden, b. v. dat van alle
in werkelijkheid zijn, maar zij schijnen ons ook vergroot
dieren die hun natuurlijken dood gestorven of door
als zij op een donkeren grond gezien worden, gelijk het
andere dieren gedood waren, of die, door menschenhangeval is met de maan aan den donkeren hemel. Het
den gedood, slechts een klein gedeelte van hun bloed
tegenovergestelde is het geval met een zwart voorwerp
verloren hadden. Dat ook varkensvleesch verboden was,
op een zeer lichten grond. Dat verschijnsel noemt men
behoeft wel niet gezegd te worden. Ook het gebruik
irradiatie; door irradiatie schijnt de maan ons zoo
van hazen en kameelen, ezels en honden, vele vogels
veel grooter toe dan zij eigenlijk voor ons zichtbaar is.
en sommige visschen, en van alle kruipende dieren was
En de schijnbare grootte van de opkomende maan is
niet geoorloofd.
niets anders als een gevolg van de vergelijkingen die wij
onbewust maken tusschen groote voorwerpen van bekende
S T R U I S V O G E L N E S T E N .
afmetingen , zooals huizen, molens, torens, en de maan,
Men beweert dat verscheidene wijfjes van struisvogels
die, altijd veel verder van ons af geplaatst, ons voorkomt alsof zij afmetingen had die met die van de ge- hare eieren in een gemeenschappelijk nest leggen, en dat
de mannetjes de eieren uitbroeden. Le Vaillant telde
noemde voorwerpen vergeleken kunnen worden. En dat
dit zoo is, blijkt terstond als wij de opkomende maan door eens acht en dertig eieren in een struisvogelnest. De
een koker zien, en de beelden van huizen, molens, enz. zelfde reiziger en Sparmann hebben onderscheidene malen
mannetjes op het nest zien zitten, en de laatste vond
dus niet tevens ons oog treffen.
het
nest gevoerd met veeren van beide sexen.
En eindelijk om te bewijzen dat de irradiatie ons de
maan grooter vertoont dan zij werkelijk is, lette men
eens op de maan als zij bij heldere lucht in eerste of
laatste kwartier is. Dan zien wij de halve donkere schijf
veel kleiner dan de halve lichte: de verlichte helft schijnt
ons zelfs toe alsof zij een gedeelte van een grooteren
bol was dan de donkere helft.

HET

RIJSTPAPIER

Het zoogenoemde rijstpapier is niets anders als dunnc
bladen van het merg van de Oeschinomena paludosa
een plant tot de familie der peulvruchten of leguminosa
behoorende.

ONTMOETINGEN MET KAAIMANNEN.
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poeneeren hun vijand, en trekken hem op den oever,
om hem onder verwenschingen te dooden. Dit uitroeien
helpt overigens niets, daar de leeg gewordene plaats in
weinige weken door een anderen kaaiman weder ingenoDe stoffage van de braziliesche rivierlandschappen be- men wordt.
staat niet enkel nit watervogels. Somtijds ziet men ook
De kaaiman is te lafhartig om een mensch die op
een leelijken kop, met schilden bedekt, nit het water te zijn hoede is te grijpen. Aan den anderen kant is hij wijs
voorschijn komen. Het is een kaaiman die, tot aan de genoeg, om te weten of hij zonder gevaar iemand pakoogen in het water, op den loer ligt. Brazilie bezit drie ken kan. Een treurig voorbeeld van deze sluwheid besoorten van deze groote geharnasde hagedissen. De klein- leefde een reiziger bij Cai^-ara. De rivier was zoo laag,
ste soort, door de Indianen Jacare-Enrua genaamd, is dat de haven en badplaats juist tamelijk ver voor den
de zeldzaamste. Meer voorkomend dan deze kaaiman, die gewonen oever lag, en in het ondiepe en slijkerige water
niet langer dan 60 centimeter wordt, is de Jacare-Tinga, loerde een kaaiman. Ieder baadde met voorzichtigheid , en
met een lange smalle snuit, en een staart met zwarte de bangsten bleven op het strand, en goten het water uit
kringen. Ook hij is, in spijt van zijne lengte van 1,50 m. kalebassen over hun hoofd. Op dit oogenblik verscheen een
een dwerg in vergelijking van de Jcicare-Uasse, een groote boot met indiaansche mannen die het gelukkige
monster van 6 tot 7 m. lengte, en van rensachtigen einde van hunnen tocht op hunne manier vierden. De branomvang. Over dezen kaaiman zullen wij in onze mede- dewijnflesschen waren eindelijk leeg, en alien hadden
deeling spreken.
een beschut plaatsje gezocht, om de heetste uren van
Zooals de schildpadden verhuist ook de kaaiman ieder jaar. den dag tot uitslapen van hun roes te gebruiken, toen
In het regenachtige jaargetijde bezoekt hij de lage en een van de Indianen in zijn dronkenschap op de gedachte
overstroomde bosschen van het binnenland, en trekt zich kwam, een bad te nemen. Niemand zag hem naar het
in den drogen tijd in de groote rivieren terug. In de Ama- water toe wankelen , dan een luie Brazilier, die zijn hangzone-rivier ziet men ten tijde van hoog water nauwelyks mat niet wilde verlaten, en hem toeriep dat hij
een van deze dieren. In den iniddenloop van deze rivier, zich voor den kaaiman in acht moest nemen. De Indiaan
in de nabijheid van Abydos en Villa Nova, waar vele was reeds in het water, en die enkele getuige zag, hoe
meren zijn die door natuurlijke kanalen met de groote de ongelukkige struikelde, en hoe op 't zelfde oogenblik
rivier verbonden zijn en in het droge jaargetijde uit- een wijd geopende bek boven de oppervlakte verscheen,
drogen, begraaft de kaaiman zich in het slijk, en slaapt hem pakte, en onder de troebele golven trok. Een giltotdat de regentijd weder begint. Aan den bovenloop lende kreet: o mijn God! was het laatste levensteeken
van de Amazone, waar nooit een eigenlijke droogte is, van het slachtoffer.
blijft hij het geheele jaar levendig. In de wateren van
Die zelfde reiziger, wie wij dit ongelukkige geval hoorde Colimone zijn een menigte kaaimannen. Men ziet hen den vertellen, nam in de moerassen bij Cai9ara deel
meest altijd op den oever liggen, en de reizigers der aan een tocht, die ondernomen werd om schildpadden en
stoombooten vermaken zich met op die dieren te schie- visschen te vangen. Het wemelde van die twee soorten
ten. De meesten worden in de stille bochten aange- van dieren, maar ook de kaaimannen waren daar zeer
troffen, waar zij hunne met schilden bedekte lichamen talrijk. Toen het net op den eersten dag opgehaald werd,
bij elkaar dringen, zoodra zij een stoomboot hooren was er ook een kaaiman in. Niemand was bang voor
aankomen.
hem, en de eenigste bezorgdheid was, dat hij het net
De inboorlingen minachten den grooten kaaiman, en vree- misschien kon scheuren. Het bleef ongedeerd, en toen
zen hem te gelijk. Op een menigte plaatsen in het wa- men het opende, trok een jongen het gevaarlijke, maar
ter , die voor bad- en zwemplaatsen gebruikt worden, lafhartige monster bij den staart er uit, en sleepte het
loert een kaaiman op een hond, schaap of varken, maar wel honderd schreden ver door het slijkerige water op
versmaadt toch ook geen kinderen of dronkene Indianen. het land. Daar versloeg onze reiziger het met een dikken
De inboorlingen baden zich op zulke plaatsen derhalve stok. De kaaiman was geheel volwassen, en had door
met voorzichtigheid. Zij blijven in de nabijheid van den £en beet met zijn geduchte kaken, die wel een halve meter
oever, en zien voortdurend hoe de vloed is. Zien zij lang waren, een been van een man kunnen verbrijzelen.
den kop en rug van een kaaiman uit het water te voor- Eens werd het net naar visschen uitgeworpen, en weder
schijn komen, dan loopen zij eerst weg, als een be- ving men een kaaiman, maar toen een jonge van slechts
weging der golven achter den staart van het ondier 2 meter lengte. Met buigzame lianen bond men hem
hun zegt dat hij op hen aanzwemt. De mannen kunnen den bek en pooten, en legde hem in de boot, om hem
met de harpoenen zoo goed omgaan, dat zij zich van naar Cai$ara mede te nemen, en de honden op hem
iederen kwaden gast gauw kunnen bevrijden. Zij zijn er aan te hitsen. Op een opene plaats voor de kerk, niet
echter te lui en onbedacht voor, er eerst dan als er een ver van het water, gaf men hem de vrijheid. De honden
ongeluk gebeurd is, gaan zij in hunne Montarias, har- waren er al, en blaften oorverdoovend, maar geen een
ONTMOETINGEN

MET

KAAIMANNEN.

ONTMOETINGEN MET KAAIMANNEN.

waagde het nog om op den kaaiman los te springen, die
zijnerzijds groote vrees verried en, waggelende als een
eendvogel, in 't water zocht te ontkomen. Hij beet in
de stangen met welke men hem wilde afweren, en eindelijk sloeg men hem dood.
Gedurende een elfjarige reize in het Amazone distrikt zag en jaagde Henry Walter Bates, de beroemde
engelsche natuurvorscher, vele kaaimannen. Op de

j eendeeieren, hadden zij een elliptischen vorm en een
, schaal zoo hard als porselein, maar waren op de opper| vlakte ruw. Als men ze tegen elkander aanwrijft, ontstaat
| er een luide klank, waardoor men zegt dat men de
j moederdieren gemakkelijk lokt.
I Dit kaaimannenest werd in een streek, die aan kaaii mannen bijzonder rijk is, gevonden. Het naaste gewest,
I Catua, is een plaats waar de schildpadde-eieren door de
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jacht naar een jagoear die hem evenwel ontsnapte, zag
hij een dooden kaaiman, die zoo ver van het water lag,
dat hij slechts ter wille van het eierleggen zoo ver verhuisd kon zijn. Inderdaad vond men het nest niet ver
van de moeder, die de vervolgde jagoear in stukken
geschenrd, en reeds de helft er van had opgegeten. Het
was een kegelvormige hoop droge bladeren, en in het
midden daarvan lagen twintig eieren. Veel grooter dan

bewoners van de rivieroevers verzameld worden. Mannen,
vrouwen en kinderen vergaderen zich daar, bouwen hutten, en oefenen daar van vroeg tot laat hun voordeelig
bedrijf. Bates had zich bij de verzamelaars aangesloten
en, gelijk zij, ook een Rancho gemaakt, die, met de
anderen op een rij op de punt lag van den zandbank
die naar de rivier liep. In de eerste weken , zegt hij, werden
wij alien meer of minder door kaaimannen gehinderd. Dui-
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zenden loerden voor de legerplaats, en lieten zich in
DAMASKUS.
liet langzaam vloeiende slijkerige water drijven. De droogte
was in den laatsten tijd toegenomen, en des middags was
de hitte bijna onverdragelijk. Niemand kon echter in
Sedert den vreeselijken Christenmoord van 1860 is
het water gaan om een had te nemen, zonder dat een
of meer hongerige monsters naderden. Er werd veel af- ook in Damaskus, een van de heilige steden der
val in de rivier geworpen, en dat lokte de kaaimannen. Mohammedanen, menige verandering voorgevallen. Een
Eens liet ik tot uitspanning een mand met stukken van de grootsten is het aanleggen van een straat van
vleesch aan den kant van de Rancho's aanbrengen , om Beyroet naar Damaskus, waar langs een op eurode kaaimannen tot mij te lokken. Zij gedroegen zich als peesche wijze ingerichte postwagen met fransch sprekende
honclen die men eten geeft, vingen de stukken vleesch conducteurs gaat. Yoor die reis is een geheele dag
en beenderen met hunne vreeselijke bekken op, en wer- noodig; zij gaat over den Libanon door het vier uren
den na elken beet begeeriger, en kwamen hoe langer hoe breede Bekkadal en over den Antilibanon. De Bekka,
meer naderbij. De monsterachtige, wijd gapende bekken eenmaal een groot meer, wordt beheerscht door de Harmet hunne bloedroode randen en hunne lange rijen tan- mon , de wieg van den Libanon. Niettegenstaande hare
den en plompen lichaamsvorm geven ons een denkbeeld groote vruchtbaarheid bezit zij maar weinig dorpen. De
van onovertrelfelijke leelijkheid. Eenige malen vuurde ik Antilibanon is woest en , behalve eenige armelijke boscheen ferme lading hagel op hen af, en zocht hen onder jes van kreupelhout, van planten ontbloot. Uren lang
het oog te treffen , welke plaats het beste is om hen ontmoet men geen mensch; de aanvallen van roovers
te kwetsen, maar dit maakte geen anderen indruk, dan zijn opgehouden sedert dat de regeering het krachtige
dat zij een schor geknor lieten hooren, en zich schudden. middel aangegrepen heeft, om een dorp aan den voet
Kort daarna staken zij mij weder de koppen toe, en van het gebergte, waarin het hoofdkwartier van een bende
zetelde, met den grond gelijk te maken. Van de Calivingen de beenderen op, die ik hun toewierp.
Met elken dag werden deze dieren stoutmoediger, en chie, een voorgebergte van den Antilibanon, heeft men
op het laatst werden zij bijna onverdragelijk onbeschaamd. het schoonste gezicht op de stad. Hier zou Mohammed
Mi]n medgezel Cardozo had een poedel, Carlito genaamd, gestaan en Damaskus voor een paradijs, voor een door
dien hem een reiziger tot dank voor bewezen diensten engelen beschut oord verklaard hebben. De goede Indruk
van Rio de Janeiro gestuurd had. Hij was op dezen hond blijft zoo lang men in de tuinen is, die bij duizenden
erg trotsch, liet hem scheeren, en hield zijn haar zoo in getal de stad aan alle kanten omgeven. Eigenwit, als het door water en zeep gemaakt kon worden. lijk zijn het maar plantsoenen met boomen er in van
Wij sliepen onder onze Rancho's in hangmatten, die allerhanden aard, voornamelijk abrikozeboomen, die
Damaskus niet alleen van vruchten, maar ook van
tusschen de buitenste steunsels hingen. In het midden
van de Rancho brandde een groot vuur, waarnaast Car- brandhout voorzien. Elke tuin wordt door een hoogen
lito op een kleine mat lag. Wij brandden een hout dat muur omgeven, wraardoor ook aan de Turkinnen de gein de bosschen in overvloed te vinden is, en den geheelen legenheid gegeven wordt onder de schaduw van de
nacht een schel licht geeft. Eens , in den nacht, werd ik door boomen of aan het kabbelende water te rusten. Een
een groot oproer gewekt. Cardozo maakte dat geschreeuw, harem huurt een geheelen dag een tuin, die dan voor
terwijl hij onder luid vloeken brandende houtspaanders andere gasten ongenaakbaar is. De Jodinnen is het benaar een grooten kaaiman slingerde, die op het strand zoeken van de tuinen door de Rabbi's in den laatsten
gekropen en onder mijn hangmat die het dichtst bij het tijd streng verboden: men zegt, omdat zij zich in
water was, naar de plaats geslopen was, waar Carlito stilte aan dronkenschap overgaven. De dweepzucht der
sliep. De poedel had nog ter rechter tijd alarm gemaakt, Damasceners en hunne haat voor vreemden is sedert
en de kaaiman maakte rechts om keer, en tuimeldenaar 1860 wezenlijk verbeterd. Niemand wordt meer behet water toe, waarbij de vonken van de naar hem geslin- schimpt, als hij zich in europeesche dracht vertoont,
gerde stukken hout van zijn met schilden bedekte huid af- en een Christen kan gerust met een dame aan zijn
vlogen. Tot onze groote verrassing herhaalde het monster arm door de bazar loopen. De bedevaartgangers, die
zijn bezoek nog in den zelfden nacht, maar kwam nu aan den zich daar ieder jaar verzamelen, zijn in getal aananderen kant van de hut in. Cardozo wachtte hem op, merkelijk afgenomen. Overigens is het nog geheel oosen wierp een harpoen naar hem, maar zonder hem te tersch. De menigte honden die geen meester hebben,
schaden. Na deze ondervinding werd het noodig gevon- het sluiten van de poorten der stad en van de Bazars
den de kaaimannen te verschrikken, en overreedden bij het invallen van den nacht, en de vele barbiers en badwij een aantal Indianen, hunne Montarias te bestij- kamers, herinneren den reiziger die in een van de elegen, en een dag voor de jacht op kaaimannen te bepalen. ganste europeesche hotels afgestapt is, waar hij zich
bevindt. Het kwartier van de Christenen is bijna geheel
verbouwd, maar toch ziet men nog altijd puinhoopen,
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die aan den verschrikkingsdag van 1860 doen denken. De
mohammedaansche stad is zonder vorm en zonder bepaald plan gebonwd, en vele van hare, uit gedroogde
en geperste aarde gebouwde huizen dreigen in te vallen.
Achter de sombere muren van leem zijn in de achtertuinen somtijds echte paleizen verborgen, en voor velen
van deze verscholene prachtige gebouwen springen fonteinen
in marmeren bekkens. Sporen van verval draagt vooral een
van de bouwkundige merkwaardigheden der stad, de gemetselde zaal in het huis van Ali Bey. Men doet niets
voor de onderhouding van het snijwerk, de zolders, de pilaren en de beschilderde glazen in de rondboogige vensters en rosetten, voor het marmer-mosa'ik van den
muur en den vloer, en bovendien worden die prachtige versierselen zeer beschadigd door de bevrediging van dagelijksche behoeften die de bezitter zich veroorlooft. Van de
beroemde negen koepels van den grooten Khan Assad
Paseha zijn er drie ingestort; het buitengewoon schoon
portaal van dezen herberg is ongeschonden gebleven;
het buitengewoon groote verkeer waarop dit gebouw
ingericht was , is opgehouden. Er gaan nog wel karavanen
naar Aleppo , Bagdad en Iprahan, maar zij zijn klein geworden, en de eigene industrie van Damaskus is niet bestand geweest tegen de europeesche concurrentie. Beroemd
zijn even wel altijd nog de rijk versierde zadels en toomen, het kastenmakerswerk, en het juweel-zetten van
Damaskus.

D E E E T L U S T V A N D E

LICHT

DER

DE

IJSPLANT-

De ijsplant, Mesembryanthem,urn cristallinum, is een
kruidachtige vetplant die zeer de opmerkzaamheid van
den beschouwer trekt door haar zonderling voorkomen :
zij ziet er uit als een plant die geheel met ijskorreltjes
of bevrorene waterdruppeltjes bedekt is. Dat zonderlinge
voorkomen ontstaat door de monsterachtige ontwikkeling
van de oppervlakkige cellen der plant: die cellen, op kleine
blaasjes gelijkende, zijn vol helder water.

DIEREN EN PLANTEN IN DE HEETE BRONNEN
VAN SODA CREEK IN NIEUW MEXICO.

In de heete en koude bronnen van Soda Creek in
Nieuw Mexico groeien conferven en enkele grassoorten.
Visschen zijn er niet in, en ook geen andere schaaldieren, behalve een dat 3 centimeter lang is , met een harde
schaal en beginsels van pooten, en dat in de heete
bronnen leeft. Dit schaaldier gelijkt in grootte, kleur
en gedaante op de soort die in 1843 in het Groote Zoutmeer door kapt. Tremont gevonden is. De temperatuur
van de heetste bronnen is 98° en 99 P.

MOL.

De zwitsersche geleerde Weber heeft proeven genomen
met twee mollen, en bevonden dat zij in negen dagen
verslonden 341 engerlingen (larven van meikevers), 193
regenwormen, 25 rupsen, en een muis, de laatste met
huid en haar en zelfs het geraamte. Vervolgens gaf hij
hun slechts plantenvoedsel, en toen stierven zij weldra
van honger. Duges en Flourens hebben waargenomen
dat een mol zonder te sterven geen dag zonder voeds 1
kan doorbrengen.

HET

gebeurden op paarden, runderen, schapen , katten en honden. Bij al die dieren kan het bloed gemiddeld een kwikkolom van 15 centimeter hoogte oplichten, die gelijk staat
met een waterkolom van ongeveer twee meter hoogte.

STERREN.

De ster Alpha van Centaurus, een der dichtst bij de
aarde zijnde sterren, en slechts ongeveer acht milliarden
mijlen van de laatste verwijderd, zendt ons haar licht in
drie jaren, en cle poolster, die meer dan zeventig duizend
milliarden mijlen van de aarde verwijderd is, heeft een
halve eeuw noodig om haar licht op aarde te doen komen.

KARMOZIJNROODE

TOPAZEN

Karmozijnroode topazen worden gemaakt door het gloeien
van gele of bruine topazen. Of alle karmozijnroode topazen
op die wijze gemaakt zijn, is onbekend, maar zeker is
het dat een gele topaas rood van kleur wordt door hem
te gloeien. In den laatsten tijd heeft men in de mijnen
van Victoria (Meuw-Holland) karmozijnroode topazen gevonden, en te Melbourne geslepen, terwijl er daar nooit
een gele of een bruine topaas gevonden is.

EENIGE VOORSCHMPTEN

DER

GEZONDHEIDSLEER

Het is beter voor zijn gezondheid te zorgen, dan in
ziekte hulp te zoeken bij geneesmiddelen.
Vooroordeel is de schimmel van de ziel: men vindt
slechts schimmel op plaatsen die niet genoeg licht krijgen.
Er ontstaan meer verkoudheden door een te warme
kleeding dan door de koude van de lucht.
Het water is voor de huid wat de lucht is voor de longen.

DE KRACHT

VAN DEN

BLOEDSTROOM

De kracht van den bloedstroom in de groote slagaders
der dieren is vooral door Hales, Sauvages, Magendie,
Poiseuille en Valentin onderzocht. Die onderzoekingen

Zoo de lucht is, zoo is het bloed; zoo het bloed is, zoo
is de gezondheid.
Lichaamsoefeningen zijn een geneesmiddel voor overmatige inspanning van den geest.

EEN NEGERINNEFEEST.

EEN

NEGERINNEFEEST-

Tijdens mijn verblijf te Batna kreeg ik eens een
uitnoodiging van de vrouw van den generaal Marmier,
om met haar een uitstapje naar het huis van haar broeder Achmed te maken. Ik zou dan ook bij een feest tegenwoordig kunnen zijn, dat zij ter eere van zwarte
schoonheden zou geven, want haar broeder was Kaid der
negers, en zijn vrouwelijke onderdanen waren de genoodigden op het feest.
Daar ik elke gelegenheid die mij met de zeden
en gewoonten van de bewoners van Afrika bekend
kon maken gretig aannam, bedankte ik niet voor de

Het huis van den generaal lag onmiddellijk bij de poort
die naar Lambessa voert, dicht bij het gouvernementshuis; het was door een hoogen muur omgeven, en in
moorschen stijl gebouwd. Een ingang ging naar de kamers van de vrouwen, een andere naar dat deel van
het huis, waar de generaal met zijn knechten woonde.
Abdallah stapte van het paard, en gaf mijn tegenwoordigheid te kennen door met geweld op de deur te
kloppen. In het begin antwoordde ons slechts woedend
hondegeblaf, toen schreeuwende vrouwenstemmen , tot
eindelijk, na lang wachten, een sleutel in het slot omgedraaid werd, en het hoofd van een neger voorzichtig door
een kier van de deur zag. Hij vroeg mij, of ik zoolang
wilde wachten totdat men de honden vastgemaakt had , en

Negerinnen.

uitnoodiging, en was ik reeds des namiddags, van mijn dan binnen te komen, daar mevrouw Marmier nog niet
bediende Abdallah vergezeld, voor het huis van den generaal. geheel klaar was, en de paarden nog eerst gezadeld
Mevrouw Marmier was een moorsche; de generaal was moesten worden.
met haar getrouwd toen hij nog kapitein en Chef des
Toen ik in huis trad, kwam mevrouw Marmier mij
bureaux arabes was. Zijne pogingen, en de omgang met waggelende te gemoet; een ander woord weet ik waarandere officiersvrouwen, hadden haar wel eenigszins met lijk niet voor den bijzonderen gang van de arabische vroude fransche zeden bekend gemaakt, zoodat zij er niet wen , die misschien haar ontstaan te danken heeft aan
tegen opzag somtijds, onkenbaar gekleed, te paard of te haar zittende levenswijze, gevoegd bij de slordigheid van
voet uit te gaan, maar in haar binnenste was zij geheel haar kleeding. Wij kusten wederzijds hoofd en schouhet kind van haar volk gebleven, welks Heeding zij ook der, en terwijl zij mijn hand greep, geleidde zij mij in
steeds droeg, en welks gewoonten zij ook niet kon afleg- huis. Mevrouw Marmier was een jonge mooie vrouw,
gen. Zij verstond ook bijna geen fransch, en had het met regelmatige en bijna europeesche trekken; zij had
nooit zoover gebracht, zich ook maar gebrekkig in die bruine oogen, een kleinen mond die bevallig kon
taal uit te drukken.
lachen, en onberispelijk mooie tanden; zij was middel-

EEN NEGERINNEFEEST.

matig van grootte, maar veel te dik, terwijl zij zoo wat
24—26 jaar oud kon zijn. Zij droeg eene Zandoera (een
kleed zonder mouwen) van dikke zijde; de eene kant
was blauw en de andererood, en de beide kanten waren door
bloemen van echt gouddraad aan elkander bevestigd. De
wijde tullen mouwen, die altijd aan hethemd (Kamirclsja)
zitten, waren met gouddraad bestikt, en met kleine echte

van het kapje bevestigd, en omhulden het gezicht. Aan
den kleinen blooten voet had zij roodfluweelen pantoffels, de enkels en de schoon gevormde armen waren
met dikke gouden ringen versierd. Handen , nagels en
wenkbrauwen en ook het gezicht waren minder geblanket
dan de smakelooze gewoonte der arabische vrouwen zulks
vereischte.
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Een moorsche dame.

paarlen bezaaid. De gordel om het lijf was van breed
gevlochten gouddraad, waaraan lange kwasten hingen,
die in echte parels uitliepen. Om hals en hoofd had zij
een witte tullen sluier, op de kruin een klein rood fluweelen kapje met goudstukken benaaid, en waaraan tot
op den rug afhangende iwasten hingen. Vier tot vijf
strengen van een gouden ketting waren aan iedere zijde
1871.

De vrouwen sloegen nu de generaalsvrouw en zichzelve
een stuk donkerblauw doek om, dat haar als een zak
omsloot, en alien het zelfde voorkomen gaf. Vervolgens bestegen zij de gereed staande muildieren, namelijk door zich
met kruiselings onder het lijf geslagene beenen op een
dik rond kussen neder te zetten, dat op den rug van het
dier bevestigd is; en wij galoppeerden onder vroolijke
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scherts en gelach het velcl op , naar het huis van Achmed.
Uit de witte voorhoofdsbanden en sluiers der vrouwen
blonken, wel is waar, slechts de oogen, maar toch
herkende het geoefende oog van de inwoners terstond
de generaalsvrouw , en alle Arabieren die wij ontmoetten,
riepen hun gewonen groet: psalacheier ya Lalci, haar
achterna.
Binnen een uur hadden wij het huis van Achmed bereikt.
Het was , zooals alle arabische huizen, in een vierhoek
gebouwd, met een binnenplaats waar omheen bedekte
gaanderijen loopen, die dienen om de verschillende vertrekken tegen zonnestralen en regen te beschermen, en die
tevens door de vrouwen tot werkplaats en gezelschapszaal gebruikt worden. De kamers die in deze overdekte
gaanderijen uitkomen, zijn meestal zonder vensters, en
krijgen haar licht slechts door de deur die den eenigen
uit- en ingang vormt, zoodat men nooit van het eene
Vertrek in het andere kan gaan: elk vertrek is een op
fcichzelf staande ruimte. Waarschijnlijk heeft deze wijze
Van bouwen haren grondslag in de veelwijverij , daar de
eene vrouw nooit de andere vertrouwt, en haar aanhoudende kibbelarijen het ook noodzakelijk maken, dat
elke vrouw zich op haar eigen gebied kan terug trekken.
In de Sahara zijn overigens deze kameropeningen niet
eens van deuren voorzien, maar worden in plaats daarvan in den winter door een zijden tapijt, en in den
Corner door een soort van vliegennet gesloten.
Van de twee vrouwen van Achmed die ons ontvingen,
was Jachdoedsja ongetwijfeld de schoonste, doch hare
bruinoogige gezellin scheen mij toe gelukkiger te zijn,
want aan de neergeslagen oogen en de onderdanigheid
waarmede de eerste mevrouw Marmier naderde, bespeurde ik dat zij geenszins de lieveling van hare trotsche schoonzuster was. Toen deze Jachdoedsja koud
van zich afwees, zag ik dat hare moeder vijandelijke
blikken op mevrouw Marmier wierp, en zeker daardoor
den toestand der jonge vrouw verergerde, want de
trotschheid der generaalsvrouw kon het niet verdragen
dat zij die van haar afhankelijk waren het waagden
met haar in schoonheid mede te dingen, en dat zij zich
niet blindelings aan hare luimen onderwierpen.
Mevrouw Marmier was van arme afkomst, maar de
stand en de rijkdom van den generaal had haar en haar
broeder uit nederigen stand opgeheven, en tot invloedrijke lieden gemaakt. Daarom vereerden haar broeders
haar als een vorstin. Met de intrigues van den
harem bekend, kon ik begrijpen hoe ongelukkig Jachdoedsja
was: mishandeld door haar echtgenoot en de overige
vrouwen, was zij in het geheel niet te benijden. Ik
prees en lief koosde het arme zachte kind, en schroomde
niet overluid te verklaren hoe schoon en goecl zij eruit
zag. De groote droomerige oogen van Jachdoedsja zagen
mij verwonderd aan, daar zij er niet meer aan gewoon
was met liefde behandeld te worden.
Nauwelijks had ik het huis bezien, en wij ons neer

gezet om koffie te drinken en verfrisschingen te nemen,
toen er een vreesselijk alarm voor het huis ontstond.
Mevrouw Marmier zeide mij lachend dat het de genoodigde gasten waren. Alle mannen waren heen gegaan,
alleen drie negers bevonden zich nog in gezelscliap van
de talrijke zwarte schoonen; zij gingen op het orkest, en openden het feest met het uitvoeren van een
tam-tam.
De tam-tam is een dans waarbij hooren en zien
vergaat! Wie een uur het hooren van de tam-tam in
een geslotene ruimte uithoudt, geeft het beste bewijs
van goede zenuwen te hebben. Het voornaamste instrument daarvan is een groote pauk, een rieten fluitje
piept onophoudelijk daar tusschen in, en een drieangel
voltooit het genot.
De gezichten van de zwarte schoonen glansden van
pleizier bij deze alles behalve harmonische tonen. Men
geleidde haar naar de grootste plaats van het huis, en onthaalde haar op koffie en hadsjich, een extract van
indische hennip, 't welk dronkenmakender en prikkelender dan opium werkt.
De negers maakten voor zichzelven ook hadsjich
gereed, namelijk balletjes van die stof die zij inslikten,
of uit kleine pijpjes rookten.
Na het onthaal van de gasten, wachtte men slechts
op onze komst om het bal te openen. Zooals bekend is, danst elk alleen. De Arabieren dansen nooit
met hunne vrouwen. Zij meenen dat het met de waardigheid van hoog geplaatste menschen strijdt, waarom
mij ook eens de vrouw van den Kaid van Biskara zeide:
"mijn man vertelt mij wonderlijke dingen van u. Gij geeft
een feest, waarop gij zelf danst: hoe is dat mogelijk ?
Gij hebt toch bedienden genoeg, die dat voor u kunnen
doen." "Zeker, antwoordde ik, maar ik zou zelf geen
genoegen hebben, als anderen voor mij dansten."
De negers beminnen zeer den dans, zij gaan naar
buiten, en geven door hunne dolle sprongen aan de
toeziende vrouwen een vertooning die graag gezien wordt;
de vrouwen daarentegen gunnen zich dit genoegen in afgeslotene plaatsen of huizen alleen, en niet gezien door
de mannen. De reden daarvan werd mij weldra duidelijk. Uit de tamelijk groote binnenplaats klonk ons zingen en
huilen te gemoet. Belachelijk opgeschikt, hurkten de
negerinnen dicht naast elkander op den vloer, en vervulden de lucht met haren eigenaardigen reuk. Ik trok mijn
voet die al op den drempel stond , gauw weer terug, toen
mevrouw Marmier mij bij de hand nam, en ons een doortocht door de zwarten baande.
Wij zetten ons op twee tegen den muur geplaatste
stoelen, en nu begon de dolle pret! Een negerin, die
voelde dat zij genoeg hadsjich gebruikt had, sprong op
en begon te dansen, terwijl de anderen met hare hoofden schudden, en zachtjes daarbij bromden.
De danseres stelde zich aan als een waanzinnige: op
*t laatst werden hare bewegingen gedwongener, en lang-
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zamerliand verlieten haar hare krachten. Nauwelijks echDe laatste danseres was een jonge, schoone negerin,
ter hadden de anderen dat bemerkt, of zij zoehten haar met aangename trekken, de schoonste die ik ooit zag,
door handengeklap op de maat en door een luid gebrom op te Ik had pleizier aan hare bevallige houdingen. Zij stak
hitsen, de paukenslager sloeg met handen en voeten er op los, haar dikke armen op, bewoog langzaam de handen
totdat eindelijk de danseres zich niet meer op de been hou- heen en weer, zij wiegelde zich zacht op de heupen,
den kon, en hewusteloos neder viel. Men droeg haar totdat het geheele lichaam daar in deelde. Hare oogeij
weg, en een andere nam haar plaats in. Men begroette staarden op een punt. Op eens wierp zij haar schoon
haar met gejuich; met een gelaat van de overwinning gevormde armen wild dooreen in de lucht, en ook zij
bewust , stond zij even stil, hare oogen rolden wild gaf zich aan bachantische bewegingen over, Toen zij
terwijl zij luisterde naar de toejuiching van hare med- eindelijk nederviel, en hare gezellinneu haar tejkens weder
gezellinnen; dit gaf mij tijd om haar nauwkeurig op te op de been hielpen om haar weder te laten dansen, had ik
nemen, Zij was groot en dik, had dikke lippen en een haar alien wel op klappen willen onthalen! Met wanke-r
platten neus , de linkervleugel daarvan was doorboord, en lende schreden begon zij telkens weer van voren af
er was een stuk rood koraal in gestoken. Een ver- aan, het hoofd slingerde heen en weer, de oogei}
waand gezicht maakte haar niet mooier. Toch scheen het waren gebroken, en eindelijk viel zij met schuim op
of had zij met haar wilcle sprongen een eerste plaats den mond op den grond. Doch de Megera's gonsdei}
onder de solodanseressen, en hoe luider deze haar toe- haar in de ooren, en klapten in de handen; zij hief
juichten, zooveel te meer glommen haar groene oogen, het hoofd weder op, met gesloteiie oogen trachtte zij op
als die van een tijger. Zij boezeinde mij zulk een afkeer
te staan, maar viel toch weer neder, om niet weder op
in dat ik, in spijt van mijn nieuwsgierigheid om het te staan. Men bracht haar bij de anderen.
eind van deze vertooning af te wachten, het feest verlaten
Ik maakte van deze gelegenheid gebruik om weg
zou hebben als het mij maar mogelijk geweest was; te gaan, en zeide tegen mevrouw Marmier dat zij
maar de kring van zwarten v66r ons liet alleen een zich maar niet moest storeii, want dat ik eens een
kleine ruimte over voor de danseres, Zij raakte ons dik- frisch luchtje ging scheppen en hare schoonzuster ging
wijls met haar armen aan, die zij wild om zich heen opzoeken,
sloeg, en bij zulke gelegenheden zocht ik maar een
Niettegenstaande dat het een warme zomersche dag
schuilplaats achter mevrouw Marmier. Mevrouw Marmier was, verkwikte ik mij toch aan de frisschere lucht in
ondertusschen scheen geheel in haar element te zijn: den ingang; op een kist ging ik zitten naast Jachdoedsja,
haar oogen vonkelden, haar neusgaten zwollen op, en zij die mij koffie aanbood om mijn zenuwen weer wat te
stiet, om de danseressen nog meer aan te zetten, het doen bedaren. Haar moeder, die mijn genegenhejd voor
doordringende geluid uit, waarmede de moorsche vrou- haar dochter bemerkte, vertelde mij, hoeveel Jachwen de soldaten in den strijd aanmoedigen.
doedsja van de tweede vrouw van Achmed te verduren
De dikke negerin hield eindelijk op, wierp het hoofd had, zoodat Achmed bij de geringste aanleicUng de arme
in den nek, wiegde de heupen, draaide zich om, maakte vrouw met het plat van zijn sabel sloeg , waartegen zij zelfs
korte sprongen als een panter die zijn buit beloert, en geen woord durfde zeggen, daar zij bang was dat meii
toonde door gebaren aan dat zij een spiegel wilde hebben- haar dan voor altijd van haar dochter zou scheiden, Ik had
Men bracht haar een kleinen spiegel met een gouden lijst, mij alzoo in mijne onderstelling niet vergist, en ik nam
dien zij op de schoot van een negerin zette. Dadelijk be- mij voor al mijn overredingskracht bij mevrouw Mar^
zag zij zich er in met kennelijk genoegen, nam den zijden mier en haar breeder aan te wenden, om als het moge-?
doek van haar wollig hoofd, om die verscheidene malen lijk was het lot van de arme vrouw te verzachten. Doch
om zich heen te slingeren, terwijl zij danste. Toen begon dat gelukte mij niet; de tegenzin van de generaalsvrouw
zij zich langzamerhand te ontkleeden, eerst langzaam ten opzichte van Jachdoedsja was zoo groot, dat ik
en met elk kleedingstuk spelende, totdat eindelijk de aan- vreesde dat de zachtmoedigheid en de schoonheid toch
blik van hare eigene bevalligheid voor haar te overweldigend nooit de overwinning zouden behalen. Om mij genoegen te
scheen te worden, Zij wierp verrukte blikken in den spiegel, endoen, besloot Mevrouw Marmier ecliter haren broeder
scheen zich hoe langer hoe mooier te vinden. Nadat ook nog een derde vrouw in Constantine te laten koopen,
het laatste bekleedsel af gedaan was, werd haar dans die misschien beter met Jachdoedsja kon omgaan. Ik
weer wilder, en op het laatst haar razernij zoo groot, was later bij de bruiloft, en zag dat de proef geheel
dat zij herhaalde malen tegen den muur bonsde , zoodat mislukt was, want de galante bruidegom noemde de
de muur en haar lichaam kraakten. Natuurlijk buitelden bruid, toen zij hem voorgesteld werd, een oude kameel, en
de zwarten bij hare nadering allemaal op een hoop, zeide dat men een kat in den zak gekocht had; want geom haar ruimte te geven. Eenige malen viel zij dicht zien had haar natuurlijk nog niemand, en de verkoopers
bij ons neder, maar de anderen riepen haar weder in den hadden gepocht op een schoonheid, waarvan niemand
tooverkring terug, en zij danste totdat ook zij nederviel een spoor kon ontdekken.
en weg gedragen werd.
Toen wij zoo treurig bij elkander zaten, en ik Jach-

12

EEN NEGERINNEFEEST.

Ik voelde mij verbleeken, maar wist toch geen verdoedsja wat zocht te troosten, kwam mevrouw Marmier
bij ons, en zei, dat pas een oude vrouw had ge- klaring te geven van dit zonderlinge verschijnsel, want
danst, die, nadat zij in stuiptrekkingen was neder ge- alien schreeuwden zoo dat ik geen woord kon verstaan;
vallen, altijd helderziende werd, en kon ik — over slechts verstond ik dat mevrouw Marmier haar toehet verledene of de toekomst, — haar vragen doen, riep: dat zij wel mochten bedenken wie ik was, en
mij niet aanraken. Daarwaarop zij terstond zou
op liepen zij huilende
antwoorden. Men had haar
en schreeuwende weg, en
in een bijkamer op een
haalden eenige gloeiende
tapijt neder gelegd. Hare
kolen waarop zij een poeier
oogen waren stijf geslostrooiden, dat een dikken
ten, verscheidene vrouwen
walm verspreidde. Dit
drongen om haar heen,
hielden zij onder den neus
en raakten met de linvan de helderziende, die
kerhand een van de anondertusschen als dood
dere vrouwen aan ; daarbij
weder op het tapijt ge~
vroegen zij de slapende
vallen was, en brachten
iets, welke vragen zij
haar hierdoor en door
met nauwelijks verstaanallerlei kunstgrepen weder
bare stem beantwoordde.
tot bewustzijn.
To en wij naderbij traMevrouw Marmier zeide
den, trokken de andemij nu, dat ik door
ren zich schuw terug, en
de aanraking van mijn
mevrouw Marmier noowaaier de negerin had
digde mij uit, de vrouw
kunnen dooden, daar ik
aan te raken , en haar een
haar te gauw uit haar
vraag te doen. Na even
bedwelmenden slaap genagedacht te hebben,
wekt had, en iedere
vroeg ik haar, of ik in
aanraking alleen met de
dit land gelukkig zou
hand van een mensch gezijn, en raakte daarbij
beuren mocht.
haar hand aan met mijn
De vrouwen kusten
ivoren waaier. De invloed
mijn kleed, en baden om
dien mijn woorden teweeg
vergeving; zij hadden in
brachten , was ontzettend :
Een moorsehe slavin.
den eersten schrik niet gede vrouw sprong op, haar
oogen rolden, het schuim kwam haar op den mond: de weten wat zij deden. Ik vergaf het haar gaarne, maar
andere vrouwen wierpen zich woedend op mij; ik zag ademde eerst weer vrijer, toen ik mijn paard weer
dat mevrouw Marmier haar terug slingerde, gebiedend bestegen had, en wij ons op den terugweg bevonden,
schreeuwde , en voor mij ging staan om mij te beschermen,
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De bij de meesten onzer huisdieren, vooral bij de
honden, nauwelijks oplosbare vraag naar oorsprong en
afstamming , komt wel is waar ook bij de gewone of
huiskat weder ter sprake, doch geeft hier bij lange
niet tot zoo vele twijfelingen aanleiding, wijl er ten
minste twee soorten van wilde katten bekend zijn,
waarvan men de afkomst van onze tamme kat zou
kunnen afleiden. Yoorheen geloofde men vrij algemeen,
dat de wilde kat, Felts catus, de stamvader van
onze tamme kat zou zijn. Men kan echter daarom niet
aan die afstamming geloof slaan, omdat vele wezenlijke
verschillen in lichaamsinrichting en bouw bij beiden

bestendig zijn. Zoo heeft de wilde kat, ofschoon veel
grooter dan de tamme, toch een veel korteren staart,
dikkere pooten, anders gevormde lendewervelen, en een
veel korter darmkanaal. Ook zijn de tamme rassen der
dieren steeds grooter dan de wilden, en bij de kat zou
het juist omgekeerd zijn. Ook op geschiedkundige gronden kan men beweren dat de huiskat van een ander
dier als van de gewone wilde kat afstamt. De oude
Egyptenaren bezaten reeds katten, die zij vereerden, en
die, zooals uit de nog aanwezige kattenmummien blijkt, niet
wezenlijk van onze huiskat verschilden, en ook niet van
onze wilde kat konden afstammen, omdat deze nooit in

DE KAT.
Afrika heeft geleefcl. Verder blijkt het uit eenige tot
ons gekomene oude herichten, dat in het noorden van
Europa, en met name in Engeland, voor de 10 de eeuw
huiskatten nog niet bekend waren, en dat hare waarde
door bijzondere wetten vrij hoog bepaald werd, zooals
bijy. blijkt uit de statuten van Howell Dha (gestorven

Engeland leefden. Met vrij groote zekerheid kan men
aannemen dat onze huiskat van eene niet-europeesche
wilde kat afstamt, en over Griekenland of Italie naar
het westen en noorden van Europa gekomen is. Men
gelooft op tamelijk goede gronden de egyptische kat,
Felis maniculata, voor het stamdier te moeten hou-

in het jaar 948), een bewijs dat zij toen nog als eene
nieuwe en belangrijke bezitting aangezien werden. Waren
zij niet van vreemden oorsprong geweest, dan zou men
gemakkelijk het getal katten hebben kunnen vermeerderen, door het vangen en temmen van jonge wilde
katten die toen ten tijde in menigte in de bosschen van

den, wijl zij nog tegenwoordig wild in Nubie voorkomt,
in wezenlijke punten volkomen op de tamme kat gelijkt,
en door de oude Egyptenaren in getemden toestand
gehouden werd, zooals niet slechts de bovengemelde
mummien maar ook muurschilderijen uit Thebe bewijzen.
Doch het is geenszins onmogelijk dat deze overgebrachte
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soort zich bij gelegenheid in Europa met de wilde kat
zal hebben vermengd, en basterden voortgebracht, die
ter voortplanting geschikt wraren.
De huiskat komt in alle beschaafde landen voor, en
is het eenige in hoogen graad getemde, en door den
mensch tot huisgenoot gekozene dier van haar groot
geslacht. Desniettemin kan zij geen eigenlijk huisdier
heeten. Zij leeft in halfgetemclen staat, zorgt zelve voor
hare spijs, en bewaart eene soort van onaf hankelijkheid
van den mensch; ook is zij inderdaad niet aan den
mensch gehecht, maar slechts aan het huis of de plaats
die zij als hare woning beschouwt. Zij gelijkt in zoo
verre den tijger , den jagoear en den luipaard, die,
olschoon geheel wilde dieren, echter zekere vaste verblijfplaats uitzoeken, en die hoogst ongaarne voor goed
verlaten. Iedereen weet hoe moeielijk het valt vreemde
katten uit plaatsen te verdrijven die zij eenmaal in
bezit genomen hebben, en hoe slecht het gaat eene
oude kat aan een nieuw huis te gewennen; de hond
gaat met zijn meester verhuizen, maar de kat blijft in
den regel in het oude huis. Die geringe aanhankelijkheid aan den mensch verklaart het ook hoe de katten
door geringe aanleidingen, b. v. door mishandelingen,
zoo gemakkelijk verleid worden om in het wild te gaan
leven, vooral waar bosschen in den omtrek zijn. Haren,
wel door de opvoeding begrensden, maar niet uitgeroeiden roofdieraard bewijst zij door hare neiging om zwakkere huisdieren, vooral kainervogels, aan te vallen, en
bij nacht op roof uit te gaan, en in de velden jonge
patrijzen, jonge hazen en konijnen te vermoorden. Nooit
verdient de kat een onbepaald en vol vertrouwen; 't is
waar, zij schijnt het ook niet te verlangen of te waardeeren, want steeds blijft zij min of meer schuw en
wantrouwig. Slapende zuigelingen met eene kat zonder
opzicht in eene kamer gelaten, loopen steeds eenig
gevaar, want dat de aangeborene bloeddorst der laatste
soms onverwacht kan uitbarsten, werd door menige
treurige gebeurtenis in verschillende landen bewezen.
De laffe genegenheid voor huisdieren van sommige lieden , die overigens voor hunne medemenschen soms vrij
liefdeloos zijn, is ten opzichte van de kat nog veel
meer misplaatst dan in betrekking tot den beminnelijken
en goedaardigen hond. Bewijs gedurende lange jaren
allerlei weldaden en vriendschap aan uwe kat, en tevens
aan uwen hond, en trap beiden eens op den staart
terwijl zij liggen te slapen, — de kat zal met gekromden rug , opstaande haren en al blazende hare scherpe
nagels in uwe kuiten slaan — de hond zal huilen van
pijn, maar kwispelstaartende bij u opspringen, uwe hand
lekken, en u aanzien alsof hij om vergiffenis vroeg
voor cle beleediging die gij hem aandeedt.
Een schildering van de zeden en gewoonten der huiskat is hier voorzeker overbodig, daar iedereen gelegenheid heeft die gacle te slaan. Iedereen kent do groote
zindelijkheid van de kat, haren afkeer van water, hare

neiging tot spelen, hare geschiktheid tot klauteren,
haar geduld in het loeren op muizen en ratten, hare
zucht naar gemak, de wljze waarop zij haar welgevallen
uitdrukt, hare bijzonclere, aan razernij grenzende liefde
voor zekere sterk riekende planten, de elektriciteit van
hare haren, haar diepen slaap, en vele andere merkwaardige eigenschappen. Iedereen kent het vleiende,
valsche en diefachtige dier, dat zijne huid bestendig
lekt en poetst, zich behagelijk in den zonneschijn of op
eene warme stoof te slapen legt, en door spinnen zijne
tevredenheid aan den dag legt. Door het aangename
voorkomen der kat is zij de lieveling der vrouwen geworden; echter waren er ook mannen, zooals Petrarca
en Bocaccio, Hoffmann en Lessing, die eene lievelingskat bezaten. De billijkheid vordert dat wij hier toch
ook vermelden dat de kat soms haren heer lief heeft
en trouw is. Op het slagveld van Sebastopol vond men
lijken van Zouaven, die door groote, zwarte katten bewaakt werden, welke, op den ransel gezeten, hare
meesters in het gevecht gevolgd waren, en door bij ten
on krabben den dood harer verzorgers op den vijand
traclitten te wreken. De kat is een opmerkelijk bewijs
van de macht en den zedelijken invloed dien de mensch
op het dier uitoefent, en tevens van de buigzaamheid
harer natuur. Onder elkander leven de katten zelden zeer
vreedzaam en eensgezind; veeleer zijn zij wangunstig en
vijandig, doch beminnen hare, negen dagen lang blind
blijvende jongen met de grootste liefde en teederheid.
Zij zijn met 18 maanden volwassen, blijven het grootste
gedeelte van haar leven vruchtbaar, doch worden zelden
ouder dan 12 tot 15 jaren. Hoewel zij in een veel
kleiner getal van rassen vervallen dan de honden, verschillen zij toch in kleuren niet minder. Onder die rassen zijn de merkwaardigsten: de cypersche kat met
eene grijze, zwart gestreepte huid ; de bonte spaansche
kat; de leikleurige karthuizer kat; de sneeuwwitte ,
jangharige angorakat. Tot de bij ons niet voorkomende rassen behooren cle chineesche kat met hangende ooren; de kat van Madagascar met een
gedraaiden , knobbeligen staart; dekatzonderstaart,
die op het eiland Man voorkomt, en de kat van Paraguay, die, gelijk te bewijzen is, van onze huiskat
afstamt, en, behalve dat zij eene groote vijandschap
jegens hare stammoeder aan den dag legt, ongeveer
een vierde kleiner is, en zeer kort, glad haar heeft,
terwijl de staart bijna kaal is.
De kat was bij de Ouden het zinnebeeld van de maan,
ten gevolge van de groote veranderlijkheid van haren
oogappel, die bij dag slechts eene streep schijnt te zijn,
maar in het donker tot eene groote ronde opening uitgezet wordt, zoodat de kat, gelijk vele roofdieren, bij
nacht zeer goed kan zien. In een japansche Encyclopedic wordt gezegcl dat de neus van de kat aan de punt
altijd koud is, behalve op den langsten dag van het
jaar. De kat is zeer taai van leven. Van daar het ge-
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nacht nog vol van het licht van den dag; en verder :
zegde dat een kat negen levens heeft. "'t Is jammer
de oogen van de kat zijn gedurende den nacht zoo met
dat ge geen tien levens hebt, een katteleven en uw
eigen," zegt Ben Johnson in zijn blijspel: "leder in licht vervuld, dat zij clan lichtgevend en helder schijnen.
Spallanzani zegt: De oogen van katten, marters en
zijn Jcracht"
Het gezegde ude kat cle kastanjes uit het vuur te verscheidene andere dieren geven licht in het donker, als
twee kleine edelgesteenten, en hij voegt er bij dat dit
laten halen, " is misschien zijn oorsprong verschuldigd
aan hetgeen in de Reis rondom de wereld van Gemelli licht phosphorisch is.
Treviranus zegt : de oogen van de kat geven licht op
Careri (1695) wordt medegedeeld. Don Antonio Machado de Brito, admiraal van de portugeesche vloot in plaatsen waar geen lichtstralen doordringen, en het licht
Indie, verhaalde hem dat hij eens , om een aap te plagen, moet in vele, zoo niet in alle gevallen uit het oog zelf
een kokosnoot in het vuur wierp, en nieuwsgierig af- voorkomen.
Dat de oogen van cle Lat in het donker lichten, is
wachtte wat de aap zou doen om de noot in zijn bezit
te krijgen, zonder zijne pooten te branden. Het snug- in zekere mate waar; doch wij moeten onderzoeken of
gere clier keek om zich heen, en zag eene kat bij het door donker bedoeld wordt eene geheele afwezigheid
vuur zitten. Hij vatte haar met zijne tanden bij den van licht, en wij zullen zien dat de oplossing van cleze
kop, en haalde met hare pooten cle kokosnoot uit het vraag verscheidene theorien en stellingen den bodem invuur, die hij vervolgens in het water afkoelde, en opat. slaat, die eeuwen lang de kwestie duisterder gemaakt
Het is eene dwaling te meenen dat de kat vlooien hebben.
Dr. Karl Ludwig Esser heeft in Karsten's Archif
heeft; het kleine insekt dat de jonge kat het leven verbittert, is ten eenenmale verschillend van de menschen- zijne uitkomsten bekend gemaakt van een proefondervloo: het loopt ontzaglijk snel, maar kan niet springen vindelijk onderzoek naar het lichtgevende vermogen van
de oogen van katten en anclere dieren, en daarbij zorgals een vloo.
De kat, vooral die zwart van kleur is, ontwikkelt vuldig onderscheid gemaakt tusschen oogen die licht uiteene groote hoeveelheid electriciteit, wat in. het duister stralen , en de zulken die het slechts terugkaatsen. Hij
te zien is als de huid gewreven wordt. Plaats uwe lin- plaatste eene kat in eene half verdonkerde kamer, en
kerhand op den kop van de kat, en druk zachtjes met nam waar dat in zekere richting de oogen der kat helden middensten vinger en den duim op de schou.tlers der schitterden als zij tegenover het venster geplaatst
van het dier,- strijk dan zacht met de rechterhand over waren, maar dat in andere standen het licht plotseling
den rug der kat, en gij zult zeer merkbare electrieke verdween. Als hij de kat zoo hield dat hare oogen licht ten, en hij dan de kamer langzamerhand geheel duister
schokken in de linkerhand voelen.
rnaakte, verdween het licht zoodra er eene volkomene
Algemeen gelooft men dat katten met blauwe oogen
altijd doof zijn, doch er zijn voorbeelden van het tegen- •duisternis in het vertrek heerschte.
By eene andere gelegenheid werd er eene kat geplaatst
overgestelde ; onder anderen van eene witte kat die in
tegenover het venster in eene donker gemaakte kamer.
den ouderdom van zeventien jaren nog volkomen goed
Men liet toen eenige lichtstralen binnen, en naar mate
hoorde.
ze op de oogen van de kat vielen, werd het eene of
De kat wordt soms zeer groot: In 1850 was te Lonwerden beiden lichtend. Hoe meer de pupil verwijd werd,
den een fraai geteekende cjpersche kater te zien die
des te schitterender werd het oog. Als men plotseling
25i; eng. pond woog; zijn lichaam "was 27 eng. duim
dik, van den neus tot de punt van den .staart 36 eng. duim het voile licht in het vertrek liet stroomen, trok cle
lang, en van den grond tot de schoffc
eng. duimhoog. pupil zich samen, en als men dan plotseling de kamer
verduisterde , vertoonde het oog een kleine ronde lichHij was toen zeven jaar oud.
Men meent vrij algemeen dat de cLriekleurige katten — tende plek, die grooter werd naannate de pupil zich
wit, zwart en geel — altijd van het vrouwelijke geslacht verwijdde.
De oogen van de kat schitteren het meest als zij loert
zijn: in Engeland schijnt dit toch niet het geval te zijn,
want er gaat geen jaar voorbij of er wordt aan de Zoo- of in een opgewekten toestand is. De oogen van alle
logical Society te Londen een drieddeurige kater te koop dieren, zoo wel als die van den mensch, schijnen helderder te zijn in woede dan in kalmen toestand. Men
aangeboden.
wil
dat deze schittering ontstaat door eene vermeerMen gelooft vrij algemeen dat de kat in het donker
kan zien, een geloof 't welk door groote natuurkuncligen derde afscheiding van tranen op de oppervlakte van het
oog, waardoor de terugkaatsing van het licht vergroot
gedeeld wordt.
Buffon zegt: De oogen der kat lichten in het donker wordt. Op plaatsen die volkomen donker waren, ontdekte
bijna gelijk diamanten, die gedirrende den nacht het Dr. Esser nooit het geringste spoor van licht in het
licht uitstralen, waarmede zij als "'t ware bij dag door- oog der kat; en hij twijfelt niet of in alle gevallen
waarin men katteoogen in het donker heeft zien lichten,
drongen ge worden zijn.
Yalmont de Bomare zegt: De pupil van de kat is bij zooals in een kelcler, het daglicht toch door de eene
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of andere opening drong, en op de oogen van de kat netvlies gewerkt hebben, weder terug gekaatst worden
viel als zij naar die opening gekeerd werden, terwijl de door dat vlies heen, en niet slechts het oog vermoeien
waarnemer juist gunstig geplaatst was om de weerkaat- door een overmaat van licht, maar ook de beelden die
sing te kunnen zien.
op het netvlies gevormd worden , verward en onduideTen einde nog overtuigender te bewijzen dat dit lich- lijk maken. Nu ontbreekt bij de kat dit zwarte pigment
ten niet af hangt van den wil van het dier, noch van of een gedeelte daarvan , en die gedeelten van het oog
zijne hartstochten, werden er proeven genomen met den waar het gemist wordt en die een witten of een mekop van eene doode kat. De zonnestralen werden door taalachtigen glans hebben, noemt men het tapetum. Het
eene kleine opening binnengelaten, en als zij onmiddellijk geringste licht dat in het oog valt, wordt als door een
op de oogen vielen, deden zij die schitteren met een hollen spiegel terug gekaatst, en van daar komt het
fraai groen licht, dat zelfs helderder was dan toen het dat de oogen van dieren die eene dergelijke inrichting
dier leefde, ten gevolge van de groot ere ver wij ding der bezitten, schitteren bij een zeer zwak licht.
pupil. Ook werd er waargenomen dat de oogen van
Deze proeven en waarnemingen bewijzen dat het
zwarte en roodbonte katten helderder licht gaven dan lichtgeven van katteoogen niet ontstaat door een eigen
van grijzen en witten.
phosphorisch licht, maar door terug gekaatst licht; dat
Om de oorzaak van dit lichtgevend vermogen op te het bij gevolg niet is een uitwerksel van den wil van
sporen, ontleedde Dr. Esser katteoogen, en stelde hen het dier of van hevige driften; dat ook die oogen niet
aan eene kleine mate van licht bloot, nadat hij ver- in eene volkomene duisternis lichten, en dat het dus
schillende deelen van het oog verwijderd had. Door het deze dieren niet in staat kan stellen om in het donker
wegnemen van het horenvlies werd het licht niet ver- te zien.
minderd, maar veranderde het slechts van kleur. Het
De ondervinding heeft echter geleerd dat er lichtstralicht bleef nog bestaan nadat de iris verwijderd was, len zijn met eene veel grootere breekbaarheid dan die
maar toen de kristallens weggenomen was, verminderde men in het gewone newtoniaansche spectrum waarneemt.
het grootelijks, zoowel in kracht als in kleur. Esser Hunt houdt het voor waarschijnlijk dat deze uiterst
vermoedde toen dat het zwarte vliesje in het achterste breekbare stralen, ofschoon zij bij gewone omstandighegedeelte van het oog, het zoogenoemde tapetum nigrum, den voor het menschelijke oog onzichtbaar zijn, in staat
ergens eene vlek moest hebben die de weerkaatsing van zijn om de noodzakelijke mate van prikkeling, waarop
de invallende lichtstralen veroorzaakte, en dus het lich- het zien berust, voort te brengen in de gezichtszenuwen
ten voortbracht; dit werd des te waarschijnlijker daar van dieren die bij nacht op roof uitgaan. De vleermuis,
het licht van het oog thans uit eene enkele plek scheen de uil en de kat kunnen zien in de duisternis van den
voort te komen. Na het glasachtige lichaam weggeno- nacht, met behulp van lichtstralen die voor ons onzichtmen te hebben, bevond hij een volkomen gebrek aan baar zijn, of geen werking doen op het oog van den
kleurstof in het achterste gedeelte van het netvlies ter mensch en van andere dieren.
plaatse waar de gezichtszenuw in het oog treedt, dat
daar een groenachtig zilverkleurige, veranderlijk langwerpige vlek vormde, die niet symmetrisch was, maar
DE NATUURKENNIS EN HET BIJGELOOF
de gezichtszenuw omringde, z<56 dat het grootste gedeelte
De wandelaar die een groot eind weegs heeft afgelegd,
zich daarboven en slechts het kleinste gedeelte daaronkiest
gaarne een rustplaats waar hij den afgelegden weg
der bevond, waardoor het grootste deel buiten de gezichtsas lag. Het is dus deze vlek die de weerkaatsing kan overzien. De bosschen en velden, de hoogten en
van de invallende lichtstralen veroorzaakt, en zonder laagten die hij doorloopen en in bijzonderheden gezien
eenigen twijfel, te oordeelen naar hare kleur, tot de heeft, vormen thans een groot geheel voor zijn oog. In
zijn gedachten doorloopt hij nogmaals den afgelegden
verschillende tinten van het licht bijdraagt.
weg
zonder daarbij vermoeid te worden, en hij krijgt
Het zal niet ondienstig zijn hier te herinneren dat
weer
moed voor de wandeling die hem nog wacht. Zoo
het inwendige van het oog met eene zwarte kleurstof
gaat
het
ook met den wandelaar door den tijd. De steeds
bekleed is, die het zelfde doet als de zwarte kleur die
men aan de binnenste oppervlakte van optische instru- vooruitstrevende mensch op de hoogte van den tijd ziet
menten geeft: zij slorpt de lichtstralen op, die in het gaarne terug in de eeuwen die achter hem liggen, en
oog weerkaatst konden worden, en belet daardoor dat door dat hij weet wat er in die eeuwen gebeurd is,
zij weder op het netvlies van het oog geworpen worden, krijgt hij eerst een recht begrip van de beteekenis zijwat nadeelig zijn zou voor de juistheid van de beelden ner dagen, van den strijd dien hij moet strijden, van
die daarop worden gevormd. Het netvlies is zeer door- het doel dat hij moet bereiken; door een vergelijking
schijnend, en als de oppervlakte daarachter, in plaats van het verledene met het tegenwoordige gelukt het hem
van donker gekleurd te zijn, in staat was om het licht zelfs een blik te werpen in de omsluierde toekomst.
Wij zullen hier geen beelden der toekomst trachten
te weerkaatsen, zouden de lichtstralen die reeds op het
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op te roepen, wij willen de verledene eeuwen doorloopen ,
om daardoor aan te toonen welken grooten invloed de
wetenschap oefent op liet leven, welke zegen er vooral
in de natuurkennis ligt, en welke onheilen de menschheid bedreigen, welke slagen de zedelijkheid lijdt, als
de wetten der natuur door de volksmassa miskend en
vergeten worden. Wij willen hier spreken over het bijgeloof en zijne gevolgen.
Alle volken zijn in hun kindsheid bijgeloovig geweest,
ja zelfs onder ontwikkelde rassen is elk individu in zijn
kindsheid nog bijgeloovig. Op hoe lager trap een volk
of een individu staat, des te bijgelooviger zijn zij , en
des te verschrikkelijker niet zelden de gevolgen van dat
bijgeloof.
Een van de hoofdstellingen van het bijgeloof is dat
er menschen zijn die door het noodlot of door diepzinnige nasporingen en geheime verbintenissen de macht
verkregen hebben om, tegen de wetten der natuur in,
naar willekeur over de krachten der natuur te kunnen
beschikken, en dezen tot geheel andere einden te gebruiken als gewoonlijk. Zulke menschen noemde men
toovenaars en hunne kunst tooverij.
Onbeschaafde volken stellen zich de natuurkrachten
gewoonlijk voor als onzichtbare , maar nu en dan toch ook
zichtbare, op menschen gelijkende wezens , namelijk als
een soort van goden; zij gelooven daarbij dat de uitverkorenen, die wij zoo even als toovenaars aangeduid
hebben, de macht hebben die natuurkrachten te betoveren, dat is uit hun rijk onzichtbaar of zichtbaar op
te roepen, en er naar willekeur over te kunnen beschikken. Reizigers die de afrikaansche, amerikaansche en
nieuw-hollandsche Wilden bezocht en bestudeerd hebben,
verhalen ons dat zij hiet slechts het geloof aan zulke
uitverkorenen bij alle wilde stammen aantroffen, maar
ook overal mannen en soms vrouwen gevonden hebben,
die beweerden macht te hebben over de krachten der
natuur, die door zonderlinge gebaarden en gebruiken
den lichtgeloovigen Wilde van hunne macht en invloed
trachten te overtuigen, en die daardoor een voordeeligen
stand weten te bekomen en te behouden.
Ook in de oorkonden van de grieksch-romeinsche
oudheid, om van de bijbelsche getuigenissen niet te
spreken, ontmoeten wij zulke uitverkorenen. In de oudste
tijden vertoonen zij zich reeds, en zij blijven tot op het
toppunt der oude beschaving bestaan. Kort voor het
begin van onze tijdrekening vinden wij nog Appollonius
van Tyana als toovenaar een groote rol spelende.
Toen het Christendom in de wereld verscheen en aan
hare veredeling begon te arbeiden, was het oude bijgeloof nog in voile kracht, en toen de groote volksverhuizing gebeurde, en vreemde volkstammen voerde naar
den zetel der beschaving, bekwam dat oude bijgeloof
nieuw voedsel. De christelijke zendelingen ontkenden wel
de oude goden en de met die goden gepaard gaande
verzinnelijking van de natuurkrachten , maar zij verklaar1871.
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den hen voor booze geesten, voor duivels, die de Godheid tegen werkten, en met haar strijd voerden. Zij leerden de bekeerden dat die duivels voorheen, als godheden
vermomd, rondgedwaald hadden om stervelingen te verleiden en zich door den mensch als goden te doen
vereeren, en dat men zich voor die wezens moest in acht
nemen. Uit de geschriften van kerkvaders, zooals Justinus, Clemens van Alexandrie, Tertullianus en Lactantius ,
blijkt duidelijk dat zelfs de hoogst ontwikkelden en
beschaafdsten toenmaals nog in vele punten bijgeloovig
waren.
Wie zou dat bijgeloof bestrijden, wie zou trachten
het uit te roeien? De stand die zich het vlijtigst met
de navorsching der natuur bezig houdt, de stand der
geneeskundigen.
Reeds in het oude Griekenland was de geneeskundige
stand zeer in aanzien. Op onderscheidene plaatsen en
tijden waren er mannen opgestaan die met scherpen
blik het veld der wetenschap overzagen, en het bijgeloof van het volk trachtten te bestrijden. Bij den ondergang van den griekschen staat, onder den druk der
romeinsche overheersching, kon de heilige vlam wel is
waar niet volkomen verstikt worden, maar in plaats
van wetenschappelijk gevormde artsen kwamen allerlei
avonturiers, die, door den schijn aan te nemen alsof
zij in het bezit waren van geheime kundigheden, aanzien en vermogen trachtten te verkrijgen. Bij het verval van het romeinsche rijk, bij den intocht van noordsche volkstammen in de landen van dat rijk, verdween
de wetenschap voor eeuwen uit het openbare leven. Wel
bleef zij hier en daar in de werken van Grieken en
Romeinen bewaard, wel werd zij door Joden en Arabieren geerfd, maar bij de meeste europeesche, vooral
germaansche volkstammen, werd de geneeskunde in het
eerst slechts vertegenwoordigd door de schrale ondervinding die huismoeders verworven hadden, of van hare
voorouders geerfd, en werden bedelmonniken, oude
schaapherders en oude soldaten aangezien als in het
bezit van geheime geneesmiddelen. Eerst later stonden
er monniken op die zich op de ziekenverpleging toelegden, en zoodoende eenige geneeskundige kennis opdeden.
Maar met hoeveel moeielijkheden hadden zij te kampen!
Eerst tegen het einde der middeneeuwen kon het licht
't welk van de scholen der Arabieren uitstraalde, zich
over het noorden en westen verspreiden , maar het werd
slechts door enkele uitverkorenen opgenomen, en dezen
waren onmachtig om het verder te verspreiden. De
wereld was toenmaals zoo gewoon aan kwakzalverijen
en bedriegerijen van avonturiers en zwendelaars, dat
zelfs wetenschappelijke mannen, zooals Paracelsus, zich
als een wonderdoctor moest voordoen, om naam te
maken en de kunst te kunnen oefenen.
Het Christendom uit het Oosten komende, drong eerst
bij de romaansche volken in, en kwam door dezen bij
de keltische stammen die het tegenwoordige Frankrijk,

18

Spanje, Ierland en een gedeelte van Engeland bewoonden. Bij dezen vond het Christendom reeds een geordend
priesterdom, zoo wel een mannelijk als een vrouwelijk,
't welk grootendeels tot het Christendom overging, maar
zijn eigene geloofsstellingen daarmede versmolt.
De oorspronkelijke ruwheid van den keltischen eeredienst, waarvan romeinsche en grieksche schrijvers ons
getuigenis geven, was reeds door het indringen der
Romeinen verzacht, maar thans werd hij door het
Christendom nog meer veredeld. Maar nevens den openbaren eeredienst werd nog langen tijd een geheime
dienst onderhouden, waarbij in de schaduw van donkere
bosschen menschenoffers, zwelgerijen en ontncht op de
van ouds gebruikelijke wijze werden bedreven. Zelfs toen
die heidensche feestelijkheden door de overheid werden
onderdrukt, en zij werkelijk niet meer plaats vonden,
waren er nog eeuwen lang velen die cle oucle heidensche
plechtigheden herdachten, en niet weinigen waren er
die andere lieden verdachten dat zij die gruwelen nog
in 't geheim vierden, en de duivelen vereerden.
Door keltische en britsche zendelingen en predikers
werden de germaansche stammen later tot het Christendom bekeerd. Daar zoowel de Germanen als de Kelten
uit den zelfden stam, den arischen, gesproten waren,
hadden zij in taal, zeden, geloof en godsvereering veel
overeenkomst, ja veel gelijks, en daardoor ging het bij
hunne bekeering tot het Christendom ook zooals het bij
hun voorgangers gegaan was. Ook bij hen bleef de
heidensche godsdienst nevens den christelijken een tijd
lang in 't geheim bestaan, en vergaderden de belijders
van het oude geloof in heilige bosschen en op heilige
bergen. Een der schoonste gedichten van Duitschlands
grootsten dichter schildert ons den eeredienst op den
Brocken, zooals die geoefend werd ten tijde toen de
heidensche voorvaders der hedendaagsche Duitschers nog
slechts met gevaar voor hun leven ofFervuren konden
ontsteken, voor de goden hunner voorouders.
In de heilige bosschen der germaansche stammen
hadden ook vrouwen als waarzegsters geleefd en gewerkt,
en daardoor ontstond in den christelijken tijd de meening dat vooral het vrouwelijke geslacht geschikt is om
gemeenschap met de geestenwereld te onderhouden, over
natuurkrachten te beschikken , en wonderen te doen.
Booze en goecle feeen bleven langen tijd in het volksgeloof bestaan , en eindelijk ontstond het geloof dat die
invloedrijke vrouwen zich aan den duivel hadden overgegeven, en met hem een verdrag aangegaan. De feeen
werden nu alien boos, en onder den naam van heksen
verafschuwd. Heksen meende men, zwoeren de Godheid
af, pleegden daarvoor met den boozen geest, die haar
in tastbare gedaante en onder allerlei namen opzocht,
allerlei ontucht, smaakten volop alle levensgenot, en
werden tot het groote feest in clen Walpurgisnacht
(de nacht tusschen den laatsten April en den eersten
Mei) toegelaten, van welks pracht en heerlijkheid de

overdrevenste verhalen onder het volk verspreid waren.
Weldra zag men er geen de minste zwarigheid in te
gelooven dat die afval van God tot alle mogelijke ondeugden voerde, dat de heksen of toovenaressen door
haar blikken, door zekere spreuken, of door andere
middelen onvruchtbaarheid en ziekten over menschen en
vee konden brengen, ongedierte van allerlei aard verwekken, ja zelfs onweer en hagelslag, vorst en overstroomingen naar believen konden doen ontstaan. Wat
het volk niet van zijn opperhoofden, niet van cle wijzen
en geleerden kon vorderen, vorderde het niet zelden
van een arme oude vrouw. Giftmengsters, brouwsters
van liefdedranken, vrouwen die misdaden begaan hadden , waren reeds eeuwen geleden als heksen en toovenaressen gestraft geworden, en langzamerhand begon
het volk gebeurtenissen en voorvallen die boven de
kracht van gewone menschen lagen, toe te schrijven
aan de eene of andere arme oude vrouw, en op haar
op ruwe wijze wraak te nemen.
De oudste kerkelijke oorkonde betreffende deze bespottelijke, maar desniettemin verschrikkelijk ernstige zaak,
bezitten wij in een besluit van de kerkvergadering van
Ancyra in het jaar 314. Hoewel deze oorkonde waarschijnlijk een ondergeschoven stuk is, en tot een veel
lateren tijd behoort, vinden wij haar toch reeds bij Regino (gest. 915) en bij Burkardt (gest. 1025). De kerkvoogden worden hierin gelast in hunne diocesen te letten op zekere goddelooze wijven die door bedriegerijen
en verblindingen wanen booze geesten te zijn, en die
beweren clat zij 's nachts, op dieren rijdende, met heidensche godheden over groote landstreken heenvliegen.
De vragen die men de beklaagden moest doen, strekken
den steller van dat stuk tot eer. Zij betreffen meer het
geloof aan zulke heidensche gruwelen, dan wel het oefenen van zulke ondeugden, en zijn grootendeels voor den
rechterstoel van het gezond verstand te verdedigen: "Hebt
gij geloofd, zooals sommigen meenen, dat er zoogenoemde boschvrouwen zijn, die hare minnaars in lichamelijke gestalte verschijnen en dan weder verdwijnen?
Hebt gij geloofd of deel gehad aan het ongeloof dat
sommige lieden, zooals zij voorwenden, onweer kunnen
vervvekken, of de gemoederen der menschen kunnen veranderen?" En in een kerkelijk stuk uit Paderborn van
het jaar 785 werd gezegd: Wie, door den duivel verblind, gelooft dat een man of een vrouw een hekser of
een heks is, en menschen eet, en hen daarom verbrandt,
of hun vleesch te eten geeft, of zelve eet, zal met den
doocl gestraft worden.
Het in al deze oorkonden gebrandmerkte geloof, de
oud-germaansche vereering van bronnen, boomen en
steenen , uit den heidenschen tijd in het Christendom overgegaan, nam echter in den loop der eeuwen zeer toe,
en werkte eindelijk zoo krachtig op de verbeelding der
menschen, dat juist het tegenovergestelde eindelijk de
overhand behield, zoodat ten laatste niet hij die aan
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tooverij geloofde, maar hij van wien men meende dat hij
kon tooveren, gestraft werd.
De roomsche kerk vond in de middenecuwen een grooten tegenstand bij velen die de bronnen van het Christendom , den bijbel, bestudeerden. Vooral in het zuiden
van Frankrijk scheidden een menigte gemeenten zich
van de kerk af. Paus Innocentius III vond goed een
kruistocht, een twintigjarigen vernielingskrijg tegen die
zoogenoemde ketters uit te schrijven. Na afloop daarvan
werden door den genoemden paus, eerst te Toulouse,
en vervolgens op verscheidene andere plaatsen van Frankrijk, kettergerichten ingesteld, waarmede vooral Domi-
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nikaner monniken belast werden. Deze waren het die
het eigenlijke heksengericht uitvonden. Vooral de twijfelaars aan het gezag van den paus trachtten zij als
heksenineesters en heksen te doen veroordeelen. De eer; ste zekere melding van een heksenproces, waarbij de
beschuldigde een verbond met den duivel zou gesloten hebben,
| gebeurde bij het groote auto da fe of geloofsgericht van
1275 te Toulouse , onder den opperrechter Hugo van Beniol.
Reeds een jaar te voren was er ook een vrouw als heks
verbrand. Uit Frankrijk verspreidde zich het heksengeloof
naar Duitscliland, en daarmede het afschuwelijkste bijgeloof,
(Wordt

1

VOORTBRENG1NG

Door cle heeren Gebrs. Caminada te 's Gravenhage
is een nieuwe toestel bedacht ter voortbrenging van een
galvanischen stroom, met
het oog op de geneeskundige praktijk. De aanleiding tot het maken
van dezen toestel was een
vraag van een geneeslieer
naar een constante galvanische batterij van ongeveer veertig elementen,
ingericht tot geneeskundig
gebruik, en waarbij men,
door eene kleine verandering of verzetting, zoovele elementen zou kunnen
doen werken als men
slechts verkoos.
Nevenstaande teekening
stelt dien toestel voor.
De veertig elementen
zijn in een sierlijke mahoniehouten kast geborgen:
Toestel ter voortbrenging
het daarboven geplaatste
kastje bevat deinrichting waardoor men het getal elementen
naar verkiezing kan verhieerderen of verminderen, door
eene kleine verplaatsing van de daartoe dienende sleutels, en zonder de geleiddraden uit de kolommetjes te
nemen. Verder is daarbij een multiplieator-galvanometer, om de sterkte van den stroom te doen
zien. Verlangt men die aanwijzing van den galvanometer niet, dan is het voldoende eene daartoe bestemde
stop uit te lichten, en den stroom aldus buiten te sluiten.
De batterij bestaat uit elementen van Leglanche, zoo
gewijzigd, dat zij niet alleen veel sterker en constanter,
maar wat voor de geneeskunde van nog meer belang is,
ook veel regelmatiger van stroomsterkte is geworden.
Deze batterij kan ongeveer drie jaren constant blijven,
zonder eenig nazien der elementen; ten bewijze daarvan
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vervolgd.)

STROOM.

strekt dat een toestel dien de uitvinders in het begin
van 1869 gemaakt hebben, op dit oogenblik nog even
constant en regelmatig
van stroom is als op den
dag der aflevering, ofschoon nog nimmer eenige
bijvulling heeft plaats gehad.
Uit de af beelding blijkt
dat er twee sleutels boven
op de kast geplaatst zijn:
beiden zijn om eene as
beweegbaar. Voor de eerste ter linkerzijde bevinden zich elf koperen knoppen, met aluminium stiften wegens de oxydatie;
die stiften bevinden zich
alien op zoodanigen afstand van de as, dat als
men den sleutel omdraait
een daarin bevatte stift,
mede van een aluminium
van galvanischen stroom.
punt voorzien, achtereenvolgens alle stiften aanaakt. De elfde knop draagt echter geen
stift, maar dient om bij niet gebruik den sleutel er op te plaatsen. Bij elke verplaatsing van den eenen knop op den anderen , wordt telkens een element meer in de keten geschakeld; meer dan tien elementen kan men echter met dit
stel niet aanwenden. Om boven dit getal te gaan, dient
het rechter stel: de sleutel is de zelfde als aan het linker stel, doch er zijn slechts vier knoppen om heen geplaatst, een isolator, en drie welker inschakeling een
vermeerdering van tien elementen voor elken knop ten
gevolge heeft. Aldus kan men op twee manieren tien
elementen aanwenden: l m o door het rechter stel, en 2 d o door
het linker stel op tien te plaatsen, mits in het laatste
geval de sleutel van het eerste stel op den isolatieknop
sta. Evenzoo kan men twintig elementen aanwenden,
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l m o door 10+10 , en 2 d o door 20 elementen. Ondertusschenden bast der takken weg, dien zij tot bundels gepakt
behoeven de geleiddraden niet uit de kolommetjes ge- uit het bosch dragen om ze te drogen". Poppig zegt,
nomen te worden, en dus is de beweging niet periphe- dat de stammen eerst drie of vier dagen, nadat de boorisch, en ook is het van veel belang dat bij den stand van men geveld zijn, worden geblekt; en dat de bast spoeeen der sleutels op den isolatieknop en van den anderen op dig moet worden gedroogd, omdat hij anders weldra
een werkenden knop, de stroom toch gaat door den op bederft. Dit bericht der wijze om den bast in te zameden isolatie knop geplaatsten sleutel en door dien knop. len verschilt eenigszins van dat door Gray medegedeeld
Zeer moeielijk en ingewikkeld is ook cle verbinding, uit de schriften van Arrot, die zegt dat de bast van
waarvan men van buiten niets kan zien; bij eenig na- de boomen wordt genomen zonder dat deze worden omdenken zal men ook licht begrijpen, dat het zeer las- gehakt. Volgens Ruiz en POppig beginnen de blekkers
tig is de elementen en de knoppen en sleutels onder- hunnen arbeid omstreeks de maand Mei, wanneer het
ling zoo te verbinden dat men van het getal elementen droge seizoen eenen aanvang neemt.
De juiste tijd van de ontdekking der geneeskracht
de spanning en niet de hoeveelheid stroom verkrijgt.
Het theoretisch beginsel van die verbindingen is het van den kinabast, en de aanleiding tot die ontdekking
zelfde als dat waarop het leggen van bijdraden in de zijn onbekend. Het is zelfs onzeker of de Indianen de
batterijen voor de telegraphie om op grooteren of klei- eigenschappen van den bast eerder dan de Spanjaarden kenneren afstand te werken, berust, en waarover in den vori- den. Geoffroy zegt dat zij met dit artsenijmiddel bekend
gen jaargang van Kennis en Kunst melding gemaakt is. waren lang voor de komst van Columbus; doch uit den onUit het bovenstaande blijkt, dat de werking van den
toestel zeer eenvoudig is, en veel gemakkelijker in het
gebruik dan vele duitsche toestellen van dien aard, die
zoowel door de keuze der elementen, als door de gebrekkige verzetting verre bij dezen achter staan.
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De kinaboom, Cinchona, is — 't is algemeen bekend — de boom die in zijn bast het kostelijke geneesmiddel bevat, 't welk onder den naam van chinine
bekend is, en als het koortsdrijvende middel bij uitnemendheid gebruikt wordt. Yoor een volledige beschrijving
van dezen boom en van de geneesmiddelen die er van
verkregen worden, zou een geheele jaargang van ons tijdschrift niet voldoende zijn. Wij zullen dus slechts enkele
bijzonderheden kunnen mededeelen over dezen zoo hoogst
nuttigen boom.
De kinaboom is op de gebergten van Midden-Amerika verzoenbaren haat dien zij tegen de Spanjaarden koesterden,
inheemsch, zooals op de Andes van Peru, Quito en hielden zij het gedurende eenige jaren geheim , totdat een
andere landen. De bladeren zijn kort gesteeld met gladde Indiaan , uit dankbaarheid voor eenige gunsten die hij van
randen. De bloemen zijn vijfdeelig, wit of rooskleurig. den gouverneur van Loxa genoten had. aan dezen het geheim
De vrucht is een tweehokkige doosvrucht, die in de lengte van het voortreffelijke middel mededeelde. Yon Humboldt
openspringt als het zaad rijp is. De bast heeft een bit- evenwel' slaat hieraan geen geloof; want hij bevond, dat
teren, specerijachtigen, samentrekkenden smaak, en wordt in Loxa en in andere nabij gelegene gewesten de inboorals koortsdrijvend middel gebruikt,
lingen den kinaboom onder de vergiften rangschikten,
De wijze waarop de Cascarilloes of schorsblekkers den en met zijn gebruik ten eenemale onbekend waren.
kinabast inzamelen, verschilt eenigszins op verschil- "Alleen in Malacatis" , zegt hij, "waar veel schorslende plaatsen. "De Indianen", zegt Stevenson, "ont- blekkers wonen, beginnen zij in den kinabast vertrouwen
dekken de groepen van kinaboomen in de bosschen aan te stellen". Ook Ulloa beweerde dat de Peruanen met
de rooskleurige tint der bladeren van de toppen die het geneeskundige gebruik van den kinabast onbekend
boven de andere boomen uitsteken, en zich op een waren. Het verhaal dus van de onderstelde ontdekking
afstand vertoonen als bosschen van bloemen in het mid- van het middel door een Indiaan, die door het drinden van het donker-groene loof der andere boomen. Zij ken van het water eener plas, waarin eenige kinabegeven zich nu naar die plaats, en hebben zij haar boomen gevallen waren , van eene tusschenpoozende koorts
gevonden, dan hakken zij al de boomen om, en nemen genas, zoowel als de nog onwaarschijnlijker geschiedenis
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die Condamine verhaalt, dat de Indianen leeuwen met
tusschenpoozende koorts kinabast zagen eten, moeten
tot de fabels gerekend worden. De bewering, zegt Yon
Humboldt, dat de groote amerikaansche leeuw, Felis
concolor, aan tusschenpoozende koorts onderhevig is, is
even bespottelijk als die der bewoners der verpeste vallei
Gualla Bamba, bij Quito, dat zelfs de gieren, Vultur
aura, in hare nabijheid aan die ziekte onderhevig zijn.
Daarenboven vindt
men in de kinabosschen geene leeuwen,
ofschoon men den
kleinen amerikaanschen leeuw, Felis
andicola van Yon
Humboldt (de petit
lion du Volcane
de Pchincha van
Condamine)op 3000
meter boven de oppervlakte der zee
heeft aangetroffen.
Yon Humboldt
verhaalt ons eene
oude overlevering,
die in Loxa algemeen is , dat de Jesuiten namelijk, bij
toeval den bitteren smaak van den
bast ontdekt hebbende, een aftreksel
er van beproefden
tegen tusschenpoozende koorts, en
dat zij op die wijze
zijne
voortreffelijke eigenschappen
leer den kennen. Dit
is zijns inziens veel
minder
onwaarschijnlijk dan het
verhaal der ontdekking door de Indianen. De tijd, waarin
de bast het eerst in
Het inzamelen
Europa werd ingevoerd, wordt gewoonlijk opgegeven te zijn 1640; doch
Sebastianus Badus geeft het uittreksel van een brief
eens spaanschen geneesheers, D. Joseph Yillerobel, waaruit het schijnt dat hij in Spanje werd aangevoerd in
1632, ofschoon men hem voor 1639 niet beproefde.
De bewering van Condamine dat de gravin van Chin-
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chon, de vrouw van den onderkoning van Peru, bij hare
terugkomst uit Zuid-Amerika, in 1639, een weinig
van den bast naar Europa overbracht, is niet onwaarschijnlijk; en vandaar kreeg hij den naam van Puivis
chinchonae, en dien van Puivis comitissae. Ongeveer tien
jaren later werd hij door de Jesuiten naar Rome gebracht, en door hen aan de leden der orde uitgedeeld,
die hem op hunne
standplaatsen met
goed gevolg tegen
tusschenpoozende
koortsen aanwendden. Het gebruik
van den kinabast
werd vooral bevorderd door den kardinaal de Lugo. Op
die wijze verkreeg
hij de namen van
Jesuitenbast, Pidvis patriim, Jesiritenpoeder, Puivis
jesuiticus, Pidvis
cardinalis de Lugo,
enz. Hij geraakte
evenwel in onbruik,
doch werd weder
in zwang gebracht
in Frankrijk door
een Engelschman,
Sir Robert Talbor,
die een grooten
naam verkreeg door
het genezen van
tusschenpoozende
koortsen met een
geheim middel. Lodewijk XIY kocht
zijn middel, hetwelk bleek te zijn
kinabast, en maakte
het bekend. Yandaar bekwam deze
bast in Frankrijk
den naam van Poudre de Talbor of
Remede Anglais.
De geleerden en
van kinabast.
de handelaars in
kinabast onderscheiden een menigte soorten die verschillende namen dragen. Professor Guibourt heeft niet minder dan zeven en dertig verscheidenheden van kinabast
beschreven, die hij tot de volgende vijf hoofdsoorten
heeft terug gebracht :
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j werd gekocht, die na eenige moeielijkheid er in slaag1. Grijze kinasoorten.
den hem in gebruik te brengen.
2. Gele kinasoorten.
Uit deze en anclere soorten van kinabast maakt men
3. Roode kinasoorten.
de cldnine, een alcaloide 't welk in 1820 door Pelletier
4. Witte kinasoorten.
en Caventou in den kinabast werd ontdekt.
5. Yalsche kinasoorten.
In Februari 1791 deelde Fourcroy eene analyse mede
Onder de roode soorten is de zoogenoenide Loxa-kinabast vooral beroemd. Loxa-kinabast was, zoo niet de van St. Lucia-kinabast (vroeger genaamd St. Domingoeerste, eene der eerste soorten van kinabast die in kinabast), die lang beschouwd is als een meesterstuk
Europa zijn aangevoerd. Hij was waarschijnlijk den bast, van plantaardige analyse. In 1802 besloot Seguin dat
welken Horbius, in 1693, noemde Cascarilla delict Oja,het werkzame beginsel van kinabast, daar het gepraedoch welken Condamine juister den naam gaf van Cor- cipiteerd werd door een aftreksel van galnoten, geleistoffe moest zijn, en hij sloeg dus voor het gebruik van
teza of Cascara de Loxa.
Loxa-kinabast ontving den naam van kroon-kinabast gezuiverde lijm als middel tegen tusschenpoozende koortomdat hij gebruikt werd door de koninklijke familie van sen. In 1803 bewees Dr. Duncan dat het werkSpanje. In October van het jaar 1704 werd door de zame beginsel niet geleistoffe kon wezen, maar eene
Engelschen van Cadix eene spaansche galei, die van bijzondere zelfstandigheid zijn moest, die hij om
Peru terugkeerde, genomen. Onder de lading vond men die reden noemde cinchonine. In 1806 maakte Yauonder anderen eenige partijen kinabast, waarvan twee quelin eenige proeven bekend, die hij met zeventien
soorten zich van de anderen onderscheidden door haar soorten van kinabast had genomen. In 1810 mocht
uitwendig voorkomen , en door de wijze waarop zij ge- het Gomes gelukken cinchonine afzonderlijk , en in
pakt waren. Twee dezer kisten waren gemerkt 11 Para kristalvorm te verkrijgen. In 1820 maakten Pellela real familid', en beslagen met plaatijzer: zij bevat- tier en Caventou het bestaan bekend van twee plantten schoone pijpen bast van 35 centimeter lengte, die aardige alcalien in kinabast, te weten: cinchonine en
door middel van bies tot bundels waren gepakt. Yon chinine. In 1829 ontdekten Pelletier en Coriol een derde
Bergen zegt dat hij van Engeland, in 1824, derge- alcaloide, aricine, in eene nieuwe soort van kinabast.
lijke bundels ontving, onder den naam van second crown De hoofd-bestanddeelen van bleeken, gelen, en rooden
(kroon-kinabast van de tweede soort). De andere soort kinabast zijn, volgens Pelletier en Caventou en andere
was gemerkt "Para la reed corte" d. i. " Voor het scheikundigen, de volgenden :
1. Kinazure cinchonine.
koninklijke hof".
2.
„
chinine.
De loxa-kinabast is ongetwijfeld het product van den
3.
Oplosbare
roode kleurstof (tannine).
kinaboom die Cinchona Condaminea geheeten is.
4. Onoplosbare roode kleurstof (kinarood).
Beroemd is ook de zoogenoemde gele konings-kinabast
5. Gele kleurstof.
die afkomstig is van de Cinchona calisciya. Het is niet
6. Groene, vette stof.
onwaarschijnlijk dat deze bast de (gele) kinabast is, die
7. Kinazure kalk.
door Arrot, door Condamine, en door De Jussieu wordt
8. Zetmeel.
verm eld; doch met zekerheid kan het niet gezegd wor9. Gom.
den. De benaming Ccdisaya, die men in Spanje en
10.
Houtvezel.
in Portugal aan clezen bast geeft, is de naam van een
Zuivere chinine is wit, reukeloos, zeer bitter, en
gewest vanwaar die bast wordt uitgevoerd.
smeltbaar bij ongeveer 300° F. De gesmolten chinine
Niet minder belangrijk is de roode kinabast, afkomstig van de Cinchona rubra. Het is waarschijnlijk, gelijk is, koud zijnde, geel, doorschijnend, gemakkelijk tot
Bergen beweert, dat deze bast bekend was aan de eerste rei- poeder te wrijven, en eenigszins gelijkende op hars.
zigers in Zuid-Amerika die van kinabast melding gemaakt Kokend water lost ^ s t e van zijn gewicht chinine
hebben. Arrot, en ook Condamine, spreken van een rooden op. Koud water lost eene veel geringere hoeveelheid op.
bast (coloradd) van de beste hoedanigheid. Dr. Saunders Chinine is gemakkelijk op te lossen in alcohol, hoofdzazegt dat in het jaar 1702 kinabast, van de roode kelijk in heeten, en in ether. Gekristalliseerd chinine is een
soort, ingenomen werd aan boord van een spaansch hydraat van chinine, en bevat 1 aequivalent water. De zouten
schip, en een gedeelte er van in handen kwam van van chinine zijn gemakkelijk kristalliseerbaar, zeer bitter,
een vermaarden apotheker te Londen, den heer Pearson. en hebben eene parelwitte kleur. Zij zijn meest alien
In 1779 werd een ander spaansch schip, bestemd van oplosbaar in water, alcohol, en in ether. Oxalas, tarLima naar Cadix, door een engelsch fregat genomen, tras, tannas, en ferro-cyanas chininae zijn de minst
en naar Lissabon gebracht. De lading bestond hoofdza- oplosbaren onder die zouten. Tinctuur van galnoten verwekt
kelijk uit rooden kinabast, en werd voor het grootste een praecipitaat (looizure chinine) in eene oplossing van een
onzijdig of een onder-zout van chinine. Ammoniak vergedeelte gezonden naar Ostende, alwaar hij voor een
-eer lagen prijs door eenige londensche drogerijhandelaars wekt daarin ook een praecipitaat (chinine).
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Zie hier de samenstelling van chinine:
Atomen.

Aeq.-gew.

Volgens Volg. Pelletier
In pro centen.
Liebig.
en Dumas.

Koolstof . 20 . . 120 . . 74,08
Waterstof 12 . . 12 . . 7,40
Stikstof . 1 . . 14 . . 8,64
Zuurstof . 2 . .
6 . . 9,88

.
.
.
.

.
.
.
.

74,40
7,61
8,11
9,88

.
.
.
.

. 75,02
. 6,66
. 8,45
. 10,43

Watervr. ch.l . . 162 . .100,00. .100,00. .100,56
Over de koortsdrijvende werking van kina en chinine
te spreken , zou ons hier te ver op geneeskundig terrein
voeren. Wij willen, om te eindigen, slechts doen opmerken dat de chinine algemeen als zulk een onmisbare
stof wordt gerekend, dat er zeker geen geneeskundige is
die geneesheer zou willen blijven als men hem de chinine uit handen nam.
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ten prooi van andere roofvisschen worden, en de familie
der haaien zou dan zeker spoedig uitsterven, te meer
daar deze visschen, gelijk alle groote roofdieren, niet
zeer vruchtbaar zijn.
Ook door taaiheid van leven onderscheidt de haai zich
van andere visschen, en zware beleedigingen verdraagt
hij beter dan de meeste andere zeebewoners. De haai
blijft buiten water lang in leven, bezwijkt zelfs niet
door een groot bloedverlies , en de groote soorten blijven zelfs nog gevaarlijk als zij door de matrozen met
handspaken en enterbijlen reeds zeer verminkt zijn.
De hondshaai is de kleinste van de europeesche haaien,
daar hij meestal slechts 60 centimeter lang is. Men
vindt hem aan alle europeesche kusten. Hij is roodaclitig
van kleur met vele bruine vlekken, en aan den buik wit.
Hij heeft een zeer lange, scheef afgesnedene staartvin ,
en zoowel in de boven- als in de onderkaak vier rijen
zeer scherpe, een weinig kromme tanden.

Alle soorten van haaien zijn zeebewoners, alien zijn
De menschen haai, Ccircharias melanopterus, is
roofvisschen, sommigen zijn zeer groot. Gulzig zijn alien
zoo geheeten omdat deze soort vooral voor den mensch
in hooge mate, zoodat zij zelfs onverteerbare stoffen
verslinden. Wij willen een vluchtigen blik werpen op gevaarlijk is. In de europeesche zeeen leven onderscheidene soorten van het geslacht Carchart'as: de meest
een paar soorten van haaien.
De kleine hondshaai, Scyllium canicula, is een beruchte, de zoogenoemde e c h t e h a a i , C. vulgaris,
visch die in bijna alle europeesche talen een naam draagt wordt veel in de Middellandsche zee gezien, en zwerft
die min of meer op een hond doelt, een gevolg van de ook in den Atlantischen oceaan rond, maar komt zelden
levenswijs van dezen visch. De vergelijking met den ge- in de Noordzee. Hij volgt het schip, vangt alles op wat
zellig jagenden hond is ook geenszins ongepast, want over boord valt of geworpen wordt, waagt zich zelfs op
deze dieren jagen veelal in troepen, en vervolgen hun ondiepten tusschen de klippen, en is voor de badenden
prooi als jachthonden een haas. Yooral de boven ge- des te gevaarlijker, daar zij zulk een vijand op die plaatnoemde soort heeft die gewoonte, zoodat niet zelden sen niet verwachten. Door zijn groote borstvinnen kan
heele troepen in de netten der visschers in de Noordzee hij zich onder het zwemmen snel omkeeren, en zijn
en het Kanaal geraken. Die gevangen worden, maakt staart is zoo lang, zoo gespierd en zoo krachtig dat hij
men dood, niet zoozeer omdat zij voordeel opleveren , met kracht voortschiet. Tien dagen en nachten aan een
maar omdat deze haai meer dan andere soorten schade een schip te achtervolgen en daarbij nog zijwaartsche
doet aan de scholen trekvisschen, zooals haringen enz. tochtjes te maken, schijnt voor een volwassene haai van
De hondshaai verwijdert zich nooit zeer ver van de kust, deze soort geen moeielijke zaak te zijn. Hij bezit een
maar ligt veelal half in het slijk verborgen op den loer, zeer fijnen reuk; hij bespeurt ten minste een rottend
als hij niet zwemmende op de jacht is. Gulzig valt hij lijk op zeer grooten afstand. Met blinde gulzigheid valt
op elke soort van aas aan, en is dus daardoor ook voor
1
hij
op
elk aas aan, en wordt derhalve niet moeielijk
de visschen zeer lastig.
gevangen,
mits dat de eerste hoek, een ijzeren haak
De eieren van dezen haai gelijken op platte eironde
zakjes met vier hoeken, waaraan lange elastieke draden van een duim dik en een voet lang, die aan een ketting
zitten, waardoor de eieren aan zeeplanten en steenen vastgemaakt is, hem vasthoudt, want als hij het bedrog
vastgehecht zijn. De eieren van alle soorten van haaien eenmaal ontdekt heeft, wordt hij voorzichtig en wangelijken min of meer op elkander, en zijn, als hetjong trouwend.
Het is niet gemakkelijk een gevangenen en op het
er uitgekropen is, gemakkelijk te bewaren, en daarom
dek
liggenden haai te dooden; dikke touwen zijn er noodig
vindt men zulke ledige haaieneieren dan ook in vele verom
den
visch, die soms 500 kilogram weegt, op het dek
zamelingen van natuurlijke historie. Zij zijn betrekkelijk
te
halen,
en slechts als het gelukt is strikken om zijn
zeer groot, en meer dan andere vischeieren tegen vernieling beveiligd, deels door de elasticiteit van hun per- staart te werpen, en hem zoodoende vast te binden,
kamentachtige schaal, deels door de bovengemelde als durven de matrozen het wagen hem van achteren met
ankertouwen dienende draden. Als zij los in zee lagen, bijlen en enterhaken aan te vallen. Hij verspreidt een
zouden zij , bij hun grootte , door de golven gemakkelijk zeer onaangenamen reuk, en heeft een zoo grof en traop het strand geworpen worden, en nog gemakkelijker nig, hoewel blank vleesch, dat slechts een zeer hongerige maag het tot zich nemen wil. De lever is nog liet
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beste, ofschoon ook zij tranig sinaakt. Men beweert dat
hij met groote liefde voor zijn jongen zorgt.
Alle menschenhaaien hebben kraakbeenige kaken waarop
een rij rechtopstaande, maar waggelende tanden staat.
Op de binnenvlakte der kaakbeenderen staan buitendien
nog drie of vier rijen tanden die met de punten naar
achteren gekeerd zijn, en als dakpannen over elkander

verschilende zaken gebruikt. In versteenden toestand,
en alzoo van voorwereldlijke haaien afkomstig, vindt men
niet zelden zulke gezaagde haaietanden van reusachtige
grootte, in tertiaire en oudere aardlagen. In Teylers
museum te Haarlem vindt men verscheidene zulke tanden die uit Twickel en andere plaatsen van Gelderland
afkomstig, en daar in tertiaire lagen gevonden zijn. De

Het van gen van een haai.

liggen. Als de buitenste tanden afslijten of verloren gaan ,
richten die van de tweede rij zich op, en er ontstaat
van binnen weer een nieuwe rij, zoodat de muil van
den haai altijd vreeselijk gewapend is. De zeer harde,
gladde, en aan den rand als een zaag getande tanden
van den menschenhaai worden door wilde volken tot

Ouden meenden dat het versteende tongen waren, en noemden ze daarom tongsteenen, Glossopetrae. Zij zijn
soms zoo groot dat men, de verhoudingen van de levende
soorten in aanmerking nemende , besluiten mag dat die
voorwereldlijke haaien ten minste 20 meter lang geweest zijn.
Het geslacht Carcharias is over de geheele aarde

25

DE HA AT.

verspreid, heeft een korrelige, ruwe, soms zeer scherpe
huid, is grijsachtig of bruinachtig van kleur, soms met
donkere vlekken. De menschenhaai is grijs en heeft zwarte
punten aan de vinnen: daarom beet hij melanopterus
dat is: met de zwarte vinnen.

en clan plotseling uitstrekt. Het lichaam is kegelvormig
en rolrond; de breede bek is bijna horizontaal; de huid
is niet zeer ruw, van boven leikleurig, van onderen
, geelwit, bij de jongen een weinig gevlekt; cle staart is
groot, en cle kop plat. Yolwassene individuen zijn van
50 tot GO centimeter lang.

Van de zoogenoemde glad d e h a a i e n , Mustdus ,
Er zijn nog vele andere
bezit ons werelddeel twee
geslachten van haaien,
soorten. Van dezen is de
zooals de h a in e r h a a i,
gewone gladde haai,
Sphyrna, de neushaai,
Mustelus vulgaris, aan
J Minna, cle reuzenalle kanten van de Noordhaai, Selache, de zeezee bekend. Het is een
e n g e 1, Squatina , enz.,
slanke, 30 tot 50 centidoch
het zou ons hier te
meter langc , in vergelijver voeren als wij over
king met andere haaien,
al die soorten wilden spregladhuidige visch. Hij
ken. Slechts over den eerstheeft een ronden snuit met
genoemde, den hamerhaai,
tanden die hoekige platen
hier nog het volgende.
zijn, en naast elkander
De mensclienliaai.
Geen an der lid van de
liggen, zoodat zijn gebit
eenige overeenkomst heeft met dat der roggen. Op de haaienfamilie heeft zulk een zonderling gevormden kop
Hebriden wordt zijn vleesch veel en gaarne gegeten, daar als deze haai, waarvan wij hiernevens een goede afbeelding zien. Die wonderlijke hamervormige kop bevat
het geen traanreuk bezit.
de zelfde beenderen als de kop van andere haaiesoorten ,
De doornhaai, Spinax acanthias, is cle eenige maar vergroot en anders van gedaante. De phj^siologisoort van zijn geslacht die rondom Europa voorkomt. Hij sche beteekenis van dien vreemden vorm van den kop
is nog door niemand vervolgt in troepen de trekklaard kunnen worden,
visschen, in zoo grooten
want in hun levenswijs
getale dat, zooals Yarrell
onderscheiden de vier beverzekert, er soms 20 000
kende soorten van hamerstuks op eenmaal in de
haaien zich in niets van
haringnetten gevangen
de soorten van andere ge worden. Onder die groote
slachten. De hamerhaai
troepen bevinden zich
is
even gulzig, en is ook ,
steeds vele jongen die naueven als de andere haaien,
welijks 15 centimeter lang
door de plaatsing van zijn
zijn, maar met den zelfden
mond, genoodzaakt om
ijver en gulzigheid als de
zich met den buik naar
ouden de haringen vervolboven te keeren , als hij
gen, ofschoon zij nog niet
zijn prooi wil grijpen. De
in staat zijn hen het minromp is gewoon van vorm :
ste nadeel toe te brengen.
op de lederachtige huid
Ook buiten den trektijd
zitten ruwe knobbels. De
doen cle doornhaaien den
De hamerhaai
gewone hamerhaai,
visschers veel nadeel door
het aas van de hoeken te stelen. Intusschen zijn zij niet zonder Sphyrna zygaena, is in volwassen toestand zoo lang
waarde, want hun wel taai, maar niet tranig of kwa- als een man. Deze visch leeft in de Middellandsche
lijkriekend vleesch wordt in Italie versch in zoutwater zee en den Atlantischen oceaan , zoowel aan cle kusten van
gekookt, en in Schotland gedroogd en gerookt gegeten ; Brazilie als aan die van Let zuiden van Europa. Hij
de lever geeft veel traan, en de ingewanden worden als wordt, hoewel zeer zelden, ook aan cle engelsche kust
. aangetroffen, maar verder noordwaarts nooit Yooral gemest gebruikt.
De doornhaai heeft twee rugvinnen, en voor elken vaarlijk is deze haai op ondiepten en in havens en inrugvin een grooten stekel, die hem tot wapens dienen; hammen: hij blijft bij een voor anker liggend schip op
hij treft daarmede zijn vijand terwijl hij zijn lijf buigt, den loer liggen , en zou zelfs den mensch aanvallen. I)e
4
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onverzoenlijke vijandschap van alle zeelieden tegen den
haai vertoont zich ook ten opzichte van den hamerhaai :
waar hij zich vertoont, wordt hij des te ijveriger vervolgd, daar zijn zonderlinge gedaante bovendien de aandacht tot zich trekt.
De hamerhaai heeft een zoo hard, slecht smakend
en kwalijkriekend vleesch, dat geen Europeaan het kan
eten, maar zijn lever geeft veel traan, en zijn huid
het zoogenoemcle s a g r ij 11, 't welk tot polijsten en schuren gebruikt wordt.
In de Middellandsche zee wordt hij soms 4 meter
lang bij een omvang van 2 meter en een gewicht van
250 kilogram; een in Augustus 1839 bij Tenby in Engeland gevangen individu was ruim 3 meter lang en 2
meter in omtrek, woog tusschen 300 en 350 kilogram,
en had zes rij en tanden: hij moest dus reeds vrij oud
zijn. Op den rug was hij donker grijsgroen, en aan den
buik roodachtig geel van kleur.
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De rechterlijke macht te Algiers is geheel in handen
van de bureaux ctrabes. Deze en hunne chefs zijn
den laatsten tijd aan de hevigste aan vail en blootgesteld
geweest, die ongetwijfeld niet altijd ongegrond waren.
Eene zoo onafhankelijke macht, als de chef van een
bureau arabe bezit, zou misschien in elk land onder
de zelfde omstandigheden ook vele gelegenheden tot misbruik geven.
Men heeft veel over de afschaffing van deze instelling gesproken, hoewel zulks steeds door de oude en
veel ondervinding hebbende strijders van dit land
wordt afgeraden, en met recht. Zoolang men de
denk- en levenswijze van de Arabieren niet kan veranderen, is aan een verandering van het stelsel niet te
denken: het zou zelfs met menigvuldige gevaren gepaard gaan. Een land hetwelk in aanhoudenden staat
van oorlog is, en welks toestand niet goed geregeld
en onder opzicht te houden is, daar het grootste deel
van zijne bewoners Nomaden zijn die steeds onder de
handen weg sluipen, zal en kan slechts langzaam
een beschaafde staat worden. De bewoners beschaafd te
maken , is moeielijk, ja bijna onmogelijk : hun godsdienst
is eene te groote hindernis. Zij zijn zoo dweepend met
hun godsdienst ingenomen , dat zij zelfs zouden wenschen
onder het juk van den Turk terug te keeren, die hen
wel is waar onderdrukte, mishandelde en uitzoog, maar
toch een mohammedaan was. Door de fransche regeering
zijn millioenen tot verbetering van het land besteed,
Algiers heeft Frankrijk nog niets opgebracht, wel veel
geld en menschen gekost, en toch gelukten de beschavingsproeven niet. Het eenige middel om dat doel te bereiken, zou zijn de bewoners bepaalcle behoeften te geven.
Maar hoe zou men dat doen? Menschen die aan hun

primitief leven genoeg hebben, zijn moeielijk aan vaste
woonplaatsen te gewennen, en zullen misschien verloren
gaan in een land hetwelk weinig voor de beschaving
geschikt is, zoodra zij hun zwervende levenswijs opgeven en vaste woonpilaatsen moeten betrekken.
In vele steden van Noord-Afrika is cle macht der
bureaux arabes reeds gebroken, daar de prefect of de
vrederechter die ten deele tot zich genomen heeft. Zoodra
zij echter een arabische rechtszaak in handen nemen,
wordt het volk ongeduldig en ontevreden. Het wil liever
een gestrenge straf en zelfs den dood terstond ondergaan, dan zich onderwerpen aan een lang onderzoek, zelfs
met het vooruitzicht van ten laatste vrijgesproken te zullen
worden. De Algerijnen zijn van oudsher aan een snelle
rechtspleging gewoon, en houden hardnekkig hun oude
gewoonten en gebruiken vast. En daar zij aan een noodlot gelooven, zijn zij overtuigd dat geen uitspraak van
den rechter het lot kan veranderen, dat over hen beschoren is. In de steden waarin het burgerlijke bestuur
de macht in handen heeft, wendt de Arabier zich in
het geheel niet meer tot den franschen rechter, maar
enkel tot zijnen kadi of tot den kaid. Deze behoort
tot de zijnen, hij legt niet zelden een bezoek af in
in
zijn tent, en geniet gaarne gastvrijheid in zijn huis. De
burgerlijke rechter integendeel staat te ver van de Arabieren af; zij zullen hem nooit rekenschap geven van
cle gebeurtenissen die in hun omtrek voorvallen.
Een chef van een bureau arabe is meestal kapitein
bij het een of ander regiment; hij moet door een langdurigen dienst in het bureau de noodige kennis verkregen hebben, de arabische taal verstaan, cle wetten van
den koran, de gebruiken van de Arabieren, en de
topographie van het land nauwkeurig kennen. Geheel
van zijn regiment losgemaakt, behoudt de chef van
het bureau arabe toch zijn traktement, en heeft bovendien een niet onbelangrijk inkomen van zijn bureau :
dit is een voorrecht dat niet zelden den nijd van zijn
kameraden opwekt. Daar tegenover staat echter in zijn
nadeel dat hij slechts bij ancienniteit bevorclerd kan worden , terwijl hij even zoo clikwijls zich aan het gevaar
van den strijd moet blootstellen als zijne kameraden van
het regiment, want bij de verschillende expeditieen moet
hij de arabische troepen aanvoeren.
De chef van het bureau arabe is niet slechts verplicht openbaar gerecht te houden over cle verschillende
twisten der Arabieren, maar hij moet ook zorg dragen
voor de veiligheid van het garnizoen en van de kolonisten.
De kaids van cle stad en haren omtrek gaan elken
morgen en middag naar het bureau, wonen de zittingen bij om inlichtingen te geven als die nooclig zijn, en
bericht te geven van alles wat in hun gebied is voorgevallen. De chef van het bureau is bij de regeering
verantwoordelijk voor de rust en de veiligheid van het
land; cle kaid integendeel staat als tegenover hem, en
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verdedigt zijne onderhoorigen om zoo te zeggen met
hand en land.
Deze bureaux arabes zijn evenwel voor den kaid tamelijk voordeelig; hij woont de vergaderingen steeds
bij, schijnbaar hoogst bedaard en trotsch, maar laat
evenwel nooit na met sluwheid elk woord, elk gebaar
en elk voorval waar te nemen, en het zoo ver zijn
macht reikt te gebruiken ten voordeele van zijn land
of van den stam die hem onderworpen is. De dagelijksche omgang evenwel met de officieren en zijn eigen
eergevoel oefenen langzamerhand hun invloed, zoodat de
kaid toch ten slotte een getrouwe en gehoorzame dienaar
van het fransche bestuur wordt.
Is er em moord in zijn gebied gebeurd, onverschillig
of het slachtoffer daarvan een Arabier of een Europeaan
is, en cle schuldige niet te achterhalen is, toch moet
de kaid maken dat hij gevangen wordt, of hij zelf moet
daarvoor de straf ondergaan: en daar, indien de vermoorde een Arabier is, de bloedverwanten een vrij hoog
bloedgeld verlangen, en de Arabier in zijn geldzucht
moeielijk van zijn doeros kan scheiden, dragen de kaids
wel zorg dat hunne spionnen goed op hun post zijn, en
dat geen schuldige zich aan hun macht kan onttrekken.
Ook de kooplieden en de kolonisten geven werk aan
het bureau arabe, en op plaatsen waar nog geen malre
of juge de paix bestaat, moet er toezicht gehouden
worden op de kooplieden om hen te beletten vervalschte
en voor de gezondheid nadeelige levensmiddelen te verkoopen. Een vat wijn hetwelk bij het onderzoek niet
zuiver bevonden wordt, wordt terstond op een openbaar
plein uitgegoten. Als de kleerverkoopers te hooge prijzen
voor hun waren eischen, wordt de verkoop belet. Door
het bureau wordt het land verdeeld voor de kolonisten,
en als men een reis wil ondernemen, worden door het
bureau arabe, voor een bepaalden prijs , de noodige lastdieren zoo wel aan militairen als aan burgers geleverd.
De grootste verantwoordelijkheid evenwel heeft de chef
van het bureau zoodra een colonne tegen de vijand uittrekt: hij is verplicht nauwkeurig het terrein te kennen
waarheen de troepen gaan , te berekenen dat bij de verschillende rustplaatsen water in de nabijheid is, de
bewegingen van den vijand te bespieden, en voor de
veiligheid van het leger te zorgen. De chefs kunnen naar
eigen willekeur vrij hooge geldboeten opleggen , en lichamelijke straffen en de doodstraf oogenblikkelijk laten voltrekken. Daar evenwel de boeten aan de chefs betaald
worden, en zij aan geen controle onderworpen zijn,
verwijt men sommige chefs de bureau dat zij bij het
welzijn van den staat ook hun eigen welstand niet vergeten. Ik heb een gen era al gekend die niet slechts groote
landerijen, maar ook een zeer groot geldelijk vermogen bezat. Men zegt dat hij, arm en vol schulden in Afrika
gekomen, in een bureau arabe getreden, en in korten
tijd een rijk man geworden is. Men liet hem zijn buit
behouden omdat hij een zeer bekwaine chef en een dap-
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pere officier was, maar de publieke meening veroorcleelde
hem en alien die gelijk hij gehandekl hadden; in spijt
van zijn hoogen rang werd hij door de Arabieren en
door zijn eigen landslieden veracht. De meeste officieren
van de bureaux arabes, door zulke voorbeelden afgeschrikt en geen schaduw van wantrouwen op zich willencle laten vallen, zochten en vonden een middel om
zich daarvoor te beveiligen: de boeten die zij de Arabieren oplegden, namen zij niet meer zelven in ontvangst,
en boven dien besloten zij geen eigene kas op het bureau
te houden. Zij gaven bij geldboeten een bewijs waarop
de som uitgedrukt stond; de schuldenaar moest dit geld
aan de algemeene kas betalen, en het voor voldaan geteekende bewijs weder op het bureau terug brengen.
De chef van een bureau moet zich in zijn uitspraken
wel op menschelijkheid toeleggen, maar daarbij gestreng
zich houden aan de wetten van den koran en de gebruiken
van de Arabieren. De ruwheid van de zeden der Arabieren laat
hem echter niet toe zachtzinnig en liefderijk te zijn, wil
hij niet den bijnaam van een lafaard krijgen, en door de
Arabieren veracht worden. Van de ruwheid hunner gewoonten getuigt het volgende. Men bracht een jongen
Arabier in het bureau, en klaagde hem aan dat hij
zijn broeder op een gruwelijke wijze gedood had. Hij
had hem door zijn bedienden levend aan een paal laten
bin den, hem het hart uit de borst gereten, het op
gloeiende kolen geroosterd, en opgegeten. Ondervraagd
waarom hij dat gedaan had , antwoorde hij: -'Mijn broeder
stal mij een schaap uit de kudde, en ik, toornig daarover, zwoer bij den koran, dat, als hij dat weer deed,
ik zijn hart opeten zou, 't welk ik, terwijl hij nog
leefde, uit zijn borst zou scheuren. Mijn becliende waarschuwde hem, maar hij lachte mij uit, en beroofde
mij andermaal van een schaap. Toen liet ik hem grijpen, en kwam mijn eed na; gelooft gij , zeide hij bedaard, dat ik mijfi eed niet moest houden? Gij kunt
mij niet veroordeelen, ik hield mijne belofte!'1 En inderdaad men liet den moordenaar vrij, nadat hij door getuigen bewezen had, dat hij zijn broeder vermoord had
om zijn eed te houden.
Aan een Kabyl slagen te laten geven, is een groote
straf, daar hij naar de zeden van zijn volk daardoor
voor zijn leven eerloos is, terwijl de Arabieren, die onder het juk van de Turken zijn geweest, aan die straf
gewend zijn en haar als een lichte tuchtiging beschouwen. De vrouw van den Kabyl heeft bijna cle zelfde rechten
als haar man, maar men beleedigfc den Arabier als men
van zijn vrouw spreekt. Is hij genoodzaakt, uit hoofde
van een rechtsgeval of van een moord, over zijn vrouw
te spreken, dan noemt hij haar als sprak hij van een
dier daar hij den grootsten afkeer van heeft, het varken,
en bedoelt daarmede zijn vrouw! De beklagenswaardige
vrouwen gelukte het vroeger maar zelden gelijk te
krijgen, zoodra zij zich bij den kaid of bij den kadi
beklaagden over de gruwzaamheid en onrechtvaardig-
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lieicl van hare mannen. Sedert de bureaux arabes be- parant beeld beschilclerd glasreepje schuift, De lichtstrastaan, wordt ook voor de vrouwen onpartijdig recht len die door het weerkaatsende scherm achter de lamp
gesproken. De vrouw uit den hoogeren stand wendt zich vooruit geworpen worden, gaan door eene vlak-convexe
nooit tot den franschen rechter, want deze laat bijna altijd lens, welks vlakke zijde naar het te vertoonen voorwerp
het geschil door het opperhoofd van de familie of de gekeerd is. Van voren in de buis is een biconvexe lens,
samen geroepene leden der familie bijleggen. Maar er koKg. 1.
men weinig rechtszaken voor waarin een vrouw uit de
hoogere standen de hoofdpersoon is. De voorname vrouw
wordt door den omgang met de vrouwen van de fransche officieren beschaafder, zij is ook niet zoo ongelukkig als de vrouw uit den ininderen stand; haar man
legt door den omgang met fransche officieren veel van
zijn aangeborene ruwheid af, hij gewent aan behoeften
die hij vroeger niet kende, en voert die langzamerhand
in zijn huis in. De vrouwr uit de volksklasse echter verschrikt hare kinderen, en maakt hen bang door, als
zij ongehoorzaam zijn, te roepen: de Franschman komt!
zooals de kindermeiden onze kinderen bang maken dat
de wolf of de menscheneter komt. Daarom liepen ook de kinderen , als wij door een dorp of stad gingen , huilend weg.
De officieren van de bureaux arabes trouwen ook zeer
veel met arabische vrouwen. De regeering vindt zulke
huwelijken zeer goed, daar op deze wijze dikwijls de vrouwen fransche zeden aannemen. Maar de mannen hechten
zich meestal zoo aan hunne arabische vrouwen, dat zij
langzamerhand voor het leven in Europa ongeschikt
worden. Ook oefenen zulke arabische vrouwen een grooten
invloed op de rechtspraak, daar zij hare landgenooten
steeds voorspreken en beschermen. In dit geval moet dan
ook bijna altijd de officier het bureau verlaten, en gaat
Toestel voor fantasmagoric.
weer naar zijn regiment. Wordt hij naar Frankrijk terug
geroepen, dan laat & hij zich gewoonlijk naar een ander het objectief, bevestigd in een diaphragma 't welk men,
regiment verplaatsen, of neemt afscheid van zijn vrouw, zooals wij zoo even reeds opmerkten, naar believen voordaar die toch het leven in Europa niet kan verdragen. uit of achteruit kan brengen, door middel van een getand racl. Bovendien is er aan dat diaphragma een inFig. 2.
FANTASMAGORIE.

De bovenstaande afbeelding, fig. 1, vertoont ons een
wijziging van den bekenden tooverlantaarn, namelijk
zoo ingericht dat men daarmede bewegelijkefiguren kan
vertoonen. Fantasmagorische beelden noemt men de beelden die door zulk een toestel voortgebracht worden. Het
verschil tusschen dezen toestel en den gewonen tooverlantaarn is, behalve in het bewegen van de beelden,
ook hierin gelegen dat de toeschouwers achter het doek
zitten waarop de beelden vertoond worden, in plaats van
tusschen het doek en den lantaarn.
Op een onderstel op rollen staat een houten kastje
waarin een lamp met een reflecteur geplaatst is. De lichtbundel wordt gericht in den as van een buis waarin zich richting gemaakt, waardoor men de opening van het obeen inrichting bevindt, waardoor men het objectiefglas jektief-glas kleiner kan maken, en zelfs volkomen sluinaar willekeur vooruit en achteruit kan brengen. Gelijk ten. Door middel van een koord, dat onder aan de buis
bij den tooverlantaarn is er ook hier, tnsschen de kast door een opening gaat, wordt dit kleiner maken of sluien de buis, een sleuf waarin men het met een trans- ten van het objectief zeer gemakkelijk uitgevoerd.

F ANT ASM AGO EXE.

Door clen geheelen toestel dichter bij of verder van
het doek af te brengen, en die beweging van cle kast
vergezeld te doen gaan van veranderingen in het brandpunt der lenzen, door middel van de boven gemelde
Fig. 3.

kunnen beclekken. In beide toestellen heeft men de zelfde
beelden , maar in verschillenclen toestand. De rechter buis,
bij voorbeeld, bevat een glasreepje waarop geschildcrd
is een geraamte met een lijkkleed bekleed, en dit beeld
wordt vergroot op het doek geworpen. De linker buis
bevat een glasreep met een volkomen gelijk geraamte,
maar zonder lijkkleed. Als men nu de rechter buis sluit,
zullen de toeschouwers achter het doek rneenen dat het
lijkkleed van de schouders van het geraamte valt, of dat
het als een rook verdwijnt, en zij zien het geraamte
alleen. Op de zelfde wijze gaat het ook met het bewegen van de oogen in clen uilekop, met het verplaatsen van de koppen van fig. 3. enz. Dissolving views
is de naam dien de Engelschen geven aan zulk een fantasmagorische voorstelling.
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koordjes en het getande rad, kan men de beelden kleiner of grooter maken, naar men wil. Verder is het met
zulk een toestel mogelijk voorwerpen te vertoonen, die
zich geheel of gedeeltelijk bewegen, zooals een uilekop

NATUURKENNIS

EN HET

BIJGELOOF

(Vervolg van bladz. 19)

Het is schande, maar helaas waarheid, dat juist zij
die geroepen waren het domme volk de oogen te openen,
die op een hoogte stonden dat zij door het licht cler
Fig. 4.
wetenschap beschenen werden, echter het kwaacl nog
erger maakten, dat zij, zich beroepende op den Heiligen Geest, het bijgeloof huldigden, of, beter wetende,
het toch gebruikten om hunne vijanden te vernietigen
of hunne macht te bevestigen. Als er iets den naam
van duivelsch verdient, was het zeker deze handelwijze.
De eerste kerkelijke sanctie van de heksenprocessen
(fig. 2) die de oogen beweegt, of figuurtjes zooalsfig 3, die geschiedde door een bul van paus Johannes XXII tusbeurtelings met of zonder hoofcl verschijnen , bij afwisseling schen de jaren 1316 en 1334. Die paus keurde niet
slechts de vervolging en veroordeeling van toovenaars
met een menschenhoofd of met een hondekop prijken, en
tallooze andere aardigheden meer. Fig. 4 en 5 vertoonen de en toovenaressen goed, maar beval ook dat hun vermogen, gelijk dat van de ketters (andersdenkenden) verTig. 5.
beurd verklaard moest worden. Paus Innocentius VIII
in het jaar 1484 riep alle geestelijke en wereldlijke
machten op, om de verclachten te vervolgen, en tegen
de meer en meer toenemende tooverij de krachtigste maatregelen te nemen. Onder paus Johannes XXIII verscheen
kort daarna, in 1487, de beruchte heksenhamer,
een boek door een Duitscher, Heinrich Kramer, geschreven, en door Jakob Sprenger uit Keulen en Johann
Gremper uit Constanz, beiden Dominikaner monniken,
medebearbeid.
Ten gevolge daarvan werden nu de ongelukkigen op
een tot nog toe ongehoorde en wreede wijze vervolgd.
Alle geestelijke en wereldlijke kwelmiddelen werden verfiguurtjes waarmede menfig. 3 voortbrengt. Maar om dit te eenigd gebezigcl, om de verclachten tot bekentenis te brendoen moet men twee kastjes of lantaarns op het onderstel gen, en te noodzaken hunne medeschuldigen te verraden.
plaatsen, zooals fig. 1 ons vertoont. Er zijn dus hier twee En al bekenden zij onder de hevigste pijnigingen niets,
lenzen naast elkander , op cle zelfde lijn, op gelijken afstand, zij werden toch ten slotte aan den beul overgeleverd,
en op den brandstapel tot asch verbrand. De bezittinen beiden even groot, welker beelden elkander wederkeerig
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gen der slachtoffers werden dan onder cle wereldlijke en
geestelijke bedrijvers van die moorden verdeeld.
Er was een tijd waarin elke vorst zijn eigen heksenbrandmeester had. Het aanldagen van hekserij was
reeds afgeschaft, en zelfs het gewone onderzoek duurcle nog
te lang voor de slachters. De reehter veroordeelde weldra op een bloot gerucht. De meest onbepaalde beschuldiging werd geloofd, en zelfs met gereed geld betaald.
Bodinus bericht ons dat er te Milaan in cle kerken
bussen stonden, waarin men niet onderteekende aanklachten wierp. Een wenk van een benijder was genoeg
om een geheel huisgezin te vernietigen. Soms zelfs trokken de brandmeesters van de eene plaats naar cle andere,
zonden hunne geestelijke en wereldlijke helpers vooruit,
die het volk bewerkten, schrik en vrees voor den duivel
en zijne volgelingen verspreidden, en daardoor de verbeelding van het volk zoodanig prikkelden en ziek
maakten, dat de dan verschijnende rechters nooit te
vergeefs kwamen, maar integendeel volop werk vonden.
Door de geheele beschaafde wereld verspreidde zich
nu het bijgeloof als een besmettelijke ziekte, en in alle
landen van Europa begonnen de brandstapels te rooken
en een verstikkende brandlucht te verspreiden. Wij noemden het bijgeloof van dien tijcl, het geloof aan heksen,
een ziekte, en werkelijk, nadat het volk er eenmaal
mede besmet was, trok het als een ziekte rond, vestigde zich hier en daar voor eenigen tijd, verclween
dan weder, en dan barstte er wecler een vernieuwde
menschenslachterij met verdubbelde woede uit. Als de
midclagzon schijnt. kan men zich den angst niet voorstellen van een bloodaard te middernacht op een plaats
die in slechten reuk staat. Zoo is het ons ook in onze
dagen niet mogelijk zich den schrik voor te stellen,
die in die do gen als een koude mist op het menschdom
lag, de nauwste banden verscheurde, en de edelste gevoelens onderdrukte. Welk een angst moeten vooral cle
vrouwen uitgestaan hebben, die vier eeuwen lang op
de minste aanklacht voor den reehter gesleept konden
worden! Werd er ergens een beest ziek, of kreeg een
mensch een ongeluk — een heks was er de schuld van.
Kwam er in de lente een nachtvorst, in den zomer een
onweer met hagelslag — een heks had die natuurverschijnsels veroorzaakt. Richtten meikevers en rupsen,
muizen of ander ongeclierte groote verwoestingen aan
— een heks had die ramp over het land gebracht.
Had men eenmaal daarvan de overtuiging gekregen, dan
viel de verdenking welclra op de eene of andere vrouw,
en door de pijniging werd zij spoedig tot bekentenis
van haar misdrijf en tot het bekend maken van haar
medeplichtigen gebracht. Een enkel woord, een eenvoudige wenk was genoeg om een geheel huisgezin te verstoren, den huiselijken vrede te vernietigen , om een vrouw
gehaat en verafschuwd te maken, en haar weldra op
den brandstapel te voeren. Wee de vrouw die oud en
leelijk was; haar ouderdom en leelijkheid gaf aanleiding

0111 haar voor een heks te schelden. Wee de vrouw die
jong en schoon was; haar schoonheid was het middel
waardoor zij anderen behekste. Wee de vrouw die aan
het oude gehecht was en oude plechtigheden in acht
nam; zij werd voor een heks gehouden. Wee de vrouw
die zich vrijzinnig uitdrukte; de vrijzinnigheid was niets
anders als een gevolg van een verbond met den cluivel.
Wee cle vrouw die arm was; haar armoede maakte haar
verdacht. Wee de vrouw die rijk was, want haar rijkdom kon de begeerigheid der rechters opwekken, en
het vermogen der beschuldigde werd verbeurd verklaard
ten voordeele van de kerk of van de rechters. Eindelijk
stond geen enkele vrouw, en geen enkele man zoo lioog,
of was zoo onbesproken , dat zij niet door den heksenrechter gevat, en als schuldig aan tooverij veroordeeld
konden worden. De beul, met alle slechts denkbaro
pijnigingen, stond voor de deur, en wie ook zijn onschuld mocht bezweren, op de pijnbank bekenden alien
zich schuldig. De beul dreigde niet te vergeefs, zooals
men toen zei, de verdachten te folteren totdat "de zon
er door heen scheen."
Een der hoofdregels van het recht is dat de aangeklaagde zich mag verdedigen, en dat dengenen wien
het onmogelijk is zich te verdedigen, een verdediger
wordt gegeven. Het duurde echter niet lang of zulk een
verdediger was er voor de van tooverij en hekserij beschuldigden niet meer te vinden, wijl vele rechtsgeleerden die misdaad te hemeltergend vonden, maar meer
nog, omdat men in den verdediger ten laatste een
medeplichtige zag, en deze clus eveneens gevaar liep
voor een toovenaar gehouden, en op cle pijnbank gelegd
te worden.
Toen er dus geen advokaten te bekomen waren, ging
men weder over tot de overoude ordalien of godsgerichten, en trachtte men schuld en onschuld door een wonder
aan't licht te brengen. Men wierp de gewaande heksen
in het water. Zonken en verdronken zij , dan waren zij
onschuldig en ten onrechte beschuldigd, en kregen ten
minste een christelijke begrafenis; zonken zij evenwel
niet terstond, maar dreven zij eenigen tijd op het water,
dan werden zij er uit gehaald en op den brandstapel
gebracht.
Nog dwazer was een ander middel om heksen te bepro even , namelijk de waag van Oudewater. Dit was
waarlijk wel een duivelsche uitvincling, want door een
mechanische inrichting had de weger het in zijn hand
een heks schuldig of onschuldig te doen voorkomen. Als
de beschuldigde meer dan dertig pond woog, werd zij
vrijgesproken, maar woog zij minder dan dat gewicht,
clan was zij verloren. Als een bewijs hoe men den spot
dreef met het gezond verstand dient, dat nog in 1728
te Szegedin in Hongarije dertien heksen levend verbrand
werden, waarvan de grootste en zwaarste slechts een
enkel lood woog.
Het is een oude waarheid dat de domheid der men-
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schen veel meer kwaad sticht dan liunne slechtheid, en 1613 een brandmeester (beul) uit Leipzig ontbood, om
dat gebrek aan beschaving veel ergere toestanden doet een menigte veroordeelde toovenaars om te brengen.
ontstaan, clan cle teugellooste hartstocht ooit vermag. Daar de edelachtbare raad dier stad rvoor deze zaak
Wie een blik werpt op de ellende van de vier boven- groote onkosten gemaakt had, liet hij tevens door dien
gemelde eeuwen, zal die waarheid toestemmen. De beul nog eenige ongelukkigen die in de stacl op vrije
gierigheid en hebzucht zochten naar rijke heksen, om voeten leefden, grijpen en met de overigen verbranden,
haar vermogen in bezit te krijgen. De wellust zocht daar zij toch later veroordeeld zouden worden, en in dat
naar schoone heksen, om haar ten val te brengen. De geval weer nieuwe onkosten zouden veroorzaakt hebben.
wraakzucht beschuldigde hare slachtoffers van hekserij, Bij zulk een lichtzinnig spelen met de gerechtigheid en
om hen des te zekerder te vernietigen, en de geloofs- het leven der menschen is het niet ongeloofelijk als men
ijver en priesterheerschzucht maakten uit den vrijdenker en het getal slachtoffers van het bijgeloof in die dagen op
den ketter een toovenaar, om hem zonder redding ten millioenen schat.
(Worclt vervolgd.)
gronde te richten. En hoevelen werden niet het slachtoffer van de domheid , het bijgeloof en de slechte driften van het volk ? In de kleine stacl Windesheim werden
DE HYENA.
in het jaar 1569 alleen 23 vrouwen als heksen verDe dieren die tot het geslacht Hyaena behooren, hebbrand. In Lotharingen werden binnen 15 jaren 900
heksen verbrand, en te Geneve binnen drie maanden ben boven en onder zes snijtanclen die op een rij lig500. In het bisdom Straatsburg werden van 1615 tot 1635 gen; de hoektanden zijn kegelvormig, spits , en langer clan
niet minder dan 5000 vrouwen verbrand. In de stad Thann de snijtanden. De kiezen zijn eveneens spits, boven 5 en
in den Sundgau werden van 1572 tot 1620 152, in onder 4; de vleeschtanden zijn zeer groot, de bovensten
Schlettstadt in vier jaren na 1629 72 slachtoffers ge- met drie, de ondersten met twee punien. De hals, borst
dood. Door zulke middelen belette men, zegt de ge- en schouders zijn krachtig, het achterstel is laag en zwak.
schiedschrijver van clen Elzas, Garvier, de verandering De vier teenen der pooten zijn van sterke, stompe, niet
der kerk. En hoe groot het getal slachtoffers in het terugtrekbare klauwen voorzien.
De gestreepte hyena, Hyaena striata, bewoont
aartsbisdom Trier was, waar de Jezuiten den baas
speelden, blijkt reeds hieruit dat in de zeven jaren tus- bijna geheel Afrika en een groot gedeelte van Azie. In
schen 1587 en 1593 een twintigtal dorpen uit den om- gezelschap van gieren en andere van aas levende dieren
trek der stad 368 menschen op den brandstapel moes- reinigt hij de aarde van lijken , vooral van groote zoogten leveren. Een schoone uitzondering evenwel lever de dieren, die anders voorzeker den dampkring zouden verJohann von Baden, bisschop van Trier. Reeds in den pesten. Onvermoeid arbeidt hij in dat door de natuur
eersten tijd van de heksenvervolging was hij door den hem opgelegde beroep. Elk been is hem welkom, want
Paus aangeschreven de heksen te verbranden. Maar stand- zonder moeite verbrijzelt hij het met merg gevulde been
vastig gaf hij op alle aanmaningen ten antwoord, dat van het rund. De slachtoffers van den oorlog ruimt hij
er in zijne landen geen heksen waren. Tot zijn dood op; hij scharrelt de lijken uit hunne ondiepe graven;
bleef de waardige en moedige kerkvorst die edele ge- stroopt 's nachts in de ledige straten der oostersche stevoelens getrouw, maar onder zijn opvolgers werden er den om weg geworpene dingen te zoeken, en dringt, door
in de triersche landen 6000 ongelukkigen verbrand. den honger gedreven, zelfs de woning van den mensch
Groote branden, zooals zij toen geheeten werclen, ge- binnen. Wat hij slapende betrappen kan, hetzij man,
beurden omstreeks den zelfden tijd te Paderborn, in vrouw of kind , wordt zekerlijk zijn buit. Den dag brengt
Leipzig en in het brandenburgsche, waar heksenvervol- cle hyena door in oude bouwvallen of in holen. Zoodra
ging met jodenvervolging hand aan hand ging. In het het echter donker wordt, gaat hij op roof uit. In Abesbrunswijksche werden van 1590 tot 1600 op sommige sinie zijn zoo veel hyena's, dat zij als eene plaag voor
clagen tien tot twaalf heksen verbrand. Te Nordlingen het land te beschouwen zijn. In Gondar vervullen zij
werden in het jaar 1590 niet minder dan 35 vrouwen des nachts de straten, en voeden zich met onbegravene
verbrand. De grootste heksenbranden evenwel geschiedden lijken.
Men heeft den gestreepten hyena zeer ten onrechte
in de bisdommen Bamberg en Wiirzburg: in beiden
heerschten de Jezuiten oppermachtig. In Bamberg ver- als een woedend en ontembaar dier geschilderd: het ontbrandden zij van 1625 tot 1630 zeshonderd, en in Wiirzburg breekt niet aan voorbeelden van volkomen tamme hyena's.
negenhonderd toovenaars en heksen, deels zeer aanzien- De bisschop Heber zag er een in Indie, die zijnen heer
lijke lieden , vele predikers en een menigte kinderen van als een honcl volgde. De overste Sykes voedde in Indie
tien tot twaalf jaar. A1 deze bijzonderheden en nog een een jongen hyena op, en schonk hem, na zijne terug menigte anderen vinden wij opgeteekend in het werk van komst in Engeland, aan eene menagerie te Londen. Dit
Soldan, getiteld Ilexenprozesse, Tubingen , 1843. Ja zelfs dier was zeer gehecht aan zijn meester, herkende zijne
lezen wij dat de westfaalsche stacl Coesfeld in het jaar stem, verheugdc zich over zijne liefkozingen, was zeer
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zachtmoedig, vcrgat ook na eene lange scheiding den
overste niet, en gaf eene groote blijdschap te kemien
toen hij hem eens weder bezocht.

is zoo lafhartig dat hij geen open gevecht darft
wagen , maar door allerlei dreigingen zijn slachtoffer eerst
tot vluchten tracht te bewegen. Yoorheen kwamen de
hyena's 's nachts zelfs in de straten der Kaapstad; thans
Do hollandsche boeren aan de Kaap cle Goede Hoop, hoort men hen op den naburigen Tafelberg huilen. In
het vadcrland van den gevlekten hyena, Hyaena het land der KaiTers sluipen zij niet zelden de kraal
crocuta, noemen dit dier tijgerwolf. Niet tevreden bumcn, en stelen kinderen uit de armen der mocder weg.

met lijken, dringt hij zelfs de pachthoeven binnen, en j
doodt buifels en schapen die niet voor den nacht in veiligheicl zijn gebracht. Men zegt dat gezond vee meer van
dezen hyena te lijden heeft dan zieke dieren, wijl de
laatsten, voelende clat zij niet kunnen vluchten , zich verweren , terwijl de eersten op de vlucht gaan, en daardoor den !
moordlust van het roofdier prikkelen. Want cle hyena ;

Even als bij zijn gestreepten naamgenoot is zijn hals,
kop en voorste gedeelte van het lichaam zeer krachtig,
het achterste zwak, en de achterpooten zijn krom, zoodat hij met de enkels aan elkander raakt, terwijl de teenen
ver buitenwaarts staan. De kleur is over het algemeen geelachtig grijs met vele donkere vlekken : het haar is korter,
en de maan niet zoo (licht als bij den gestreepten hyena.

I)E HYENA.
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De b r u i n e h y e n a, Hyaena brunnea, is de Hyaena
pene walvisschen, bruinvisschen , enz., doch tast ook de
villosa der Engelsclien, en wordt door de holland- kudden aan , als de honger hem kwelt. Steedman zag een
sche boeren aan de Kaap strandwolf geheeten, om- juist geschotenen strandwolf die in den omtrek der Blauwe
dat hij zich gemeenlijk in de nabijheid der zee ophoudt: bergen drie kalveren gedood had. Bij dag slaapt hij in
slechts bij uitzondering wordt hij ook in de Nieuwveld- de kreupelbosschen die het strand der Kaap hier en daar
bergen gevonden. Even als de andere soorten leeft ook bedekken. Het haar is lang en zwartbruin van kleur
deze hyena van aas, vooral van op het strand gewor- met onduidelijke dwarsstrepen en vlekken.
ENGELSCHE

STEEN KOOLWERKERS.

Vrouw en jonpren uit Wales.

Be bovenstaande af beelding stelt voor een vrouw en een
jongen uit het land van Wales : zij werken in de steenkoolmijnen van Pontypool. Eeeds vroeg heeft men in Engeland
steenkool uit den bodem gehaald ; sedert den tijd der Normandiers heeft de engelsche steenkoolwerker een belangrijk
deel aan deindustrieele welvaart van het Yereenigde Koninkrijk; in zijn onderaardschen arbeid vertoont hij de krachtige eigenschappen van zijn ras. Hij is vlijtig, stipt, i
1871.

zwijgend, doet met geduld en gelatenheid al weer en al
weer het zelfde werk, en geeft nooit het verlangen te
kennen om van plaats of Van bedrijf te veranderen. Hij
doet meer werk dan een fransche of belgische mijnwerker, omdat hij beter voedsel krijgt. Gehoorzaam, ijverig,
kalm en zonder tegenspreken doende wat hem door zijn
meesters gelast wordt, werkt de engelsche mijnwerker
krachtig mede aan de welvaart van zijn vaderland.
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op de geneeskunde toelegde, gericht hebben op de ongegrondheid en het dwaze van de beschuldiging van hekDE NATUURKENNIS EN HET BWGELOOF.
serij , zoodat hij reeds vroeg gewend werd een onbevoor(Vervolg van biz. 19.)
oordeelden blik te werpen op hetgeen rondom hem voorviel. Wier ging nu ter voortzetting van zijn studien naar
En zoo lag dan toen de geheele menschheid in een Parijs. In het jaar 1537 vinden wij hem te Orleans,
vreesselijken roes, en oefende een baals dienst zoo grof waar hij den doctorstitel in de geneeskunde behaalde.
als het donkerste blad der geschiedenis nooit had vermeld. Toen kreeg hij gelegenheid om een reis te maken naar
Wie zou den moed hebben het menschdom wakker te het Oosten. Hij bezocht Egypte, een gedeelte van de
schudden? Men heeft Luthers moed bewonderd; men noord-afrikaansche kusten. Griekenland en de grieksche
heeft hem bewonderd omdat hij, een eenvoudige monnik, eilanden, vooral Candia. Door het onderzoek der natuur
zijne overtuiging rondweg durfde uitspreken tegen den paus, en door den omgang met menschen van andere gevoelens
en haar verdedigen voor den keizer en den rijksdag. en een ander geloof, beschaafd en in kennis verrijkt, en
Wij willen den roem van Luther geenszins verminderen, gescherpt van oordeel, keerde hij in het jaar 1545 naar
en hebben geen reden om te twijfelen aan zijn moed, het vaderland terug, en vestigde zich te Arnhem als
maar moeten toch doen opmerken dat de monnik Luther geneesheer. Zijn kunde werd weldra bekend: met elken
sprak in den geest van alle beschaafde menschen van dag steeg zijn roem en strekte zijn werkkring zich
zijn tijd, dat hij als gedragen en opgeheven werd door verder uit, zoodat hij weldra aan den geheelen Nedereen volksbeweging die reeds een eeuw geleden was be- rijn geeerd werd. In de stad Dusseldorp woonde toengonnen zich te vertoonen. Geheel anders stond de man maals een van de machtigste en beschaafclste vorsten
tegenover zijn tijd die het bijgeloof van zijne dagen, van Duitschland, Wilhelm IV, hertog van Bergen, Gulik
het geloof aan hekserij 't welk geheel Europa besmet en Kleef. Konrad von Heresbach, een der grootste gehad, zou bestrijden met den fakkel der wetenschap, die leerden van zijnen tijd, had dien vorst opgevoed , was
den berg zou afwentelen die zoo lang en zoo verderfe- nu kanselier aan zijn hof, en trachtte beschaving en
lijk op de menschheid had gerust. Die man heette Johan- vooruitgang in elke richting te verspreiden. Deze man,
nes W i e r, en noemde zich, naar het gebruik van de ge- overtuigd van de groote gaven van Johannes Wier, riep
leerden zijner dagen, Piscinarius. Hij was een Nederlan- hem in het jaar 1550 aan het hertogelijke hof. Wier
der, daar hij te Grave in het jaar 1515 geboren was. ging er heen, en leefde voortaan als lijfarts van den
Zijne ouders gaven hem een wetenschappelijke opvoeding. vorst te Dusseldorp. Niet slechts deed hij groote chirurOp veertienjarigtn leeftijd kwam hij te Antwerpen in gicale operatien, maar nam ook, door de regeering onkennis met den duitschen geleerde Agrippa von Nettes- dersteund, groote maatregelen met het oog op de geheim. Toen deze beroemde man in het jaar 1530 naar zondheidspolitie. Met zijn vriend Heresbach trachtte hij
Bonn verhuisde, volgde Wier zijn vaderlijken vriend, en verbeteringen in de kerk in te voeren, en beleed openwerd weldra zijn ijverigste leerling. Nettesheim was een lijk de gevoelens die toenmaals de roomsche kerk schokten.
der geleerdste mannen die ooit geleefd hebben. Hij onIn het land van Berg werd toen veel over hekserij
derwees aan verschiliende hoogescholen nu eens de god- geklaagd, en in de gevangenis te Dusseldorp zaten toen
geleerdheid en de rechten, dan weder de heelkunde en een menigte ongelukkigen, van hekserij verdacht of benatuurwetenschap, en was bovendien een zeer groot krijgs • schuldigd. Wier vond hier gelegenheid die beschuldigden
man, die den keizer in vele veldtochten vergezelde. Toen te zien, en hun toestand nauwkeurig te onderzoeken, en
hij zich in 1522 in de toenmalige rijksstad Metz bevond, verklaarde hen deels voor onschuldige, deels voor zieke,
werd er een jong boeremeisje wegens hekserij voor den krankzinnige, zeer beklagenswaardige lieden. Door zijn
reehter gebracht. De aanklacht was zoo ongegrond en overtuigende toespraken wist hij bij den menschlievenden
luidde zoo onzinnnig, dat de in de natuurwetenschap er- vorst en zijn helderdenkenden kanselier te bewerken, dat de
varene geleerde terstond de nietigheid daarvan inzag, gevangenen ontslagen werden of onder geneeskundige been aanbood de beschuldigde te verdedigen. Hij trad dan handeling kwamen. De beulen hadden geen werk meer,
ook als verdediger voor clen reehter op, maar het ging en de brandstapels cloofden uit. Niet tevreden met deze
hem zooals het de meeste verdedigers der arme, van hek- uitkomst in zijn woonplaats, in zijn werkkring, wilde
serij beschuldigden gegaan was: hij werd voor een mede- hij de geheele menschheid door zijne wetenschap nuttig
plichtige aangezien, en kon zich slechts door de vlucht zijn. Hij trad als schrijver op, en bestreed als natuurvan clen brandstapel redden. Een kleine zwarte hond vorscher in 't openbaar en onbevreesd het geloof aan
had veeltijds achter hem geloopen, en die omstandigheid heksen. Voor hem had niemand zulks gewaagd: slechts
alleen zou genoeg geweest zijn om hem ten val te bren- Erasmus had in zijn Lof der zotheid vluchtig geschertst
gen. Hij ontkwam echter gelukkig, en bereikte Zwitser- met de vervolging van toovenaars en heksen. Met heiland, en ging van daar weder naar de Nederlanden. ligen ernst lag Wier den bijl aan den wortel van den boom
Toen zeker zal hij het oog van zijn scholier die zich
des bijgeloofs, en schreef binnen een jaar een groot
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werk, 't welk in 't latijn geschreven was opdat geheel en het rijk van den duivel beschrijft, zooals de arme
Europa het zon kunnen lezen. In het jaar 1563 verscheen krankzinnigen het hem beschreven hadden; dat hij kende eerste druk te Basel: binnen weinige jaren beleefde nis had aan de 572 vorsten onder de duivelen en de
het zes uitgaven. Het had ten titel: De prestigiis dae- 7405926 ondergeschikte geesten der hel, gelijk hij van
krankzinnige oude vrouwen vernomen had. Vooral beweerde
monum et incantationibus. Dit boek, hetwelk den roem
van Wier voor altijd grondde, 't welk door zijn beroep Bodin dat Wier een toovenaar was, omdat hij in zijn
op het gezond verstand elken eerlijken man tot naden- werk verhaalt dat hij eens in het studeervertrek van zijn
ken moest wekken, bracht den schrijver echter geen heil. meester Nettesheim arbeidende, zonder diens weten de
Zijn hooge beschermer verviel, kort na het verschijnen Stenographic van den abt Trittenheim had afgeschreven :
van dat werk, in een zielsziekte die ongeneeslijk bleek een boek waaraan men toenmaals tooverkrachten toeschreef.
te zijn. Zijn vriend Heresbach verloor daardoor alien in- Tegenwoordig zou elke schooljongen om zulke beschuldivloed aan het hof, werd verdrongen, en genoodzaakt gingen lachen, maar in die dagen waren zij wel geschikt
zich op zijn landgoederen terug te trekken. En zoo stond om den moedigsten te verschrikken. In 1613 schreef de
dus de vrijzinnige protestant zonder steun en zonder Spanjaard Torreblanca zijn Magia, waarin hij tot nog
hulp tegenover de woede van de ketterjagers. En toen strengere maatregelen tegen de hekserij opwekte. Omstreeks
men hem, den loochenaar van bovennatuurlijke krachten, 1548 verscheen Benedictus Karpzow, de bloeddorstige
eindelijk beschuldigde van door tooverij het verstand van rechter die voor geen enkele heks genade kende, en zich
den vorst beneveld te hebben, moest ook hij Dusseldorp beroemde 20 000 doodvonnissen onderteekend te hebben.
verlaten, en, als voorheen zijn meester Nettesheim, Nog later schreven in Engeland, omstreeks 1700, Jodoor de vlucht zijn leven redden. Hij nam het toevluchts- seph Glanvil en John Bermont tegen de hekserij, Zelfs
oord aan 't welk de in bezittingen arme, maar in geest nog in 1760 werd de reeds lang gestorvene natuurvorrijke vorst van Bentheim hem in de stad Tecklenburg scher beschimpt door een van zijn eigene landslieden,
aanbood. Yan het jaar 1564 tot 1588 was Wier als den prelaat Foppens, in zijn levensbeschrijvingen van begeneesheer en schrijver in deze kleine westfaalsche stad roemde Belgen. "Wat Wier over tooverij en hekserij zegt,
werkzaam, en had, ofschoon do gruwel der vervolging schrijft deze geleerde, grenst aan atheismus, en bewijst
van arme vrouwen weder in zijn vroegere woonplaats dat hij wel een geestig, maar ook een trotsch en overgedreven werd, den troost te bespeuren, vooreerst door moedig mensch moet zijn geweest, die slechts door ketde vele uitgaven van zijn boek, en ten tweede door de ters geprezen kan worden." Daarom werd hij dan ook
aanvallen van zijn vijanden, de ketterjagers en de beu- door het tridentijnsche concilie onder de verdoemde schrijlen, dat zijn werken toch niet te vergeefs was geweest, vers van de eerste klasse gesteld.
en dat het licht begon door te breken. Wier stierf in
Maar noch fhet anathema sit van dat concilie, noch
1588, en werd in de hoofdkerk te Tecklenburg begraven. de zwerm vertoornde heksenjagers konden op den duur
De zinspreuk van Wier was : Vince te ipsum (over-de stem van het gezond verstand smoren. In het zelfde
win u zelven). Hij overwon niet slechts zich zelven, door jaar waarin Wier voor altijd zijn hoofd ter ruste legde,
alle verleidingen om hem van het pad der waarheid en beklom Johann Georg Godelmann, in Wurtemberg gevan het recht af te trekken weerstand te bieden, hij boren, den leerstoel van het recht aan de academie van
overwon ook den draak van het bijgeloof, van het ge- Rostock, en paste daar de grondstellingen van Wier toe
loof aan hekserij, waartegen nog geen andere kampvech- op de rechtswetenscljap. Cornelius Loos, een katholiek
ter gewaagd had den strijd aan te gaan. Wel is waar wereldlijk priester, waarschuwde later op den kansel
gaven de heksenrechters en heksenjagers niet gemakke- voor het vreesselijke bijgeloof van zijn tijd, en eindelijk
lijk den kamp op, en duurde het nog twee honderd ja- traden zelfs Jesuiten, die vroeger de heksen zoo ijverig
ren voor dat zij voor goed overwonnen waren, maar het vervolgd hadden, voor deze slachtoffers van het bijgelicht, door Wier verspreid, kon niet onder een koren- loof op. Vooral Tanner en Spee vermaanden de rechters
maat geplaatst worden, het zou zijn stralen verspreiden tot voorzichtigheid, en waarschuwden hen voor he j
doen van gerechtelijke moorden. Later kwamen Thomaover de geheele wereld.
Nauwelijks was het werk van Wier in het licht geko- sius en Balthasar Bekker, en toen moesten de heksenmen, of weldra stonden er bestrijders op. De Fransch- jagers , geestelijken zoowel als wereldlijken, zich verbergen
man Nicolas Jacquier schreef zijn Flagellum haeretico-voor den toorn van het nu vrijgemaakte gezond verstand,
rurn, en later zijn landsman Bodin zijn Daemonomanie, en het bijgeloof 't welk eens geheel Europa besmette,
over welken schrijver en zijn boek wij vroeger reeds uit- werd ten spot van het volk. De verhalen van feeen en
voerig gesproken hebben. Bodin verklaarde Wier voor heksen verhuisden naar de kinderkamer, en ook daaruit
een heksenmeester, die de heksen trachtte te redden, zijn zij nu reeds bijna volkomen verbannen.
omdat hij haar medeplichtige was. Bodin bewees dat Wier
de geheimen des duivels kende, omdat hij in zijn boek
het bezweringsformulier van de geestenbanners mededeelt,

In Duitschland, waar het geloof aan heksen zijn hoogste
ontwikkeling onder het domme volk bereikt had, was
de ongelukkige Maria Renata, priores van het klooster
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Unterzell bij Wiirzburg, de laatste die gerechtelijk als
heks vervolgd en veroordeeld werd. In het jaar 1748
werd zij verbrand. Zeventien jaar vroeger, in 1731,
waren de heksenvervolgingen in Frankrijk reeds opgehouden, en wel met de veroordeeling van Catharina Cadiera
en den Jesuit Girard door het parlement van Aix. In
Spanje hielden de heksenprocessen in 1781 op, en een
jaar vroeger stierf in Zwitserland, in Glarus, de laatste
heks op den brandstapel, en daarmede doofden de brandstapels in Europa uit.
Eer wij deze beschouwing van het bijgeloof eindigen,
nog het volgende. Door sommige lieden, ja zelfs door
enkelen die op wetenschappelijke beschaving roemen,
wordt wel eens beweerd dat de wetenschap terug moet
op haren weg. Het onderzoeken, het nasporen, het ontdekken heeft de menschheid te ver gebracht, heeft alle
geloof vernietigd. Die er voordeel bij heeft dat het
menschdom dom blijve, zou zeker gaarne de wetenschap
zien terugkeeren op haar pad. De edele man echter,
wien het ernst is met het algemeene welzijn, die gerechtigheid en zedelijkheid niet onder den voet wil zien
getreden, behoeft slechts te denken aan de vier jammervolle eeuwen waarvan wij boven spraken, om dat
verlangen naar stilstand of teruggang der wetenschap
niet te deelen. Nog geen voile honderd jaar is het geleden sedert de laatste heks op den brandstapel den
adem uitblies, en wie weet hoe spoedig wij weer den
brandstapel zouden zien rooken, als de weg der wetenschap
eens rugwaarts liep. Nog heden zijn er in ons land,
volgens de dagbladen in Friesland en Drenthe, en zeker
ook nog wel in andere provincien, lieden genoeg die
aan hekserij en tooverij gelooven. In het jaar 1836
gebeurde er achter in Pruissen, op het schiereiland
Hela, in het dorpje Zeinova het volgende. Een kwakzalver beweerde dat hij zekeren zieke niet kon genezen,
omdat deze door een oude vrouw behekst was. De dorpbewoners besloten daarom terstond, om de overoude
heksenproef te herhalen. De ongelukkige oude vrouw
werd in het water geworpen, zij dreef op hare kleederen, en schreeuwde in doodsangst om genade. Zij
bekende dat zij schuldig was, en beloofde den zieke
op den volgenden middag te zullen genezen. Daar zij
echter toen hare belofte niet kon vervullen, werd zij
weder in 't water geworpen, en toen zij ook nu niet
in eens zonk, met roeiriemen doodgeslagen. Dat gebeurde
nu 35 jaren geleden; maar in het jaar 1866 geschiedde
het volgende aan den Rijn, in het Merdal. Een meisje
met een tamme duif bij zich, ging in een boerewoning,
en, daar de druiven rijp waren, liet zij zich eenige
trossen druiven brengen. Toen zij uitgerust was, betaalde
zij de druiven, en ging heen. Maar terwijl zij in dat huis
was, had zich in den stal een kalf geworgd aan het touw
waarmede het vast gebonden was. De boer en zijn vrouw
konden dat ongelukkige voorval niet als natuurlijk verklaren, en gaven het meisje de schuld, daar zij door

haar tamme duif be wees dat zij een heks moest zijn.
Zij liepen naar den dorpsschout, die het meisje oogenblikkelijk liet nazetten en gevangen nemen, en het toen
voor den burgemeester bracht. Gelukkig was deze man
niet bijgeloovig genoeg om aan hekserij te gelooven, en
het meisje kwam er met den schrik af. Maar zulke
voorvallen bewijzen toch dat het licht der wetenschap
nog lang niet genoeg onder het volk schijnt, en claar
in elk geval het ware, schoone en goede niet te veel
verspreid kan worden , zal zeker elk die het wel meent
met zijn medemenschen, instemmen met den kreet der
wetenschap: "geen teruggang, geen stilstand, maar
vooruitgang."
COND£.

Louis II van Bourbon, prins van Conde, die van
wege zijn veldheerstalent en zijn grooten geest, le grand
Conde werd geheeten, wercl op den 8 5 t e n September 1621
geboren. Reeds in 1640 was hij bij de belegering van
Arras, en in 1642 bij die van Perpignan tegenwoordig.
In het volgende jaar voerde hij het opperbevel over het
fransche leger tegen de Spanjaarden, en versloeg bet
vijandelijke leger bijna geheel bij Rocroy op den 19 d e n Mei
1643. In den herfst van het zelfde jaar werd Cond<3
naar den Elzas gezonden, om daar Turenne te ondersteunen, en hier overwon hij op den 3 d e n en 5 d e n Augustus 1644 den beierschen generaal Mercy, waardoor
den Franschen een groot gedeelte van het duitsche rijk
in handen viel, het zelfde gedeelte 't welk tegenwoordig
weer door de Duitschers bezet is, en waarschijnlijk
eenige jaren in bezit van de Duitschers zal blijven. De dood van zijn vader maakte hem in 1646
tot het hoofd van zijn familie, en, nevens den hertog van
Orleans, tot den hoogst geplaatsten in den staat, waardoor de nijd van den kardinaal-minister Mazarin werd
opgewekt. Niettemin gaf deze hem in 1648 het bevel
over het leger in de Nederlanden. Conde veroverde
Yperen, en won op den 20 sten Augustus den slag bij
Lens, doch moest terstond daarna naar Parijs terug
keeren, wijl toen de strijd van de zoogenoemde fronde
tegen het hof en Mazarin uitbarstte Conde verklaarde
zich voor het hof, ofschoon zijn broeder, de prins
Conti, en zijne zuster, de beroemde hertogin de Longueville, bij de tegenpartij waren. Nadat het hof op
den 6 d e n Januari 1649 Parijs heimelijk had verlaten,
sloot Conde de stad in, en wist het zoover te brengen
dat er een verdrag gemaakt werd, ten gevolge waarvan
het hof in Augustus naar Parijs terug keerde. Daar
het hof hem echter weinig dankbaarheid betoonde, gaf
hij luide zijn ontevredenheid te kennen; Mazarin maakte
daarvan gebruik, en liet hem op den 18 den Januari
1650, benevens zijn broeder en zijn zwager, den hertog
van Longueville, gevangen nemen. Door het versterken
van de stad Bordeaux door de hertogin van Longueville

CONDE.

en den hertog van Bouillon, alsmede door het dreigen
van de fronde en van Turenne die met 16000 Spanjaarden in Champagne viel, werd Mazarin genoodzaakt
den gevangene los te laten. Hoewel Conde nu hoog in
de gunst van het volk stond, en het parlement Mazarin
verbande, bleef hij toch in vijandschap met het hof,
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den 6 d e n April 1652 bij Bleneau het leger van het hof,
en trok daarop naar Parijs. Maar Turenne rukte tot
bescherming van het hof op, en de stemming in die
stad, die door hongersnood en een belegering bedreigd
werd, veranderde, zoodat Conde zich in Augustus naar
Champagne wendde, waar hem een spaansch leger onder

Conde.

ook toen in 1651 Lodewijk XIV zelf de teugels van
het bewind in handen nam. Hij ging daarom van Parijs
naar Bordeaux, waar hij troepen aanwierf om den strijd
tegen het hof te beginnen. De hertogen van Orleans,
Beaufort en Nemours zonden hem uit de Nederlanden
hulptroepen, en aan het hoofd daarvan versloeg hij op

Fuensaldagna wachtte. Na het uitbarsten van den oorlog
tusschen Frankrijk en Spanje, nam Cond£ het opperbevel over het spaansche leger in Champagne op zich,
maar kon toch tegen Turenne niets uitrichten. Mazarin
deed hem in 1653 vredesvoorslagen, die hij echter uit
wantrouwen verwierp, waarop hij door het parlement
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van Parijs als landsverrader ter dood veroordeeld en
van zijn waardigheden vervallen werd verklaard, en zijn
goederen verbeurd verklaard werden. Toen intusschen
in 1658 de vrede tusschen Frankrijk en Spanje gesloten
werd, volgde ook de rehabilitate van Conde, zoodat
hij in 1659 zelfs naar Parijs kon terug keeren. Eerst
in 1668 werd Conde voor het eerst weder gelast om
Franche Comte te bezetten. In 1673 voerde hij het
opperbevel in de Nederlanden, waar hij, toen ook de
Spanjaarden den oorlog weder aanvingen, met 50 000
man tegen 70 000 man streed. Echter viel hij den vijand op den l l d e n Augustus bij het dorp Senef aan,
en leverde drie moorddadige gevechten, waarin echter
geen van beide partijen de overwinning behaalde. In 1675
stond Conde aan het hoofd van een groot leger in de
Nederlanden, toen hij na den dood van Turenne (27
Juni 1675) tot opperbevelhebher over het fransche leger
in Duitschland werd benoemd. Ofschoon Conde Montecuculi dwong de belegering van Hagenau op te heffen ,
en hij Saverne ontzette, moest hij toch weldra, door
hevige aanvallen van jicht daartoe genoodzaakt, het
commando voor goed nederleggen. Op zijn landgoed
Chantilly leefde hij nu het overschot van zijn veelbewogen leven, ver van het hof, en zich met den godsdienst bezig houdende, totdat hij op den l l d e n December 1686 te Fontainebleau stierf. Conde was zeer beschaafd, en bezat een trotsch, heftig karakter. De soldaten beminden hem niet, omdat hij hen nooit ontzag.
Met kunstenaars en geleerden verkeerde hij gaarne;
en den avond van zijn leven bracht hij bijna uitsluitend
in het verkeer met de grootste geesten van Frankrijk
door. Zijne zeden waren niet beter dan die van zijnen tijd.

densis dat de wilde druif gewoonlijk tweehuizig is: hij
beschreef haar en beeldde haar af onder den naam van
Vitis sylvestris, de boschdruif. Latere schrijvers verwierpen die ontdekking door de korte opmerking: V. sylvestris is een ontaarde V. vinifera.
Die zonderlinge verwarring, zelfs door zeer goede
plantkundigen gehuldigd, is des te opmerkelijker daar
de wilde druiven van zuidelijke landen, zooals van Italie
en Spanje, aan de oude schrijvers wel bekend waren :
zij worden vooral door Crescentius die in de dertiende
eeuw te Bologna leefde, en door Clemens Roxas, een
klassiek schrijver over den spaanschen wijnbouw, vermeld.
De laatstgenoemde beschouwde de druif als in Spanje
inheemsch , en alzoo langen tijd vroeger aanwezig dan
de gekweekte druif in dat land werd ingeyoerd, of zich
uit de wilde ontwikkelde.. Zijn beschrijving van de druivenbosschen, Algaidas, bij San Lucar de Barameda bewijst dat die wilde spaansche druif overeenkwam met de
wilde druif die thans in de bosschen van Amerika gevonden wordt.
De wilde druiven van het Rijndal werden het eerst
door Bronner te Wiesbach bestudeerd, eerst jaren lang
in het wild, en later aan stekken in zijn tuin. In den
herfst van 1866 kon men in dien tuin verschillende
soorten onderscheiden.
De bloeiwijze vertoont bij de wilde druiven drie verschillende vormen. Sommige planten hebben uitsluitend
mannelijke bloemen, of hebben in plaats van meeldraden
een klein honigkliertje. Gewoonlijk zijn deze planten met
bloemen bedekt, en vervullen de lucht over een grooten
omtrek met een welriekenden geur. Zij komen overeen
met de beschrijving die Plinius van de Oenanthe geeft.
Andere planten zijn tweeslachtig, gelijk de gekweekte
wijnstok, maar de meesten hebben vrouwelijke bloemen
met onontwikkelde meeldraden. Bij de amerikaansche
D R U I V E N EN WIJN.
druiven vindt men zoowel tweehuizige als veelmannige
Bijna elke verhandeling over den wijnstok begint met planten. Een soort van druif, de mescle, die in het
te zeggen dat hij uit Azie naar Europa gebracht is. In departement de l'Ain in Frankrijk gekweekt wordt, heeft
dit opzicht deelt de wijnstok dus in het lot van andere mannelijke en vrouwelijke planten. De mescle sterile met
planten welker oorsprong aan de schrijvers over land- handvormige bladeren onderscheidt zich zeer van de vrouen tuinbouw onbekend is. Een andere dwaling die steeds welijke of mescle fertile. De wijnbouwers weten zeer
begaan wordt, is de bewering dat alle verscheidenheden goed dat er eenigen van die plantes craputs in den
van den wijnstok afstammen van een enkele soort. Als wijngaard moeten staan om vrucht van de overigen te
wij dat gelooven, komen wij in eens in het Paradijs te krijgen, maar de reden daarvan is hun een diep geheim.
recht, en alle wetenschap en studie neemt een einde.
Vol gens Bronner bestaan er 28 soorten van wilde
De meeste botanische schrijvers nemen ook slechts een druiven in de Rijnstreek. Zij onderscheiden zich in vele
enkele soort van wijnstok aan. Het bestaan van wilde opzichten van de gekweekte soorten, en zijn ongetwijfeld
wijnstokken verklaren zij door te stellen dat het ont- oorspronkelijk inheemsche kinderen van den bodem waarop
aarde gekweekte soorten zijn. Zoo worden wilde wijn- zij groeien. Velen gaan te gronde als zij slechts eenige
stokken in Frankrijk en Duitschland gewoonlijk voor uren gaans verplant worden.
overblijfsels van romeinsche wijnbergen gehouden, en
Doch hoewel men op botanische gronden het bestaan
bovendien worden de Romeinen als de eenige oorzaak van inheemsche druiven in Duitschland en elders in
aangezien van de aanwezigheid van den wijnstok in die Europa niet zou willen aannemen, op geologische gronlanden.
den is het onweersprekelijk. In den tertiairen tijd en
Gmelin bespeurde bij zijn studien voor de Flora Ba- voor de basalt-periode groeiden er in Duitschland wilde
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De Rothgipfler, een wijnstok met zeer donkere blawijnstokken, waarvan men schoone overblijfsels in de
bruinkool van Salzhausen in den Wetterau vindt. De deren, welker aders en punten rood zijn. Op het eerste
bruinkoolmijn gaat door een 60 meter dik basalt,'t welk gezicht gelijkt hij veel op den Traminer, maar de
over de bruinkool heen gevloeid is Wanneer zijn die druiven zijn groen.
De groene Muscateller is een van de vruchtbaarlavastroomen ontstaan, wanneer is de geheele Vogelsberg
gevormd? Hoe lang heeft het geduurd eer die lava- sten, met groote trossen en kleine groen-gele druiven.
De witte van Grinzing, een dorpje bij Weenen,
stroomen afgekoeld waren? Dit weten wij niet, maar
die
slechts in den omtrek van Weenen verbouwd wordt.
gedurende dien tijd en tot heden bleven de nakomelingen bestaan van de Vitis teutonica, de tertiaire druif, De roode Zierifandler van Boslau wordt slechts in
waarvan wij in de bruinkool van Salzhausen bladeren, het dal tusschen Weenen en Baden verbouwd. Zijn druif
twijgen en vruchtpitten vinden, en die bewijzen dat de is helder rood, en levert een goeden wijn. Bronner
plantte deze vier soorten in zijn tuin bij Heidelberg:
afkomst der druif uit Azie een dwaling is.
In Oostenrijk aan de oevers van den Donau, vooral gedurende tien jaren verkreeg hij geen enkele druif van
tusschen Weenen en Presburg, wassen vele wilde drui- een van alien, en nog tien jaar later waren alle stokven. Jaquin bewees voor vele jaren reeds in de oosten- ken dood. De druiven die uit Europa naar Amerika
rijksche Annalen fur Landx'irthschaft dat er op deverplant worden, gedijen niet. In Amerika is wijnbouw
eilanden van den Donau een menigte wilde wijnstokken slechts mogelijk met inheemsche soorten of kruislingen
met kleine druiven groeien. Dergelijke wilde wijnstokken daarvan. Omgekeerd ontaarden ook amerikaansche druivindt men ook bij Ofen—Pesth, en zij verspreiden zich tot ven , die in de Yereenigde Staten een goeden wijn lein Zevenbergen, alsmede aan de oevers van de Theiss veren, als zij naar de Gironde verplant worden, en
en de Save. Ook aan de Etsch in Tyrol worden groote leveren een ondrinkbaren wijn. Boucherot van Carbonbosschen door wilde wijngaarden gevormd, daar zij over nieux bij Bordeaux nam deze proef in het groot: de
heesters van Rhus cotinus en wilde vijgen heen kruipen. amerikaansche soorten die hij daartoe gebruikte waren
In het dal van Meran, tot Roveredo en Trient, komen de vossedruif, de Isabella, de Catawba, de Schuylkill
geen wilde druiven voor; zij vertoonen zich eerst waar of Alexander, de mexicaansche moestangdruif, de winterde Etsch de bergen verlaat en door lage, moerassige druif en vele anderen.
streken vloeit.
Men zegt dat de portugeesche wijn bucellas van
Het schijnt 'dus bewezen te zijn dat er in alle landen rijnsche druiven afstamt, die naar Portugal verplant wervan Europa die het vereischte klimaat daartoe bezitten, den. De druif die het meest aan den Rijn verbouwd
soorten van het geslacht Vitis in wilden of ongekweek- wordt is de Riesling-<imii: wie kan in den bucellas
ten toestand groeien, en hare botanische eigenschappen evenwel een rieslingwijn erkennen? Het karakter van
laten geen twijfel dat zij daar oorspronkelijk inheemsch den riesling is in het zuidelijke klimaat zoo veranderd,
zijn, en niet van ingevoerde soorten door ontaarding of dat hij een volkomen an der voortbrengsel levert. De
kruising ontstaan.
Sherry die in groote hoeveelheden in Engeland ingevoerd
Elke landstreek die een bijzondere, goed gekenmerkte en verbruikt wordt, wordt grootendeels uit een druif
wijnsoort voortbrengt, bezit ook een bijzondere, even gewonnen die Pedro Ximenes geheeten wordt, naar een
goed kenmerkende soort van druif. Deze moet daar of man van wien men beweert dat hij die druif van de
inheemsch zijn, of door natuurkeus of kunstkeus uit de oevers van den Moezel naar Spanje gebracht heeft. Wie
inheemsche soorten ontstaan. Want als zij naar andere kan echter in den moezelwijn iets van den aard van
streken verplant wordt, veranderen hare eigenschappen den sherry ontdekken, en omgekeerd? Zulke voorbeelden
min of meer, zoodat zij ook een anderen wijn levert, van de verandering niet slechts van de botanische eigenof zij verliest hare bijzonderheden zoo volkomen dat zij schappen des wijnstoks door zijn verplanting, maar ook
voor de wijnbereiding geheel onbruikbaar wordt, of zij van den aard van den drank die uit de druiven bereid
wordt onvruchtbaar, of, eindelijk, gedijt volstrekt niet, wordt, zijn er een menigte op te sommen. Allen evenwel kunnen tot bewijs dienen dat elke landstreek van
wordt ziekelijk en sterft.
De aramont-druif wordt, ten gevolge van hare een bepaald gelijkmatig klimaat, haar bepaalde, voor
buitengewone vruchtbaarheid, algemeen bij Montpellier dat klimaat geschikte druivesoort bezit, die oorspronverbouwd. Hare trossen zijn groot, en de druiven zoo kelijk daar in het wild groeide, en vervolgens gekweekt
groot als noten. Wordt deze druif naar Zuid-duitsch- werd, een druivesoort die elders in 't geheel niet of
land verplant, dan draagt zij in het vierde jaar vele en gebrekkig te verbouwen is. En zelfs in 't laatste geval
groote trossen, maar van jaar tot jaar wordt zij minder is het noodig dat er zekere overeenstemming is in het
vruchtbaar, de druiven worden hoe langer hoe kleiner, klimaat van beide landstreken. Als men dus in een
landstreek waar geen wijnbouw bestaat dezen wil invoeen de plant moet uitgeroeid worden.
Oostenrijk bezit vier druivesoorten die waarschijnlijk ren, is het vooruit te zien dat zulks slechts dan mogeaan de oevers van den Donau inheemsch zijn. Deze zijn : lijk is, als men wilde druiven , indien die er zijn, ver-
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plant, en door kruisen, enten enz. kan veredelen. Dit
is vooral van toepassing op de proeven die men in den
laatsten tijd op groote schaal in Anstralie, Californie,
Peru en Virginie genomen heeft. Te vergeefs zullen
evenwel alle proeven zijn, genomen met oude, in andere
landen voortreffelijke druiven.

te verminderen, zooals men vroeger als regel voor alle
druiven aangenomen had. Menigmaal schijnt de suiker
gedurende het rijpen te verminderen, en in andere jaren
vertoont zich weer een andere verhouding. De ploiisscird
is ook een druif van den Jura en levert een voortrelfelijken wijn. Bij den overgang van zijn druiven uit de
groene in de roode en zwarte kleur, vermeerdert zijn
suikergehalte aanhoudend. Wordt hij nog verder rijp, dan
Chaptal's verzameling van wijnstokken in den tuin van vermindert ook zijn zuur, maar niet in de verhouding
het Luxembourg te Parijs had ten deele ten doel om de waarin de hoeveelheid suiker toeneemt.
vruchten met het oog op de wijnbereiding te bestudeeren. Die uit meer dan 2000 nummers bestaan de verzameling kan tot minder dan 500 verschillende verscheiIn zuidelijke landen worden de druiven meestal ingedenheden terug gebracht worden. De verschillende en oogst als zij het grootst zijn, en dat is de oorzaak waarom
betrekkelijke eigenschappen der druiven ten opzichte van de zuidelijke wijnen zoo kort goed blijven, en gekookt
de hoeveelheid suiker, looizuur, andere zuren, kleur- moeten worden. In Sauterne worden de druiven op acht
stoifen, etherische olien enz. die de druiven bevatten, tot elf verschillende tijdstippen ingeoogst, en enkele druiwerden nog nooit bestudeerd. Hoe groot is de invloed ven uitgesneden, een bewijs voor de groote zorgen bij
van het weer op de onthet inoogsten. Aan den
wikkeling van de druif?
Rijn wordt de riesling
Wat is de invloed van
zoo laat mogelijk afde behandeling der
gesneden, en zoodoenmost op den aard van
de heeft hij gelegenheid
den wijn? Vele druiom overrijp te worden ,
vesoorten zijn ongeof, zooals men aan den
schikt voor den wijnRijn zegt, in den toebouw, bij voorbeeld vestand van Edelfdule
le soorten van den Jura,
over te gaan.
die een wijn leveren die
Ofschoon in de zui12 tot 18 per mille
delijke landen de most
zuren bevat, en zonder
niet zoo behandeld
er water bij te voegen
wordt als de wetenniet drinkbaar is. Geschap verlangt, wordt
wone wijnen zijn niet
hij toch behandeld.
in staat de onkosten
Een rank met een druivetros.
Wat de spaansche,
en den arbeid van den
portugeesche en zuidwijnbouwer te hoeden, en worden nooit een voorwerp fransche wijnen betreft, worden de druiven, onmiddellijk
voor den handel als zij niet even wetenschappelijk, zin- nadat zij geplukt zijn, of zoodra zij in den kelder zijn,
delijk en zorgvuldig behandeld worden als het bier, en of als most, met gips bepoederd. Waarom gebeurt dat ?
dit kan slechts met behulp van den wetenschappelijken Moet de wijn daardoor krachtiger worden, dan mist
men zijn doel, want het gips verbindt zich met slechts
scheikundige geschieden.
Men heeft tot heden meest altijd gemeend dat de weinig meer dan een vierde van zijn gewicht aan water,
druiven zoo lang zij niet rijp zijn, zuren oplioopen die en sluit dan mechanisch ook een gedeelte van den most
vervolgens bij het rijpen der druif tot suiker omgezet in, waardoor de oogst zoo verminderd wordt dat 50 perworden. Maar men heeft bevonden dat in 100 druiven cent gips de helft van het sap wegneemt, en toch het
de zuren bij het rijpen of gelijk blijven of zelfs toene- suikergehalte van de most slechts van 13 tot op 15
men, terwijl de hoeveelheid suiker van 2,6 tot 19,8 deelen percent verhoogt. Tevens vermindert het gips de hoestijgt. Elke druivesoort heeft in dit opzicht iets eigen- veelheid vrij zuur in den wijn van 5 tot 0,5 per mille
en nog meer, het ontleedt het wijnsteenzuur, en vormt
aardigs.
De eufcirme-druif van den Jura heeft de zuurste enzwavelzure zouten , waardoor de wijn tot een vuil sap
minst zoete vruchten. In September bevatten zij 23 tot wordt. Werkelijk bevatten alle xereswijnen groote hoe25 per mille zuur en 150 tot 160 per mille suiker. Op veelheden van zwavelzure kalium, waardoor verscheidene
zeker tijdstip bevatten de onrijpe druiven minder zuur soorten een bitteren smaak en purgeerende eigenschapdan de rijpen. Onder het rijpen, als zij zwart beginnen pen verkrijgen. De nierziekten door xeres zijn wel gete worden, neemt de hoeveelheid zuur toe in plaats van deeltelijk aan de 20 percent alcohol te wijten, maar zij
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zelfde gebrek aan kelders vinden wij ook te Londen.
Duizende vaten bier, vooral stout, bederven jaarlijks in
de warme, zoogenoemde kelders van de bierhuizen, nadat zij den eersten aanstoot tot zuur-worden in de groote,
met zand bedekte, aan de warmte blootgestelde kuipen
der groote brouwerijen verkregen hebben.
In een engelsch aardrijkskundig schoolboek komt de
vraag voor: Waar ligt Duitschland? Antwoord: Tusschen
Oostenrijk en Pruissen. — Waardoor is Duitschland merkwaardig? Antwoord: Er wast daar Hock, en de veelvraat leeft op de boomen. — Waar wast hock? Antwoord: Bij Hockstadt in Zwaben. — De vragende toon
gaat dan over in den bevelenden: Beschrijf den veelvraat.
Het is nauwelijks te gelooven dat er zulke onzin in
schoolboeken te lezen staat, en toch is het waar. Maar
wat is de raadselachtige hock, die nevens den veelvraat
Duitschland voor de engelsche jeugd beroemd maakt?
Hock beteekent kortweg rijnwijn , en is een verkorting
van Hochheimer, een wijn die, gelijk bekend is, aan den
rechteroever van den Main wast, dicht bij de inmonding
van die rivier in den Rijn, een wijn die het karakter
van rijnwijn heeft. Het is een rieslingwijn zooals de
steinberger, de johannisberger en andere edele wijnen
van den Rheingau. De beroemde rudesheimer echter,
de feuerberger en eenige andsre wijnen stammen af van
de orleansdruif: deze onderscheidt zich van de rieslingdruif als sautenie van chciblis of pouilly. Een derde
druivesoort aan den Rijn is de traminer, die vooral in
den Pfalz verbouwd wordt. Men meent vrij algemeen
dat deze druif van Tramin in Tyrol afstamt, waar de
voortreffelijke Maczemirio wrast, maar de traminerdruif
wordt daar niet gevonden en zelfs vele mijlen daar van
daan niet. Zeer waarschijnlijk is deze druif oorspronkelijk in het Rijndal thuis. Een vierde soort is de sylvaner,
die zeer in 't groot verbouwd wordt, en met de riesling
de grootste hoeveelheid middelsoort rijnwijn oplevert.
De traminer heeft een bijzonder aangenaam bouquet,
de sylvaner minder, maar hij is geestig en welsmakend.
De roode wijnen van Ingelheim en Assmannshausen
Aan den Rijn geschiedt de wijnbereiding zeer zinde- worden van rooden bourgonje gemaakt, doch verschillen
lijk, en ten gevolge daarvan is de rijnwijn helder en goed toch van den echten bourgonje. De roode wijnen van
van smaak. Aan de Gironde daarentegen komt de gewone Boslau en Gumpoldskirchen bij Weenen komen van een
roode wijn met veel vuil in aanraking, maar de voorfc- bijzondere soort van zwarte druiven die "vroege blauwe
brengers troosten zich met te stellen dat alles er door Portugeezen" genoemd worden. Het is een vroegrijpende
de gisting weer uitkomt.
zoete druif; volkomen rijp is zij blauwzwart van kleur,
Terwijl Champagne uitnemende kelders bezit, waar- voortreffelijk om te eten , en levert een donkerkleurigen
door het product steeds gelijk en even goed is, heeft wijn. De portugeesche oorsprong van deze druif is niet
het overige Frankrijk geen kelders en geen middel om bewezen, maar haar uitgebreide verbouwing in Oostende gisting te besturen, want dit geschiedt in boven- rijk is zeer voordeelig, daar er slechts weinig roode
aardsche vertrekken. Daardoor wordt er een groote hoe- wijn in andere gedeelten van dat rijk gewonnen wordt.
veelheid wijn door azijn-gisting bedorven. Het gebrek Deze wijn is zeer gezocht en wordt goed betaald, wijl
aan kelders in Spanje is de oorzaak dat er in dat land hij mild en schoon, en reeds na 6en of twee jaar drinkgeen zuivere onvervalschte natuurlijke wijn gemaakt kan baar is, terwijl de overige oostenrijksche wijnen van vijf
worden. Zulke wijnen eischen een langzame gisting die tot tien jaar in den kelder moeten liggen eer zij drinkslechts door een lage temperatuur te verkrijgen is. Dat baar zijn. Van Boslau is deze druif naar Wurtemberg

worden ten minste verdubbeld door het kalizout. Een
ongegipste xeres met minder dan 16 percent alcohol
heeft noch kaneel, noch salpeterzure ether noodig om
zijn geur te verhoogen. Wordt het wijnzuur door gips
verwijderd, dan wordt de rijpe most in een onrijpe die
nog appelzuur bevat veranderd.
De grootste zindelijkheid bij de wijnbereiding wordt
in Champagne in acht genomen. Daar zijn de kelders
zoo zindelijk als de woonkamers, vooral in de groote
fabrieken. In den herfst is in Champagne alles afgeboend
en afgeschuierd, van de duizende ezels die de druiven
naar den kelder brengen, tot de bezige menigte die hen
plukt, en de oude vrouwtjes die elke druif reinigen.
Het gevolg van die groote zindelijkheid is dat zelfs een
zeer gewone wijn in een uitnemenden drank veranderd
wordt, die met groote winst verkocht kan worden. In
weinig tijds is de uitvoer van wijn uit Rheims alleen van
3 000 000 tot 9 000 000 flesch gestegen. De opbrengst
van geheel Champagne bedraagt ongeveer 35 000 000
flesch. Door die zindelijkheid wordt de champanje noch
bitter, noch zuur, en ofschoon hij eenige verandering
ondergaat, is deze toch uiterst gering, vergeleken met
die van zijn broeder, de bourgonje, die met schillen en
steelen gist. Deze kan bitter en taai worden, zijn kleur
verliezen, en zijn transport in vaten is meer dan een
waagstuk. Zoekt men naar de oorzaak, dan wijst alles
op de wijze waarop hij bereid wordt. In Bourgonje ziet
men bloote voeten en voeten met laarzen aan, voeten
in de kuipen en daarbuiten, voeten die uit de laarzen
in de kuipen en uit deze weder in de laarzen gestoken
worden; naakte lieden tot aan den hals in kuipen met
een vocht 't welk den kostelijksten wijn kon opleveren:
zij stampen al trappelende de druiven tot een pap; vuiligheid die niet weggeruimd wordt verspreidt een reuk
als van vuile eieren, en velen houden juist dien reuk
voor een kenmerk van een echten bourgonjewijn. Geen
wonder dat deze wijn slecht is , als men de huizen, dorpen en herbergen in deze streken ziet. Waarom nemen
zij geen les bij hun zindelijke buren van Champagne?
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verplant, en daar wordt tegenwoordig jaarlijks een groote een zuiveren natuurwijn of wel een vermengden, verhoeveelheid rooden wijn voortgebracht, die door het ge- sneden, vervalschten wijn voor zich had. Dit zijn echter
brek aan tannine en veel zuur een aangenamen smaak niet de echte wetenschappelijke vragen die men een
heeft. De gewone tyrolerwijn daarentegen, vooral de wijn moet doen. Men moet de scheikundige natuur van
shilcher is te zuur, de roode bourgonje van Botzen te den wijn en zijn bestanddeelen kennen. Sommige wijnen
dronkenmakend, terwijl boslauer in geheel Oostenrijk bevatten een menigte verschillende ethersoorten, soms
25 en meer: gedurende het rijpen in den kelder neemt
goed en goedkoop te krijgen is.
Croatie is voor den wijnbouw bijzonder geschikt. Daar was- dat getal tot zekere hoogte toe , en daarna neemt het
sen de groote druiven die de blauwe kaneeldruif, de roode weer af. Verder heeft de chemische analyse bewezen
portugees, de Grtinhainer, de Hunisch, de witte Welschries- hoe verkeerd het is sommige wijnen met gips te behanling en de Furmint geheeten worden. De laatste, ook to- delen. Daarom heeft de fransche regeering, na wetenschapkayerdruif genoemd, levert nooit een goeden wijn zonder pelijke mannen geraadpleegd te hebben, ook verboden
een zorgvuldige scheikundige behandeling van den most. gegipsten wijn voor het leger en de vloot te koopen,
Dit zelfde is het geval met alle hongaarsche wijnen. wijl het bewezen is dat zulke wijn nadeelig is voor de
Tokayer, zelfs van goede jaargangen, moet 10 tot 15 gezondheid. Vooral bij hongaarsche wijnen heeft men
jaar lang in den kelder, en zelfs jaren lang op de eerste waarde gehecht aan een klein gehalte van phosphorzure
zouten en van een weinig ijzer, maar deze bestanddeelen
gist liggen.
De dalmatische wijnbouw heeft met den italiaansehen zijn van geringe waarde, zij wisselen zeer af in hoede grootste overeenkomst. In Dalmatie wassen ook don- veelheid, en phosphorzure zouten verkrijgt het lichaam
kere samentrekkende wijnen , die naar Italie, Turkije, bovendien in voldoende hoeveelheid door de dagelijksehe
Thessalie en Epirus uitgevoerd worden. De istrische voedsels. En behalve dat, een klein glas bier bevat
wijn zal zoolang zijn ouden roem missen als de druiven meer phosphorzure zouten dan een flesch wijn, zoodat
hoog in de lucht wassen. Zelfs de geringste wijnhuizen de mensch die een bijzonderen toevoer van phosphaten
van Duitschland en Frankrijk zouden zich schamen een behoeft, bier kan drinken.
Reeds lang geleden werd door een fransch scheikunwijn te verkoopen die in de eerste hotels van Tries'
als istrische ?^efosso op tafel gezet wordt. En toch is dige bewezen dat er in gegiste vloeistoffen steeds glycede invoer van wijn. te Triest grooter dan de uitvoer, rine aanwezig is, zoodat door glycerine bij den wijn te
en het zou goed zijn voor die stad als zij goeden wijn voegen slechts de hoeveelheid van een normaal bestanddeel vergroot wordt, 't welk door de gisting veranderlijk
in de wereld kon zenden.
De mousseerende wijn van de riboladruif in Gortz is, de zoetheid iets vermeerdert, en de grofheid of
verdient vermelding als een bron van toekomstige onder- hardheid iets vermindert, welke laatste vooral aan vele
nemingen. Gelijk bij den rieslingwijn van Botzen is zijne zure wijnen eigen is. Ook de toevoeging van suiker voor
bereiding in haar kindsheid, maar de kwaliteit der de gisting en een verdunning der zuren door water wordruiven is onverbeterlijk. In Tyrol is de wijnbouw slecht den als verbeteringen geroemd, doch men moet niet
omdat er meestal groote zuidelijke druiven verbouwd vergeten dat cle suiker die bij den most gevoegd wordt,
worden, vooral de vernasco of vernatsch, dat is de roode een andere is als de suiker die oorspronkelijk in de
Frontignan-Muscadel. Maar daar is de beroemde Tyro - druiven en in den most aanwezig is. Deze bestaat uit
linger of Trollinger, zooals de Duitscher haar noemt, gelijke deelen vrucht- en druivesuiker, maar slechts de
laatste wordt er bijgevoegd, en dus de most daardoor
inheemsch. De Franschen die deze druif uit den Pfalz
verkregen, noemen haar Frankenthal. Om te eten is het een niet in den toestand gebracht waarin hij eigenlijk moet
heerlijke druif wegens de dunne schil, de kleine pitten, zijn. Het beste zou zijn een bijvoeging van rietsuiker,
het vrij vaste en toch sappige vruchtvleesch, een aan- die door de werking der zuren veranderd wordt in de
genaam, nooit overtolllig zuur vermengd met de noodige suikersoorten die natuurlijk in de druiven bevat zijn.
hoeveelheid suiker, en den aangenamen smaak. De trossen Maar de rietsuiker is te duur om een geringen most te
zijn nooit zeer groot, en niet zoo dicht dat de druiven verbeteren, en daarom gebruikt men druivesuiker die
zich niet volkomen kunnen vormen. De plant is altijd uit zetmeel met zwavelzuur gemaakt wordt. Doch deze
vruchtbaar, en zelfs in slechte jaren kunnen de druiven is niet zelden zeer onzuiver, en die onzuiverheden gaan
gebruikt worden, wijl zij weinig zuur bevatten. Als zij dan in den wijn over, geven hem niet zelden een onaangenamen smaak, en maken hem minder duurzaam
rijp zijn, en zij nog eenigen tijd aan den wijnstok kun
nen blijven, leveren zij een uitstekenden wijn. De be- dan zuivere natuurwijn. Deze bevat zelden meer dan 12
roemde druiveboomen in de koninklijke kassen te Hamp- of 13 percent alcohol, maar hoevele wijnen worden met
toncourt en bij het slot Windsor zijn trollinger, en be- alcohol aangezet!
Over de geneeskundige werkingen van de verschilwijzen de buitengewone vruchtbaarheid van deze druif.
De chemische analyse van den wijn bepaalde zich lende wijnsoorten weten wij nog in 't geheel niets. De
tot voor eenigen tijd slechts tot het onderzoek of men geneeskundigen schrijven dikwijls zekere bepaalde soort
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van wijn voor, omdat zij zelven hem gaarne lusten, en die alle kenmerken van een goeden rijnwijn bezat.
maar zij weten niets van zijn samenstelling. en toch is Aan alle nieuwhollandsche wijnbouwers werd deze soort
dit van zoo groot belang, want de smaak is een zeer on- dus aanbevolen.
Ook hier werd bewezen dat de ingevoerde druivesoorten
voldoende leidsman. Een wijn kan in spijt van zijn
suikergehalte toch zeer zuur zijn, omdat het zuur de in elk district waarin zij verbouwd werden , van aard
suiker als hedekt. In sommige omstandigheden is het veranderden, en dat de oorspronkelijke namen slechts de
van het grootste belang dat de patient geen suiker in afkomst, maar niet meer het karakter van de druiven
zijn wijn verkrijgt, maar ofschoon deze zuur smaakt, kan en den wijn aangeven.
er toch een vrij groote hoeveelheid suiker in zijn. Ook
de zuren verschillen zeer veel. Terwijl in vele wijnen
UIT R U S S I S C H AZIE.
wijnsteenzuur de hoofdzaak is, bevatten portwijn en
sherry daarvan bijna niets, wijl de eerste door het groote
Terwijl de Russen steeds verder in Azie dringen, doen
alkoholgehalte het wijnsteenzuur precipiteert, en het bij
zij tevens veel wat ten nutte der wetenschap zal komen.
de tweede door het gipsen ontleed wordt.
Met grooten ijver wordt er aan een kaart van het gebied
De ethersoorten hebben veelal een krachtige pl^siolovan Tasjkend gewerkt, die weldra in vier bladen in
gische werking als prikkelende middelen; in de natuur't licht zal verschijnen. De telegraaf zal binnen kort
lijke wijnen zijn meestal vele ethers aanwezig, en geven
naar Tasjkend berichten overbrengen. Ter opsporing van
er een aangenamen smaak en bouquet aan. Alle aande bronnen van den Serafsjan zijn twee expeditien uitgezette wijnen, met uitzondering van portwijn, xeres
gezonden, die van Samarkand vertrokken zijn. De Seen madera, bevatten minder vluchtige ethers, maar een
rafsjan ontspringt in een gebergte ongeveer onder den
groot getal van vasten, die noch den aangenamen geur
een en veertigsten breedtegraad, vloeit voorbij Samarnoch de opwekkende werking van de vluchtigen hebben.
kand, en verliest zich eindelijk in een steppenmeer. De
Champagne is een wijn die door de groote hoeveelheid
bronnen van deze^ rivier werden in een reusachtigen
vluchtige ether zeer prikkelend is, welke werking door
bergijsstroom van acht mijlen lengte gevonden. De Rushet koolzuurgehalte bovendien vermeerderd wordt.
sen hebben hunne posten thans tot op vijf dagreizen
Een bijzonderheid van den madera is, dat, door het van Kasjgar voortgeschoven, en daar aan den Nayo een
zeer gelijkmatige klimaat van het eiland Madeira, de fort en een brug gebouwd. De Engelschen sparen geen
verschillende jaargangen slechts zeer weinig verschillen, moeite om hun handel met Centraal-Azie, die door de
en ook niet afzonderlijk bewaard worden. De druive- Russen bedreigd wordt, te onderhouden en uit te breiziekte door het O'idium, waardoor eenige jaren geleden den. Van groot belang voor de Engelschen is het ophefde wijnbouw op dat eiland geheel ophield, vertoont fen van den tol die te Kasjmier geheven werd. Hun
zich altijd nog in de nieuw aangelegde wijnbergen, maar handel te Leh, de tusschenplaats tusschen Kasjmier en
in de verschillende jaargangen zeer ongelijk, bij voorTarkand, is in 't vorige jaar verdubbeld. Daar de toebeeld in 1869 meer dan in 1868; terwijl in 1863 en stand in Bockhara geheel in de war is, en Rusland in
1865, sedert de wederaanplanting van druiven de oogst zijne gedeelten van Turkistan ook nog geen orde en regel
het beste was. In de noordelijke gedeelten van het heeft kunnen invoeren, gaan thans een menigte goedeeiland die vroeger de hoofdbronnen der goedkoopste ren uit Centraal-Azie naar Indie.
wijnen waren, is echter de wijnbouw niet weder opgevat, daar de bodem geschikter is voor den graan- en
tuinbouw. De jaarlijksche wijnoogst bedraagt thans een
DE CYPRES EN DE KASTANJEBOOM.
derde van dien van voorheen. De druiven in de meeste
De cypres is een boom die in het zuiden van Europa,
wijnbergen van het zuiden van het eiland zijn thans
van 7 tot 10 jaar oud, en zien er gezond uit. Van de alsmede in de altijd groene bosschen van Noord-Amerika
groeit. De cypres gelijkt wat zijn piramidalen vorm beoude stokken zijn er slechts enkelen overgebleven.
De internationale tentoonstelling van wijnbouw te treft op den italiaanschen populier.
Zonder zoo schoon van vorm te zijn als de pijnVictoria in Nieuw Holland was zeer geschikt om een
denkbeeld van de belangrijkheid van dat bedrijf in dat boom, vormt de cypres toch een groot sieraad van
werelddeel te geven. Er waren 272 wijnproeven ten toon liet landschap, en is door den diepen, zwaarmoedigen
gesteld, door 37 inzenders uit Victoria, 5 uit Nieuw- ernst van zijn donkere piramidale kruin een zinZuid-Wales en 12 uit Zuid-Australie ingezonden. Ei nebeeld van de treurigheid. Daarom past deze boom
waren oude en nieuwe, lichte en zware, roode en witte ook zoo goed op de begraafplaatsen van het Oosten.
Geen andere boom spreekt, gelijk de cypres, met zoo veel
wijnen, zoete likeurwijnen enz. Als de voortreffelijkste
wijnsoort werd door de jury een rieslingwijn (1868 r ) uitdrukking van de gelijkheid in den dood. Dat doet de
van C. Maplestone te Heidelburg verklaard, die een strakke eentoonigheid van zijn vorm. Even als de dood
lichte, milde wijn was, met een aangenaam bouquet, koud, gevoelloos, altijd het zelfde, verkondigen de
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cypressen, dat hier het melodische, harmonische ruischen des levens voorbij is; Mepperend schudden zij
hunne takken als doodsbeenderen, die, zooals de dichter
zegt, aan de graven ontnomen of er voor bestemd zijn.
Onder zijn kruin ontspruit geen. bloem, geen struik,
want de stijve naalclen zijn niet geschikt om bij hun
afvallen snel te verrotten, en eene vruehtbare teelaarde
te vormen. Hier trilt geen loof meer ten spel der winden ; hier is slechts cloocl en nogmaals dood. Bij den
cypres bereikt de naaldboomvorm zijne grootste stijfheid.
Maar deze wordt, als wilde de natuur dit terstond weder goed maken, cloor de veel lossere vormen der
Pinus ]>inea in het zelfde land, dat den cypres voort-

zweeft men in den geest door die gezegende velden , waar
een schooner licht de gronden kleurt, de sterren helderder
en schitterender aan den hemel flonkeren, waar de wieg
der kunst stond , en waar nog heden , moge ook de geschiedenis daarvan zwijgen, duizende steenen en bouwvallen
van een verheven schoonheiclszin spreken, die eenmaal
daar de menschheid bezielde.

> LAPLAUTE.5C
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De tamme kastanjeboom, Castanea vesca, is een
boom die in Midden Azie en Zuid Europa groeit. In Spanje ,
Portugal, ItaLie en Griekenland vormt hij, vermengd met
andere loofboomen, groote bosschen. Deze schoone boom
is reeds met 60 tot 80 jaar volwassen. Hij is zoo taai

De tamme kastanjeboom.

brengt, vergoed. Deze pijnboom met zijn hoogen, van leven dat hij eeuwen lang kan staande blijven, en
slanken stam en prachtige gewelfde kroon is de schoon- Jondertusschen steeds in dikte toeneemt. Een voorbeeld
ste van alle Coniferen. Er zijn veel reusachtiger ! van zulk een overouden kastanjeboom is die van den
soorten ; doch het is het reusachtige niet, dat het hart JEtna, waarover wij reeds in de eerste aflevering van den
treft, maar het bekoorlijke. Het reusachtige dwingt be- I eersten jaargang van ons tijdschrift gesproken hebben.
wondering af, maar kan het gemoed koud laten; het j
De kastanjeboom heeft in stam- en kruinvorm eenige
schoone wekt het gevoel van het zachte en innige op. overeenkomst met den eik. De stam is rond, en schiet
De Pinus pinea is de vertegenwoordiger van het bekoor- recht op. De takken vormen scherpe hoeken , en staan
lijke; hij alleen wisselt de stijfheid van den vorm der dicht opeen gedrongen.
naaldboomen af. En als dan de boom des vredes, de
De kortgesteelde lange en breede bladeren zijn langolijfboom , als trotsche kanstanjeboomen, oranjeboomen , werpig, lancetvormig, glad, van boven glimmend groen
myrthen, laurieren , dadelpalmen, enz. daarbij komen , dan met verhevene bladribben. De bloemen verschijnen na
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het uitbotten der bladeren, en de bekende, door een wanden-versterkende kracht. De groote zaclen bevatten
stekelige schaal omgevene vruchten, de marrons der veel meel en kunnen alzoo tot voedsel dienen voor runFranschen, worden tegen October rijp, en vormen een deren en varkens, maar vooral voor schapen en paarden.
voornaam voedsel voor den mensch in de landen waar Yandaar de naam paardenkastanje, Hippocastcuium.
Daar er echter met het meel eene scherpe stof verbonde kastanjeboom groeit.
De welbekende wilde kastanje of paarden- den is, zal het zaad dan vooral een goed voedsel opk a s t a n j e , Aesculus Hippocastanum, is door zijneleveren, als het eerst eenmaal afgekookt is. Zoo zou
samengestelde , gevingerde bladeren , en fraaie, witte, het des noods ook tot menschenvoedsel kunnen dienen.

De cypres.

naar bovenwaarts zich verheffende bloemtrossen gemakkelijk te onderkennen van den tammen kastanjeboom. Hij is door Clusius (Charles de l'Ecluse)
uit Azie in Europa ingevoerd, en wordt in Nederland
veel aangekweekt, en wel door zijne dikke, glinsterendbruine, op eetbare kastanjes eenigszins gelijkende zaden
die gemakkelijk ontkiemen. Het hout heeft als werkhout
weinig waarde; maar de schors heeft in lichte tusschenpoozende koortsen eene zeer heilzame maag- en inge-

De boom groeit hier niet geheel in het wild, maar
wordt veelvuldig aangekweekt. Hij tiert redelijk wel
onder den drup van andere boomen, hoewel niet zoo
goed als de eschdoorn; doch op zeer aan den wind
blootgestelde plaatsen lijdt het blad dikwijls veel en
valt dan vroegtijdig af.
Tot het zelfde geslacht behoort de Pavia, Aesculus
Pcivia, met geelachtige bloernen , die echter van geen
belang voor cle houtteelt is, en cle, het laatst ingevoerde,
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roode kastanje, Aescidus rubicunda, eene duidelijk, ook door den vorm en het geringer getal der
blaadjes, waaruit het blad samengesteld is, onderscheidene soort, welke wellicht algemeener zal worden, daar
zij niet op de wilde kastanje behoeft geent te worden ,
maar zich door zaad gemakkelijk voortplant; terwijl
haar roode bloem veel langer duurt dan die van den
wilden kastanjeboom.

In den "hemelsleutel" zijn twee kamers : de kamer rechts
is voor vreemden, en de kamer links voor de vaste klanten.
In de kamer voor de vaste klanten staan vier tafels. Zij worden bezet door mannen die alien broeders zijn, dus in bestendigen twist met elkander leven , ik meen namelijk de
personen die zich alle avonden aan deze tafels nederzetten. De tafel waar het meest gesproken en tegengesproken wordt, is natuurlijk die waaraan ik zit. Zij beet
de groote ronde". Daar komen 365 maal, en in het schrikkeljaar 366 maal, in het jaar de stadsdoctor (een
IN DE BIERKNEIPE
verdediger van de apentheorie), de huisonderwijzer van
PRAATJES OVER ALLERLEI.
den baron Poppelsdorfer, de apotheker, de rector van de burgerschool, de bakker (een van de rijksten van de stad) en
Het is wel aangenaam in een bierkneipe te zitten :
andere uitstekende mannen bijeen. Daar zegt ieder zijn
het is zoo echt duitsch. De Engelschman die voor het
meening. Wij behoeven geen kranten te lezen, want wij
groote buffet van het public house zijn glas zwaar bier
hooren over allerlei. De doctor, de onderwijzer, de aponaar binnen giet, de Franschman die in den tochtigen
theker en de rector zijn groote staatkundige tinnegieters,
winkel van den marchand de vin, aan de met zink bedie zich om alles bekommeren wat er in de wereld geslagen toonbank staande, een slechten rooden wijn inslikt,
beurt, en hun licht niet onder een korenmaat zetten.
de nuchtere Italiaan en de nog nuchterder Spanjaard, zij
De huisonderwijzer is een wandelende Conversations lexialien weten niet wat kneipen is, zij kennen en waarcon : wat die man al niet in zijn hoofd heeft, daar gruwt
deeren niet de heerlijke poezie die voor den Duitscher
men van! Gisteren hadden wij een onderhoud, dat een
in het woord kneipen gelegen is.
engelsche parlementsclub ons zou kunnen benijden. Er werd
Kneipen, met overleg kneipen kan slechts de gemiithgesproken over het oecumenisch concilie. De doctor was als
liche Duitscher. De duitsche natuur schijnt op kneipen ingewoonlijk de eerste die begon. Toen de waard hem zijn
gericht te zijn. In het rookerige, bedompte, heete vertrek
vierde glas bier voorzette. zeide hij: "gij moet uw herwelks meteorologische toestand in het geheel niet te bepaberg laten omdoopen, Gottlieb. Met den vergulden hemellen is, in een walm die de beste oogen doet tranen ,
sleutel ziet het er mal uit!" Gottlieb, de waard, lachte
in een atmosfeer die de sterkste longen doet stuiptreken zei niets. Hij lacht evenwel altijd, als hij niets te
ken, in een temperatuur van achttien tot acht en twinzeggen heeft. Maar voor den apotheker, dien wij altijd
tig graden Reaumur, voelt een echte Duitscher zich vrooPercy-heethoofd noemen, was dit het teeken van den
lijk en fideel, als een visch in 't water. Daar vindt hij
strijd. "Heeft de doctor misschien weer aanmerkingen te
rust na de zorgen van den dag, daar zoekt hij alle
maken? Zullen wij nu den geheelen liberale katechismus
avonden op het zelfde uur zijn plaats op aan de groote
over het concilie moeten hooren, al de afgesletene stichtetafel, zet zich met onverstoorbare kalmte neder, vraagt
lijke woorden tegen de onfeilbaarheid van onzen Heiligen
hoe zijn buurman en de lieve familie vaart, maar vraagt
Yader, al de bekende grappen over het: zoo iemand zegt —
met meer vuur hoe de kwaliteit van het bier is, en
die zij vervloekt! Nu, ik ben daarop voorbereid, geneer
na deze onvermijdelijke vragen wordt het eerst plei
u niet, vooruit maar!"
zierig in de bierkneip.
"Maar Salmiak, waarom stuift gij zoo op? Gij wilt
In onze kleine stad is slechts een herberg, maar het
iiet natuurlijk weer beter weten," zeide de doctor, en
is een beste; zijn naam is: "in den vergulden hemelsleuleegde zijn vierde glas bier. Gottlieb bracht het vijfde.
tel". Wij hebben gelukkig nog geen spoorweg. Wij zijn
"Zekerlijk," zeide de rector, "men kan het concilie uit
nog echte oude Duitschers. Wij rooken nog de oude
verschillende oogpunten beschouwen, en de gevoelens daarvarinas in vuurrood papier gepakt, met het mooie motto:
over zullen dus verschillend zijn. De voorstanders van
Wo kommt der beste Tabak her?
het concilie zullen het recht en billijk vinden , waarenDer kommt von Wilhelm Ermeler,
tegen..."
Wij rooken haar uit goede lange pijpen, met de veel
"De tegenstanders van het concilie een andere meening
belasterde porseleinen koppen, waarop het afbeeldsel koesteren ," vulde de doctor aan, die zijn voorzichtigen
van den vrijheidsdichter Korner, van den gymnastikus vriend kende.
Jahn, of een bevallig meisjesgezichtje staat. Wij ontMaar de rector ging voort: "In elk geval zullen alle
vangen de kranten drie dagen later dan de menschen meeningen daarin overeenstemmen, dat de tegenwoorin de groote steden, en dat vinden wij zeer goed. Want dige paus een achtbare man is, die zeker het beste wil.
wij zeggen: op het oogenblik als wij de berichten lezen, En bedenk toch, doctor. hij is geen jongeling meer,
is het misschien weer geheel anders geworden — en zijne Heiligheid moet al ver in de zeventig zijn." Dat
dat bewaart ons voor onnutte hartstochten,
was het oogenblik, waarop de tot nog toe stomme huis-

IN DE BIERKNEIPE.

onderwijzer gewacht had. Hij nam een fermen slok.
kuchte en zei:
"Pins IX is negenenzeventig jaar oud, want hij is den
13 ,len Mei 1792 te Sinigaglia geboren. Zijn eigenlijke
naam is Jean Maria Graaf van Mastai-Ferretti. Hij koos
den soldatenstand, en trad in het jaar 1815 hij de lijfwacht in dienst, maar tengevolge van zijn zwakke gezondheid zei hij den militairen dienst vaarwel, en werd
priester. In het jaar 1823 werd hij zendeling in Chile.
Na zijn terugkomst werd hij tot canonicus, en in het jaar
1827 door paus Leo XII tot aartsbisschop van Spoleto benoemd. Gregorius XVI benoemde hem in het jaar
1832 tot aartsbisschop van Imola,en in het jaar 1840
tot kardinaal. Op den 16 den Juni 1846 werd hij als
opvolger van Gregorius tot den 258"tei1 paus gekozen.
Zijne eerste zeer vrijzinnige regeeringsmaatregelen wekten
algemeene geestdrift, en werden in Rome met stormachtige demonstration gevierd. Het gejuich van het volk
duurde intusschen niet lang. Reeds in het jaar 1847
begon de populariteit van den nieuwen paus te verminderen, de conservative priesters, die onder Gregorius XYI
het roer van staat in handen hadden gehad, kregen
weder hun ouden invloed, en de geheele nederlaag
van de liberale partij werd bezegeld door het beroepen
als staatssecretaris van den zeer bekenden Antonelli, dat
wil zeggen tot staatkundigen alleenheerscher in den Kerkelijken Staat. De wankelende politiek van den paus en de
oostenrijksche-italiaansche oorlog maakten ook dat zijn
heethoofdige onderdanen geen sympathie meer voor hem
hadden. De gisting steeg hoe langer hoe meer; op den
15 den November 1846 werd zijn minister-president Pellegrino Rossi vermoord; op den 16 den November brak de
opstand uit, een republikeinsch ministerie werd verkozen, en de paus vluchtte naar Gaeta. Intusschen behielp
Rome zich zonder den paus, verkoos eene constituerende
vergadering, en deze verklaarde op den 9 d e n Februari
1849, na een stormachtige zitting, de wereldlijke heerschappij van den paus afgeschaft, en proclameerde des
nachts te twee uur, onder het luiden van alle klokken,
de republiek. De paus vroeg nu hulp aan de vreemde
mogendheden, en Frankrijk zond een expeditie naar
Civita Yecchia. Rome werd gebombardeerd, en na een
heldhaftige verdediging ingenomen. Nu begon onder het
bestuur van den beschermeling van de Franschen een
vreesselijke reactie-heerschappij. Op den 4 , l e n April 1850
keerde de paus naar Rome terug: Antonelli nam op zich
om de zaken in orde te brengen, en dat is hem meesterlijk gelukt. Rome werd de minst vrije staat in Europa.
Die politiek droeg vruchten in den tweeden italiaanschen
oorlog. Op den 11September 1860 rukten de sardinische troepen den Kerkelijken Staat binnen, op den
4'leu November 1860 sloten de Marken en Umbria zich
bij Sardinie aan , en Sardinie had daar niets tegen. Het
annexeerde deze provincien in spijt van protesten en
banvloeken. Daardoor werd, onder de regeering van den
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tegenwoordigen paus, de Kerkelijke Staat voor twee derde
verkleind. Tot in den laatsten tijd, v<5or de inneming
van Rome door de Italianen in het laatst van het vorige
jaar, bestond de pauselijke staat dus uit Rome en de
daaromheen gelegene landschappen, het zoogenoemde
Patrimonium Petri. Ook dit zou hem eenige jaren geleden reeds door Garibaldi en zijn roodhemden afgenomen zijn, als de Franschen niet tusschen beiden waren
gekomen. Zeer gedenkwaardige dagen uit het leven van
den paus zijn onder anderen: de afkondiging van het
dogma van de onbevlekte ontvangenis (8 December 1854),
het uitvaardigen van de beroemde Encyclica (8 December 1864), de viering van den eenduizend achthonderdsten sterfdag van de apostels Petrus en Paulus (29
Juni 1867), de viering van zijn vijftigjarig priesterjubile, en de bijeenroeping van het oecumenisch concilie
in het jaar 1869. Het meest kenmerkende in het leven
van dezen paus is zeker de Encyclica met den Syllabus
waarin paus Pius IX de eisch dat de paus zich naar
den vooruitgang van den tijd schikke, verdoemt. De
tachtigste van de Syllabus-stellingen, de merkwaardigste, luidt: Romanus pontifex potest ac debet cum progressu, cum libercdismo et cum recenti civilitate sese
reconciliare et componere. In het hollandsch: De romeinsche bisschop kan en zal met den vooruitgang. met het
liberalisme, en met den modernen staat, zich bevredigen en daarmede overeenstemmen. Dit is een van de
stellingen die door Pius, als een van de voornaamste
dwalingen van onzen tijd bevattende, verdoemd werd."
De huisonderwijzer zweeg.
"Nu, mijn goede vriend, wat zegt gij daarvan?" zei de
doctor spotachtig tegen den rector. — "Ja, wat zaliku
zeggen," antwoordde hij , "wat de onderwijzer daar verteld
heeft kan men ook in een heeleboel boeken lezen." — "Dat
doet er niet toe, het is toch waar," zeide de doctor,
"maar met u kan men niet spreken, want gij zijt geheel
en al v66r Strossmayer." — "Ja, Strossmayer is mijn man,"
zei de rector. — "Ik zou wel eens willen weten , welk verledene de man heeft, die nu zoo in eens beroemd is
geworden. Toe, meester vertel gij ons daar iets van.
Gottlieb! nog een glas." — De huisonderwijzer leegde zijn
glas, maar de anders zoo spraakzame man zei nu niets.
Toen hij het glas weer neerzette, en zijn mond afgeveegd had, zei hij met zichtbare minachting: "Strossmayer? — dien ken ik niet. Hij staat ook niet in het
Converscdionslexiconr — "Nu,danweet ik erwatop!"
hernam de rector: "Ik heb in een krant een artikel over
dezen man gelezen, en daaruit wil ik het een en ander
mededeelen zonder er intusschen voor in te staan dat
het alles waarheid is. Want, mijne heeren, in mijne positie, gij begrijpt mij — kortom , ik wil liever niets zeggen."
"Gij hebt ook nog niets gezegd," riep de doctor uit;
"komaan, wat weet gij van Strossmayer, biecht maar op!"
(Wordt

vervolgd.)
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DE

MARKIEZEN-EILANDEN

De kleine archipel der Markiezen-eilanden of van
Mendana, in de Stille Zuidzee, werd in 1595 ontdekt
door een spaansch edelman, Alvaro Mendana de Neyra,
neef van den markies de Caneta, onderkoning van Peru.
Hij had zijne vrouw Dona Isabel de Barretos en zijn
drie sehoonbroeders op reis medegenomen. Zijn vloot,
nit vier schepen bestaande, bemand met vierhonderd man ,
had de haven van Callao in Lima op den l l d e n April
1595 verlaten. Op den 21 s t e n Juli ontdekte men een

'

-

naamste eiland, gelegen op 142° 45' W. L. en 8° 59' Z. B.
De inboorlingen zijn welgemaakt., schoon van gestalte ,
en trotsch van voorkomen. Zij tatoeeeren hun lichaam
met strepen die van verre op een fraaie wapenru.sting
gelijken. "De vrouwen, zegt Mendana, zijn gekleed van
de borst tot de voeten in een weefsel van boomschors
gemaakt: zij hebben fraaie gelaatstrekken en handen,
een goede houding, en zijn vrij blank, in
woord, zij
zijn schooner dan onze schoonste vrouwen van Lima.

-

Een heilige plaats op de Markiezen-eilanden.

onbekend eiland 't welk men Magdalena noemde, ter eer Hun vaartuigen zijn kunstig gemaakt. Wij zagen bij een
van de heilige wier dag het was. Dit is het eiland dat dorp een soort van heilige plaats, gevormd door een
tegenwoordig Fatou-Hiva heet. Vervolgens ontdekte men kring van palissaden, waarbinnen eenige houten beelden
de drie eilanden San Pedro ('Motane), Dominica (Iiiva-Ou), stonden, die zeer slecht gesneden waren, en waaraan
en Santa Christina (Taoucita). Aan die vier eilanden de inboorlingen verschillende eetwaren als offers aangaf men den naam van las Marquesas de Mendoqa. De
bieden."
overige eilanden, Houa-Poon, Hona-Houna, Noidca-Hiva,De toestand van de bewoners dier eilandgroep is tegenHiaou, Fatou-IIouhou et het Koraaleiland werden later
woordig zeer verschillend van dien in de dagen van
tot die zelfde groep gerekend. Zij werd in 1774 door Mendana. Het is bedroevend, maar toch waar, dat de
Cook bezocht, en in 1842 door den admiraal Dupetit- aanraking met Europeanen bijna altijd meer noodlottig
Thouars voor Frankrijk in bezit genomen. Men noemt dan voordeelig geweest is voor de menschen van andere
dezen archipel ook soms dien van Nouka-Hiva, het voor- rassen.
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DE MOL EN ZIJN

LOOPGRAVEN.

Onder de vele dieren die een groot gedeelte van hun
leven in de aarde doorbrengen, en beneden hare oppervlakte wroeten en graven , en gangen boren behoort ook
de mol in onze tuinen en weiden. Wie kent niet den
mol, en wie zag wel niet dikwijls die aardhoopen, uit
losse modder en zand bestaande, die welbekende molshoopen ? Wie is wel niet eens bijna gestruikeld , als hij
in gedachten verzonken door de slingerpaden van een
boschje wandelde, en zijn voet in eens als verzonk in
de loopgraaf van een mol, die dwars over zijn pad
heen liep?

haartjes zich als stralen rondom een middenpunt oprichten, hoe zijn oog glansrijk en schitterend te voorschijn komt, en hoe hij dadelijk naar den oeverzwemt,
dien hij door middel van zijn gezicht gewaar wordt.
De gewone kleur van den mol, zwartachtig van boven
en eenigszins leikleurig van onderen, is niet bij alle
mollen volkomen de zelfde: men vindt wel eens witten
of wit- en zwartbonten, bruinachtigen enz.
De mol houdt zich bij voorkeur op in vette, losse
aarde; in een bodem die vochtig genoeg is om hem
genoegzamen voorraad van zijn voornaamste voedsel,
regenwormen, te verschaffen, en die toch niet te veel
water bevat om hem in gevaar te brengen van in zijn
hoi of in zijne loopgraven te verdrinken , of hem hinderlijk

De mol en zijn leger.

Eene uitvoerige beschrijving van den mol te geven te zijn in zijn onderaardschen arbeid. Y66r dat het winter
is hier geenszins ons doel: in werken, daarover in het wordt, of wel als zijne jachtvelden overstroomd worden,
bijzonder handelende, moge men nazien, hoeveel tanden verlaat hij niet zelden zijne woonplaats, om die onder
hij in de kaken, en hoeveel teenen hij aan de voeten gunstiger omstandigheden weder op te zoeken.
heeft, enz. Onze gewone mol, Talpa europaea, wordt Van al onze inlandsche dieren die in de aarde wonen ,
door velen voor blind gehouden; iets wat door de natuur- maakt de mol zekerlijk de kunstigste en meest samengeonderzoekers reeds lang voor eene dwaling verklaard is, stelde gangen, en die kunstige loopgraven moet hij niet
maar desniettemin onder het volk nog altijd door velen slechts aanleggen om in staat te zijn voldoening te vergeloofd wordt. Zijne oogen zijn zonder groote moeite te schaffen aan zijn onverzadelijken eetlust, maar ook om
zien; de oogleden zijn verdikte huidranden, die rondom veilig te zijn voor gevaren van allerlei aard, die hem
met fijne, vrij stijve haartjes bezet zijn. En wil men bedreigen. Het kunstige van al zijne werken is evenwel
zijne oogen duidelijk zien, dan behoeft men slechts een dat gedeelte, dat zijn leger of zijn hoi genoemd mag
mol in het water te werpen of op eene andere wijze worden. Wij willen dat leger en die gangen wat nader
tot zwemmen te noodzaken, om te zien, hoe zijne oog- beschrijven.
1871.
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Meestal is de de plaats waar het leger is van buiten moeielijk te herkennen; het is gewoonlijk onder
boomwortelen, onder een muur enz. aangelegd. Veeltijds
is het vrij ver van zijn gewoon jachtveld verwijderd,
en altijd is het met dat jachtveld verbonden door een
vrij langen, gewoonlijk recht loopenden loopgang. Als
de eigenlijke woning zich niet onder een boom, enz.
bevindt. dan is de aarde te dier plaatse veelal een
weinig, als een heuveltje, opgedreven. Van binnen bestaat
het leger uit eene ronde, ongeveer 10 centimeter wijde
kamer, die het middenpunt van het geheele gebouw
vormt. Vervolgens vindt men twee geheel rondloopende,
ringvormige gangen, die echter niet beiden even groot
zijn. De kleinste ringvormige gang ligt een weinig hooger
dan de kamer, en staat met deze in verband door drie
schuins naar beneden loopende gangen. De grootste ringvormige gang ligt in het zelfde vlak als de kamer, en
dus lager dan de kleine, en omgeeft de kamer rondom
op een afstand van vijftien tot vijf en twintig centimeter.
Uit den kleinen gang loopen, altijd afwisselend met de
drie vroeger vermelde schuins naar boven loopende gangen , vijf of zes gangen schuins naar beneden, naar den
grooteren kringgang; en uit dezen gang loopen aan de
buitenzijde, als stralen naar buiten, in eene horizontale
richting, weder afwisselend met de vijf of zes straks
gemelde schuinsche gangen, acht of tien enkele of vertakte gangen naar alle kanten heen. Die loopgangen
loopen echter niet lang rechtuit, maar buigen weldra
om , en loopen alien uit in den grooten loopgang dien
wij straks vermeld hebben, en die naar het jachtveld
heenleidt. Bovendien loopt er uit den vloer van de kamer
ook nog een gang naar beneden, die echter weldra horizontaal wTordt en vervolgens naar boven gaat, om, gelijk
de anderen, in den grooten loopgang uit te loopen. Ter
verduidelijking verwijzen wij hier naar het plaatje op
biz. 49.
De wanden der kamer en van de daarbij behoorende
gangen zijn zeer vast en dicht ineen gedrukt. In de
kamer maakt de bewoner eene ligplaats uit jonge grasblaadjes, mos, fijngekauwde stoppels enz., die alien van
de oppervlakte der aarde afkomstig, en door het dier
daarheen gebracht zijn. Zoodra de mol gevaar van boven
bemerkt, schuift hij zijn bed op zijde, en ontvlucht door
den benedensten gang ; nadert hem een vijand van onderen
of van ter zijde, dan ontvliedt hij door een van de
schuins naar boven loopende gangen, die in den kleinen
kringgang uitloopen. Die woning dient den mol tot slaapen rustplaats, en altijd is hij ook daarin te vinden, als
hij namelijk niet op de jacht is.
De groote gang die het leger met het jachtveld verbindt, is wijder dan het lichaam van den mol dik is,
zoodat deze er vrij gemakkelijk en vlug door heen kan
loopen. Die gang is boven de aarde te herkennen door
dat de bodem daar een weinig ingezakt is, en de planten
er boven verkwijnen en verdorren, omdat de wortels

los gemaakt zijn. De aarde is boven dien gang niet opgeworpen, omdat de modder slechts als ter zijde geschoven en zeer vast en dicht ineen gedrukt wordt. Niet
zelden wordt die loopgang ook gebruikt door spitsmuizen, padden enz., die echter wel mogen oppassen om
den mol daarin niet te ontmoeten, wijl in dat geval
hun leven niet zeker is. Zulke loopgangen zijn niet zelden
van dertig tot vijftig meter lang. Het jachtveld ligt dus
vrij ver van de woning af. Dat zoogenoemde jachtveld
wordt dagelijks door den mol in alle richtingen doorwoeld en doorkruist. De loopgraven die de mol hierin
maakt, dienen slechts voor dadelijk gebruik, en wel tot
het opzoeken van voedsel; zij worden dus niet bevestigd ,
maar de losgewroette aarde wordt van tijd tot tijd op
hoopen opgeworpen, en zoo geven die welbekende molshoopen de richting aan, waarin die loopgraven door het
jachtveld loopen. Gewoonlijk bezoekt de mol zijn jachtveld
driemaal op een dag, 's morgens vroeg, 's middags en
's avonds. Hij moet dus, daar hij telkens na geeindigde
jacht weder naar zijn leger terugkeert, zes maal's daags
door den loopgang heengaan, en gevolgelijk is het niet moeielijk hem te vangen, als de richting van dien gang bekend is.
Behalve in den paartijd bewoont elke mol eenzaam
zijn eigen huis, en duldt er geen bezoeker in. Hij vecht
met andere mollen of muizen, die er toevallig of met
opzet inkomen, op dood en leven, en eet den overwonnen indringer terstond op. Maar in den paartijd zoekt
de mol een wijfje op, en dan vecht hij met zijne gelijken, zoodra er een is die eveneens moeite doet om
het wijfje te verkrijgen. Vooraf graaft hij gangen gelijk
aan die in zijn jachtveld, met hier en daar opgeworpene
aardhoopen, en sluit het wijfje in zulk een gang op ,
voor dat hij met zijn medeminnaar gaat vechten. Dan
keert hij naar zijn vijand terug, en zoodra beiden
den gang tot eene kampplaats verwijd hebben, begint
een gevecht, dat niet eindigt voor dat een van beiden
dood is, of de vlucht neemt, en het wijfje aan den
overwinnaar overlaat. Ondertusschen tracht het opgeslotene wijfje te ontvluchten, en graaft daartoe nieuwe
loopgraven, totdat het door het mannetje achterhaald
en terug gebracht wordt. Nadat er zoo verscheidene gevechten geleverd zijn, en het wijfje ten laatste aan het
mannetje gewoon geworden is, graven zij samen een
nest, meestal op eene plaats waar drie of meer loopgraven bijeen komen, zoodat er gelegenheid bestaat om
naar alle kanten heen te vluchten als er gevaar is. Het
nest wordt met mos, gras enz. gevoerd, en het wijfje
legt da,arin , van half April tot in Juni, drie tot vijf,
en zelden zes tot zeven jongen. die eerst geheel kaal
en blind zijn, en welker ooren ook nog niet geopend
zijn. Binnen vijf weken zijn zij reeds half zoo groot als
de ouden, doch zij verlaten daarom het nest nog niet.
Op dezen leeftijd worden de jongen slechts dan in de
loopgraven aangetroffen, als de moeder gedood is, en de
honger hen drijft om haar op te zoeken.

DE MOL EN ZIJN LOOPGRAVEN.

Het hoofdzakelijke voedsel van den mol bestaat uit
regenworrnen; minder gaarne eet hij insekten, larven
van insekten, slakken enz. Niet zelden echter verslindt
hij ook muizen, hagedissen , kikvorschen, enz. Meermalen
heeft men gezien dat een kikvorsch door een mol bij
de achterpooten gegrepen en in de aarde getrokken werd,
waarbij het slachtofFer dan een klagend geluid liet hooren.
In de gevangenis eten de mollen alles wat men hun
van dierlijk voedsel voorwerpt, doch plantaardig voedsel
versmaden zij geheel. Mollen die zonder eten bij elkander
opgesloten worden, verslinden elkander totdat er ten
laatste slechts een overblijft; want de honger van den
mol mag met recht onverzadelijk heeten; hij heeft dagelijks
eene hoeveelheid spijs noodig even zoo zwaar als hij zelf
weegt, en langer dan twaalf uren kan hij zonder eten
niet leven. Zoodra de mol verzadigd is, legt hij zich in
zijn hoi te slapen neder, doch zelden duurt het langer
dan zes uren of hij is al weer op de jacht, om zijn
honger te bevredigen: het is waar, hij moet ook veel
lichaamsbeweging maken om aan den kost te komen.
In den winter vooral valt het hem moeielijk om in zijne
behoeften te voorzien, daar hij in 't geheel geen winterslaap doet, en de dieren, waarvan hij leeft, voor
de koude telkens dieper en dieper zich in de aarde verschuilen; daarom moet hij ook in den winter veel dieper
graven dan in den zomer. Niet zelden ziet men 's winters in de sneeuw versche molshoopen opgeworpen, en
ook loopt de mol dan wel over de bevrozene aarde
onmiddellijk onder de sneeuw.
Ofschoon de voeten en vooral de voorvoeten van den
mol bovenal tot graven en in de aarde wroeten zijn
ingericht, zwemt hij toch uitmuntend, en niet zelden
maakt hij van die vaardigheid gebruik om over een
water heen te trekken, of om zijn lijf te bergen, als
zijne gewone verblijfplaats overstroomd wordt. Ook loopt
hij, niettegenstaande de zijwaartsche plaatsing zijner
voorpooten, zoo snel over de oppervlakte van de aarde,
dat het een mensch moeielijk valt om hem te achterhalen. Maar onder de aarde, in zijn loopgang, loopt
hij nog veel sneller, en Le Court heeft een aardig middel uitgedacht om dien Snellen loop onder den grond
gewaar te worden en te kunnen bepalen. Op een windstillen dag zoekt men den loopgang van den mol op,
en neemt den tijd waar dat het dier zijn hoi verlaten
heeft en op de jacht is. Dan steekt men, een meter van
elkander, rietstengels loodrecht door den boven liggenden grond en door den loopgang heen, en legt boven
op elken stengel een strookje papier in evenwicht. Zoodra men nu aan het opwerpen van molshoopen bemerkt
dat de mol weer naar zijn hoi wil terug keeren, en op
het oogenblik dat hij den loopgang intreedt, blaast men
in eens met kracht in een jachthoorn, of lost een pistool
of iets dergelijks, waardoor de mol verschrikt wordt,
en in haast zijn leger tracht te bereiken. Hij loopt natuurlijk telkens tegen de rietstengels aan, die den gang,

als stutten onder een gewelf, versperren, en daardoor
vallen de losse papiertjes van de stengels af en op den
grond. Het blijkt daaruit dat de mol dan even zoo
snel loopt als een paard in den draf.
Hoezeer het niet te ontkennen is dat de mol veel
schade aan de planten doet, omdat hij de wortels los
maakt, doet hij aan den anderen kant toch ook veel
voordeel door het vernietigen van vele dieren die op
andere wijze aan de planten nadeel doen. Als hij zich
evenwel in te groot getal vermenigvuldigt, doet hij ongetwijfeld meer nadeel dan voordeel, en daarom vangt
men hem ook op onderscheidene wijzen, door strikken,
vallen, door op hem te schieten, door een schietgeweer
zo6 te stellen dat hijzelf het doet afgaan, door hem
met eene spade uit zijne loopgraaf op te lichten, en dood
te slaan, enz. Het beste middel om den mol van bepaalde
plaatsen, b. v. bloembedden, broeibakken enz. af te
weren, bestaat hierin, dat men die plaatsen omringt
met een rand van doornige takken of andere spitse
voorwerpen, een meter diep in den grond te steken;
zoodra de mol daaraan zijn neus verwondt, sterft hij.
De mol heeft, behalve in den mensch, vijanden in
verschillende viervoetige dieren, vogels en kruipende
dieren. Verscheidene roofvogels loeren op hem als hij
zijne aardhoopen opwerpt, en halen hem met hun scherpe
klauwen uit den grond: de ooievaar doet het zelfde,
maar vangt hem met den bek. Wezels, hermelijntjes
en marters dringen in zijne loopgangen, en verrassen
hem in zijne legerplaats, en ook slangen weten die
wegen zeer goed te vinden. De huid van den mol geeft
een zeer zacht, glanzig en fraai bont, en om die reden
wordt hij in het oosten van Europa en het westen van
Azie veel gevangen.
Hoewel de mol meer dan 1000 jaren lang bekend is,
heeft men toch eerst sedert ruim 30 jaren geleden gezien,
dat er in het zuiden van Europa eene afwijkende soort
leeft, de zoogenoemde b 1 i n d e mol, Talpa caeca, die
echter ook niet blind is, maar slechts zeer kleine, niet
voor verwijding vatbare gaatjes heeft in de dunne huid,
die zijne oogen bedekt. Ook in het oosten van Azie
leven, volgens Blasius, twee andere soorten, de Talpa
woqura in Japan, en de Talpa micrura in Nepaul.
De gewone mol leeft in het midden en het noorden
van Europa, zelfs in Siberie tot aan de oevers van de
Lena. In Schotland vindt men den mol slechts in het
zuidelijke gedeelte, maar in Ierland, op de Orkneys en
Shetland heeft men nog geen mol aangetroflfen. In Zweden
leeft hij zelfs tot aan het Dovregebergte, en in Rusland
tot aan de oevers van de Dwina. De zuidelijke grens
van den mol in Europa is de Alpenketen.
Behalve de beide bovengenoemde aziatische soorten
van mollen, die slechts in zulke ondergeschikte punten
van onzen europeeschen mol verschillen dat de vermelding daarvan hier overtollig genoemd mag worden , bestaan
er in Afrika en Amerika een paar soorten, die wij met
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En zoo is het altijd geweest, zoolang er roofdieren zijn
een kort woord ten besluite willen gedenken. De amerigeweest.
Ook v6or dat onze aarde zich in haren hedenkaansche kortstaartige stermol, Condylura macrura, leeft vooral in Pennsylvanie en de staten die daagschen toestand bevond, was het dierenrijk even
daar om heen liggen. In vorm van lichaam en pooten en oorlogzuchtig als thans; ja de moordtoestellen, de aanook in levenswijs gelijkt hij zeer op den gewonen mol, val- en verdedigingswapenen, de tanden, stekels, nagels
evenwel is hij een weinig slanker. Doch het grootste en klauwen der dieren van een vorig tijdperk overtrofverschil ziet men in de vleeschlappen die bij dit dier fen verre die van de thans levende schepselen. Hooren
rondom den snuit zitten, als voelers dienen, en, wijl wij wat Hugh Miller zegt van de wapens der voorzij eenigszins op eene ster gelijken , aanleiding gegeven wereldlijke visschen. "Van het oogenblik af dat zich op
hebben tot den naam van het dier. Hij is ongeveer 10 onze planeet kenteekenen van dierlijk leven vertoonen ,
centimeter lang, heeft een zwartachtig bruinen pels, geen treft men in alle afdeelingen der ademende wezens
uitwendig oor en zeer kleine oogen. De rolronde staart vleesch-verslindende dieren aan, die met geene mogelijkwordt, door het dier te droogen, knobbelig, wat men heid konden blijven bestaan, dan ten koste van het
leven hunner natuurgenooten, en die bij gevolg met
voorheen voor den natuurlijken toestand hield.
De beroemde afrikaansche gouden mol, Chryso- wapenen tot vangen en vernielen van hunne prooi waren
chloris capensis, die aan de Kaap de Goede Hoop leeft, toegerust, gelijk de slachter met bijl en ines, en de
en daar de plaats van onzen mol bekleedt, heeft zijn visscher met vischhoek en elger. Er waren zekere tijdnaam ontvangen ten gevolge van eene bijzonderheid perken in de geschiedenis van het verledene, gedurende
die overigens bijna zonder voorbeeld is in de geheele welke deze wapens nog geduchter dan op andere tijdklasse der zoogdieren, namelijk de schitterende glans stippen waren; tijdens het steenkooltijdvak waren zij
der haren, als van metaal. Zijne gedaante is als die gewis ontzagwekkender dan ooit. De tanden van den
van onzen mol, maar hij is veel kleiner; de kop is breed, Rhizoclus, een glansschubbige visch uit de britsche
kegelvormig, en de stompe, breede snuit is zeer bewe- steenkoollagen , waren scherper en geduchter dan die
gelijk. Ook dit dier heeft men voorheen voor blind ge- van den krokodil uit den Nijlstroom; ja bij de groote
houden, hoewel zijne oogen zeer helder, en goed zieht- soorten waren zij zelfs viermaal grooter dan men bij
baar zijn. Ook de gouden mol der Kaap graaft gangen de reusachtigste hedendaagsche reptielen van die soort
en werpt molshoopen op. In tuinen en velden doet hij aantreft. De rugstekel van den Gyracanthus, een groote
daar soms veel schade: de hollandsche kolonisten ver- plaatschubbige visch, die gelijktijdig met den Rhizodus
volgen hem daarom vlijtig. Reeds lang is dit schoone bestond, overtrof in grootte dien van alle thans bedier bekend, en in bijna alle plaatwerken over de natuurlijke staande visschen: hij geleek veel op eene kolossale
historie ?an de Kaap ziet men hem afgebeeld en beschreven. speerspits, niet minder sierlijk gesneden dan die van
een nieuw-zeelandsch opperhoofd, en in een stijl
die in eene hooge mate de bewondering van den heer
Ruskin
wekte, toen hij voor het eerst een exemplaar
VERMOORDEN EN PIJNIGEN IN DE NATUUR.
daarvan in mijne verzameling onder de oogen kreeg.
Rooven, pijnigen, vermoorden, vernietigen schijnt de Een van de merkwaardigste wapens van het tijdperk
hoofdtrek in het karakter van vele dieren te zijn. De was evenwel de stekel van den Pleur acanthus laetijger vermoordt de vlugge gazel; de arend het jonge vissimvs, een andere groote plaatschubbige visch uit
lam; de krokodil den rustig op den vloed zwemmenden de eeuw der reusachtige visschen. Deze stekel was even
watervogel. De reiger verslindt den kwakenden kikvorsch; scherp en even gepolijst als een stilet, maar door zijn
de zwaluw de in de avondzon dansende mug; de kool- ronden vorm en stevige samenstelling van eene ongemees de rups die zich onder de bladeren verschuilt. En wone sterkte, terwijl hij, van de spits tot op weinig
beschouwen wij het heir der waterbewoners, ook daar afstand van den basis, aan twee tegenover gestelde
is moord en doodslag aan de orde van den dag; de zijden bezet was met eene dichte rij van naar achteren
vratige haai verslindt duizenden van haringen; de roof- omgebogene haken, even als de stekels van de wilde
zuchtige bonito jaagt rusteloos op weerlooze vliegende rozenstruik, en welke dien stekel niet slechts tot een
visschen. De zeewolf vermaalt met zijn ijzeren gebit de wapen van verdelging, maar ook tot een folterwerktuig
oester, die zich veilig waande in de steenharde schelp; maakten."
de rog maakt dagelijks eene groote slachting in de
Die vreeselijke wapens mogen reeds langen tijd niet
jonge platvisschen, die langs den bodem der zee voortglijden. meer als moordtuig dienen, en de dieren , die hen beDe zaagvisch rijt den buik open van den reus der zaten, mogen in steen en kalk veranderd zijn, toch is
zeeen, de walvisch. De narwal steekt zijn harden tand daarom het heirleger der getanden, der gestekelden
in het spek van den potvisch. De snoek, doorLacepede en der genagelden , zooals wij boven aantoonden, niet
den zoetwaterhaai geheeten, wordt gevreesd door alles uitgeroeid in den schoot der wateren.
wat in meren en vijvers zwemt, wegens zijn vreeselijk gebit.
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ZEILEN.

Het gebruik van karren en kruiwagens met zeilen is met ijzeren bouten saamverbonden. Is de wind gunstig,
in China reeds zeer oud. Milton zegt in zijn Paradise lost: dan plaatst de vindingrijke Chinees op zijn wagen een
hoogen mast met een vierkant zeil: en met dubbele
snelheid gaat de tocht voorwaarts. Allerlei gereedschapBut in his way lights on the barren plaine
pen en handelsartikelen slingeren aan de latten: ketels,
Of Sericana, where Chinese drive
With sails and wind their cannic waggon light. potten, oude kleeren, messen , landbouwwerktuigen, enz.
Op het eene uiteinde van dit vreemde voertuig zit, met
Ook Grotius in zijn Epigrammen; bisschop Wilkius, saamgevouwen beenen, de vrouw van den stuurman,
de schoonbroeder van Cromwell, in zijn Mathematical met hare kleinste kinderen op den schoot, te midden

Chineesche wa

magic; en Van Braam Houckgeest in het verhaal van
zijn reis naar China, spreken reeds over wagentjes die
door zeilen voortgestuwd worden, en die in China in gebruik zijn. Eenigen tijd geleden gaf de heer Poussielgue
het plaatje in het licht 't welk wij hierboven zien, en
voegde daarbij de volgende regels:
Zie eens daar, die vreemde wagens, in snelle vaart
over de enge wegen voortstuivende : zeker zaagt ge buiten
China nooit iets dergelijks. Weet ge wat ze zijn? Eene
soort van kruiwagens, meer niet, met twee handboomen
aan de voor- en achterzijde; de bodem bestaat uit latten ,

is met een zeiL

van gevlochten korven vol kippen, eenden of ander gevogelte. Aan de andere zijde duiken twee of drie grootere kinderen weg tusschen zakken met graan en vaatjes
rijstwijn; terwijl de oudste, als hij sterk genoeg is, zijn
vader helpt, en hetzij den ezel voortdrijft, hetzij zelf,
met een koord om het lijf, in vollen draf voor den wagen
uit holt. Het geschreeuw der voerlieden, het geroep en
gelach der kinderen , het gesnater en gegaggel der vogels,
dat alles, gevoegd bij de ijlende vaart der wagens, te
midden van wandelaars, ruiters , kudden vee , levert inderdaad een schilderachtig, verrassend tooneel op.

54

DE SNOEK.

tige, gevorkte staart hem evenzeer dienstig; immers
daardoor kan hij zijn lang spits lichaam met geweld
vooruit stuwen, en zoo andere visschen betrappen. De
De snoek, Esox lucius, heet in bet fransch brocket: snoek vermenigvuldigt zeer sterk: men telt in de kuit
in het engelsch pike; in Duitschland Hecht: in Zweden van een middelmatigen snoek, volgens Baldner, meer
Gcidda; in Rusland schtschiika; in Italie noemt men dan 148 000 eieren. Ook zijne zwemblaas is zeer groot,
hem luzzo : in Hongarije koronzeges ; bij de Ostjaken en heeft eene uitlozingbuis in het voorste gedeelte van
sart: bij cle Samojeden purro; in Japan kamas; enz.
den slokdarm.
Die verschillende namen bewijzen dat cle snoek een
Alle schrijvers die over de natuurlijke historie der
visch is die over een groot gedeelte der aarde verspreid europeesche visschen handelen, spreken over den snoek,
is. Hoewel de snoek een van de meest voorkomende en alien vermelden zijne roolgierigheid. Lacepede noemt
visschen is in onze wateren, en onze lezers zonder twijfel hem den zoet wat erhaai, en met recht: immers hij verop het eerste gezicht een snoek kunnen onderscheiden slindt niet slechts alle visschen die hij durft aanvallen;
van een andere soort van visch, zal toch een beschrijving hij maakt niet slechts eene groote slachting in de kuit
van dezen visch hier niet ongepast zijn.
en de jongen van alle soorten van visschen, en zelfs
De snoek is een visch die in zoet water, in rivieren, in die van zijne eigene soort; maar zelfs kleine zoogmeren, vijvers enz. leeft, en slechts tegen zijn zin in dieren, waterratten, jonge honden en katten, kikvorzout water wordt gevonden, namelijk dan als de stroom schen, hagedissen, slangen, ja watervogels worden
hem te sterk geweest is die hem in zee heeft gevoerd. zijne prooi, en men kan met recht zeggen dat hij alles,
Zijne kleur is, als hij jong is, groenachtig, doch ouder wat zich in het water beweegt, aantast. Zoo heeft men
wordende krijgt hij geelachtige vlekken die soms in voorbeelden van vrij zware verwondingen door cle tanden
een loopen, en zoo doende lange strepen kunnen vormen. van den snoek toegebracht aan de handen van visschers,
Hoewel de zuiverheid van het water, de bodem waar of aan de beenen van lieden die door het water waadboven hij zwemt, de tijd van het jaar, en de aard van den. Pennant verhaalt van een snoek die den kop van
het voedsel invloed op de kleur van den snoek hebben, een zwaan, die den langen hals gebogen had om op
kan men toch in het algemeen zeggen dat hij van boven den bodem van het water naar voedsel te zoeken, indonker olijfgroen, op de zijden geelachtig, en aan den zwolg, tengevolge waarvan beiden den dood vonden.
buik wit is, terwijl hij meer of min over den rug en Een gelijk geval zag Dr. Plot geschieden in Lord Gode zijden geelachtig en op den buik en de vinnen wers's canal bij Trentham; toen men opmerkzaam
donkerkleurig gevlekt is.
werd op den langen tijd dat de zwaan den kop onder
Zijne oogen zijn klein; de pupil is zwart; de iris is water hield, en men den zwaan greep, ving men ook
goudkleurig, en hare bovenste helft met donkergroene tevens den dooden snoek. Gesner verhaalt dat een snoek
stipjes bezet. De neusgaten zijn groot en aan beide in den Rhone een muildier dat men liet drinken, in
zijden dubbel. De schubben zijn langwerpig van gedaante, de lippen beet, en die niet losliet voordat het dier den
hard, en zitten zeer vast in de huid bevestigd, door aanvaller op het drooge geslingerd had; en men heeft
eenige (meestal drie) steelvormige uitsteeksels. Richter een snoek gezien die eenen otter een vrij grooten
telde bij een snoek van een meter lengte 17000 schub- karper, die reeds door den otter gegrepen was, beben. De gewone lengte van clen snoek is van 30 tot twistte, hoezeer dit dier anders de grootste schrik der
60 centimeter, en dan weegt hij van 1 | tot 2 J kilogram.visschen is. Maar ook zijn zijne wapenen krachtig, en
zijne sterkte is niet gering: zoo spreekt Jesse van een
De snoek onderscheidt zich van de overige visschen
vooral door zijne platte, breede, van voren ronde bo- middelmatigen snoek op wiens rug men het geraamte
van een vischarend, vond, die door den visch onder
venlip, en door de langere, meer spitse onderlip; maar
water getrokken en zoo gestikt geworden was, en
bovenal door zijn vreeselijk gewapenden muil, die
zelfs heeft men een snoek gevangen met de klauwen
tanden heeft op de kaakbeenderen, de gehemeltebeenvan een zeearend, in den rug vast zittende, dewijl
deren, het ploegbeen, de tongbeenderen, en zelfs
de arend de klauwen niet weer los kon maken , en de
op de bovenste en benedenste keelbeenderen. In de bosnoek hem onder water sleurde; waarop beiden, aanvenste deelen alleen van den bek telt men meer dan
700 tanden van verschillende grootte. Al die been- valler en aangevallene, door visschers gegrepen en gedood
werden.
deren zien er uit als een schuier die, in plaats van
Bekend is het dat de snoek vrij schielijk groeit, en
borstels, van scherpe, lange, harde punten en haken
gemaakt is; een toestel die het dier noodig heeft om dat hij zeer groot en oud kan worden. Een snoek van
zijne prooi te kunnen vangen, en zoodoende aan zijne drie maanden oud is reeds van 10 tot 20 centimeter
roofzucht voldoening te kunnen geven. Daartoe ook is lang; een van een jaar is 30; van twee jaar 60 cende bijzondere wijze van plaatsing zijner rugvin ver naar timeter lang; en snoeken van 1 meter zijn gansch niet
achteren en tegenover de aarsvin; daartoe is zijn krach- zeldzaam, en evenmin snoeken die van 10 tot 15 kiloD E
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gram wegen. Yarrell verhaalt dat in de schotsche meren
Horrea Mere en Heigham-Sounds, in vier dagen, een
getal vtn 256 snoeken gevangen werd, die samen 1135
eng. pond, en dus door elkander ruim vier eng. pond
per stuk wogen, en waarbij er waren van 34 eng. pond
zwaar. Pallas spreekt ook van het gewicht en verbazende getal van snoeken, die 's winters onder het ijs
gevangen worden in de meren waarin zich het water
der steppen van Tobolsk, tusschen den Irtisch en den
Oby gelegen, verzamelt. Daar vangt men er zooveel,
dat men hen laat bevriezen , en als een belangrijk handelsartikel heinde en ver verzendt. Hoewel Yarrell, aan
wiens waarheidliefde niet te twijfelen valt, zegt dat er
in Schotland snoeken van 55 eng. pond, en in Ierland
een van 70 eng. pond gevangen is, die 9 eng. voet lang
was, zoo verschilt die grootte en dat gewicht toch nog
veel van den beroemden snoek van Kaiserslautern,
waarvan Gesner verhaalt, en welk verhaal wij hier kortelijk willen wedergeven, zonder claarmede er voor in
te staan dat het geen fabeltje is.
In het jaar 1497 zou er in den vijver van het slot
Kaiserslautern een snoek gevangen zijn, die 19 voet
lang was en 320 pond (ongeveer 160 kilogram) woog.
Achter zijne kieuwen had hij een verguld koperen ring,
die door middel van eene veer zich kon verwijden,
naarmate de visch dikker werd, en op dien ring eene
inscriptie in de grieksche taal, welke luidde dat die
snoek op den 5 d e n October 1230, door Keizer Frederik II eigenhanclig met dien ring versierd, en in den
vijver van zijn slot Lautern geworpen was. Yolgens
Freher wordt het geraamte van dien snoek te Heidelberg bewaard, met eene zwarte streep er onder geschilderd die de lengte van den visch aangeeft, terwijl het
volgende opschrift er onder gelezen wordt :
Diss ist die Grosse des Hechts so Kaiser Friderich,
dieses Namens der andere , mit seiner Hand zum ersten
in den Wag zu Lautern gesetzt, und mit solchem Ring
bezeichnet hat anno 1230; wurd gen Heidelberg gebracht den 6<en Novembris 1497 , als er darin gewesen
war 267 Jahr.
De vijver die dat monster tot woonplaats gediend
had, heette in 1612 nog den "Kaiserwag" en in het
kabinet van den paltzgraaf werd de ring met de inscriptie ter gedachtenis bewaard. Crusius, Radevick en
anderen meenen echter dat het niet Frederik II, maar
zijn vader Frederik I (Barbarossa) geweest is, die den
snoek in den vijver geworpen heeft, en ook willen sommigen dat die gebeurtenis niet te Kaiserslautern , maar
te Heilbronn heeft plaats gehad, zoodat de waarheid
van het geheele verhaal niet boven alien twijfel verheven is; te meer nog dewijl men wil dat het te Heidelberg aanwezige geraamte meer ruggewervelen heeft, dan
bij mogelijkheid van een enkelen snoek afkomstig kunnen zijn. Reeds Noel de la Moriniere hi eld het voor
eene overdrijving: als de waarheid er van bewezen was,

zou het echter eene belangrijke bijdrage zijn tot de kennis van den langen levensduur van den snoek; een
levensduur die men toch gerustelijk op veel langer dan
eene eeuw mag stellen. Ook Bock verhaalt een ander
voorbeeld van ouderdom van een snoek , zeggende dat
er in 1610, in de rivier de Maas, een snoek met een
koperen ring om gevangen werd, waarop den naam van
de stad Stavoren en het jaartal 1448 gegraveerd was,
en die dus den ouderdom van 162 jaren had bereikt.
Dit versieren van visschen met ringen was voorheen in
vele landen gebruikelijk: als er b. v. in Bohemen een
eerstgeborene zoon ter wereld kwam, zaaide men appelen peerepitjes, en deed men een eenjarigen karper een
gouden ring om den kop of den staart. Ebert verhaalt
dat er in 1739 in het meer Balaton in Hongarije een
zoo monsterachtig grooten snoek gevangen werd, dat
er mos op zijn kop gegroeid was, wat de omstanders
voor haar aanzagen, en er daarom niet van wilden
eten, waarom hij aan de honden werd overgeleverd.
Ook Reisinger zegt dat de snoek meer dan 100 jaren
oud wordt.
Ofschoon, gelijk wij in 't begin van dit opstel zagen,
de snoek in bijna geheel Europa inheemsch is, en de
natuurlijke historien van alle landen, behalve die van
het spaansche schiereiland, van dezen visch spreken,
willen toch sommigen dat hij eerst in 1507, onder
Hendrik YIII, in Engeland is ingevoerd, en dat toen
een snoek duurder was dan een vette kapoen , of wel
voor twee lammeren verkocht werd: doch Eduard I, op
het einde der dertiende eeuw, bepaalde de waarde van
een snoek hooger dan die van een zalm, en tienmaal
meer dan die van een kabeljauw of een tarbot, zoodat
hij (de snoek) al thans toen reeds daar bekend was.
In Engeland teelt men den snoek in vijvers , gelijk
in Duitschland den karper; die teelt is niet onvoordeejig, te meer omdat de snoek in wateren die voor den
karper te koucl of te veel belommerd zijn, zeer goed
groeit. Men zegt dat de eigenaars dier vijvers de gevangene snoeken den buik openen om te zien of zij
reeds vet genoeg zijn, vervolgens den buik weder dicht
naaien, en de mageren weder in den vijver werpen;
door welke bewerking zij niet het minste zouden lijden:
als het waar is, zeker wel een bewijs van een taai leven.
Het vleesch is vrij vast, wit, lekker van smaak en
gemakkelijk om te verteren; in Frankrijk houdt men de
kuit voor zeer ongezond, en Reisinger zegt dat men
door die onverteerbare kuit te eten eene soort van cholera krijgt. In Rusland wordt er echter van die kuit
eene vrij goede kaviaar gemaakt, die, volgens Bloch,
met sardijnen vermengd in het Brandenburgsche als eene
heerlijke lekkernij onder den naam van netzin bekend is.
In sommige streken van Duitschland wordt de snoek
gezouten of gerookt; vooral te Frankfort a/d Oder wordt
daarin veel gehandeld. De Russen droogen den snoek
in de lucht, even als stokvisch. Gezoutene of gedroogde
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snoek is echter veel minder smakelijk, en moeielijker snoeken die zich aan dien buit vergapen: Bloch kreeg
om te verteren dan versche; ook de lever is hij velen eens een snoek die een stekelbaarsje in den bek had,
eene lekkernij. Snoeken in modderachtig water gevangen, welks stekels hem door de neusgaten naar buiten uitzijn onsmakelijk, en niet zoo gezond als die welke in staken. Hij is zelfs zoo vraatzuchtig, dat, als men honderd snoeken van gelijke grootte in een vijver werpt,
helder water geleefd hebhen.
Als de snoek zwemt, doet hij dat vrij snel en met men, na verloop van een jaar, slechts zes of acht
bochten, maar somtijds , vooral als de zonnestralen het terug vindt, hebbende dezen de anderen verslonden , en
water verwarmen , blijft hij geheel onbewegelijk stil staan, niet zelden vindt men een snoek van 40 centimeter
en schiet dan weer in eens, als een pijl uit den boog, lengte, die een anderen van 20 centimeter in de maag
voort. Hier te lande noemt men dat de snoek staat, heeft. In karpervijvers zijn dus deze visschen zeer scliain Frankrijk de snoek slaapt. Die gewoonte is hem delijk; zij verslinden kuit en jongen; zij verwonden en
dikwijls ten nadeele, want hij is dan zeer gemakkelijk bijten de ouden of die hun te groot zijn; jagen en verte vangen, hetzij door eene soort van harpoen of elger, ontrusten hen, en verhinderen dus de vetwording der
hetzij door een strik van ijzerdraad die, aan een hengel karpers. Jesse nam de volgende proef om de vraatzucht
bevestigd, voorzichtig den snoek over den kop gescho- van den snoek te kennen: in een vijver deed hij acht
ven, en, achter de kieuwen genaderd, plotseling toege- snoeken, elk van 5 eng. pond zwaar, en dezen verteerden in den tijd
haald, en de visch
van drie weken
zoo op het drooge
niet minder dan
geslingerd wordt.
800 grundels.
In Friesland is
Door hunne sterke
dit zoogenoemde
vermenigvuldiging
sno ek strupen
is het dikwijls zeer
voor velen eene
moeielijk een vijaangename bezigver
van die rooheid, misschien
vers
te zuiveren;
wel omdat een
eene
geheele uitdergelijke strik
drooging is soms
(struup) verboden
het eenige middel
vischtuig is. Oveom de menigvulrigens vangt men
dige eiertjes te
den snoek aan den
vernietigen, en dit
hengel en met elke
wel
te meer als
soort van netten:
men
bedenkt dat
in het net verhet
kuitschieten
ward, verweert hij
geschiedt op drie
zich veel minder
onderscheidene tijdan de karper;
den
des jaars,
Be Snoek.
doch men moet
naar
den ouderzeer voorzichtig
gedeelte
doet
dit reeds
zijn om hem er uit te nemen, daar hij snel en dom van den visch. Een
noemt
men
vroege
tevens vreeselijk bijt; zijne tanden snijden als een in Januari en Februari, dezen
scheermes. In het vatten van zijne prooi mist hij snoeken: al is het water dicht gevroren , zij zoeken
zelden, en de eens gegrepene buit ontkomt hem niet toch onder het ijs oeverplanten op om hunne kuit neder
weder. Als hij een visch gevat heeft, die te groot is te leggen. Een tweede gedeelte doet dit in Maart, die
om in eens doorgeslikt te kunnen worden, houdt hij dan maart-snoeken of ook wel vorsch-snoeken
hem zoolang in den bek totdat het eene gedeelte half heeten, omdat zij dan reeds op kikvorschen azen; en
verteerd is, op de wijze der slangen. Hoewel de baars het derde gedeelte schiet zijne kuit eerst in Mei: zij
zoo goed gewapend is, dat hij voor den snoek niet be- heeten alsdan mei-snoeken. De kuit leggen zij bij
hoeft te vreezen, weet deze hem toch te grijpen, en voorkeur in stil water tusschen oeverplanten, steenen,
houdt hem zoo lang vast totdat hij dood is, waarna boomwortels, enz.
Onder de zintuigen van den snoek is vooral het gehij hem met den kop het eerst naar binnen werkt.
Stekelbaarsjes zijn vrij veilig voor de vraatzucht van den hoor vrij sterk ontwikkeld: men kan hem gewennen om
snoek, omdat zij hunne scherpe stekels opzetten, zoodra op het geluid van den stem naar den oever te komen.
zij gegrepen worden; vandaar ook zijn het slechts jonge Ten tijde van Karel IX was er in de grachten van de

57

DE SNOEK.

Louvre een snoek, die, als men hem riep, naar den
oever kwam om gevoederd te worden.
De ziekte waaraan deze visch het meest onderhevig
is, bestaat in eene soort van huiduitslag die door de
visschers pokken geheeten wordt. Eene menigte kleine ,
roode, vrij wel op menschenpokken gelijkende puistjes
komen dan op zijne huid, lichten de schubben op, die
daardoor afvallen, en doen den visch niet zelden sterven.
Eene dergelijke epizootie vertoonde zich in erge mate
in 1700 in Zwitserland, en in 1822 in Frankrijk;
vooral bij Montpellier zag men toen het water met zieke
en doode snoeken overdekt, die geheel wit met roode
vlekken waren. Ook leven vele parasieten op, en vele
ingewandswormen in zijn lichaam, volgens Rudolphi wel
tien soorten van ascariden, lerneen, ligulen, enz.
Eene zeer opmerkelijke bijzonderheid in de geschiedenis van den snoek mogen wij hier niet met stilzwijgen
voorbijgaan; wij bedoelen de talrijke snoeken die alle
jaren op eens gevangen worden in het meer van Cirknitz in de Krain of Carniolie. Men weet dat alle jaren
het water van dit meer door trechtervormige holen in
eens wegloopt, en met alles wat er in is in onderaardsche gewelven verzinkt; en dat dit zonderlinge geologische verschijnsel zich altijd in de eerste helft van de
maand Juli vertoont. Het oogenblik van het verdwijnen
van het water is een vroolijk feest voor de bewoners
der omliggende plaatsen, wegens de groote en overvloedige vangst van snoeken, die dan plaats heeft. Men
ziet dat het water begint te vallen aan het verschijnen
van zekere uitstekende deelen van sommige rotsblokken,
die hier en daar in het meer verspreid liggen; zoodra dit gezien wordt, haast men zich, door klokkengelui, kennis van die gebeurtenis te geven aan alles
wat in den omtrek handen heeft om een net te besturen. In grooten haast ziet men dan mannen, vrouwen
en kinderen, elk met een schepnet aan een stok bevestigd, naar het meer heenloopen. Men haast zich des te
meer omdat, na verloop van eenige uren, de kans om
visch te vangen voor een geheel jaar verloren is; omdat
het vangen van visch verboden is als het meer vol water
is, en eindelijk omdat, als men eenige oogenblikken te
laat komt, ook de visschen met het water medegesleept
worden in de kloven, door den sterken stroom die met
donderend geraas in de trechtervormige holen nederstort:
zoodra het water tot op eene hoogte van twee meter
gedaald is, zijn de meeste visschen reeds verdwenen.
Elke der achttien openingen behoort aan een pachter
die alleen het recht heeft om daar te mogen visschen;
doch in plaats van in eigen persoon te visschen, zijn
recht aan vele anderen overdoet, die, elk op zijn beurt,
tegen betaling hun net mogen uitwerpen. Als het water
verdwenen is, en de huurders dus met visschen gedaan
hebben, worden de niet leeg geloopene kuilen algemeen
eigendom. In die plassen en in den modder wroet men
dan om, en niet zelden doen ook dan de armen nog
1871.

eene goede vangst van somtijds vrij groote snoeken die
in het slijk zijn achtergebleven. Sommige mannen dalen
zelfs nog in de trechters af om te visschen, doch de
menigte kreeften en bloedzuigers die zich aan hunne
naakte beenen hechten, noodzaken hen weldra om van
verdere pogingen af te zien. Men verhaalt dat er zich,
in het midden van de 17 de eeuw, een zeer groote
snoek in het meer bevond, die telken jare gevangen,
maar bewaard, en als er weer water in het meer
kwam, er weder ingeworpen werd; doch toen de chartristen het recht van vischvangst in het meer gekocht hadden, vond ook die deken der snoeken geene
genade meer in de oogen der geestelijke heeren, en
moest op zijne beurt op hun tafel verschijnen.
Men heeft langen tijd gemeend, dat er van het geslacht snoek slechts een soort bestond, en wel onze gewone europeesche snoek die in geheel Europa, (met
uitzondering van Spanje en Portugal) en vooral in het
noordelijke en oostelijke gedeelte er van in ruimte gevonden wordt; zelfs tot aan de grenzen van Azie, in
de Kaspische zee en in Perzie, ja in de noordelijk gelegene meren van Noord-Amerika wordt hij aangetroifen.
Thans is het evenwel bekend dat er in beide halfronden
zich verschillende soorten van snoeken ophouden; ook
uit Australie heeft Peron eene soort medegenomen. Overigens vindt men den snoek niet in Zuid-Amerika, en
niet in Afrika, noch aan deze, noch aan gene zijde
van het Atlasgebergte, en men vindt ook geen snoek
in de wateren van Indie.
In een vroeger tijdperk der aardgeschiedenis bestond
de snoek ook reeds. In de tertiaire kalkmergel van
Oeningen in Zwitserland vinden wij thans de versteende
overblijfsels van ten minste twee soorten van snoeken,
zooals ik in mijn verhandeling getiteld Description de
quelques especes nouvelles de poissons fossiles d! Oeningen bewezen heb. In Teyler's museum te Haarlem vindt
men zeer schoone overblijfsels , beenderen , schubben , tanden, enz. van deze voorwereldlijke snoeken.
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(Vervolg van biz. 47),

"Joseph Georg Strossmayer is in het jaar 1815 in de
hoofdstad van Slavonie, Essek, geboren. Zijn ouders
waren arme, maar brave lieden. De kleine Georg die
reeds in zijn vroege jeugd buitengewone gaven bezat,
werd op het gymnasium van zijn vaderstad gebracht,
was daar zeer vlijtig, en ging , nadat hij zijn gymnasiaalstudien geeindigd had, naar het seminarie te Djakovar
over. Yervolgens studeerde hij te Pesth in de theologie,
behaalde daar den philosophischen, en later te Weenen
aan de hoogeschool den theologisclien doctorstitel, en
werd weldra tot professor in de kerkgeschiedenis te Dja-
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kovar, en eindelijk tot leeraar in het kerkelijke recht hem stilzwijgend aangehoord, en Gottlieb had stilzwijaan de hoogeschool te Weenen benoemd. Deze betrek- gend de ledige glazen voor vollen verwisseld.
king bleef hij vier jaar lang vervullen. Men werd op
"Ja, die Peabody was eerst een man," riep de bakker
hem opmerkzaam als op een buitengewoon geleerden uit, die tot heden stil gezwegen had. "Hoe jammer clat
priester van volkomen reine zeden. En toen de bisschops- zulk een man ook sterven moest," voegde hij er zuchzetel van zijn geboorteplaats ledig werd, volgde weldra tend bij.
UA papa nemo impetrare potest bullam nunquam mozijn benoeming tot bisschop. Dit geschiedde in 4849,
zijn officieele wijding gebeurde echter eerst zeven jaar riendi, zegt Thomas a Kempis," zei de rector plechtig.
later. Sedert dien tijd, sedert 1856, is hij bisschop
"Zoo! Zegt Thomas dat? Ei zoo! Maar wat is dat
van Bosnie en Serbie. In zijn vaderland wordt hij als dan. Ik versta geen grieksch , ik ben slechts een eeneen heilige vereerd. Een europeesche beroemdheid heeft voudige bakker."
hij evenwel eerst verkregen door zijn onverschrokken
"Dat is uit het latijn vertaald ," hernam de rector: "Niegedrag in het concilie. Hij wil ook in de kerk vooruit- mand kan van den paus een bul verkrijgen om nooit te
gang, hij wil ook in de kerk een constitutioneele rege- sterven."
ring en niet de alleenheerschappij van een enkelen, die,
"Dan heeft die Thomas wel gelijk, want ook de goede
hoe voortrelfelijk hij ook mag zijn , toch altijd mensche- Peabody heeft er aan moeten gelooven."
lijke zwakheden heeft en in menschelijke dwalingen kan
"Hij stierf in den nacht van den 4 d e n op den 5 d e n Novemvervallen, en derhalve controle noodig heeft. Stross- ber 1869 te Londen in den ouderdom van 74 jaar, 8
mayer is dus de grootste tegenstander van het leerstuk maanden en 14 dagen, want hij was op den 18denFebruder onfeilbaarheid, en zijn onbevreesde verdediging van ari 1795 in het stadje South-Danvers in den staat
zijn oprechte overtuiging in den boezem van het concilie Massachusetts geboren."
heeft de ultramontaansche bisschoppen met ontzetting
"Die rector heeft een naam- en getallengeheugen om
vervuld, en tot tooneelen aanleiding gegeven die in een van te schrikken!" riep de bakker uit. "Zeg eens, hoevergadering van zulke heilige mannen ongehoord gehee- veel geld heeft Peabody wel weg gegeven?"
ten mogen worden. Terwijl Strossmayer met krachtige
"Dat zullen wij eens narekenen. Zijn eerste gift dagstem en in voortreffelijk latijn zijn gevoelen ontwikkelde, teekent van het jaar 1851. Hij stelde den commissaris
hieven de onfeilbaarheidsstrijders een woest geschreeuw der Yereenigde Staten 15 000 dollars ter hand, ten einde
aan > drongen naar den spreker toe, en wilden hem van hem in staat te stellen de voorwerpen door zijn vaderhet spreekgestoelte afhalen, vervloekten hem en zijn ge- land op de wereldtentoonstelling ingezonden, waardiglijk
lijken , en maakten zulk een geweld dat de zitting opge- ten toon te stellen. In 1852 schonk hij aan zijn geheven moest worden.
boortestad 20 000 dollars om opvoedingsgestichten te
Iemand die Strossmayer persoonlijk kent, beschrijft zijn stichten. Een even groote som schonk hij aan de stad
voorkomen volgenderwijs: Hij is middelmatig van ge- Baltimore ter stichting van een letterkundig-wetenschapstalte, krachtig en gezond. Yoor zijn leeftijd ziet hij er pelijk instituut. In het jaar 1862 schonk hij aan den
zeer jong uit. Hij heeft sprekende en daarbij aangename gemeenteraad van Londen 150 000 pond sterling voor
gelaatstrekken, levendige geestige oogen, en een hoog het bouwen van arbeiderswoningen. In 1866 gaf hij
voorhoofd. Waarheid, godsdienstigheid en zedelijkheid 100 000 pond sterling ter verbetering van den toestand
blinken in zijn geheele voorkomen door. Zijn weldadig- der arbeidende klasse van Londen, herhaalde dat geheid en gastvrijheid zijn in zijn vaderland, in Slavonie schenk twee jaar later, en besteedde ten derdenmale ,
en Croatie, spreekwoordelijk geworden. Hij zelf leeft kort voor zijn dood, de som van 150 000 pond sterling
echter zeer eenvoudig en matig. Alle middelen waarover voor het zelfde doel. In Mei 1866 schonk Peabody aan
hij kan beschikken, besteedt hij ten algemeenen welzijn. de Harvard-universiteit te Cambridge bij Boston in MassaDe zuidslawische akademie en universiteit te Wagram chusetts 150 000 dollars ter grondvesting van een museum
is door hem met een gift van 700 000 gulden gesticht. en van een professoraat voor amerikaansche oudheidkunde
De bibliotheek is een geschenk van hem. Aan verschil- en landenkennis. Op den 7 d e n Februari 1867 gaf hij
lende inrichtingen heeft hij tot heden een som van 700 000 ter verlichting van de ellende die ten gevolge van den
gulden geschonlrn. Yijftig tot zestig jongens worden op burgeroorlog in de zuidelijke staten heerschte, 1 000 000
verschillende schoien op zijn kosten opgevoed
"
dollars in gemunt geld en 1 100 000 dollars in schuld"Dan is Strossmayer waarlijk een Peabody!" riep de brieven van den staat Mississippi, en een jaar later wederom
doctor.
1 000 000 dollars, die vooral ter bevordering van de
"In menschlievendheid is hij zeker een Peabody, hoe wel opvoedingstichtingen gebruikt moesten worden. In den
hij niet zoo rijk is als de echte Peabody was," hernam zomer van 1869 schonk hij aan het Washington-college
de rector.
in Yirginie 100 000 dollars, aan het Peabody-instituut
Hij vouwde zijn handen samen, waarmede hij te ken- in Massachusetts de zelfde som, en aan het Peabodynen gaf dat zijn voordracht geeindigd was. Men had instituut te Baltimore 600 000 dollars. Yele en zeer
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aanzienlijke giften, b. v. aan de armen te Rome, zijn
hierbij niet gerekend; maar ook zonder dezen vormen
de giften van Peabody een ontzaglijk groote som. Wij
willen eens optellen:
Amerikaansche giften :

Baltimore over. In het jaar 1837 kwam hij voor het
eerst in Engeland, en zeven jaar later vestigde hij zich
daar als bankier. Van toen af gingen zijne zaken steeds
vooruit, al zijn speculation brachten hem winsten aan,
het aanzien van zijn huis nam van jaar tot jaar toe,
dollars.
hij werd de voornaamstefinantieele middenpersoon tusAan den commissaris bij de tentoonstelling
15 000
schen de Oude en Nieuwe wereld, en zoo — en zoo is
„ zijn geboortestad voor opvoedingsgehij een schatrijke man geworden, en heeft zijn rijkdom
stichten
20 000
goed besteed.
„ andere giften aan zijn geboortestad . . 500 000
"Ja, dat is zoo," zei de bakker, "de man is onsterfelijk!"
„ de stad Baltimore
500 000
"Onsterfelijk door zijn edelmoedigheid en deugd,"
„ de Harvard-nniversiteit te Cambridge . 150 000
voegde de rector er bij.
„ de ongelukkigen in de zuidelijke staten 1 100 000
"Je hebt gelijk, vriendje!" zei de bakker, en dit was
„ de zelfden
1 000 000
een zeer bedenkelijke uitdrukking, want de bakker ver„ de zelfden
1 000 000
gat in normalen toestand nooit den afstand die hem van
„ het Washington-college
100 000
,, het Peabody-instituut in Massachusetts 100 000 den rector scheidde. Maar het bier was op dien avond
„ het Peabody-instituut te Baltimore . . 600 000 ook zeer goed. De bakker ging nu op zijn gemak zitten,
en sloot de oogen. De doctor was ondertusschen reeds
Totaal van de amerikaansche giften 5 085 000 ingeslapen, en de oogen van den apotheker waren hoe
langer hoe kleiner geworden. Gottlieb alleen was helder:
Engelsche giften:
hij zorgde steeds voor voile glazen. De rector begon nu
pond sterl.
een lange alleenspraak over allerlei zaken, en toen hij
Aan den gemeenteraad der City voor arbeiderswoningen
150 000 ongeveer een kwartier lang gesproken had, bespeurde
„ den londenschen arbeidersstand
100 000 hij de werking van zijn speech op zijn auditorium —•
„ den zelfden
100 000 het geheele gezelschap was ingeslapen. Zelfs Gottlieb
„ den zelfden
150 000 stond te slapen, en de bakker snorkte overluid.
"En voor zulke slaapmutsen praat ik mijn keeldroog!"
Totaal van de engelsche giften 500 000
riep de rector verdrietig, leegde zijn glas, stond op,
Rekenen wij den dollar op / 2.50, dan bedragen de nam zijn hoed, en wilde weg gaan. Daardoor werden
amerikaansche giften een som van 12 712 500 gulden, de slapers wakker, grepen machinaal naar hunne hoeden
en rekenen wij het pond sterling op / 12.00, dan be- of petten, en strompelden met een slaperig "goeden
dragen de engelsche giften een som van 6 000 000 gulden, nacht" de deur der bierhneipe uit.
en de totale som van de belangrijkste schenkingen van
"'t Is toch erg," zeide bakker, op straat gekomen en
Peabody is derhalve 18 712 500 gulden."
een volkomene nuchterheid huichelende, "18 millioen
"Dat noem ik een man!" riep de bakker uit, "meer dan gulden heeft die Peabody
"
18 millioen gulden weggeven! Al bakte ik mijn brooden
"Kom, schei maar uit," zei de rector, "zoek in't vernog kleiner, ik zou toch nooit er toe komen om een volg een ander om u in slaap te praten."
millioen weg te geven." Daarop leegde hij zijn glas, en
Zoo nam hij afscheid, en ging zijns weegs. De ovegaf het aan Gottlieb om het weer te vullen.
rigen slenterden van de eene zijde van de straat naar
Ook de andere gasten hadden het edele gerstesap de andere, en zoo naar huis.
dapper aangesproken, De apotheker keek zoo vriendelijk
"Wat heeft die rector van avond weer gezwetst; ik
mogelijk, en hoe meer hij dronk des te goediger werd heb de helft niet begrepen van zijn gebabbel. Wat
hij. De doctor sprak weinig en moeielijk, ja tusschen- heeft hij eigenlijk verteld?"
beide stotterde hij zelfs :
"Ik weet het niet."
"Achttien millioen, achttien millioen! — Sapperloot!
"Ik ook niet."
waarmede heeft die P . . . p... p... peabody toch zoo
"Maar het bier van Gottlieb is zeer goed."
v . . . v . . . veel v . . . v . . . v . . . verdiend ?"
"Ja zeker."
"Hij is om zoo te zeggen met niets begonnen," ant"0 ja."
woordde het levende conversationslexicon, de rector.
"Goede nacht!"
"Slaap wel!"
"Op elfjarigen leeftijd kwam hij in de leer bij een krui"Wel te rusten!"
denier. In het jaar 1812 werd hij associe in de zaken
"Tot morgen, adieu!"
van zijn oom John Peabody te Georgetown, ging gedurende den oorlog die in dat jaar uitbrak,als vrijwilliger
bij de artillerie, werd na het sluiten van den vrede weer
koopman, en nam het handelshuis Riggs en Cie. te
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oppervlakte is dan de andere, en die daarom dan ook
zeer karakteristiekde familie der ruwbladigen genoemd
wordt. Daartoe behooren b. v. de doove net el, de
Jji style c'est Vhomme, is een van die zoogenoemde bernagie, de slangekop, enz.
vliegende woorden die in elks mond als bestorven
Ook hier zijn de haren de onmiddellijke oorzaak van
zijn. Over de waarheid of
een z66 sterk uitkomende
onwaarheid van dat gezegde
eigenschap, dat ze zelfs eene
zullen wij hier niet spreken,
geheele en uitgebreide planmaar als het waar is dat
tengroep karakteriseert. Die
men uit den stijl den man
haren zijn hier namelijk zeer
kan leeren kennen, dan zeker
kort, maar zeer stijf tevens.
zal het den lezer van KenNu zijn ze alle naar £ene
nis en Kunst genoegen
zijde gericht, zoodat die ruwdoen, kennis te maken met
heid alleen dan uitkomt, waneen schrijver die in het voneer men, tegen de richting
rige jaar een boek over plander haren in, op het blad
ten heeft geschreven , 't welk
of het daarmede bezette planonder den titel van S c h e t tendeel wrijft, dan weder
sen uit hetplantenrijk
staan ze alle recht op; wijbij A. C. Kruseman, te Haarzigingen die zich standvastig
lem, is uitgegeven. Uit dat
voordoen bij de zelfde plantwerk van den Heer H. Witte
soort, onverschillig waar die
willen wij hier eenige zinsneaangetroffen wordt.
den overschrijven, en wel
Deze planten nu mogen
die waarin hij spreekt over
ruw zijn, ze zijn daarom de
de verdedigingswapens der
kwaadste niet; trouwens vinplanten.
den we hier de zelfde karakters terug, die zich gestaWanneer men met de
Verschillende haartjes van een Leasee, zeer vergroot.
dig in den maatschappelijken
hand over het blad van den
iepeboom wrijft, of over dat van den smeerwortel, omgang aan ons voordoen. Er zijn menschen zoo ruw
dan voelt men zeer goed dat de oppervlakte dezer bladeren van zeden, gewoonten en gebruiken, zoo ongebolsterd,
niet alleen niet glad, maar zelfs zeer ruw op het gevoel zooals men wel zegt, dat hunne aanraking eene onaangename
is, en dat wel in zoodanige mate dat, als de hand gewaarwording teweeg brengt, dat ons gevoel van kieschVERDEDIGINGSWAPENS

DER

PLANTEN.
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Brandhaar van een brandnetel, vergroot.

Stekels van een rozenstruik.

wat zacht van vel is en men 't wat wild doet, men
zich gevoelig zou kunnen schaven.
De smeerwortel behoort tot eene familie die zich bij
uitnemendheid kenmerkt door een zeer groot aantal
verschillende planten, waarvan de eene al ruwer van

Doom met bladeren van den sleedoorn.

heid, van wellevendheid en goeden smaak er gevoelig
door getroffen wordt; toch verbergen deze niet zelden
onder dien ruwen bolster eene edele kern, toch zelfs
kan 't gebeuren dat men onder hen er enkelen aantreft,
met wie 't ons goed doet kennis te maken. Zoo ook
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hier. Immers het vergeet-mij-nietje behoort mede
tot die ruwe famile, en wie staart die blauwoogige
niet met welgevallen aan, als ze ons aan den waterkant
tusschen 't riet toelonkt ?
Andere planten gebruiken die haren tot wapens, maar

die over hunne geheele lengte naar beneden gerichte puntjes
bezitten. Bedenkt men daarbij dat die haakjes uiterst
fijn zijn, somtijds zelfs z<56 fijn, dat ze niet in 't oog
loopen, en dat ze dus, hoewel naar den top omgebogen,
ook daar zeer scherp zijn en bij de minste aanraking

Tak van de stekelige nachtschade.

verraden daarbij zulk een valsch en wreed karakter,
dat wij ze niet dan met de grootste omzichtigheid naderen
kunnen, en de minste aanraking moeten boeten.
Wanneer ik zeg dat de weerhaken nog op verre na

afbreken en in de hand blijven zitten — waar men ze
natuurlijk zeer moeielijk uit kan krijgen, eerstens wijl
ze zoo klein zijn, en ten andere wijl die rugwaartsche
haakjes dat beletten — dan begrijpt men licht dat men

Verschillende vormen van dooms en stekels.

de verraderlijkste wapens niet zijn, dan zult ge, denk
ik, van die nog kwader zijn u wel geen denkbeeld
vormen. Trouwens die weerhaken zijn inderdaad al lastig
genoeg. Men treft er aan die alleen aan den top van
een of meer uiterst fijne haakjes voorzien zijn, andere,

bij de kennismaking met die gasten, die van zulke
wapens voorzien zijn, wat omzichtigheid gebruiken moet,
Meestal veroorzaken ze gedurende eenige uren eene
stekende jeukte, die echter, als men maar verstandig
genoeg is er niet te veel op te wrijven, weldra overgaat.
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Maar de brandnetels, waarvan slechts twee soorten
bij ons te lande worden aangetroffen, bezitten wapens,
zoo geheel er op ingericht om hun doel te bereiken, dat
ze de vernuftigsten door den mensch uitgedacht in dit
opzicht overtreffen, en alleen geevenaard worden door de
zoo gevreesde gifttanden der slangen.
Ook deze wapens zijn niets anders als haren.
Wanneer ge eene brandnetel hebt aangeraakt, en plotseling , door eene hevige pijn getroffen, de hand terugtrekt, dan zijt ge gewond, al kunt ge die wond niet
zien, gewond door een prikkel of brandhaar van de
brandnetel; als 't ware gebeten door eene giftige slang.
Inderdaad, de gelijkenis van dat wapen der giftige
slangen met de prikkels der planten , waarvan hier sprake
is, is verrassend groot.
Er zijn nog altijd veel menschen, die, als ze in eene
diergaarde eene slang hare bewegelijke, in tweeen gespletene tong zien uitsteken, inhalen en weer uitsteken,
eene rilling over 't lijf voelen varen, wijl ze meenen
het gevaarlijke wapen te zien, waarvan de minste aanraking onvermijdelijk den dood ten gevolge moet hebben.
Omdat er onder de massa verschillende slangen eenige
vergiftigen zijn, en daarvan eenigen eene doodelijke wond
veroorzaken, daarom zijn alle vergiftige slangen in de
volksmeening doodelijk, en alle slangen vergiftig. Intusschen is het getal vergiftigen in verhouding tot de onschadelijken zeer gering, en deze veroorzaken door hunne
beet nog niet eens alien den dood.
Maar ik mag niet te ver van mijn onderwerp afwijken.
Het bewegelijke tongetje ook der vergiftigste slangen
intusschen is volkomen onschadelijk; de kwaadaardige
wapens, waarvan de slang zich bedient, ziet men echter
niet; 't zijn een paar holle tanden, die van onderen
in eene klier eindigen, waarin het vergiftige vocht afgescheiden wordt. Die holle tanden, hoewel spits toeloopende, bezitten toch eene fijne opening aan de punt.
Een slangebeet doet zich dan ook voor als een bijna
onzichtbaar rood stipje; 't is echter dat kleine wondje
niet dat zoo gevreesd is, maar het venijn, 't welk het
kwaadaardige of getergde dier er in uitgestort heeft.
Bij de beet toch drukt de tand op die giftklier; het
vloeibaar venijn spuit dan uit die aan den top opene
tand in de nauw zichtbare wond op 't zelfde oogenblik
waarop deze veroorzaakt wordt, en komt zoo in aanraking
met het bloed.
En dat vergif — 't welk men straffeloos in zou kunnen
nemen, omdat het dan geenerlei nadeelige uitwerking
kan doen — slechts in zeer geringe hoeveelheid met
het bloed vermengd, kan de schromelijkste gevolgen na
zich sleepen.
't Is er mee als met de vergiftigde pijlen van sommige
Indische volken, die hunne wijzen van oorlog voeren
nog niet opgegeven hebben. Deze bereiden uit onderscheidene planten verschillende vergiften, waarin maar
even de uiterste punt eener pijl, of van welk scherp

wapen ook, behoeft gedoopt te zijn, om de wond door
dit wapen veroorzaakt, hoe klein ook, stellig en zeker
doodelijk te maken. Toch hebben herhaalde proeven ten
stelligste bewezen, dat dit vergift alleen dan schadelijk
is, wanneer het in eene versche wond komt.
Zien we nu eens hoe 't met die wapens der brandnetels gesteld is.
Toen ik daareven zeide dat ge, u aan eene brandnetel gebrand hebbende, als 't ware door eene giftige
slang gebeten zijt, was die vergelijking in een opzicht
juist, in een an der niet.
Er zijn een groot aantal planten die op hare manier
gewapend zijn, en de brandnetels, benevens een aantal
daaraan verwante gewassen niet het minst, maar 't zijn
wapens die ze alleen verdedigenderwijs gebruiken kunnen.
De plant is in alle opzichten een lijdelijk schepsel.
Dit is misschien een der beste, zoo niet het eenige
degelijke kenmerk, waardoor de planten zich van de
dieren onderscheiden.
Ze kunnen zich niet van hare plaatsen bewegen; waar
ze eenmaal staan daar blijven ze, met uitzondering van
enkele die op het water drijven, zoo als het eendek r o o s, 't welk wel van plaats verandert, maar welke
verplaatsing ten eenenmale van wind en stroom afhankelijk en alles behalve willekeurig te noemen is.
De planten zijn derhalve blootgesteld aan aanvallen
van velerlei aard, zoo van verschillende dieren als van
den mensch.
Ieder levend schepsel nu strijdt voor zijn bestaan;
zoo ook de planten, en dat wel op verschillende, in
sommige gevallen voor ons onwaarneembare, in vele andere
gevallen voor ons duidelijk zichtbare wijzen.
In die voorstelling ligt niets overdrevens; ik bedoel
haar letterlijk, en men kan ze dus letterlijk opnemen,
of niet, naar verkiezing.
Vele planten zijn voorzien van zeer doelmatige verdedigingswapenen; ik deed er u reeds een kennen; de
prikkels of brandharen zijn eene andere soort, volmaakt
overeenkomende met de gifttanden der slangen.
Deze echter kan die tanden ten aanval gebruiken;
dat vermag de plant niet.
Ze kan slechts waarschuwen: hier liggen voetangels
en klemmen — wacht u mij te nabij te komen.
Stoort men zich daaraan niet, dan loopt men in den
val; men verwondt zich zelf aan de wapens, die ze
vooruit steekt als even zoo vele bajonetten.
De wapens van de brandnetel echter zijn verraderlijk
gelijk de vergiftigde pijlen van den Indiaan.
De prikkels of brandharen zijn alweder niets anders
dan haren, gelijk we er reeds zooveel leerden kennen,
en in dit geval zelfs zeer eenvoudige haren, namelijk
die slechts uit £ene enkele eel bestaan. Die eel loopt
aan den top in een zeer fijn knopje en aan den voet
in een zakje uit, en is daar omgeven door een soort
van overtreksel uit kleine opperhuidcelletjes bestaande.
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Het zakje nu, waaruit dit haartje van onderen bestaat,
is zeer dun en elastisch, de min of meer omgebogen
top daarentegen stijf en glasachtig. Hoewel zich die
spits bij sterke vergrooting een weinig stomp voordoet,
is die toch inderdaad fijner en scherper dan de fijnste
naald; maar hoe fijn ook, het haartje is hoi tot aan
den uitersten gesloten top en daarbij met eene min of
meer troebele en scherpe vloeistof gevuld.
Z66 zacht kan men nu de oppervlakte van een plantendeel, 't welk met zulke haartjes bezet is, niet aanraken, of het puntje dringt in de huid, terwijl het
glasachtige knopje op 't zelfde oogenblik afbreekt.
Dit ware nu op zich zelf niets, want dat puntje is
zoo uiterst fijn, dat men 't wellicht niet eens voelen
zou; maar wat is 't geval ?
Men oefent bij die gelegenheid natuurlijk op dat haartje
drukking uit, dat kan niet anders; door die drukking
perst men het zakje ineen, en het scherpe vocht spuit
als 't ware in die kleine wond.
Ziedaar de oorzaak van die brandende pijn.
't Is alleen dat giftige sap, 't welk daar de oorzaak
van is, even als zulks het geval is met een slangebeet.
Kan men zich inderdaad treffender overeenkomst denken,
zoowel wat de constructie dier beide wapens, van de
slang en van de brandnetel, als wat de daardoor veroorzaakte wond betreft?
Bij beiden wordt het gift verzameld in eene holte
onder aan het wapen, een tand bij de slang, een scherp
haartje bij de brandnetel; beider wapens zijn hoi en
loopen scherp toe. Op het zelfde oogenblik als dit eene
nauwelijks of in 't geheel niet merkbare wond veroorzaakt, stort het gift zich daarin uit, de wond moge
klein zijn, de gevolgen laten zich niet wachten.
Het eenige wezenlijke verschil ligt in de meerdere
hevigheid van het slangengif, vergeleken bij dat der
planten; men zou intusschen zeer dwalen als men alle
aan de brandnetels verwante en met zulke verraderlijke
verdedigingsmiddelen gewapende planten in dit opzicht
met de bij ons bekende gelijk stelde.
De familie der netelplanten wordt inzonderheid
sterk vertegenwoordigd in tropische landen, gelijk ook
de vergiftige slangen bij uitnemendheid daar voorkomen,
waar de natuur de aarde tot schatkamer harer rijkste
bezittingen koos, maar waar ze tevens haar laboratorium
oprichtte voor de vervaardiging van vergiften van allerlei
soort.
Daar komen grootbladerige netelplanten voor, welker
aanraking dagen achtereen de hevigste pijn veroorzaakt,
z<56 zelfs, dat eene daarvan bij de inlanders den niet
zeer liefelijken naam van duivelsblad draagt.
Deze en andere soortgelijken worden o. a. ook in de
kassen van den leidschen Akademietuin gekweekt, en
't is nog niet lang geleden , dat ik meer dan drie dagen
achtereen eene nauw merkbare aanraking er van boeten
moest.

Een der werklieden van den Hortus heeft eenige jaren
geleden langer dan eene week met een sterk gezwollen
hand geloopen, louter ten gevolge van 't aanraken dier
bladeren.
Het vergif, in de haren der brandnetels aanwezig,
is, inwendig gebruikt, evenmin schadelijk voor de gezondheid als dat der slangen; ja, er zijn lief hebbers
die vroeg in 't voorjaar de dan pas ontspruitende brandnetels gaan opzoeken, en er soep van koken.
Als die soep goed bereid is, smaakt ze goed, zoo
als 't, geloof ik, met elke soort van soep gaat. Men
wil ook dat die jonge brandnetels zeer gezond zijn;
schadelijk zijn ze zeker niet.
Sommige planten zijn met die prikkels als verdedigings wapen en nog niet tevreden; hiervan levert de plant
het bewijs. Hier brandt men zich aan het vocht dat
uit de groote prikkels vloeit, en neemt 'ten overvloede
de weerhaakjes ook nog in de huid mede.
Deze planten (Locisa), die zeer fraaie bloemen hebben ,
zijn dan ook werkelijk z60 wreed, dat dit karakter
oorzaak is dat men ze maar zelden bij partikulieren
aantreft. Ze doen zich voor zooals hij, die u met een
vriendelijk gezicht en vleiende woorden tot zich lokt, en
die, als ge hem nabij zijt gekomen, met de eene hand
een ponjaard en met de andere een revolver voor den
dag haalt.
Veel beter kan men zich verlaten op hem, die zijne
wapens onbedekt draagt; men weet dan wien men v66r
heeft, wat men aan hem heeft, en hoe men hem moet
aanvatten om niet met zijne wapens in aanraking te
komen en zich te verwonden. Bovendien verbergt deze,
onder een ruw en wreed uiterlijk, niet zdlden een vriendelijk en innemend karakter, terwijl hij, zijne wapens
toonende, als 't ware wil zeggen: misbruik mijne goede
eigenschappen niet, of....
Ziedaar b. v. de roos. Als men een rozestruik ziet
v66rdat die bloeit, of als ze uitgebloeid heeft, wie zou
zich dan aan dien geweldig gewapenden tak zulke fraaie
en liefelijk geurende bloemen kunnen voorstellen?
Gewoonlijk noemt men de scherpe wapens van de
roos dooms; in de kruidkunde echter heeten ze stekels, ter onderscheiding van de dooms aan sommige
andere planten, waarover ik vroeger reeds sprak, en
waaromtrent ik met een enkel woord dit hoofdstuk besluiten zal.
In vele gevallen kan men de stekels beschouwen als
niets anders dan haren, maar die, hier alweder tot
eene bijzondere soort van verdedigingswapen ingericht,
sterk ontwikkeld en daarbij zeer hard geworden zijn.
Dit is namelijk dan het geval, wanneer ze kennelijk
een deel uitmaken van de opperhuid, en bijgevolg daaruit
zijn voortgekomen, gelijk wij gezien hebben dat zulks
ten alien tijde met de haren het geval is.
Niets inderdaad is gemakkelijker dan zich hiervan bij
een rozestruik te overtuigen, inzonderheid wanneer die
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stekels groot en sterk ontwikkeld zijn; immers, drukt
men er zijdelings tegen, dan breekt de stekel af, alleen
de opperhuid medenemende.
Het valt dan ook geenszins moeielijk om van eene
afgesnedene roos , zonder zich in 't minst te bezeeren,
met de vingers al de stekels te verwijderen.
Zoo dicht als sommige planten met zachte , zijdeachtige ,
donzige of wollige haren bezet zijn, zoo overvloedig zijn
enkele andere met zulke stekels bezet.
Niet alle stekels laten zich echter gemakkelijk verwijderen, en sommigen schijnen werkelijk uit het onder
de opperhuid gelegene weefsel voortgekomen te zijn ; ze
zijn er althans mede verbonden.
In ieder geval zijn ze heel wat anders dan die wapens
van sommige planten, welke door de kruidkundigen als
wezenlijke dooms onderscheiden worden.

van dooms aan, somtijds zelfs de steunblaadjes, om der
plant tot verdedigingsmiddelen te dienen; 'tis dus niet
noodig zulks hier te herhalen.
Het karakteristieke verschil tusschen wat men in de
kruidkunde door stekels en dooms verstaat, is, dat deze
laatste, 't zij aan hun vorm, 't zij aan de plaats waar
ze aan de plant voorkomen, zeer duidelijk te herkennen
zijn als plaatsvervangers van andere organen, terwijl
men de stekels meer als zoogenoemde toevallige of bijkomende plantendeelen moet beschouwen, die zeer goed
verwijderd kunnen worden, zonder dat men eenig plantendeel missen zal; dit is met de dooms niet het geval.
Ik bragt deze laatsten daarom ter loops hier ter sprake,
wijl stekels en dooms door velen als synoniem beschouwd
worden, terwijl ze inderdaad van hemelsbreed verschillende
afkomst zijn.
Vergis ik mij nu wel, lezer, Wanneer ik vermoed dat
ge, toen ik u dat eencellige haartje als een in de lengte
naar buiten ontwikkeld opperhuidscelletje leerde kennen,
niet gedacht zult hebben dat die haartjes zoo velerlei
vormverscheidenheid opleveren, en in vele opzichten van
zoo groot belang kunnen worden ook voor ons, getuige
het katoen en de in de klierhaartjes verzamelde aetherische
olieen? dat ze bovendien aan de groote verscheidenheid
in het uiterlijk voorkomen der planten zulk een belangrijk
aandeel hebben, en in menig opzicht tot zulke doelmatige,
somtijds echter verraderlijke en wreede wapens kunnen
dienen ?
Inderdaad, ze geven aan de planten, al naar hun
vorm en de bijzondere wijzen hunner ontwikkeling, een
zacht, ruw of wreed karakter, en dragen veel meer bij
tot de groote verscheidenheid, die we in 't plantenrijk
opmerken, dan wij op het eerste gezicht wel zouden
denken.

IN DEN OMTREK VAN ROME.
Takje met bladeren van de hulst.

Het type van een doom kan men beschouwen als een
vervormden tak, een tak, die zich, 't zij omdat de plant
in te schralen grond staat, of, wat wel 't meest het
geval zal zijn, omdat hare natuur dit zoo medebrengt,
den vorm van een doom aangenomen heeft. De bekende
sleedoorn levert daarvan een zeer duidelijk voorbeeld.
Dat men hier werkelijk met een gemetamorphoseerden
tak te doen heeft, blijkt ten duidelijkste hieruit, dat
de doom bladeren draagt gelijk alle takken, en in de
oksels van die bladeren knoppen of oogen, jonge takken
dus in rudimentairen toestand.
Sommige van die dooms groeien later tot werkelijke
takken door; anderen daarentegen kunnen 't zoover niet
brengen, en sterven ten laatste, maar blijven nog jaren
lang aan de plant bevestigd.
In enkele gevallen nemen ook de bladeren den vorm

Sedert er een spoorweg van Rome naar Albano aangelegd is, zijn de uitstapjes in het albaneesche gebergte
gemakkelijk geworden, en kan men zoo'n uitstapje nu
in een dag maken, waarvoor men vroeger drie of vier
dagen noodig had. Hoewel men in een open rijtuig door
de Campagna rijdt, met de meer en meer naderbij komende bergen voor oogen, doet men toch veelal liever
de reis op die wijze dan in een italiaanschen spoorwegwaggon, die in het geheel niet pleizierig is, en waarvan
men slechts in nood gebruik moet maken. Doch daar
ik reeds eenmaal den rit naar Frascati in een open
rijtuig afgelegd had, koos ik ditmaal liever den spoortrein, en verschafte mij daardoor een genotvolle reis.
Het is waar, men moet het niet vervelend vinden telkens
te hooren spreken over de overblijfselen van oude tijden, en
men is genoodzaakt zich door een : "hier stond eens ," en :
"dat was eens," van een cicerone of van een ezeldrijver die een beetje aan oudheidkunde doet, in een his-
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torische stemming te laten brengen, maar de natuur met
hare schoonheclen blijft in Frascati en zijn omtrek,
bijna nog meer dan in en rondom Tivoli, toch altijd nog
de liefelijke en bevallige voorgrond van het landschap.

Hoeveel Frascati ook met zijn talrijke fraaie villa's aan
de kunst en den goeden smaak te clanken heeft, men kan
toch de groote schoonheicl en lieflijkheid van deze streken slechts naar waarde schatten als men hen in den
voorjaarsdos ziet.
1871.

De rit van Rome naar Frascati neemt per spoor niet
meer dan een half uur in beslag. De baan loopt van
cle Porta Maggiore langs de Acqua Felice tot de Porta
Turba (een boog van deze waterleiding): doorsnijdt, van

de Porta Turba langs de Via Appia, de Campagna in
een rechte lijn, splitst zich dan in de naar Napels voerende hoofdbaan en de lijn naar Frascati, en bracht
mij, daar zij aan den voet van de hoogte ophoudt, terstond midden onder de groene olijven. De trein had
9
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ons met onbesuisde snelheid langs een van de belang- bladerloozen tak van een noordschen boom, of men een
rijkste deelen der Campagna gevoerd ; bad ons, langs de Via blik wierp over de gele woeste Campagna. Van de villa
Appia stoomende, slechts een vluchtigen blik op de puinhoo- Aldobrandini wandelde ik naar de villa Falconieri, die
pen van de graven aan dezen beroemden weg en op de men zegt dat het oudste lusthof is van de hedendaagsche
boven de wijngaarclen uitstekende gebouwen gegund, en stad der villa's. De lanen van de tuinen zijn zeer
ons slechts een oogenblik tijd gelaten om de verdrukte schaduwrijk, maar wat verwilderd. De villa zelf werd,
christenen van de eerste eeuwen te gedenken, die onder zooals ook het paleis van den zelfden naam te Rome,
deze heidensche begraaiplaats met zijn vervallen sieraden , (dat eens de beroemde verzameling van schilderijen van
in ver vertakte onderaardsche gangen , voor hunne dooden den kardinaal Fesch borg) door Francesco Barronimi
die stille rustplaatsen uitgegraven hebben, die in onze gebouwd, maar schijnt nu nog slechts als buitenplaats
dagen hoe langer hoe meer aan het licht komen. De in den zomer gebruikt te worden. Noch woester en verspoorweg doorsnijdt dit terrein als een zwarte inktstreep latener is de villa Mondragone die eveneens aan de
over een blad papier vol geschreven met klassieke Borghesen behoort, en met een derde villa van deze
meditatien.
rijke familie door eene schoone laan verbonden is.
Van het station rijden omnibussen naar de stad. Frascati Maar niettegenstaande de groote verwaarlozing van de
ontstond eerst op het einde van de twaalfde eeuw, nadat groote gebouwen en het park, bespeurt men toch dat
het tegenover liggende Tusculum verwoest was gewor- het juist in die verwilderde lanen, waar men de
den, en heeft om die reden geen oudheidkundige bij- natuur vrij heerschen laat, in den zomer zeer lieflijk en
zonderlieden. Ik geloof ook dat de beide domkerken romantisch moet zijn: men moet hier in dit land,
der stad, waarvan de oudste uit de veertiende eeuw is, waar men ieder oogenblik voor oogen heeft wat de
en andere zeer oude gebouwen, schijnbaar uit den zelf- tijd uit de grootsche werken van de hand des menden tijd, door vreemden nauwelijks beschouwTd zullen schen gemaakt heeft, niet verwonderd zijn over de eerste
worden. Men weet van te voren reeds dat het kleine stadje kenteekenen van verval die men aan het eene of andere
slechts door de bevallige villa's , die het omgeven, uitmunt. schoone werk van den nieuweren tijd bespeurt.
Frascati is voor de Romeinen en voor vreemden een
Yoordat ik op den weg naar Tusculum door de
geliefkoosde plaats van uitspanning, en een uitstapje villa Mondragone ging, had ik in een sleclite osteria
naar de prachtige beschaduwde tuinen der villa's en mijn ontbijt gebruikt. De waard stond bij den haard,
de door geen hooge, sombere muren omgeven parken, en helderde een paar mannen die aan eene groote tafel
laat ons ook in den winter het pleizier genieten, dat zaten, als een professor van zijn katheder, eenpolitieke
ons de zomer biedt, als men bij de springende fontei- vraag op, want ik hoorde bij mijn binnenkomen den
nen en onder het koele beschaduwde dak van de villa in den Kerkelijken Staat nog vogelvrij verklaarden naam
Aldobrandini of van de villa Conti, over de met gloeiend van den koning van Italie, die evenwel in Frascati een
zonlicht overgoten Campagna heen ziet. Ik ging eerst naar villa bezit. Zoodra echter de waard mijn komst bemerkt
de villa Aldobrandini, toen ik de hoogte van de stad bereikt had , brak hij plotseling, met een beleefden groet zijn rede
had. Zij is wegens haar paleizen en parken de schoonste af, en beval meteen zijn salficcia aan, die hij, toen
van al deze villa's, en werd door paus Clemens VIII, ik binnen kwam, in de vleeschpan aan het toebereiden
in de zestiende eeuw, naar de plannen van Domenichino was. Ik nam plaats aan eene tafel nabij den ingang,
gebouwd en ingericht, maar kwam later in het bezit en had weldra eene toglietta en een portie worst
van de Borghese's. Wegens hare schoone gezichtspunten voor mij, wier roem ik in het geheel niet overdreven
heet zij gewoonlijk het Belvedere van Frascati. Wie in den vond. In elk geval moet men reeds vrij wel aan de roromeinschen staat de natuur zonder bijmenging van klas- meinsche levensmanier gewencl zijn om in zulk een berookte
sieke of geschiedkundige dampen genieten wil, kan in osteria het eten lekker te vinden , vooral in den vorm
de beschaduwde lanen en tuinen van deze villa over de waarin het hier wordt aangeboden. Wie met heratheensche wijsheid en romeinsche vraagstukken naden- inneringen van hetgeen hij in salons, hotels en cafe's
ken, want op de plaats van deze en een naburige villa heeft genoten heeft, hier binnen treedt, zal zich zeer teleureenmaal het beroemde landhuis van Cicero, Tusculum, gesteld gevoelen. Ik voor mij vind evenwel in de hardgestaan. Wel kan men, als men in den winter door deze vil- nekkigheid waarmede deze kroegen steeds bij het oude
la's wandelt, waarvan sommigen als buitenplaatsen voor den blijven, als wilden zij slechts met de puinhoopen verzomer verhuurd worden , niet nalaten naar een italiaanschen dwijnen waarin zij zich genesteld hebben, iets karakterislentedos te verlangen, maar alles bloeide en groende tieks, dat mij beter bevalt dan de pracht der hotels en
ook hier midden in den zoogenoemden winter zoo welig, cafes van het hedendaagsche Europa, die tegenwoordig
rozen, viooltjes en laurieren verspreidden zulke welrie- overal gelijk zijn. Ik was juist met mijn ontbijt bekende geuren, de vogels zongen en kweelden zoo druk, gonnen, toen £en van de twee mannen die aan de tafel
dat men slechts hier en daar kon bespeuren dat het zaten, naar mij toe kwam, en met al de vleiende
winter was, namelijk als het oog bij toeval viel op den vriendelijkheid van een Italiaan die zijn diensten
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voor geld aanbiedt, met mij kennis zocht te maken, door voor de opgravingen en het onderhouden van de rode vraag of de Signor Inglese een gids naar Tusculum meinsche catacomben, dien hij evenwel verwarde met
of een muildier naar Grotta Ferrata noodig had. Het den heer Pietro Rosa, den conservateur du palais des
kan voor een Duitscher geen beleediging zijn voor een cesars, den geleerden opzichter van de keizerlijk fransche
Engelschman aangezien te worden, maar zoodra ik be- opgravingen in den palatijnschen berg, een man die overal
spenrde dat hij mij voor een rijken Engelschman aan- bekend is door de archeologische wandelingen die hij
zag, bracht ik hem spoedig aan 't verstand dat hij een gewoon is met vrienden der geschiedenis, der kunst en
Duitscher voor zich zag. Maar de man die voor mij der natuur te ondernemen. Ik had echter heden slechts
stond, was geen romeinsche leeglooper: er lag in de oogen voor natuurschoon, een neiging die door mijn
uitdrukking van zijn gelaat reeds een zweem van den wandeling door de tuinen der villa's gevoed was geernst van een eerlijk en vlijtig bergvolk; het had niets worden. Ik liet dus mijn gids maar praten, zonder
van de hongerige beweeglijkheid en den loerenden door- hem veel opmerkzaamheid te betoonen als hij trachtte
dringenden blik van de romeinsche Lazaroni. Daarbij uit eenige brokken van fondamenten een geheelen tempel
kwam ook, wat mij voor den man innam, dat hij de voor mijn geest op te bouwen. Mijn blik verhief zich
bemiddeling van den waard niet vroeg, en deze hem mij naar den top van den berg die eens door den ouden
uit zich zelven als tutto sicuro aanbeval. Ik zei dat ik voor Arx gekroond was , en welks weinige overblijfselen nauweTusculum geen gids noodig had, maar dat ik den vol- lijks nog van het gesteente waaruit de rots bestaat, te
genden dag, voor een tocht naar Grotta Ferrata en onderscheiden zijn. Eindelijk kwam en wij boven, en het
Albano, wel een muildier en gids wilde hebben. Natuur- uitzicht hetwelk men daar heeft, is het eigenlijke doel
lijk zeide hij dat ik juist den rechten man gevonden van deze tusculaansche wandeling. Het verdient ook in
had, en dat de waard in het hotel de Londres mij ook ruime mate de bewondering waarmede men op den ouden
aan hem had aanbevolen; en nadat ik voor een bil- muur gaat zitten : het kwam mij voor alsof de olijven
lijken prijs met hem eens was geworden, beloofde hij en cipressen van het onder mij liggende en op een grooniet slechts den volgenden morgen op het bepaalde uur ten tuin gelijkende land, welriekende oifergeuren lieten
bij mij in het hotel te zijn, maar ook altijd bij mij te opstijgen tot den troon van rotsen waarop ik zat. Mijn gids
zullen blijven. Daar ik mij den volgenden dag geheel aan stoorde evenwel die poetische gedachten min of meer, toen hij
hem zou toevertrouwen , vond ik het zeer goed, dat hij mij naast mij op den grond ging liggen, en een stuk brood
nu reeds gelegenheid gaf, hem wat nader te leeren ken- uit den zak van zijn versletenfluweelen buis haalde,
nen, en toen wij des avonds scheidden, scheen hij met benevens een salficcia die hij uit de osteria mede gehet uitzicht op den volgenden dag even zoo tevreden als nomen had. Men overziet bijna geheel Latium; rechts
ik met mijn keus van een gids.
de eenzaam omhoog stekende Soracte; links de Monte
Van de villa Mondragone komt men na een korte Cavo, de albaansche berg, de eerwaardige grafwachter
wandeling aan de overblijfselen van de muren die mis- van het oude Latium. Aan de hellingen komt, geschien eens het oude Tusculum , een van de oudste woon- deeltelijk uit groene bosschen, te voorschijn het klooster
plaatsen van den latijnschen stam, omringden. Tusculum van Monticelli en het oude Tibur, een gedeelte van de
ligt nu meer dan zeven honderd jaar in puinhoopen. Men villa's en tuinen van Frascati, en links Grotta Fertoonde mij de plaats van het oude Forum, en vlak daar rata, Marino, de middeneeuwsche, veel bevochtene zetel
der Orsini's, en Castel Gandolfo, de pauselijke zomernaast de ruine van een theater, het beste overblijfsel
van het oude Tusculum, nevens de niet ver van daar ge- residentie. Beneden spreidt zich de Campagna uit, zuidlegene villa van Lucien Bonaparte, haar voormaligen be- waarts tot de stille pontijnsche moerassen, westwaarts
zitter, maar die nu aan koning Victor Emanuel toebehoort. tot aan de zee, in verschillende richtingen doorsneden
Een ezeldrijver die in de schilderachtige dracht van de door de voedende zuigaderen die Rome in het gebergte
Albaneezen zich met zijn dier bij een muur nedergezet uitstrekt, namelijk de lange, trotsche, schilderachtige
had, en een dicht daarbij zittende reiziger die zijn bogenrijen van zijn waterleidingen. Overal op de toppen
der heuvels puinhoopen van een mausoleum of van een
schetsboek met de teekening van eenige overblijfselen
verrijkte, waren de eenige stoffage van de woeste plaats , middeneeuwschen burgt, die voor het profane oog eentooen buiten ons misschien de eenige levende wezens op nig zijn, maar voor den denkenden beschouwer een boek
de klassieke vloersteenen waarop een Cato leerde loopen, dat tot diep nadenken wekt. En eindelijk Rome zelve,
de laatste Romein van den ouden stempel, die al zijn omringd door den reuzengordel van den aureliaanschen
krachten besteedde om het verval van het romeinsche muur, waarboven een menigte koepels en puinhoopen
uitsteken, maar bovenal de koepel van St. Pieter, welks
rijk tegen te gaan.
Mijn gids trachtte zich door allerlei historische aan- kruis , door de ondergaande zon beschenen, in den zelfden
wijzingen bij mij verdienstelijk te maken, ja hij beriep goudglans schittert als de glinsterende streep zee aan den
zich bij sommigen zijner verhalen zelfs op het gezag van horizon.
Toen ik eindelijk opstond, bespeurde ik dat ook de
den cavaliere de Rossi, den voorzitter van de commissie
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reiziger die beneden had zitten teekenen, naar den Ai\c
was opgeklommen. Ook hij was weder een Engelschman,
en toen wij dicht bij elkander gekornen waren, herkenden wij elkander wederzijds als oude bekenden uit het
cafe Greco. Dikwijls hadden wij daar naast elkander
zitten te ontbijten, zonder verder met elkander in aanraking te komen, dan dat wij soms Galignani's Messenger van elkander verzocht hadden. Hier in de eenzaamheid waren wij in eens zoo eigen met elkander,
dat wij elkander de hand gaven, en nadat wij nog het
oude tusculaansche amphitheater beschouwd hadden, over
de villa Ruffinella naar Frascati terug keerden, en vervolgens samen in het hotel ons souper gebruikten. Toen
ik na afloop daarvan nog eens buiten de deur van den
allergo ging, om bij maneschijn nog een kleine wandeling door de stad te doen, bespeurde ik dat onze
beide gidsen, alsof het een eerewacht was, nog altijd
voor de deur zaten, en eenige buren om zich heen verzameld hadden. Twee daar overnachtende vreemdelingen
zijn in dit jaargetijde waarschijnlijk een niet zeer gewoon
verschijnsel in Frascati, hoe vol die plaats in het eigenlijke saison ook mag zijn, want toen ik die lieden
voorbijging, hoorde ik zeer druk over de due Inglesi
spreken. Ik bespeurde daaruit dat ik door mijn samenzijn met den echten Engelschman, in spijt van mijn protest in de osteria, nu toch weder voor een Engelschman gehouden werd.
Om geen enkel uur van den buitendien reeds korten
dag te verliezen, was ik den volgenden morgen met het
aanbreken van den dag reeds weer reisvaardig, en terwijl ik ontbeet, klonk voor de deur reeds het schelletje
van mijn muildier. Toen ik buiten kwam, wachtte mij
een verrassing, want ik zag naast mijn gids dien van
den Engelschman staan, en zijn muildier stond reeds
beladen met een reiszak, een landkaart en een veldstoeltje, terwijl het op het zelfde oogenblik nog bezwaard
werd met een mandje waaruit de met stroo omwikkelde
halzen van eenige flesschen te voorschijn kwamen. Weldra verscheen ook de Engelschman, en verhaalde mij
dat hij nog gisteren avond maatregelen genomen had
om gelijk met mij gereed te zijn, en dat hij mij naar
Grotta Ferrata, het Albaner meer en Albana vergezellen
wilde, als ik ten minste dat reisje niet liever alleen
maakte. Daar ik hem reeds als een zeer aangenaam
mensch had leeren kennen, nam ik zijn voorslag natuurlijk met vreugde aan. Een kwartier later sukkelden wij
door de Porta S. Pietro de stad uit. Men kan nagaan
hoe langzaam onze dieren draafden, als ik verklaar dat
een bedelaarsjongen die, gelijk de struisvogels, meende
al zijn naaktheden onzichtbaar gemaakt te hebben door
zijn hoofd te steken in een vormloozen, spitsen, breedrandigen hoed, zoolang voor onze muildieren danste,
totdat hij van ons beiden de verlangde bajocco gekregen
had. De weg loopt langs de schoone villa Conti, die
zeer zorgvuldig onderhouden wordt, en sedert lang reeds

niet meer aan het oude geslacht welks naam zij draagt
en 't welk vier pausen op den stoel van Petrus leverde,
maar aan den vorst Torlonia behoort. Tusschen olijfboomen leidt de weg naar den straatweg, gaat dan
weder naar boven, loopt door een heerlijk bosch, en
eindigt in een schoone laan die regelrecht naar Grotta
Ferrata loopt. De geheele weg loopt als door een park
met de schoonste geziclitspunten, en wij wisselden onzen
ezelrit weldra af met een wandeling in de verkwikkende
morgenkoelte, terwijl onze gidsen met de klingelencle
dieren achteraan kwamen
Grotta Ferrata is een kleine stad met een groote
abdij, beiden wel bekend door Domenichino's heerlijke
fresco's van den heiligen Nilus, en door de in de lente
en in den herfst hier gehouden wordende jaarmarkten
of kermissen, die door de bewoners van het gebergte,
en vooral door de albaneesche vrouwen in haar schilderachtige kleeding, bezocht worden, en daardoor vele
kunstenaars en vreemdelingen uit Rome naar het stadje
lokken. Nu evenwel was het er vrij stil, en des te vroolijker klonk het gelui van het kloosterklokje 't welk,
juist toen wij binnenkwamen begon te luiden om de monniken van de orde van den H. Basilius tot het gebed
op te roepen. De abdij ziet er uit als een vesting, daar
zij in den strijcl van de romeinsche edelen veel te lijden
had, en dientengevolge met muren en grachten omringd
geworden is. De stichting van deze abdij dagteekent uit
het laatst der tiende eeuw, toen Otto III, de laatste
spruit uit het saksische keizershuis , zijn jeugdig leven
besteedde om een romeinschen imperator te spelen, in
plaats van een duitsch vorst te worden. Otto had in
996 als vijftienjarig jongeling den eersten tocht naar Italie ondernomen, en zijn jongen neef Benno, zoon van
den hertog van Karinthie, als Gregorius V op den ledigen pauselijken stoel geplaatst, maar de noodzakelijkheid om de weder opgestane Slawen te tuchtigen, had
den keizer weldra weder naar Duitschland terug geroepen. Gedurende zijn afwezigheid hadden de Romeinen,
onder de leiding van den consul Crescentius, den gehaten duitschen paus weg gejaagd, en den bisschop Jan
van Piacenza tot paus verkozen.
Weldra echter was Otto, het bedreigde vaderland
aan zijn lot overlatende, weder op weg naar Rome. In
't laatst van Februari 998 deed hij zijn intrede weder
in die stad, om zijn neef en vriend weder op den pauselijken stoel te plaatsen, en zich op Jan en Crescentius
te wreken. De geschiedenis spreekt van de gruwelijke
wreedheden waarmede Otto, waarschijnlijk op aandrang
van Gregorius Y, zijn jeugdig geweten bezwaarde, om
in een onzalige verblindheid het gebouw van zijn heerschappij op te riehten op den grondslag van schrik en
vrees. Bisschop Jan werden de oogen en de tong uitgestoken, en de neus afgesneden, en de in den Engelenburg belegerde en eindelijk gevangen genomene Crescentius werd met zijn aanhangers onthoofd. Het gerucht
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van deze gruwelen clrong door tot in het stille klooster
Yallis Lucis hij Gaeta, en de bijna honderdjarige grieksche aht van dat klooster, de in het oosten en westen
wegens zijn vroomheid en geleerdheid heroemde Nilns,
ging naar Rome om de stem der menschheid te laten
hooren voor den keizer en den paus. Zijn rede zou wel
den keizer tot tranen geroerd hebben, maar toch liet
hij toe dat Gregorius den verminkten bisschop eindelijk
nog verkeerd op een ezel liet plaatsen, en door de straten van Rome drijven. Toen keerde de oude Nilus vol
droefheid en ontmoedigd naar zijn klooster terug. Later
ging hij echter op verlangen van Otto weder naar Rome,
en stichtte het basilianerklooster te Grotta Ferrata, waar
de aan hem en den heiligen Bartholomeus gewijde kapel,
met de fresco's van Domenichino versierd, tot bedevaartplaats voor kunstenaars en kunstvrienden is geworden.
Ons bezoek in de kapel was slechts vluchtig: de fresco's
waren ons beiden reeds bekend, en ofschoon zij schoon
genoeg zijn om bij herhaling de aandacht te trekken,
was het toch in 't geheel ons plan niet om een enkelen dag van natuurgenot te verkorten door ons in kunstwerken te verdiepen. De kerk zelf heeft weinig van den
oorspronkelijken bouw behouden: zij werd in het midden
der vorige eeuw grootendeels nieuw gebouwd: het portaal met het voorste gedeelte toonen slechts nog sporen
van middeneeuwschen oorsprong. Een opschrift in het
oucl-grieksch boven de deur vermaant den binnentredende
het stof der zinnen af te werpen, opdat het offer van
zijn aandacht genade vinde voor den Heer.
Ons volgend cloel was het op een hoogte aan den
voet van clen albaanschen berg gelegene stadje Marino.
Ook dit stadje behoort, gelijk Frascati, Albano, Rocca
cli Papa en Ariccia, tot de gelief koosde uitspanningsplaatsen der Romeinen. De latijnsche stammen bezetten
en bebouwden het albaansche gebergte als een natuurlijke vesting voor hun machtsontwikkeling; voor de hedendaagsche Romeinen is dit gebergte met zijn gezonde
lucht en frissche bronnen een vesting tegen de aria cattiva der vlakte. De weg naar Marino loopt steeds langs
de helling van clen berg: schilderachtige wijngaarden
wisselen af met opene plekken, waaroverheen het oog
blikt tot in de verte. Het eentoonige geklingel van onze
muildieren wercl op zulk een weg en in zulk een landschap tot een liefelijke muziek, die slechts eenmaal afgebroken werd door het snerpende fluiten van een locomotief. Men wandelt op den bodem van de duistere oude
geschiedenis van Latium, een rijk veld voor archeologische opgravingen. Hier omringen enkele overblijfsels van
oude muren de plaats waar eens een stad stond: een
monnik die bij een bouwval uitrustte, en die ons vervolgens een eind weegs vergezelde , noemde ons den naam
van het overoude latijnsche plaatsje, welks ligging men
in deze puinhoopen meent te herkennen, maar het is,
zooals uit de geschiedenis, ook uit mijn geheugen verloren gegaan. Op den top van den berg van Alba, den
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trotschen Monte Cavo , verhief zich met zijn witte marmeren pilaren ver over het omliggende land heenziende,
de tempel van den latijnschen god, Jupiter Latiaris.
Als een eerwaardig gedenkteeken van een overouden tijd
heeft hij de reeds lang ten ondergegane hoofdstad Albalonga — de moeder van het Rome 't welk ook thans
in puinhoopen ligt — duizende jaren lang overleefd, en
eerst in de vorige eeuw is hij moedwillig verwoest, om
met zijn marmer de kerk en het klooster te versieren,
die thans op dien bergtop staan. Daar boven vierden de
Latijnen op een bepaalden dag van het jaar het latijnsche feest, met het offeren van stieren en het houden
van maaltijden, een feest hetwelk, als herinnering van de
onder Tarquinius Superbus gebeurde vereeniging van de
Latijnen en Romeinen, tot in den laatsten tijd bestaande
gebleven is. Daar onder, maar in het boschrijke dal aan
de bron der Ferentina, verzamelden zich cle ernstige
vertegenwoordigers van den latijnschen stam, om recht
te spreken en geschillen te beslissen.
Marino is een vrij aanzienlijk stadje. Het was in de
middeneeuwen, waarmede zijn geschiedenis begint, in
't bezit van de Orsini's, maar kwam na langen en heftigen strijd in bezit van de Colonna's, die het nog bezitten. De belangrijkste namen van deze oude familie
knoopen zich vast aan Marino. Het was de geliefkoosde
verblijfplaats van Martin Y, de man in wien de Colonna's het toppunt van hun macht en aanzien bereikten.
Het was de geboorteplaats van de schoone en bewonderde Yittoria Colonna. Ook hier verwekte onze kleine
karavaan eenig opzien bij de lieden die zich op straat
bevonden, vooral toen wij voor een gewone trattoria
halt hielden, om onzen gidsen en den muildieren eenige
rust te gunnen. De dieren gingen op straat liggen,
en de gidsen naast hen bij een muur. Uit het vrij duistere kroegje haalden wij een bank, en gingen zitten
kijken naar de groepjes lieden die ons de scenes uit het
italiaansche volksleven herinnerden, welke zulk een groote
rol spelen in de schetsboeken der schilders die Italie
bezoeken. 't Is waar, de kleuren der kleederen waren
niet zoo harmonisch, de gezichten niet zoo frisch en
schoon, het haar der vrouwen niet zoo glad en goed
uitgekamd als op schilderijen of teekeningen gewoonlijk
het geval is, maar de trouw van dit volk in 't algemeen aan zijn kleederdracht, zijn levenswijs, zijn gebaren en zijn gebruiken heeft voor het gevoel iets aantrekkelijks. Italiaansche genrestukken die een menschenleeftijd geleden geschilderd zijn, kunnen nog heden als
kortelings uit het leven gegrepen beschouwd worden.
Als men door de hoofdstraat, de cor so, van Marino
gewandeld en de niet onbeteekenende domkerk bezocht
heeft, is er verder niets te zien. De hoofdzaak van dit
stadje is zijn buitengewoon schilderachtige ligging; en
dat schilderachtige landschap bleef ons getrouw toen wij
van hier vertrokken, en langs een aan schoone gezichtspunten overrijken weg naar het Albanermeer gingen.
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Eindelijk lag het voor ons, het prachtigste edelgesteente in den vorigen jaargang van dit tijdschrift reeds gezegd
van het gebergte, het onvergelijkelijk schoone Lago di heb. Een van mijn entomologische vrienden schrijft mij,
Alba! Doch hier waag ik mij niet aan een beschrijving. naar aanleiding van het bovenstaandc, het volgende :
"Meermalen is waargenomen dat Yanessa's, vooral
Ik weet, er bestaan een menigte beschrijvingen van het
meer van Alba en zijn omtrek, maar aan zijn oever V. polycldoros, laat in 't najaar uitkomende, in schoorbleek het mij duidelijk dat geen van al die beschrijvin- steenen en dergelijke plaatsen, waar zij voor de wingen een denkbeeld kan geven van zijn liefelijkheid en terkou beschut zijn, overwinteren, en zich dan op de
bekoorlijkheid. De begroeide oeverhellingen laten niets eerste zonnige voorjaarsdagen weder vertoonen."
meer zien van de oude lavastroomen die haar vormden,
en nog heden een gedeelte van de straatsteenen der Via
DE GENERAAL KLEBER.
Appia vormen. Maar de gedachte dat men op den rand
Jean Baptiste Kleber, een van cle uitstekendste genevan een ontzaglijken uitgedoofden krater staat, doet ons
de groote rustelooze watervlakte als een groot lijkkleed raals der fransche republiek in 't laatst der vorige eeuw,
beschouwen, 't welk de natuur over een met den dood werd op den 6 J e n Maart 1753 te Straatsburg geboren.
Zijn vader was een tuinman. Hij kreeg een goede opstrijdenden reus heeft geworpen.
Yervolgens genoten wij het gezicht op Castel Gandolfo voeding, en kwam op 16jarigen leeftijd te Parijs, waar
voor ons, en op het frandskaner klooster Pallazuola hij twee jaren lang in cle bouwkunde stucleerde. Na zijn
links, en op menig ander bevallig punt, en gingen toen terugkomst te Straatsburg werd hij toevallig bekend met
naar het stadje Castel Gandolfo. Met zijn prachtig pau- twee beiersche edellieden , die hij in een gevecht met
selijk zomerpaleis, hier met zijn uitzicht naar het meer, Franschen bijgestaan had, en werd door hen geliolpen
daar met zijn vergezicht op de zee, met zijn schoone om op de militaire school te Miinchen te komen. Hier
door Bernini gebouwde kerk, en met zijne villa's hield zag, in 1772, de oostenrijksche generaal Kaunitz den
het ons zoo lang op, dat ik eindelijk geen oogenblik jongen man, en vond zooveel welgevallen in zijn krijgs_
meer te verliezen had om naar Albano en van daar op haftig voorkomen, dat hij hem een plaats als luitenant
den spoortrein te komen, die mij naar Rome zou terug- in een regiment infanterie aanbood. In dezen rang woonde
voeren. Toen wij Albano bereikten, luidden reeds in de Kleber den veldtocht tegen Pruissen bij, en kwam verstad de klokken voor het Ave Maria, en zelfs met een volgens te Luxemburg in garnizoen. Hij nam in 1783
vetturino was het van de stad tot het station nog een afscheid van den militairen dienst, daar hij, als van
uur gaans. Toen ik bij het Hotel de la porte te Albano burgerlijke afkomst zijnde, geen uitzicht op bevordering
van mijn reisgezel afscheid nam, en van mijn muildier- had, en ging naar den Elzas terug. Nu werd hij koninkdrijver het hartelijkste bnon viaggio, Signore, ontvan-lijk inspecteur der gebouwen te Befort, en bestuurde het
gen had, deed de eerste nog een poging mij over te bouwen van eenige groote gebouwen. Zijn neiging en
halen om met hem te Albano te blijven, en den vol- zijn geschiktheid voor den militairen stand bewogen hem
genden dag naar Rocca di Papa te gaan en den top van intusschen tijdens de revolutie weder dienst te nemen.
den Monte Cavo te beklimmen. Ik kon zijn wensch ech- In 1792 nam hij dienst als soldaat bij de vrijwilligers
ter niet vervullen, omdat ik den volgenden dag te Rome van den Bovenrijn, en werd weldra bevorderd tot adjuverwacht werd, maar ik nam mij voor op een van de dant van een batailjon hetwelk naar Mentz gezonden
eerste heldere dagen regelrecht van Rome naar Albano werd. Gedurende de belegering van die stad toonde hij,
te stoomen, en het land te beschouwen van den top als generaal-adjudant, veel moed te bezitten, en zeer
waarop eens de marmerzuilen van den latijnschen Jupi- werkzaam te zijn. Gelijk de andere officieren werd hij bij
de capitulatie gevangen genomen. Tot generaal benoemd
ter stonden.
zijnde, kreeg hij het bevel over een brigade van het garnizoen van Mentz, welke naar de Yendde gezonden werd.
D E E E R S T E V L I N D E R I N 18*1.
In dezen moeielijken oorlog bewees hij evenveel moed
Yoor de liefhebbers der natuurlijke historie is het als menschelijkheid, en ontving na den slag van Chollet
misschien niet onbelangrijk te vernemen dat ik reeds op zijn benoeming tot divisie-generaal. Daar hij zich echter
den 2 £lcn Maart namiddags ongeveer te 1 uur te Haarlem steeds tegen de bloeddorstige bevelen der regering verop de kaasmarkt een prachtige volkomen ontwikkelde zette, en den burgeroorlog door een zachte behandeling
vlinder heb zien vliegen. Het was een zoogenoemde van cle koningsgezinden trachtte bij te leggen, werd hij
verdacht, en moest zijn ontslag nemen. Maar reeds in
groote aurelia, Vanessa polycldoros.
Hij was, zoo niet de eerste vlinder, die in 1871 uit- 1794 werd Kleber weder in cle armee van de Maas en
gekomen is, toch zeker een van de eerste voorboden van de Sambre onder Jourdan in zijn vorigen rang hersteld.
de lente. In het vorige jaar zag ik op den 5 d e n Maart Aan het hoofd van een divisie nam hij deel aan den slag
op de zelfde plaats den eersten vlinder, maar toen was van Fleurus en eenige volgende gevechten. In den veldhet een kleine aurelia, Vanessa urticae, zooals ik tocht van 1795 commandeerde hij bij den overtocht over
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den Rijn onder Jourdan, den linkervleugel, en bewees
gedurende den terugtocht van het leger voor den oostenrijkschen generaal Clerfait. de lioogste koelbloedigheid.
Ook in 1796 ondersteunde hij de operaties aan den Rijn.
Hij had Frankfort bezet. toen een twist met het directoire hem plotseling uit zijn werkkring rukte. Yrij, stoutmoedig en heftig in woorden en daden, en bovendien
zonder politieke dweepzucht had hij zich vele vijanden
gemaakt. Hij leefde nu in groote afzondering te Chaillot bij Parijs, en ontging daardoor, bij de revolutie van
den 18 [eT1 Fructidor, als vijand van het directoire de
verbanning. Maar de generaal Bonaparte zocht hem op,
en bestemde hem ter deelneming aan den tocht naar
Egypte. Reeds bij de inneming van Alexandrie werd I

turksche leger op den 20' ieH Maart 1800 bij Heliopolis, beteugelde het opgestane Cairo, stelde een raad van
bestuur in, en was in korten tijd weder heer van geheel
Egypte. Terwijl hij bezig was een afzonderlijke overeenkomst met de Turken te sluiten, werd hij, op den
44<ieii j u l 3 f 1800, te Cairo door een Turk vermoord.
Aan de partij van Bonaparte kon de dood van een generaal
slechts gewenscht zijn, die in staat en ook besloten was
de republiek tegen hare vijanden te verdedigen. Lodewijk
XVIII liet de in het kasfceel If bij Marseille als vergetene overblijfsels van Kleber naar Straatsburg brengen ,
en in die stad tot lierinnering aan dezen dapperen
Franschman een ijzeren standbeeld oprichten.

Be generaal Kleber bij de inneming van Alexandrie.

Kleber gevaarlijk aan het hoofd gewond. Na zijn herstel
vergezelde hij Bonaparte naar Syrie, nam met zijn divisie Jaffa en Gaza in , en won den slag bij den berg Tabor.
Bonaparte, die het heftige karakter van Kleber kende,
droeg hem bij zijn vertrek uit Syrie even ongaarne het
opperbevel op als Kleber het op zich nam. Daar het niet
mogelijk scheen Egypte te behouden, sloot Kleber met
den britschen commodore Sidney Smith een overeenkomst
waarbij de fransche troepen vrije doortocht met wapens
en bagage verlecnd werd. Doch terwijl de Franschen de
bezette plaatsen aan de Turken overleverden, zei de
britsche admiraal Keith die overeenkomst op. Kleber nam
toen het stoute besluit het land op nieuw in te nemen.
Hij versloeg met zijn geringe legermacht het geheele

LADY.
Het woord lady was in oude tijden de eeretitel van
de koninginnen van Engeland, en later van de prinsessen
van den bloede. Tegenwoordig wordt het gebruikt voor
de namen van de vrouwen van alle engelsche pairs of
peers, alsmede van de baronets en ridders, en de dochters van hertogen, markiezen en graven. In 't algemeen
wordt echter thans in Engeland elke fatsoenlijke vrouw,
zonder op rang of stand te letten, lady betiteld.
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Als een proef van de manier waarin de geschriften
Zulke proeven zullen in het eerst zeker door enkele
der
alchemisten gesteld waren, laten wij hier het, naar
personen genomen zijn, maar langzamerhand nam het
getal van hen die zich daarmede bezig hielden , toe, en men wil, oudste alchemistische voorschrift volgen, de
het duurde waarschijnlijk niet zeer lang of een menigte zoogenoemde tabula smaragdina van Hermes Trismepersonen , die naar de begrippen van hun tijdgenooten gistos. Als schrijver van dit stuk, 'twelk niemand in
tot de geleerden behoorden, namen proeven om goud te het origineel gezien heeft, maar dat slechts in een
maken. Toevallige waarnemingen die bij zoo talrijke latijnsche vertaling bekend is, wordt een alchemist en
proeven wel gedaan moesten worden, deden weldra het toovenaar genoemd, die Hermes heette, met den bijmaken van goud mogelijk schijnen, ja misschien meen- naam Trismegistos, de, driemaal groote. Men beweert
den sommigen, als zij een helder geel op goud gelijkend dat hij ongeveer 2500 tot 3000 jaar voor Christus
metaal verkregen, dat het doel reeds bereikt was. Het geleefd heeft, ofschoon hij waarschijnlijk de zelfde perbekend worden van zulke uitkomsten bracht nieuwe soon is als de priester Hermon die 100 jaar na Chrisscholieren aan, die de chemie, waaronder men toen tus leefde. Die Tabula smaragdina luidt in onze taal:
"Het is waar, zonder liegen en volkomen zeker: het
uitsluitend de verandering der metalen of liever de veredeling der metalen verstond, tot het doel van hun onderste is als het bovenste, en het bovenste als het
onderste, tot volvoering van een wonderwerk.
leven maakten.
"En gelijk alle dingen van een en van zijne gedachHoewel het ons dus gemakkelijk valt de eerste oorten
komen, ontstonden zij alien uit dit eene ding door
zaken van het ontstaan der alchemie en de snelle uitbreiding van die kunst te verklaren, schijnt toch de sympathie.
"De vader van het ding is de zon, de maan is zijn
vraag moeielijk te beantwoorden, hoe het komt dat dit
streven zoo lang, tot zelfs in den jongsten tijd bestaande moeder, de wind heeft het in zijn buik gedragen, en
gebleven is, en dat men bij den vooruitgang der weten- de aarde heeft het gevoed. Het is de oorzaak van alle
schap niet spoedig ingezien heeft, hoe vergeefs al die volmaking in de wereld. Zijn kracht blijft ongebruikt
pogingen waren. Het antwoord hierop is gelegen in als het tot aarde wordt.
twee omstandigheden. De eerste is dat de scheikunde
"Scheid de aarde van het fijne, en het fijne van het
als wetenschap slechts zeer langzaam vooruit gegaan is, grove, gemakkelijk en kunstig. Het stijgt van de aarde
zoodanig dat, bij voorbeeld, eerst in het midden der tot den hemel omhoog, en het daalt weder tot de
vijftiende eeuw Basilius Yalentinus een methode ter ont- aarde af, en ontvangt de kracht van het bovenste, zooleding van metalen beschreef, en daarmede voor het eerst wel als van het onderste.
den weg tot ontwijfelbare beproeving van het goud aan
"Zoo hebt gij het heerlijkste van de wereld, en alle
gaf. De tweede omstandigheid die den langen duur van duisternis zal van u wijken.
de alchemistische proeven verklaart, is de neiging van
"Het is het allersterkste, dat alle stoffen overweldialle alchemisten om hun arbeid geheim te houden. Dit gen en alle lichamen doordringen kan.
geschiedde deels uit eigenbelang, wijl zij, als het hun
"Zoo is de wereld geschapen.
gelukte goud te maken, dit voor zich alleen wilden
"Hierbij waren de wonderbare sympathien werkzaam ,
houden, deels ook uit het geloof dat geheimzinnigheid waarvan dit 6en is.
een der eerste voorwaarden was om het goud maken
"Daarom word ik Hermes de driemaal groote geheeten,
te doen gelukken, want — en dezen mystieken trek omdat ik de drie deelen van het weten der geheele
vinden wij bij alle, zelfs bij de eerste alchemisten — wereld in mij vereenig.
niet de arbeid alleen is het waardoor goud voortgebracht
"Dit is alles wat ik over het werk der zon zeg."
kan worden, maar er moeten ook nog zekere geestige
Dit is nu een recept om goud te maken: en hoewel
invloeden bij komen, en bij die geestige voorwaarden tegenwoordig elk verstandig mensch, dit lezende, met
behoorde ook het geheimzinnige. En niet slechts de het hoofd schudt, en zegt: wat is er met zoo'n ding
arbeid moest geheim worden gehouden, maar ook als te beginnen? hebben toch eeuwen lang de helderste
de alchemisten, na geeindigden arbeid, besloten haar geesten getracht zulke voorschriften te ontcijferen, en
te beschrijven, geschiedde dit op een wijze die het den als zij de oplossing gevonden meenden te hebben, maaklezer onmogelijk maakte den zin van het geschrevene ten zij die in niet minder mystieken vorm bekend, zoote ontcijferen. En zoo hadden dus zij die naar zulke als bij voorbeeld Synecius, die het recept om goud te
beschrijvingen wilden arbeiden, de grootste speelruimte, maken in de volgende regels geeft:
en iedereen geloofde, als een proef mislukte, dat hij de
Hemel boven, hemel onder,
eene of andere plaats van het voorschrift niet goed beSterren boven, sterrren onder,
grepen had, en onvermoeid begon hij weer van voren
Alles boven, dit alles onder,
af, terwijl hij misschien door een duidelijke en begrijNeem dat en word gelukkig.
pelijke beschrijving reeds bij de eerste proef overtuigd
En Orthanes deelt zijn geheim in de volgende
zou geworden zijn dat het niet ging.
woorden mede:
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De natuur verheugt zich over de natuur,
De natuur overwint de natuur,
De natuur beheerscht de natuur.
Doch genoeg van die voorbeelden. Men heeft gedeeltelijk den sleutel van die raadselen gevonden. Zoo, bij
voorbeeld, weet men dat het bidden van vader-onzen,
't welk in latere tijden zulk een groote rol bij de alchemistische proeven speelde, slechts tot het bepalen
van den tijd diende, en eveneens weet men dat de
woorden van den beroemden alchemist Geber: "breng
mij de zes buitensten, opdat ik hen geneze," beteekenden :
Breng mij de zes onvolkomene metalen (zilver, kwik,
lood, koper, ijzer en tin), opdat ik hen in het volkomene
metaal (goud) verandere." Ofschoon wij thans over de
alchemisten en hun manier van schrijven lachen, is die
schrijfwijze toch van grooten invloed geweest op de studie der alchemie: men heeft zulke woorden niet goed
begrepen, en zij hebben den grond gelegd tot het geloof aan een tinctuur om goud te maken, aan den steen
der wijzen, aan een algemeen geneesmiddel enz., en dat
geloof duurt nog voort in onze dagen, zooals uit de advertenties in de kranten blijkt, waarbij malz-extract,
revalenta, Hollo way's pillen en dergelijke kwakzalverijen aanbevolen worden.
Wij hebben dus gezien hoe het denkbeeld van goud
maken ontstaan is, en men moet bekennen dat dit
denkbeeld op zich zelf niets onwetenschappelijks heeft.
Want gelijk er delfstoffen zijn waaruit men koper,
ijzer en andere metalen krijgt, kon er ook een delfstof
zijn waaruit men goud zou kunnen verkrijgen. Het onwetenschappelijke kwam eerst later in de alchemie,
namelijk het streven om een stof te vinden die alle
lichamen waarmede hij op zekere wijze in aanraking
kwam, in goud zou kunnen veranderen. En dit, naar
onze tegenwoordige begrippen dwaze streven, is het
'twelk zoo langen tijd vele voortreffelijke mannen het
lioofd op hoi heeft gebracht. Wij willen nu eenigen van
die mannen en hun werken beschouwen, om te zien wat
bij hun ernstige studie, en wat kwakzalverij was.
De alchemisten zelve beweren dat hunne wetenschap
zeer oud is. Zij rekenen Tubal-Kain die door den Bijbel
een "kunstenaar in erts" genoemd wordt, tot de alchemisten, en eveneens Mozes, wijl hij goud in water zou
veranderd hebben. Yervolgens zijn zuster Mirjam, bekend
onder den naam van Maria Prophetissa , en ook Job,
waarvan de bijbel zegt: "gij zult voor aarde goud geven
en voor de rotsen beken van goud;" en eindelijk van
de bijbelsche personen ook de Evangelist Johannes,
waarvan een oud loflied zegt:
Die uit roeden maakt het goud,
En uit veldsteen edelsteen,
Brengt ons schatten zonder tal.
Van niet bijbelsche personen is de boven reeds genoemde Hermes de oudste, en nevens hem noemt men
ook Cleopatra.

Yan al die alchemisten weet men toch niets bepaalds,
alien zijn nevelachtige personen die iets zeer wonderlijks
gedaan zouden hebben. Schrijvers uit de vierde eeuw
na Christus spreken over de verandering van koper in
goud en zilver als een zeer bekende zaak. Wij mogen
echter gelooven dat zij slechts vergulding en verzilvering
bedoelden, te meer omdat men in dien tijd over de alchemie nog als over de verfkunst sprak.
In 't algemeen echter vinden wij evenwel uit dien
tijd slechts enkele sporen van alchemisten; eerst met
de komst der Arabieren in Europa begint de eigenlijke
"eeuw der alchemie."
De Arabieren die onder Tarik in Spanje kwamen,
waren niet meer die verachters van alle wetenschap,
welke met dweepzuchtigen ijver de bibliotheek te Alexandrie verbrand hadden, omdat er in de boeken stond
wat ook in den Koran staat, en dan waren zij overbodig; of er stond iets in de boeken wat niet in den
Koran staat, en dan waren zij schadelijk. De Arabieren
die zich in Spanje vestigden, waren zoo beschaafd als
de wereld sedert den bloeitijd van Rome en Athene
niet gekend had, en in dien tijd was Spanje de kweekplaats der wetenschap: van Cordova en Salamanca
straalde toenmaals het licht uit 't welk de menschheid
op het pad der wetenschap voorlichtte.
Maar juist bij de wetenschappelijke studien op het
veld der scheikunde wreekte zich de ver bran ding van
de bibliotheek te Alexandrie. Met haar waren bijna alle
zekere berichten over de kennis van de oude Egyptenaren op dit gebied verloren gegaan, en men wist nog
slechts van hooren zeggen dat zij dit of dat gemaakt
hadden. Onder die overleveringenfigureerde ook deze,
dat de Egyptenaren goud gemaakt hadden. Waarschijnlijk waren het op goud gelijkende allooien, of wel verguldingen en verzilveringen die daarmede bedoeld werden,
maar de Arabieren namen het naar den letter op, en
streefden om het zelfde doel te bereiken ; en dat zij het
ernstig meenden, blijkt hieruit dat wij in een van hun
geschriften lezen : "Niet de kleur alleen, maar het gezamenlijke van alle eigenschappen bewijst of men werkelijk goud heeft."
( Wordt vervolgd.)

LIEBFRAUENMILCH

Deze bekende en algemeen zeer geachte rijnwijn wordt
in Rhein-Hessen van een riesling-druif gemaakt, die
rondom de kerk van het Liebfrauenstift te Worms op
den puingrond van de voormalige voorsteden, en in
den zoogenoemden Kapuzinergarten groeit. Hij draagt zijn
naam naar het bovengenoemde klooster. De Liebfrauenmilch is een wijn die zich meer door liefelijkheid dan
door vuur en kracht onderscheidt, en steeds een geringen aardachtigen bijsmaak heeft.

BE LIANEN IN BE BOSSCHEN VAN ZUIB-AMERIKA.

DE LIANEN IN DE BOSSCHEN VAN ZUID AMERIKA,

Het is in het algemeen een hoogst merkwaardig verschijnsel in de verspreiding en het leven der planten, dat
sommigen zich in grooten getale, en anderen zich hoogst
zeldzaam vertoonen. Velen gelijken op zwervers die
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veld bevindt, zal men de hemelsblauwe koornbloem,
Centaurea cyanus, de roodbloemige bolderik, Agrostenvma
githago, en de scharlaken papaver of klaproos, Papaver
rhoeas, zeker niet missen; en het is een merkwaardig
verschijnsel dat zij ook in wilden toestand, op de grieksche
bergen, in het zelfde gezelschap gevonden worden. Op
zonnige, opene plaatsen en wegen vindt men de wilde
pinksternakel en wilde cichorei, te gelijkertijd bloeiend

In de bossclien van Zuid-Amerika.

nergens een thuis hebben, en overal op wegen en velden
verspreid zijn. Zoo bijv. vele onkrniden. Anderen zijn zoo
onvruchtbaar dat het bestaan van hun geslacht dikwijls
slechts van eenige weinige individuen afhankelijk is. Velen
zijn echte kluizenaars, beminnen de eenzaamheid, diepe
stilte en schaduw. Anderen verkiezen als echte wereldburgers eene vroolijke gezelligheid. Waar zich een rogge1871.

en vruclitendragend, te gelijkertijd verdwijnend, getrouw
bijeen. Om de eikenboomen stijgt de klimop naar boven ,
terwijl de klokjeswinde den wilg, aan den oever der
beek, beklimt. In de oorspronkelijke bosschen tusschen
de keerkringen overtreffen talrijke slingergewassen of
lianen in zeldzaamheid van vorm en bloemenpracht niet
zelden de boomen, langs welke zij zich omhoog verhef11
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fen. Wij willen hier een hlik werpen in die hosschen zilie veel beteekenend Ct'po matador, moordenaarsslinwaar het plantenrijk zich nog in zijn oorspronkelijken gers, noemt. Het zijn rankachtige planten, die jong
langs de boomen des wouds omhoog klimmen, daarmede
toestand hevindt.
Wij kiezen Guiana uit, en nemen als gidsen daarbij gelijk oud worden, en er dikwijls hun leven mede eindiSchomburgk en anderen. Hoog boven alle boomen verheft gen. "Het is", zegt Burmeister, "een der verraszich de majestueusche Mora, een reusachtige vorm uit senclste verschijnselen die er kunnen bestaan. Men bede familie der Mimoseen, met hare in donker loof ver- speurt twee even zware, dikke boomstammen, waarscholen takken. Op haar volgt een reusachtige laurier- van de een met een zuiver cilindervormigen stam op
boom, de Sienciballi der Indianen, welks hout men stevige wortels rustende, zich loodrecht uit den grond
tot scheepstimmerhout gebruikt. Even als een kurketrek- tot eene hoogte van 20 tot 30 meter verheft, terwijl
ker sluit de wilde wingert, het bindtouw der volk- de andere, slechts naar eene zijde verbreed, en hoi naar
planters, om de stammen der hoogste boomen heen, en den stam gevormd, waarom hij zich gesloten heeft, op
hangt weder tot den grond af, gelijk een kabeltouw in dunne wortelen hoog boven den grond zwevende, zich
elkander gedraaid. Den grond bereikt hebbende, maakt met moeite schijnt omhoog te houden, en, als moest hij
het op nieuw wortels, en beveiligt dus de hooge boomen naar beneden vallen, op verschillende hoogten met vele
tegen de woede der vernielende stormen, die, zooals ringen den buurman tot zich trekt. De ringen zijn gebekend is, vooral in West Indie eene vreeselijke kracht heel gesloten; hunne uiteinden gaan niet over elkander
ontwikkelen. Op de buitenste takken der reusachtige heen, maar loopen geheel in elkander; zij ontspruiten
Mora hecht zich als gast de wilde vijgeboom , die zijn ieder afzonderlijk op gelijke hoogten van den stam, hechvoedsel uit het sap der Mora trekt. Maar ook hij wordt ten zich nauw aan den anderen stam totdat zij elkander
door de opschietende takken van den wilden wingert ontmoeten, en geheel in elkander groeien ten gevolge
geheel overdekt. Eindelijk omringen scharlakenroode en der onophoudelijke drukking der uiteinden tegen elkanschitterend witte passie- en lianenbloemen als guirlanden der, waardoor de bast vernield wordt. Gedurende langen
het donkergroene loof. Als in een tuin woekeren Orchi- tijd blijven de boomen in welige kracht naast elkander
deen, met prachtige , dikwijls vreemd gevormde bloemen , voortgroeien, hunne kruincn , verschillend zoowel in bladop de stammen der boomen. Alles tracht zich te baden in het vorm als in kleur, door elkander gevlochten, zoodat
zonnelicht. In het dichte oorspronkelijke bosch staat stam niemand ze meer van elkander kan onderscheiden. Einnaast stam, meestal van reusachtige grootte. Deze ver- delijk bezwijkt de omklemde stam, daar deze vaste omhevene natuur duldt bij zulke majestueuze voorwerpen strengeling den omloop zijner sappen belemmert, voor
niets dwergachtigs. Daarom is er geen kreupelhout, geen den vreeselijken vijand, die als een zwakke vriend steun
mos, geen korstmos in het donkere bosch, welks bij hem gezocht heeft. De kruin verwelkt, de eene tak
grond slechts door een zeer fiauw licht beschenen wordt, sterft na den anderen, en de inoordenaar — de slingerhetwelk de verbeelding veel levendiger treft dan het plant — klimt voort, totdat de laatste bladeren en takken
schitterendste licht. De verhevene bertholletia, Berthol- van den doodgeklemden stam afgevallen zijn. Zoo staan
letia excelsa, verheft zich 20 tot 30 meter hoog, haren zij dan daar, de levende steunend op den doode, en hem
naam met eere dragend, aan de kruin prijkend met nog altijd in zijne armen sluitend; een treffend beeld,
tallooze noten. Deze kokosachtige vruchten zijn de be- zoolang men niet weet, dat de dood van den eenen juist
kleedsels der ook in Europa welbekende kokeleko-noten, wel- het gevolg van de verderfelijke vriendschap van dien
ker amandelachtig zoete kern tot voedsel voor een menigte levende was, die den geliefden doode in de armen
apen dient. Op den grond hoopen zich door het voort- drukt ten einde zich van zijne krachten des te ongestoorder
durend verrotten van omgevallen stammen dikke lagen te kunnen bedienen. Maar ook hij zal zijn verdiend lot
vruchtbare teelaarde opeen, dikwijls zoo van water niet ontgaan, de overwonnen stam, door een spoedig bedoordrongen, dat de reiziger er diep inzakt. Eene derf aangetast, is eindelijk omgevallen, en nu staat
broeiende warmte bevordert de ontbinding. Alles breidt de sluipmoordenaar, in scheeve richting, tegen naburige
zich in de hoogte en breedte uit, en slingert zich kruinen leunend, in het sombere duister der bosschen
door elkander. Een enkele boom is toereikend om met daar alleen." Het is alsof wij in den schijnbaar zoo vreeclzijne woekerplanten en kleine dieren wereld den natuur- zamen plantenstaat veel wedervinden, wat ook cle menonderzoeker dagen lang bezig te houden. Slechts met de schelijke maatschappij zoo gruwzaam kenmerkt.
grootste moeite, en met behulp van een schietgeweer,
De stammen van vele tropische lianen nemen dikwerf
gelukt het den natuuronderzoeker de zeldzame bloem zeer merkwaardige vormen aan. In het algemeen gebeurt
van een zeldzamen boom of slingergewas meester te het in de keerkringslanden niet zelden dat de stam van
worden. In dezen warrelklomp van slingers en strikken een boom naar alle kanten tafelvormige uitwassen vormt.
mist het oog het vermogen om het dichte struikgewas "Dikwijls", zegt Zollinger, "snijdt men uit deze tafelte ontraadselen. Zeer wonderlijk, ja bijna huiveringwek
vormige uitwassen geheele schijven voor wagenwielen en
kend vertoonen zich de slingergewassen die men in Bra- zeer groote tafelbladen. Beneden aan den grond geven

E LIANEN IN

E BOSSCHEN VAN ZUI-AMERIKA.

83

zij aan den stam een geweldigen omvang, waarbij even- beide vormen werkelijk van elkander. Eene slingerplant
wel tusschen twee uitwassen diepe kerven bestaan. Indien maakt bij haar omhoog klimmen eene tweeledige bewezulk een boom moet geveld worden, geschiedt dat ging; zij draait om zich zelve heen en om den stam.
gewoonlijk hoog boven den grond, waar de uit- Dit laatste geschiedt nu eens rechts, dan links, soms
wassen ophouden, en de stam zijne ronde gedaante ook, zooals bij het bitterzoet, bij verschillende individuen
verkrijgt. Dergelijke stammen vindt men veel onder naar beide kanten; de geheele stam neemt aan deze beStercidiaceen, Buttneriaceen, en vele andere familien."weging deel. Niet zoo bij de klimplanten. Hier kan de
Eens mat Zollinger den omvang van een Pterocymbium , enrank uit alle deelen van de plant, uit een twijg, den
bevond dat hij 65 fransche voeten bedroeg. Ook de wortel, een blad of een bloemsteel voortkomen. Zij maakt
wolboom , Bombctw, levert dit verschijnsel op. Zij hebben slechts eene draaiing om het voorwerp, waaraan zij zich
dikwijls zulk eene menigte uitwassen van grooten om- vasthecht, en slingert zich onregelmatig nu eens rechts,
vang , dat zij daardoor het voorkomen krijgen alsof zij dan eens links. Zoo is het bijv. met de heggerank, Bryonia.
voorzien waren van eene menigte holten. Dikwijls zijn Eene derde klasse der klimmende gewassen zijn die , welke
zij zoo groot, dat een volwassen mensch zich daarin niet door middel eener spiraalvormige slingering om den
gemakkelijk kan verbergen. In Suriname komt deze vorm moederstam heenwinden, maar door middel van hechtaan de negers zoo zonderling voor, dat zij er bij aan wortels langzamerhand omhoog klimmen. Daarom kan
hunne godin Gran dm am a (Grootmoeder) oiferen. Zoo men bijv. van het klimop niet zeggen, dat het een slinis het ook met de lianen, maar. daar hunne stammen gerplant is; het is eene klimplant die als een
in den vorm van touwen zijn, op een veel zwakkere duizendpoot met zijne wortelen zich vastklemt en omwijze. Daardoor verkrijgen zij eenen veelzijdigen, meestal hoog verheft. Tot deze drie klassen behooren al die gevierhoekigen vorm. Nog vreemder wordt hun voorkomen wassen waaraan men vroeger in het algemeen den naam
daardoor, dat zij op de doorsnede de zonderlingste groeven van slingerplanten gaf. Maar vatten wij dit woord in eene
en spleten vertoonen, en , daar de bast dikwijls in de nauwere beteekenis op, dan moeten daaronder alleen zulke
verschillende hoeken door de houtmassa dringt, eenmozaik- planten verstaan worden die zich met haren geheelen
achtig voorkomen aannemen.
stam spiraalvormig omhoog slingeren. Zij behooren tot
Natuurlijk oefenen zulke lianen een geheel anderen de wezenlijke bestanddeelen van de natuurlijke bosschen
invloed op het voorkomen der natuur, dan slinger- in de keerkringslanden, en worden in de gematigde
gewassen met ronde stengels, en wij bezitten in onze luchtstreken door de hop en de winde vertegenwoordigd.
luchtstreek niets dat met dezen vorm kan vergeleken
worden. Alleen bij clen bij ons uit Carolina ingevoerden Cuh/cantJius jlorklus groeit soms de bast
NACHTVLINDERS
eenigszins door het hout heen. Ook cle wijze waarop
In den loop van het vorige jaar hebben wij in ons
zij zich aan cle boomen hechten, moet eene zeer verschillende uitwerking hebben. Eene klimplant die zich, tijdschrift eenige soorten van vlinders beschouwd. Wij
gelijk het klimop, vast aan den boom hecht, geeft daar- hebben ons toen wegens gebrek aan ruimte moeten beaan eene versierde oppervlakte; vrij zich omhoog slinge- palen tot de zoogenoemde dagvlinders, of liever tot de
rende lianen geven daarentegen iets meer ongedwongens vlinders welker vleugels in rust opgericht zijn en tegen
aan de boomen, en onze dichters zijn dus niet zeer te elkander aan liggen, welker sprieten met een knopje
prijzen dat zij het vasthechtende klimop juist als zin- eindigen , en welker ondervleugels volkomen los zijn van
nebeeld van het vrouwelijke geslacht voorstellen. Het heeft de boven vleugels. Wij willen thans eenige andere famivoor ons iets van een wanhopige die zich hartstochte- licin en soorten van die schoone insekten bespreken, en
lijk aan iets vastklemt. Daarentegen stellen de meer wel eenige soorten die men tot de avond- ofnachtvlinvrije vormen ons het meer vrouwelijke beeld voor oogen d e r s rekent, ofschoon die namen, gelijk wij vroeger reeds
van kalm vertrouwen; de hop, en nog liever de wingert, gezegd hebben, zeer ongepast zijn. Immers sommige
is een veel passender zinnebeeld voor de uitdrukking van soorten van deze vlinders vliegen wel degelijk bij dag
het vrouwelijke karakter. Hoe vrijer zich een liaan om als de zon schijnt, anderen in de avond- of morgenden stam slingert, des te vrijer moet ook deze zelf ons schemering, en weer anderen bij nacht. De sprieten van
voorkomen; en omgekeerd, waar de klimop zich als het de meeste nacht- en avondvlinders verschillen zeer van
ware in zijn vleesch en bloed indringt, moet de stam die der dagvlinders. Bovendien zijn hunne ondervleugels
ons den schijn hebben van een lijder die onwillens zich aan de bovenvleugels verbonden door een soort van haartje
aan zijn lot onderwerpt. Boven hebben wij reeds bij den of haakje, gezeten aan den basis der ondervleugels, en
Cipo matador of moordenaarsslinger van Brazilie gezien, 't welk valt in een ringetje dat aan den basis der
waartoe zulk eene vastklemmende vriendschap leidt. In bovenvleugels gevonden wordt. Door die inrichting staan de
het gewone leven maakt men geen verschil tusschen klim- beide vleugels dus steeds met elkander in verband. Door dat
en slingerplanten; wetenschappelijk genomen, verschillen stijve haartje te verwijderen, maakt men de vlucht van den
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vlinder wel niet onmogelijk, maar hij vliegt dan minder snel lucht voor een bloem stil staan. Geen zijner pootjes
en minder langdurig, meer on zeker en waggelend.
raakt de bloem aan; zijne sprietjes zijn vooruitgestoken,
Het geslacht Sphinx bevat eenige zeer groote en fraaie en zijn buitengemeen lange snuit puurt honig uit de kelk der
nachtvlinders, waarvan wij hier een paar willen bespreken. bloem. Zoo staat hij eene poos zwevend in de lucht, en
Het is naar aanleiding van de gewone zittende hou- als een bliksemstraal verspringt hij naar eene andere
ding dezer rups, dat de naam Sphinx aan het geheele bloem, waar hij even zeer zwevende voor blijft toegeslacht gegeven is. De kop en vier voorste ringen zijn ven. Als eene gedachte verschijnt hij, drinkt uit
een aantal bloemen, en
rechtstandig opgericht, en
Kb. 2.
dit geeft het dier eenige
verdwijnt. Hoe gepast is
(doch zeer geringe) gelijde naam o n r u s t aan
kenis met de egyptische
deze en verwante vlinders
beelden die onder den
gegeven! Bates verhaalt
naam van Sphinx bekend
in zijne reis langs de
zijn.
Amazone-rivier, dat alDie houding van deze
daar in Zuid-Amerika een
rnpsen is voorgesteld in
dergelijke vlinder voorfig 1. de rups van den
komt, die in gezelschap
me ekr ap vlin der,
van colibritjes de bloemen
Macroglossa stellatarum.
bezoekt, en dat beide dieDeze rups leeft op de meeren de zelfde vlugheid en
krap, en bovendien ook
de zelfde levenswijze vernog op andere planten,
toonen , zoodat, daar beizooals walstroo en kleefden ook nog ongeveer van
kruid, die beiden algede zelfde grootte zijn , het
meen genoeg voorkomen.
hem dikwijls gebeurd is dat
De rups is groen of roodhij met een slag van zijn
bruin van kleur, wordt
kapellennet te gelijk eenige
tegen het verpoppen paars
onrusten en colibris ving.
met witte stippen en twee
De overeenkomst tusschen
I)e meekrap vlinder.
witte langstrepen aan webeide dieren is zoo groot,
derzijde; het hoorntje
dat zelfs de scherpzinnige
Ms. 8.
Fig. 5.

De olifantsvlinder.

is recht, groenachtig blauw, aan de punten roodbruin.
De vlinder van deze rups, fig. 2, is een ylinder die
in sommige jaren in groote hoeveelheid voorkomt, en
dan de aandacht trekt door zijne eigenaardige bewegingen. De donkerbruine vlinder met bijna zwarte bovenen roestkleurige ondervleugels, wiens achterlijf met een
breed, zwart- en wit-bont vischstaartje versierd is,
zwiert in snelle vaart door de lucht, en blijft plotseling,
ongeloofelijk snel met de vleugeltjes trillende, in de

De pauwoognachtvlinder.

waarnemers, wier zintuigen zoo bijzonder gevoelig zijn,
de Indianen, er door bedrogen worden.
Een groote rups, die van den olifantsvlinder,
Deilephila etyenor, wiens pop in fig. 4 , en wiens vlinder
in fig. 5 is afgebeeld, is voorgesteld in fig. 3. Deze
rups is een opmerkelijk voorbeeld van het veranderen
van voedsel 't welk sommige dieren doen. De rups van
den grooten doodshoofdvlinder, Aclierontia citropos, die thans van aardappelbladeren leeft, heeft voor-
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heen in ons werelddeel op de jasmijn geleefd, en is na en paarse strepen over het lijf en de vleugels, witten
de invoering van de aardappelplant daarop overgegaan, binnenrand der voorvleugels, en zwarten basis der achterzoodat men haar tegenwoordig wel op het laatste, maar vleugels.
niet meer op het eerste gewas aantreft. De verandering
Een rups die veel overeenkomst heeft met de juist bevan voedsel heeft overigens op het dier zelf geen invloed schrevene is de 1 i g u s t e r p ij 1 s t a a r t,fig. 6, die op ligusgeoefend, gelijk een
ter, syringen en esschen
Kg. 11
Darwinist zeker zou
leeft. Zij is fraai aperwachten. lets derpelgroen van kleur,
elijks heeft men ook
heeft aan de zijden
waargenomen bij de
van den kop twee zwarte
rups van den olifantslangstrepen, en langs
vlinder. Deze heeft zich
de zijden van het lieene eeuw geleden en
chaam zeven schuins
iets later altijd gevoed
loopende half paarse,
met het loof van den
half witte strepen, die
wingert; doch tegenaan de onderzijde bowoordig wordt zij meer
ven de pooten in drie
op allerlei varieteiten
of vier witte stippeltjes
van de zoo druk geuitloopen; op den laatkweekte Fuchsia coccisten ring staat een
nea aangetroffen. Miskromme hoorn , van boschien is de overgang
ven zwart, van onder
van het eene gewas
geel, terwijl deranden
tot het andere gemaakt
harer luchtgaten orandoor Epilobium angusjekleurig zijn.
De processierups.
tifoliwn, waarop Sepp
Om tot pop te verande rups afbeeldt. In
deren, kruipen deze rupFriesland, vooral in den omtrek van Leeuwarden, komt deze sen even als die van den doodshoofdvlinder in den grond,
rups veel voor, ten minste een dertigtal jaren geleden en maken aldaar een ruime holte waarin de pop zich zeer gewas dat het geval, niet op den wijngaard of op fuch- makkelijk kan keeren en wenden. De pop is donkerbruin van
kleur, vertoont zeer duidelijk de sprieten, pooten en
sia's, maar op het kleefkruid tusschen het riet.
Deze rups is aardbruin, heeft een zeer kleinen kop vleugels van den aanstaanden vlinder op de borst geen de drie eerste ringen smal, doch gaande weg in plooid, langs elkander gestrekt, en met afzonderlijke
breedte toenemende, zoodat het voorste gedeelte van scheeden bedekt, ofschoon zij evenwel niet van het lijf
Kg. 3.

De rups van den olifantsvlinder.

liet lijf iets snuitachtigs heeft in uiterlijk, 't geen verklaring geeft van den hollandschen naam olifant
en den franschen chenille cochonne. Op den 4den
en 5<ien ring van het lichaam ziet men aan wederzijde
eene wit gekleurde oogvormige vlek, en op den laatsten
ring een klein gekromd staartje, vanwaar een smal wit
streepje zich aan beide zijden van het lijf uitstrekt.
De verpopping geschiedt in de aarde, de pop is ook
bruin; de vlinder is fraai olijfkleurig met rozenroode

Kg. 6.

De rups van den ligusterpijlstaart.

afgescheiden zijn.
De sphinx van den oleander leeft op de genoemde plant in Afrika, Spanje, Italie en Griekenland. De
vlinder vliegt zeer krachtig, en, door luchtstroomen geholpen, komt hij soms in Midden-Europa en zelfs wel
eens in Engeland aan, en legt dan zijn eieren op de
oleanders in de tuinen. De rupsen die uit die eieren
voortkomen, worden wel vlinders, maar dezen zijn te zwak
om zich voort te planten.

86

NACHT VLINDERS.

De zijde van de poppen der soorten van pauwoogDe sphinx van cl e n wolfs in elk heeft een
rups welker huid als gevernisd is met gele en roode n acht vlinders, Saturnia, die in Europa voorkomen,
strepen. Den vlinder zien wij afgebeeld in fig. 7. De zijn onbruikbaar om de samenstelling van het cocon,
jonge rupsen van de bovenbeschrevene soorten van het 'twelk dit eigenaardige heeft dat het aan eene zijde
Fig. 1.

Rups van den meekrapvlinder.

10.

Cocon \an den jmu»\oognachtvlinder.

geslacht JJeilephila verwisselen onderscheidene malen vanopen is, doch wederom afge sloten met een cirkel van
veerkrachtige vezels, welke zoodanig met de uiteinden
huid eer zij zich verpoppen, en eten de afgestroopte
naar elkander toeloopen dat zij den vlinder wel vergunhuid op.
De vlinders die wij tot nu genoemd hebben, zijn dag- nen naar buiten, maar geen ander insect naar binnen
te kruipen. Zie den
of schemeringvlinders;
Fig.
vlinder van Saturnia
zij hebben geknopte,
pyri
infig. 8 , de rups
knodsvormige of prisfig.
9 en het cocon
in
matische sprieten ; wij
in fig. 10 afgebeeld.
zullen nu nog eenige
De cocons van de
soorten opnoemen, die
zoogenoemde
b e e ralien, zoo zij uit eirupsen
en
van
eenigen aandrang vliegen,
ge
andere
soorten
zijn
het bij nacht doen,
gevuld
met
de
haren
en wier sprieten of
dier rupsen , welke voor
gekamd of draadvorhet bloote oog eenvoumig zijn.
dig en ongetakt zijn,
Hiertoe behoort voordoch onder den mial het geslacht Bomkroskoop bezien, getakt
byx. In vlindertoestand
schijnen of ten minste
eten zij niet, en leDe wolfsmelkvlinder. bdleuhila qatii,
geheel
bezet met stekelven slechts eenige dagen
om voor de voortplanting te zorgen. De rupsen van deze tjes, waarmede zij in cle huid der hand die hen aanraakt,
familie zijn vooral de voortbrengers van zijde, daar zij blijven steken. Voeg daarbij dat zij zeer gemakkelijk
zich in een zijdeachtige cocon verpoppen. De eerste plaats af breken, en het aantal daardoor schijnbaar vermenigvulzou dus hier toekomen aan den zijdeworm, Sericaria digd wordt; men zal dan lichtelijk bcgrijpen dat de afmori, doch deze hebben wij in den eersten jaargang gebrokene haartjes met hunne stekeltjes in de huid blijven
van dit tijdschrift reeds uitvoerig beschreven, en zullen zitten, waar zij eerst eene kriebeling veroorzaken , en
later, als zij door de hand dieper ingewreven worden,
dat dus niet herhalen.
Ofschoon ook hier te lande eenige rupsen zijde spin- ontsteking kunnen te weeg brengen.
nen, zijn de meesten dier cocons om de eene of andere
reden onbruikbaar; zij kunnen bijv. niet afgehaspeld
worden, of zij zitten vol van de stekelige haren der
rups, die, met de menschelijke huid in aanraking komende, aldaar eene min of meer belangrijke ontsteking
veroorzaken. Waarschijnlijk zou de bruikbaarste zijde die
zijn van de ringelrups, Bombyx neustria, welker
eitjes in ringen om de takjes worden gelegd, welker lichaam zoo aardig in de lengte wit, rood, blauw en zwart
gestreept is, de rups eindelijk die in den voorzomer van
1869 in Gelderland en Utrecht bij millioenen aan te
treffen was.

Dit is voornamelijk het geval met de processie-rups,
een der meest gezellige rupsen, die men nimmer alleen
maar steeds in grooten getale bij elkander vindt. Men
ziet in defiguur 11 op biz. 85 daarvan eenigen in een
nest, en anderen op den stam van een boom bijeen.
De rups is aan buik en zijden bijna wit met gele
wratjes, op den rug grijs met fluweelzwarte ovale vlekken, mede omzet met gele wratjes. Uit elk van deze
wratjes komt een bosje krijtwitte lange haren. Verschillende verhalen bestaan er omtrent schromelijke ontstekingen veroorzaakt door het op bloote armen of lials
vallen van een nest, doorweven met die haren.
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Den naam van processie-rupsen verkregen deze dieren |
naar aanleiding van de zonderlinge tochten die zij
elken morgen en elken avond ondernemen. Zij leven op
eikenboomen op welker stam zij dicht bij den wortel een
groot nest spinnen, waarin de geheele colonie, soms
600 individuen sterk, overdag rust. Dit nest is grauw
van kleur,- en heeft slechts eene opening, boven aan.
Met zonsondergang verlaten alle rupsen het nest om
gedurende den nacht op de bladeren haar voedsel tot
zich te nemen. De wijze waarop zij langs den stam naar
boven kruipen, is het best te vergelijken bij het voortgaan
Fig. 4.

De pop van den olifantsvlinder.

van een regiment infanterie. Altijd gaat een rups
voorop, haar volgt kop aan staart een tweede, daarna
weder eene en zoo voorts, tot er twee naast elkander
komen ; dan volgen er eerst eenigen tijd twee, vervolFig. 9.

witte of vuilgele ondervleugels, en een donkerbruin welgevuld pluimpje aan het achterlijf. In Noord-Brabant
en Gelderland komt hij nu en dan in groot aantal voor.
Daar deze vlinders uit poppen te voorschijn komen,
die alien in een en het zelfde spinsel en dus dicht bij
elkander ingesponnen liggen, behoeven zij weinig moeite
te doen om elkander ter wille van het huwelijk op te
zoeken. Wanneer de rupsen in hare jeugd reeds van elkander afdwalen en in gevorderden leeftijd die vagabondsgewoonte blijven volhouden, liggen de spinsels dikwijls
zeer ver van elkander en zoodanig verspreid dat het
voor de uitgekomen vlinders moeielijk is elkanders spoor
te vinden. Nu zijn er onder de familie der spinners
soorten, wier wijfjes, zeer dik van lichaam en log van
bewegingen, geene ware vleugels bezitten, in staat om
haar boven de planten en struiken te verheffen, wier
vliegwerktuigen zich tot vleugelstompjes bepalen, en die
derhalve ten allerhoogste de uiterste toppen van takjes
en twijgen kunnen beklimmen, en daar moeten wachten
totdat de man haar opzoekt. Men begrijpt dat het niet zeer
waarschijnlijk is dat de mannetjes juist op die wachtende wijfjes stooten zonder aanwijzing. Wie geeft haar
die ? Een ons tot heden onbekend zintuig, een zintuig
waarvan wij ons geen recht denkbeeld kunnen vormen,
maar waarvan wij de werking bespeuren. Het is vooral
bij deze soorten met opgevleugelde wijfjes, dat vaak
parthenogenesis is waargenomen.

KITTELEN-

Het kittelen of de kitteling is een gewaarwording door de zenuwen van de huid, die eenige overeenkomst heeft met het jeuken. Kitteling wordt opgewekt
door een lichte, overheen strijkende aanraking van de
opperhuid, die1, als zij lang voortgezet wordt, bij gevoelige personen maken kan dat zij een krampachtigen toestand van de willekeurige spiervezels van het middenrif
bekomen, een zoogenoemde krampachtige lach, of van
andere spiergroepen, en zelfs algemeene krampen. Het
meest zijn voor deze gewaarwordingen vatbaar die deelen
der huid waar de tastzenuwen slechts door een dunne
opperhuid zijn bedekt, zooals in den handpalm, in den
De rups van den pauwoognaelitvlinder.
oksel, in de kniekuil, aan de voetzolen enz. De kittegens drie, dan vier, dan vijf, dan zes, als in eene ling is voor vele menschen in 't begin aangenaam, maar
processie. Daarop neemt het getal van naast elkander kan niet lang verdragen worden zonder onaangenaam te
gaanden weder langzaam af, zoodat de optocht in breedte worden. De gevoeligheid voor kitteling is bij vrouwen en
afnemende, na een paar, weder met een achter een ein- kinderen veelal grooter dan bij mannen. Sommige zoogedigt. Staat de voorste raps stil, dan houdt de geheele noemd kittelige menschen hebben die gevoeligheid in
trein stil; gaat de voorste door, dan volgen terstond hooge mate. Een lang voortgezet kittelen, vooral aan
alien. Men zoude meenen dat er een electrieke schok de roetzolen, kan door zenuwoverprikkeling en daardoor
gegeven werd; want neemt men plotseling eene enkele ontstane stuipen en kramptrekkingen den dood veroorzarups uit de processie, dan staat op het zelfde oogen- ken. Echter wordt het kittelen. de titillatio, ook door
den geneesheer in sommige gevallen gedaan, namelijk
blik de geheele op die rups volgende optocht stil.
De vlinder uit deze rups is grijs of grauw van voor- door met een penneveer sommige deelen te prikkelen om
vleugels met bruine of vaalzwarte dwarsbanden, vuil- daardoor spierbeweging in sommige organen, bij voorbeeld
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in de ademhalingswerktuigen, op te wekken. Zoo kittelt
men het slijmvlies van den neus om niezen, van de luchtpijp om hoesten, van den slokdarm om braken op te
wekken. Men neemt dit middel te baat, bij voorbeeld
bij schijndood, om ademhalingsbewegingen op te wekken, of als er een vreemd lichaam in de neusholte, de
lnchtpijp of den slokdarm gezeten is, 't welk dan soms
daardoor er weder uitgeworpen wordt, en ook bij vergiftigingen, als men geen ander braakmiddel schielijk
bij de hand heeft.
DE TUNNEL DOOR DEN MONT

CENIS-

De gedachte om een tunnel van bijna 2 duitsche
mijlen lengte door een rotswand te boren, stond stil
voor de nog grootere om aan beide einden van den te
boren tunnel een machine te maken, welks kracht voortgeleid kon worden, zoodat zij werken bleef als de boor
hoe langer hoe verder in den rotsmuur drong. De machine aan de eindpunten moest een drijfkracht bezitten,
die nog werkte als de boor reeds het middenpunt van
den tunnel naderde.
Stoom zoover in buizen te leiden, is onmogelijk, daar
hij. op eenigen afstand van den stoomketel afkoelt, en
zich weder in water verandert. Een stoommachine in
den berg op te stuwen, was onmogelijk, wijl de rook en
de damp binnen die van de buitenlucht zoo ver verwijderde ruimte, de arbeiders zouden hebben doen stikken
en verdrinken. Door raderwerk, drijfriemen of kettingen
op zulk een grooten afstand te willen werken, is een
avontuurlijke gedachte die slechts in het brein kon opkomen van een onkundige, die geen begrip van de wrijving heeft. Eerder ware het te denken om water in een
buis zoover naar binnen te leiden om daar de boormachine te drijven, als men slechts in staat was, vooreerst om daartoe water genoeg te krijgen, ten tweede
om dit van een voldoende hoogte te kunnen aanvoeren, en
ten derde om het weder uit den tunnel te verwijderen
zonder ontzaglijke kosten, zonder kracht- en tijdverlies. Men moest zijn toevlucht nemen tot een andere
kracht, namelijk tot die van samengeperste lucht, een
kracht die men zonder groote kosten in buizen kan
voortleiden, en op zeer ver verwijderde punten kan laten
werken.
De voornaamste zaak was dus een machine te maken
die, aan beide ingangen van den tunnel geplaatst, de
lucht in buizen samenperste, en door die samengeperste
lucht op elken afstand werkte op de altijd voortschrijdende boormachine. Die boormachine moest lange
stalen boren al ronddraaiende in het gesteente drijven,
en tevens een waterstraal in het boorgat spuiten, om de
punt van den boor af te koelen. Die machine moest
verplaatsbaar zijn, en snel en zeker werken, opdat men
de geboorde gaten met buskruit kon vullen, 't welk,
ontstoken wordende, het gesteente deed springen. 't Spreekt

van zelf dat gedurende het springen de boormachine
met alle werklieden verwijderd moesten worden. De
samengeperste lucht die de machine in werking bracht,
verschafte bovendien nog een groot voordeel door den
kruitdamp te verwijderen en versche lucht in den tunnel
te brengen, zoodat kort na elke ontploffing het boren
weer kon beginnen.
De arbeid aan dezen 12220 meter langen tunnel vorderde in het eerst langzaam, en ging slechts sneller
voort toen de noodige verbeteringen aan de boormachinb
waren aangebracht. Het is belangrijk na te gaan dat,
in spijt van den toenemenden afstand en de toenemende
moeielijkheden bij het werk, die voortgang telken jare
toegenomen is. Sedert het aanvangen van het machinale
boren, toen er reeds 1553 meter door andere middelen
geboord waren, zijn de uitkomsten als volgt geweest :
1862
1863
1864
1865
1866
1867

643 meter
802 „
1087 „
1223 „
1024 „
1512 „

Aan de noordzijde waren de werkzaamheden een geheel jaar ten achteren bij die aan de zuidzijde, 't welk
door den weerstand van een zeer harde kwartsbedding,
en door het daar latere begin van de mechanische boring
te verklaren is.
In 't laatst van 1868 bleven er nog slechts 4151
meter te doorboren over, en met reden was dus de afloop van het reuzenwerk in het laatst van 1870 te
verwachten, een verwachting die ook niet te leur gesteld
is, daar werkelijk, gelijk algemeen bekend is, op den
25 s t e n December van het vorige jaar de scheidsmuur
die twee landen scheidde, gevallen is voor de energie en
wetenschap van Franschen en Italian en. Jammer slechts
dat te dien tijde een afschuwelijke menschenslachterij op
groote schaal — dank zij de voorzienigheid van den
koning van Pruissen, die niet de Voorzienigheid der
Christenen is — Europa teisterde, en er dus geen
gelegenheid was om die groote en belangrijke gebeurtenis,
het doorboren van den Mont Cenis, feestelijk te vieren,
als een zaak die niet slechts voor Italie en Frankrijk,
maar ook voor de geheele menschheid van hoog belang is.

BRANDBAARHEID

VAN METAAL.

Zinksnippers branden als papier in een glas met
zuurstof; ijzer wordt gloeiend en verbrandt als het met
kwarts gewreven wordt, zooals de ouderwetsche vuurslag bewijst; koper, tin, antimonium en vele andere
metalen branden in een fornuis; en kalium en natrium
branden als zij op koud water worden geworpen.
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dag brengt de egel op eenzame plaatsen slapende door,
doch hij komt tegen den avond te voorschijn, en stroopt tot
den morgen rond. Tusschen dierlijk en plantaardig voedDe eg el, Erinaceus europaeus, behoort tot die groepsel maakt hij geen onderscheid; hij eet kikvorschen,
van verscheurende dieren , welke men insekteneters noemt, muizen, insekten, eieren, doch ook appelen , kersen ,
naar het voedsel 't welk zij bij voorkenr zoeken. Alle ; weegbreewortels , enz. Yolgens proeven, door Buckland geverscheurende dieren hebben in verhouding kleine, doch j daan , weet de egel zelfs slangen meester te worden, die
zeer scherpe snijtanden, en spitse, scherpe, kromme ; hij vervolgens opeet. Het is niet moeielijk een egel te
hoektanden. Aan de pooten hebben zij klauwvormige na- j temmen, en hem in de gevangenschap met geweekt brood
gels. Deze dieren leven alien van dierlijk voedsel. Meest ! en groente in het leven te houden. Niettegenstaande
alien hebben scherpe zintuigen, zijn wild, moedig en j zijne volkomene onschadelijkheid heeft het bijgeloof der
wreed, doch ook niet zelden te temmen. Weinigen leven j Engelschen hem toegeschreven dat hij 's nachts de inelk
en jagen in troepen. Men verdeelt deze orde in drie af- , uit den uier der koeien zoude zuigen. Een reeds door
deelingen: 1. der insektenetenden, Insectivora, iPlinius vertelde fabel wil, dat de egel vruchten zou
2. der vleeschetenden, Carnivora, en 3. der vin- ;wegdragen, door middel van er met den rug op te gaan
pootigen, Pinnipedia.
' liggen. zoodat de stekels in de vruchten zouden dringen. Die fabel wordt
De insekteneters
nog heden door
vormen eene zeer onsommigen geloofd.
derscheidene groep
Den winter brengt
onder de verscheude egel in een met
rende dieren. Hunne
gras en bladeren
kiezen hebben kroogevoerd en zelf genen met scherpe
maakt nest door. In
punten; de voeten
Juni en in Augustus
veelal vijf teenen
werpt het wijfje 4
met scherpe klautot 8 naakte, blinwen; de voorpooten
de, 5 centimeter
zijn meestal tot gralange jongen, die
ven geschikt, en
echter reeds na verworden in dat geval
loop van 24 uren
door sleutelbeendemet kleine stekels
ren gesteund. Zij
bedekt zijn. Die
loopen met den gestekels zijn in de
heelen voetzool op
huid bevestigd door
den grond. De meesmiddel van een
ten behooren tot de
knopje onder de
kleinere diersoorten,
De egel.
huid, terwijl de
en leven niet zelden
in holen in den grond, die zij zelven gegraven hebben. stekel zelve er door heen steekt. De stekel is derVelen brengen den winter in slaap door, zij leven van insek- wijze gebogen, dat hij rechtop staat als het dier zich
ten, wormen, slakken enz. en doen meer voordeel dan schade oprolt. Met slechts tot verdediging tegen vijanden, maar
in de huishouding der natuur. Tot deze groep behooren ook als beschutting voor beleedigingen door vallen, diede geslachten e g e 1, Erinaceus ; spits muis, Sorex ;nen die stekels: een egel laat zich gerustelijk van 3 tot
mol, Talpa; glansmol, Chrysochloris, en anderen. 5 meter hoogte naar beneden vallen; door dat de steDe egel heeft boven 6 , en onder 4 snijtanden, waarvan kels niet recht op de huid zijn ingeplant, breekt hunne
de twee middensten de langsten zijn. Boven aan weers- veerkrachtigheid den schok van den val. De beste hond
zijden 2 hoektanden, in de onderkaak 1, die zeer kort waagt het slechts eenmaal om een opgerolden egel aan
is. Boven 5, onder 4 kiezen. Het lichaam is van boven te tasten. Men zegt dat de vos op den egel watert ten
einde hem meester te worden; echter schijnt dit wel iets van
met stekels bezet, overigens borstelig van haar.
De egel is bijna over geheel Europa verspreid, be- een fabeltje te hebben; zeker is het, dat een in het water gehalve in de noordelijke gedeelten, en is ten gevolge van worpene egel zich terstond ontrolt. Eene hoogst opmerkelijke
zijne eigenaardige huidbedekking een van de meest be- eigenschap van den egel is datvergifhem niet schijnt aan te
kende dieren. Eene breede en lange huidspier richt de doen. Proeven, door.Lenz genomen, hebben geleerd dat hij
stekels op zoodra het dier zich samen rolt, dat alsdan spaansche vliegen in menigte verteert, ja zelfs kobalt,
gerust den aanval van andere dieren kan afwachten. Den opium, sublimaat enz. ongehinderd tot zich neemt.
DE
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er op, die de wereld verkondigde dat hij het groote
geheim had gevonden. Eerst vierhonderd jaar na Geber
(Vervolg van biz. 80.)
verschenen er weer alchemisten die de opmerkzaamheid der
wereld tot zich trokken, zoowel door hun proeven om goud
De eerste authentieke alchemistische schrijver is een te maken, als door hun wetenschappelijke ontwikkeling.
In 't eerst der dertiende eeuw leefde Adalbert von
Arabier, namelijk de geleerde Aboe-Moessa-Dsjafaral-Sofi, die te Sevilla woonde, en algemeen onder B o l l s t a d t , genaamd Albertus Magnus, monnik
den naam van Geber bekend is, zooals hij zich ook te Keulen, en later bisschop van Regensburg. Hij werd
op de titels van zijn in 't latijn geschrevene werken te dien tijde voor den grootsten geleerde der wereld genoeinde. Geber's denkbeelden over het goud maken, waren houden ; en dat zijn kunde zeer groot geweest moet zijn,
geenszins onwetenschappelijk. Hij leerde dat de metalen bewijst ons de achting die den eenvoudigen monnik door
samengestelde lichamen, en dat zwavel en kwik hunne hooggeplaatste lieden werd bewezen, ja de duitsche
hoofdbestanddeelen waren. Volgens hem bestond de kunst keizer zocht hem zelfs in zijn eel op, om van zijn weder metaalverandering slechts hierin dat men aan zeker tenschap nut te trekken. Kan het ons , bij de toenmalige
metaal het overtollige ontnemen of het ontbrekende bij- wereldbeschouwing, verwonderen dat het volk *t welk
voegen kon. En toch, niettegenstaande zijn groote kennis , de grooten der aarde naar de eel van den monnik zag
gaf Geber aanleiding om de alchemie op een weg te stroomen, in dezen een toovenaar en heksenmeester zag,
leiden, die tot kwakzalverij voert. In zijnen tijd gaf en dat er weldra allerlei wonderbare verhalen over zijne
men namelijk den naam van Magisterium aan de ver- kunststukken in omloop kwamen? Van die alien volgt
langde stof die alle lichamen in goud kon veranderen, hier slechts een, 't welk het aandenken van dat bezoek
des keizers bewaard heeft. Toen deze laatste, die even
en daar Geber herhaalde malen in zijne geschriften
spreekt van een stof die alle ziekten kon genezen, en te voren van een tocht naar Rome teruggekeerd was,
hij die stof ook Magisterium noemde, dichtte men hem Albertus in 't midden van den winter in zijn eel te
het gevoelen toe dat hij die beide eigenschappen aan Keulen bezocht, heeft deze, naar men beweert, hem bij
een en de zelfde stof toeschreef, en zoo ontstond kort de hand genomen, en hem gebracht in een tuin die de
na Geber's dood de meening dat er een stof was, die alle heerlijkste plekjes van Italie herinnerde. Zeker is het
ziekten kon genezen en alle lichamen in goud veranderen. dat deze Albertus Magnus een groot geleerde en een
De gevoelens over den aard van die stof waren voortreffelijk mensch was. Duidelijk zegt hij in zijn werk
toenmaals, zooals uit de geschriften van die dagen blijkt, over de alchemie: "ik heb gevonden dat de verandering
zeer verschillend. De een beschrijft haar als een rooden, in goud en zilver mogelijk is." Werd hij misschien door
glimmenden steen; de andere als een saffraangeel poeder; de kleur van de mogelijk gevondene allooien bedrogen ?
een derde noemt haar buigzaam en broos; een vierde Dit moeten wij aannemen, maar toch mogen wij niet
zegt het is een grauw onaanzienlijk poeder, enz. Even- verzwijgen dat Albertus Magnus het beproeven van goud
wel stemmen alien hierin overeen dat die stof, als men en zilver door oplossing kende.
Ongeveer gelijktijdig met Albertus Magnus leefde in
haar op gesmolten metaal werpt, het in goud verandert.
Die bewerking noemde men de projectie. Ook over Engeland een even groot geleerde, Roger Baco van
de uitvoering van die projectie bestonden verschillende Verulam, die als leeraar aan de universiteit van
meeningen. De een schreef voor dat de stof vrij, een Oxford in het laatst van de dertiende eeuw stierf. Ook
ander dat zij in was gewikkeld op het gesmoltene ol dezen schreef men allerlei tooverijen toe, en hij moest
smeltende metaal moest geworpen worden. Ook verschil- deswegens zelfs vervolgingen door het geestelijke gerecht
den de gevoelens over de werkzaamheid der zelfstandig- ondergaan. Ook hij, een man van ontwijfelbaar zeer
heid die nu eens ,,steen der wijzen" , dan weder ,,het groote kennis , spreekt met zekerheid over de verandering
groote magisterium", ook wel het ,,groote elixir" of de der metalen, wat evenwel geen wonder is, daar hij
,,roode tinctuur" genoemd werd; volgens den een was meende dat alle metalen uit zwavel en kwik bestonden ,
haar werking zeer bepaald, en kon zekere hoeveelheid en het onderlinge verschil slechts een gevolg was van
van die stof slechts zekere hoeveelheid metaal in goud de verschillende verhoudingen van de samenstellende
veranderen, en volgens anderen was de tinctuur in staat cleelen. Wat evenwel wonderbaar is, dat is de omstanelke verlangde hoeveelheid metaal te veranderen. Hoever digheicl dat hij de tinctuur de kracht toeschreef om
de meeningen in dit opzicht uiteenliepen , zullen wij straks alles te veranderen, en clat hij, als de eerste, die
zien bij de vermelding van eenige uitspraken der voor- kracht als een oneindige kracht beschouwde, zooals
blijkt uit zijn woorden : "het roode elixir verft (de uitdruknaamste alchemisten.
Na Geber, die in de negende eeuw leefde, verscheen king verven, in 't latijn tin.gere, vindt men zeer veel in
niet spoedig een alchemist wiens naam hier vermelding alchemistische geschriften om de verandering van een
verdient: de alchemisten werkten stilletjes voort, en onedel metaal in goud aan te duiden) in het oneindige,
hoopten hun doel te zullen bereiken, maar niemand trad en verandert alle metalen in goud."
DE A L C H E M I E
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Gelijktijdig met de beide genoemden leefde een uitstekend geleerde, Arnold Bacbuone, gewoonlijk V i 1lanovus geheeten, die, nadat hij uit zijn vaderland,
Spanje, als ketter en toovenaar verjaagd was, te Parijs
les gaf in de natuurwetenschappen. Maar ook daar en
te Montpellier vervolgden hem de kettergerichten, en
eerst in Sicilie vond hij, onder den zeer ontwikkelden
Frederik II van Arragon, rust en gelegenheid om zijne
studien voorttezetten. Ook hij twijfelde niet aan cle mogelijkheid der metaalverandering, en beweerde dat een
deel tinctuur niet meer dan honderd deelen metaal kon
veranderen. Maar hoewel hij als zeker aanneemt dat
men goud kan maken, maakt hij toch onderscheid tusschen het kunstige goud, het zoogenoemde philosofische
goud, en het natuurlijke goud, want hij zegt daar:
"ofschoon cle alchemisten de zelfstandigheid en de kleur
kunnen namaken, geven zij er toch niet de vroeger opgesomde goede eigenschappen aan van het echte goud."
Doch als hij dus aan den eenen kant de kracht van
den steen der wijzen lager stelt dan zijn tijdgenooten ,
aan den anderen kant schatte hij dien des te hooger,
daar hij de geneeskracht van dien steen zeer hoog stelt.
Drie gelijktijdig levende mannen van ontwijfelbaar
groote wetenschappelijke kundigheden hebben dus getuigenis afgelegd van het bestaan van den steen der wijzen,
van de mogelijkheid der metaalverandering. Waren zij
bedriegers? Zekerlijk niet; hun wetenschappelijke roem
laat zulk eene onderstelling niet toe. Zijn zij bedrogenen
geweest? Het is moeielijk dit te onderstellen van mannen die zoowel bewijzen hebben gegeven van hun geest
van waarneming en van hun gezond verstand, en echter
blijft er geen andere verklaring over.
Gemakkelijker valt ons die verklaring als wij den
grooten alchemist van de volgende eeuw, den Spanjaard
Raymundus Lullus, beschouwen. Deze man, wiens
geheele leven een rij van handelingen is, die getuigen
van zijn levendige phantasie, of, als men wil, van zijn
dweependen geloofsijver, zal ook wel dikwijls in zijn
wetenschappelijke beschouwingen door zijn phantasie misleid geworden zijn, en als hij verklaarde in staat te
zijn "de zee in goud te veranderen als zij van kwik
was," bewijst dat zeker niet de koele, onpartijdige beschouwingswijze die wij van een geleerde in wetenschappelijke zaken mogen verwachten. En toch zou het onbillijk zijn Lullus als een zwendelaar of zelfs als een
beclrieger aan te zien. Een man die van zijn vijf en
dertigste jaar tot in den hoogsten ouderdom slechts een
levensdoel heeft, namelijk de uitbreiding van den christelijken godsdienst in Afrika, die ontwijfelbaar zijn
alchemistisch goud slechts maken wilde om de kosten
van een kruistocht te betalen, en die, toen geen vorst
den oorlog met dat alchemistisch goud wilde ondernemen,
geheel alleen, als grijsaard van zeven en negentigjaar,
naar Algiers ging om het Christendom te prediken, waarbij
hij dood gesteenigd werd — zulk een man kan men
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voor een geestdrijver, voor een phantast, maar niet voor
een bedrieger en zwendelaar houden. Welke eigenschappen hij in zijn levendige verbeelding aan het groote
elixir toeschreef, blijkt uit de volgende plaats uit zijn
geschriften: "Neem", zegt hij, "van dit kostelijke geneesmiddel een stukje zoo groot als een boon, werp het
op duizend ons kwik, en dit zal in een rood poeder
veranderen. Yan dit poeder doet men een ons op duizend
ons kwik, die daardoor ook weder in een rood poeder
veranderen. Daarvan weder een ons op duizend ons kwik
geworpen, en alles wordt tot een geneesmiddel. Werp
hiervan een ons op duizend ons nieuw kwik, zoo wordt
het ook tot een geneesmiddel. Yan dit laatste geneesmiddel nogmaals een ons op duizend ons kwik, zoo
wordt alles in goud veranderd, dat beter is dan het
goud uit de bergen." Raymundus Lullus schatte alzoo
de kracht van den steen der wijzen zoo hoog dat een
stukje daarvan, zoo groot als een boon, duizend billioen pond kwik, dus ongeveer 625.000.000.000 centenaar in goud kon veranderen. Men ziet, de theorie van
de werking van de kleinste dosis is geen uitvinding van
onze homoeopathen: Raymundus Lullus heeft haar zeshonderd jaar geleden reeds gekend.
Na deze alchemisten, die niet slechts als adepten
— zoo noemt men diegenen welke het groote geheiin
zouden gevonden hebben — maar ook als groote geleerden in het geheugen der menschen voort leven,
volgt een rij van goudmakers van welke wij nauwelijks
iets anders weten als dat zij goud gemaakt hebben,
dat is beproefd hebben het te maken.
Onder dezen verdient vooral vermelding Nicolas
Flam el, een Franschman die door zijn kolossalen rijkdom de wereld verbaasde, en wiens nagelaten geschriften in zulk een beeldrijken stijl geschreven zijn, dat
zelfs de ervarenste verklaarders van alchemistische schriften hen niet kunnen ontcijferen. Yervolgens twee hollandsche geneeskundigen Isaac Hollandus en Jan
Isaac Hollandus, vader en zoon. Beiden beweren
den steen der wijzen gevonden te hebben, en zij vooral
hebben geen woorden genoeg om zijn geneeskracht te
prijzen. De eerste noemt zelfs de ziekten waarin hij hem
als geneesmiddel heeft gegeven, en zegt, wat de wijze
van gebruik betreft, dat men een stukje van dien steen
zoo groot als een tarwekorrel in wijn moet leggen, om
dien wijn aan de zieken te drinken geven. De werking
van den steen zal tot het hart doordringen, en zich
van het hart door alle vochten des lichaams verspreiden.
En ten slotte zegt hij: "Als echter een gezonde alle
weken dit middel neemt, blijft hij gezond tot het uur
hetwelk hem van God gesteld is." Dit laatste bewijst
dat er toen nog geen sprake was van de kracht van
den steen der wijzen om het leven eeuwigdurend te maken : dit denkbeeld ontstond eerst later, toen men de
kostelijke eigenschappen van den steen der wijzen zoo
hoog mogelijk trachtte op te voeren.
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Eerst in het begin der vijftiende eeuw ontmoeten wij ook arbeidden, het schijnt toch dat zij de behoefte van
weder een alchemist wiens naam in de wetenschap be- den engelschen koning niet konden bevredigen, want
waard is gebleven: de benedictyner monnik B a s i 1 i u s Hendrik IV noodigde openlijk alle goede onderdanen uit,
Valentinus. Hij beweerde dat de steen der wijzen de naar den steen der wijzen te zoeken. Dit bevelschrift
kracht had om 10 tot 30 deelen onedel metaal in goud is zeer merkwaardig, daar het ons de verklaring geeft
te veranderen, en de gezondheid te onderhouden tot waarom de alchemie in Engeland zoo schielijk en zoo
het uur dat den mensch door den Koning der Hemelen volkomen haar einde vond. Het was niet de practische
gesteld is. Daar Basilius Valentinus de eerste was die zin der Engelschen die hen van zulke nuttelooze studien
op het zilvergehalte van het koper en het goudgehalte af hield, maar het was de omstandigheid dat de koning
van het zilver opmcrkzaam maakte, kunnen wij niet de priesters tot zijn tegenstanders maakte. Immers hij
wel stellen dat hij door gebruiken van onzuivere, dat zei in zijn oproeping dat hij om dien steen der wijzen
is goudhoudende zelfstandigheden, bij zijn proeven be- te vinden, vooral rekende op de priesters, die, daar zij
drogen geworden is, en aan den anderen kant belet zijn brood en wijn in het vleesch en bloed van Christus
wetenschappelijke ontwikkeling hem van een opzettelijk konden veranderen, ook wel een onedel metaal in een
bedrog te verdenken. Wij moeten dus wel gelooven dat edel zouden kunnen veranderen. De priesters, daardoor
zijn goudmakerij op verkeerd uitgelegde proefnemingen verontwaardigd, lagen nu niet slechts zich zelven niet
berustte. Maar als wij Basilius Valentinus niet van meer op de goudmakerij toe, maar gebruikten ook al
zwendelarij mogen verdenken, met des te meer recht hun invloed om er anderen van af te houden.
mogen wij het zijn tijdgenoot, den franschen goudmaker
Zoo zien wij dus vrij gelijktijdig de alchemie in
Le Cor doen. Deze man werd, nadat hij den koning Duitschland, Engeland en Frankrijk aan de hoven der
van Frankrijk groote sommen gelds voor den oorlog vorsten verschijnen en daar voortaan blijven. De vorsten
tegen Engeland geleend had, tot minister van finantien zochten in de goudmakerij een geschikte bron om uit
benoemd, en oefende als zoodanig zijn kunst van goud- geldverlegenheid te geraken, en de goudmakers vonden
maken op de zelfde wijs als drie honderd jaar later de het zeer goed zoolang aan het vorstelijke hof te leven
muntmeester Ephraim, namelijk door valsche munten te als mogelijk was, dat is tot zoolang de nietigheid van
slaan, die met 's konings beeldenaar zoolang als geldig hun kunst bekend werd. Waren zij schrander genoeg om
in omloop waren, totdat men het bedrog ontdekte.
het beslissende oogenblik jaren lang te verschuiven, dan
Hier vinden wij alzoo in de geschiedenis der alchemie konden zij ook jaren lang een gemakkelijk leven leiden,
voor de eerste maal het opzettelijk bedrog bij den goud- maar verzuimden zij om bij tijds te verdwijnen, dan liemaker , en de alchemie houdt met dit oogenblik op zich pen zij groot gevaar hun leven aan de galg te eindigen.
als een wetenschappelijk streven te vertoonen. Basilius
Valentinus was de laatste alchemist wiens naam met
eer onder de mannen der wetenschap genoemd wordt.
Als in lateren tijd menig geleerde zich met de alchemie
bezig hield, was dit slechts een op zich zelf staand
verschijnsel, en die bezigheid was nooit meer een wezenlijk gedeelte van zijn wetenschappelijke bemoeiingen.
Van nu af is de geschiedenis der alchemie een reeks
van min of meer handig uitgevoerde bedriegerijen.
Reeds gelijktijdig met Le Cor vertoonde zich in
Duitschland de goudmakerij in den ontwijfelbaren vorm
van bedriegerij. De keizerin Barbara, weduwe van keizer
Sigismund, was een door alle hovelingen luid geprezene
adept. Naar een tijdgenoot verhaalt, bestond hare kunst
hierin dat zij door het samensmelten van koper en arsenik een wit metaal vormde, 't welk zij voor zilver verkocht, en dat zij het goud vermeerderde door er koper
en zilver bij te voegen. En gelijk in Frankrijk en Duitschland dreef men ook in Engeland de goudmakerij. De
rozenkrijg had geld, zeer veel geld gekost, en men
trachtte in het gebrek te voorzien door het slaan van
munten van alchemistisch goud, en weldra stonden in
Frankrijk niet slechts fransche en engelsche soldaten ,
maar ook fransche en engelsche valsche goudstukken
tegen elkander over. Doch hoe vlijtig de muntmeesters

Trouwens menigeen heeft voor veel minder zijn leven
in de waagschaal gesteld, en het behoeft ons dus niet
te verwonderen dat er, in spijt van de vele met klatergoud versierde galgen die wij in de geschiedenis der alchemie van dezen tijd ontmoeten, altijd weer nieuwe
avonturiers gevonden werden, die zich als adepten bij
de vorsten indrongen. Het is hier niet mogelijk hen
alien te vermelden, wij zullen slechts eenigen uitkiezen.
In Duitschland vinden wij den adept Sebald
Schwarzer, die bij twee saksische keurvorsten en
later bij den keizer Rudolf als goudmaker hoog in aanzien stond, en die ten slotte, een der enkele gelukkigen,
als Berghauptmann in Joachimsthal geacht en in vrede
stierf. Niet zoo gelukkig was zijn tijdgenoot K e 11 e y, die
als jongman, om zich aan de straf voor verschillende
bedriegerijen te onttrekken, uit Schotland vluchtte, en
naar het vaste land overstak. Na veel omzwervens vertoonde hij zich eindelijk te Praag, en veranderde werkelijk voor keizer Rudolf kwik in goud. Keizer Rudolf
overlaadde hem met eerbewijzen, maar wilde eindelijk
zelf de kunst leeren. Toen Kelley hem zijn geheim niet
wilde mededeelen, werd hij in de gevangenis geworpen,
en stierf ten gevolge van de kwetsuren die hij ontvangen had bij zijn mislukte ontvluchting uit den kerker.
(Word t vervo d.)
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Kruistochten noemt men de krijgstochten die door
de christelijke westersche volken herhaaldelijk, van de
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Zelfs de moeder van Constantijn den Groote, Helena,
had nog in hoogen ouderdom een bedevaart ondernomen
naar het H. Graf en de door haren zoon daarboven gebouwde prachtige kerk. Onder de Otto's waren met het
toenemen van den geloofsijver ook deze bedevaarten toe-

l l ( l r tot in het laatst van de 13 de eeuw, ondernomen I genomen. De Arabieren, sedert de 7<*e eeuw in 't bezit
zijn om Palestina te veroveren. Reeds vroeg bestond het ! van de heilige stad, hadden achting voor de vroomheid
vrome gebruik een bedevaart te doen naar het heilige j der pelgrims, met wie zij in zekeren zin de vereering
graf te Jeruzalem, en de gedenkwaardige plaatsen te | van Christus deelden, en stonden hen toe kerken en een
bezoeken waar Christus eens leefde, werkte en stierf. | hospitaal ter eere van Johannes den Dooper te stichten.
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Toen Palestina evenwel in liet begin van de 10lle eeuw
onder het beheer van de Fatimiden kwam, begonnen er
harde verdrukkingen voor de bedevaartgangers, en vooral
woedde de khalif Hakem, die, als de zoon van een
christin, de verdenking dat hij in 't geheim een christen was, van zich af wilde werpen, tegen inheemsche
christenen en vreemden, en verbood op zware straffen
den christelijken godsdienst. De verdrukkingen werden
evenwel nog heviger toen in 1078 de Seidsjoeken, een
turksch nomadenvolk uit den Kaukasus, Jeruzalem en
het heilige graf veroverden. Sedert dien tijd brachten de
pelgrims de treurigste berichten over beschimping van
de heilige plaatsen, en over de gruwelijke behandeling
der aanbiddende geloovigen, uit Palestina mede, en
hunne verhalen, vereenigd met de, in spijt van de daaraan verbondene gevaren, toenemende liefde voor bedevaarten, verwekten eindelijk in de gemoederen van de westersche christenen het ernstige voornemen hun geloofsgenooten
in het oosten te hulp te komen, en het heilige land
aan de handen der ongeloovigen te ontru'kken. Met ongaarne zagen de pausen een geestdrift zich onder de
volken van Europa verspreiden, die zoo wel met hunne
plannen strookte en hun, als zij goed geleid werd, zooveel
voordeel beloofde. Door de verovering van het heilige
land hoopten zij het Christendom onder de ongeloovigen
te verspreiden, geheele natien in den schoot der kerk
terug te voeren, en tegelijkertijd onder de oostersche
volken niet slechts den geloofsijver en de onderwerping
aan de kerk te verhoogen, maar ook de wereldlijke
wapenen, die hen bij de uitbreiding hunner macht zoo
dikwijls tot hinderpalen geweest waren, naar een ander
doel af te leiden. Reeds paus Sylvester II had het denkbeeld om Palestina te veroveren opgevat, maar het niet
kunnen verwezenlijken. Gregorius VII vatte dit plan,
waarmede hij tevens het opnemen van de grieksche kerk
in de roomsche verbond, op nieuw op, doch werd door
zijn handelingen met Hendrik IV in de uitvoering verhinderd. Urbanus II zou het gegeven zijn aan deze groote
beweging den eersten stoot te geven, een beweging die
met de volksverhuizingen van voorheen te vergelijken
was. De vrome dweeperij van het volk, gevoed door de
geestelijkheid in de gemoederen der leeken; de krijgszuchtige geest van den adel, versterkt en veredeld door
den bloei van het uit Spanje naar Frankrijk en Duitschland overgegane christelijk-godsdienstige ridderdom; de
algemeen verspreide trek naar avonturen, waarin vooral
de Noormannen in Italie uitblonken; en eindelijk het
uitzicht voor de kleine vasallen en lijfeigenen om door
deelneming aan die tochten zoo niet eer en schatten,
dan toch bevrijding van den zwaren druk des adels te
zullen verkrijgen, al die dingen begunstigden de plannen der pausen, en werden de medewerkende oorzaken
van de kruistochten.
Om de zoo voorbereide en opgehoopte brandstof te
doen ontvlammen, was slechts een kleine aanleiding

noodig, en deze werd gegeven door zekeren Peter van
Amiens, bijgenaamd de Kluizenaar. In het jaar 1094
van een bedevaart naar Palestina in Europa terug gekomen, en voorzien van brieven om hulp geschreven
door den patriarch Simeon van Jeruzalem, ging hij naar
paus Urbanus II, schilderde met krachtige kleuren den
treurigen toestand der geloovigen in het oosten, en verhaalde dat Christus zelf hem in den droom verschenen
was, en hem bevolen had de gansche christenheid ter
bevrijding van het heilige graf op te roepen. Urbanus,
de groote gevolgen van zulk een onderneming snel inziende, en besloten haar terstond te bevorderen, zond
Peter, vergezeld van zijn zegen, door Italie en Frankrijk , waar deze door zijn opzienbarend uiterlijk en zijn
gloeiende taal alle gemoederen in beweging bracht. Op
een in Maart 1095 wegens de groote menschenmenigte
op het opene veld gehoudene kerkvergadering te Piacenza, en met nog grootere gevolgen op een tweede te
Clermont in Frankrijk in November 1095, wist hij de
geloovigen zoodanig voor de nieuwe zaak der christenheid in geestdrift te brengen, dat zij eenstemmig uitriepen Dien le veut, God wil het, en zich ten teeken van
deelneming aan den kruistocht troepsgewijs, met den bisschop Ademar van Puy aan het hoofd, het roode kruis
op den reehter schouder lieten hechten. Een uit den hemel
gevallene brief en andere wonderteekenen voltooiden de
geestdrift, en reeds in Mei 1096 brak een leger van
40 000 man op, uit Franschen, Noormannen, Vlamingen, Lotharingers , Italianen en Duitschers bestaande,
wie de voorbereidende maatregelen te lang duurden , onder
aanvoering van Peter, Walter van Pexejo en diens neef
Walter von Habenichts, hetwelk echter, daar er alle
discipline aan ontbrak, evenzoo als kort daarna het leger
van den priester Godschalk, deels op den tocht door
Hongarije en Serbie, deels bij de aankomst in Azie bijna
geheel omkwam. Na deze mislukte proeve voerde Godfried van Bouillon, hertog van Neder-Lotharingen, met
zijn broeder Boudewijn een welgeordend en goed uitgerust leger van 80 000 strijders door Duitschland en
Hongarije naar Konstantinopel, waar Hugo van Vermandois, broeder van den koning van Frankrijk, Bohemund
van Tarente, Tancredo van Apulien, Raimond van Toulouse en Robert van Normandie zich met nieuwe scharen bij hen aansloten, zoodat het geheele getal van
bedevaartgangers tot 600 000 opklom. Naar Azie overgestoken, veroverden zij na zware gevechten en groote
verliezen in 1097 Nicara, in 1098 Antiochie en Edessa,
en eindelijk, op den 15 dcn Juni 1099, ook Jeruzalem.
Godfried van Bouillon werd tot koning van Jeruzalem
benoemd, doch reeds in het volgende jaar stierf hij. Uit
dit koningrijk stichtten Boudewijn te Edessa, Tancredo
te Tiberias, en Raimond te Laodicea kleine, naar den
vorm van het europeesch-noormansche leenstelsel ingerichte christelijke staten. Ondertusschen hadden zich op
het bericht van de gelukkige verovering van Palestina
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een nieuw kruisleger onder den hertog Welf van Beieren in Duitschland, en twee anderen in Italie en Frankrijk , samen 260 000 man, naar Palestina op reis begeven. Zij kwamen echter slechts tot Klein-Azie , waar
zij deels door de trouweloosheid van grieksche wegwijzers, deels door het zwaard der Turken omkwamen.
Door de jaloersheid van de christelijke legeraanvoerders onderling en door de moedeloosheid der legers, gelukte het de Turken in 1144 Edessa te heroveren. Het
bericht van de verwoesting dier stad in 1146 verspreidde
ontsteltenis over geheel Europa, en verwekte de rechtmatige bezorgdheid dat ook de overige bezittingen weer
in de handen der ongeloovigen zouden geraken. Daarom
beval paus Eugenius III een nieuwen algemeenen kruistocht tegen de ongeloovigen, en door den dweeper Bernard van Clairvaux werden zelfs de duitsche koning
Konrad III en de fransche koning Lodewijk VII bewogen deel aan dien tocht te nemen. Beiden trokken in
1147 met groote legers uit, leden echter, gelijk de
vroegere legers, in Azie door het zwaard der Sarazenen
en de bedriegerijen der Grieken groote verliezen, en
moesten, nadat zij eerst Damascus en daarna Askalon
te vergeefs belegerd hadden, onverrichter zake terug keeren.
De verovering van Jeruzalem door Saladdin in 1187,
na den bloedigen slag bij Tiberias, had den derden
kruistocht ten gevolge. Doch hoewel nu de geestdrift in
Europa hooger klom dan zelfs in het eerst der kruistochten, en hoewel de drie beheerschers van de drie
voornaamste rijken van Europa, keizer Frederik I, koning
Philip August van Frankrijk, en koning Richard I van
Engeland, in 1189 besloten in persoon groote legers
tegen de ongeloovigen aail te voeren, bleven toch al die
inspanningen zonder eenig gevolg. Frederik I kwam,
nadat hij met veel moeite en met groot verlies van menschen tot Seleucia gekomen was, in de rivier Kalycadrius om, waarna zijn leger zich ten deele verstrooide
en zich ten deele onder Frederik van Zwaben met het
overige kruisleger vereenigde. Philip August en Richard,
die in 1191 over zee in Palestina kwamen, waren zoo
gelukkig gemeenschappelijk St. Jean d'Acre of Ptolomais
te veroveren, maar daar zij een verschillend doel najaagden,
verlieten zij elkander weldra, en keerden afzonderlijk
naar Europa terug. Richard had evenwel vooraf met Saladdin een wapenstilstand voor drie jaren gesloten.
Een nieuwe kruistocht die paus Innocentius III, van
Frankrijk uitgaande, in beweging zette, en die de doge
van Venetie, Dandolo, met een vloot beloofde te ondersteunen, had ten doel eerst Egypte te veroveren, en
uit dat land zich naar Palestina te richten. Zij bereikte
echter te vroeg haar doel, door het omstorten van den
troon van Byzantium en het stichten van het latijnsche
keizerrijk op de puinhoopen daarvan.
Zonder eenig gevolg bleef ook de kruistocht, die, door
Innocentius op nieuw opgeroepen, door 30 000 fransche
en 20 000 duitsche knapen, onder aanvoering van pries-
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ters werd ondernomen. In Palestina gekomen, kwamen
zij of in ellende om, of werden als slaven naar Egypte
verkocht.
Met meer geluk evenwel eindigde de kruistocht dien
men gewoonlijk den vierden noemt, en waartoe paus
Honorius III in 1217 koning Andreas II van Hongarije,
ten gevolge van een gelofte, wist te bewegen. Door de
koningen van Jeruzalem en van Cyprus ondersteund, veroverde hij het sterke slot op den berg Tabor en eenige
andere kleine bergvestingen, maar keerde weldra, de
trouweloosheid en oneenigheid van zijn bondgenooten in
Palestina moede, reeds in 1218 naar huis terug. Hij
liet het veld over aan graaf Willem van Holland, die in
het zelfde jaar, verbonden met de koningen van Jeruzalem en Cyprus, in Egypte landde, Damiette aantastte,
en op den 5 d e n November 1219 innam. Maar weldra
keerde het geluk, en Damiette ging in 1221 weer verloren.
Deze tegenspoed gaf paus Honorius III aanleiding om
van keizer Frederik II de vervulling te vorderen, eerst
op zachtzinnige wijze en eindelijk gebiedend, van een
gelofte die hij in zijn jeugd gedaan had om een bedevaart naar het heilige land te ondernemen. Toen Frederik niet langer uitvluchten kon vinden, ondernam hij
in 1228 werkelijk den zoogenoemden vijfden kruistocht.
Hij landde te Acre, versterkte Jaffa, en sloot, in spijt
van het tegenwerken van den hem vijandigen paus, een
tienjarigen wapenstilstand met den sultan van Egypte,
bij welken Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth met een
groote landstreek aan de christenen overgegeven werden,
en zette zich zelven in 1229 te Jeruzalem de koningskroon op het hoofd.
De rij der helden die voor de verovering van het heilige land streden, wordt gesloten door koning Lodewijk
den heilige van Frankrijk, die in 1248 den zesden
kruistocht ondernam. Zonder aansporing of oproeping
van den paus, zijn eigene godsdienstige behoeften volgende, scheepte hij zich in Juni 1248, vergezeld van
40 000 strijders, naar Cyprus in , en besloot door de
verovering van Egypte zich den weg naar Palestina te
banen. Het gelukte hem een verzoening tusschen de Hospitaliters en de Tempeliers te bewerken, de kust van
Egypte te bezetten, en Damiette te veroveren. Toen hij
evenwel naliet om Alexandrie in te nemen, en verder in
Egypte drong om Cairo te belegeren, onderging hij een
groote nederlaag bij Mansoera, terwijl gelijktijdig door
een revolutie de dynastie van Saladdin verjaagd werd,
en de heerschappij der Mammelukken zich vormde. Lodewijk werd met zijn geheele leger gevangen genomen,
en moest zich voor een zeer groot losgeld vrijkoopen.
Tripoli, Tyrus en Berytus vielen na elkander in handen
van den vijand, en met Acre of Ptolomais viel in 1292
het laatste bolwerk van het christelijke rijk in Azie.
En zoo was dus het eigenlijke doel van deze gedurende tweehonderd jaar volgehoudene ondernemingen, de
verovering van het heilige land, onbereikt gebleven,
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maar er waren veel andere groote voordeelen verkregen,
hoewel zij niet in het plan van de aanstokers dezer
tochten gelegen waren. Het is waar Europa had een getal van bijna zes millioen van zijn bewoners door de
kruistochten verloren; de voi sten hadden, om de onkos-

, ^Wi'filN

geworden; en vooral de macht der kerk was vaster dan
ooit te voren gegrondvest; maar tevens werd ook door
deze tochten de band tusschen de volken van Europa
nauwer; door de verarming van den adel werd de verheffing van den burgerstand voorbereid; het handelsver-
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ten van die tochten te kunnen betalen, hun onderdanen
zware belastingen moeten opleggen ; vrome leeken hadden hunne goederen aan de kerk geschonken, verkocht
of verpand; de kloosters waren toegenomen in getal;
het bijgeloof en de algemeene verarming waren grooter

keer door de bekendheid met het oosten uitgebreid en
op nieuwe wegen geleid; en een groote menigte nieuwe
kunsten en kundigheden naar Europa gebracht, zoodat
de tegenwoordige toestand van Europa grootendeels een
middellijk gevolg van de kruistochten is.
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eene soort van prieel te bouwen, niet om daarin te
broeden, maar slechts om er in te spelen. Van eene
menigte dunne twijgen, die hij op twee rij en in den
grond steekt, en welker toppen hij vervolgens naar elkanDe speelvogel, Ptilonorhynclius sericeus, is een der buigt en dooreen vlecht, maakt hij een loopgang of
bewoner van Nieuw Holland. Zijn snavel is groot, vrij berceau of tunnel. De ingang van dat prieel wordt met
lang en breed. Men vindt tweeflauwe insnijdingen aan blinkende steentjes, schelpen en kleine beenderen belegd,
de gewelfde bovenkaak, en de onderkaak isflauw gebo- en met allerlei bont gekleurde vederen, die de bouwgen. De neusgaten zijn ter zijde door borstels bedekt; meester kan vinden, versierd. Dikwijls hebben die galede vleugels zijn kort, afgerond; de pooten zijn dun; de rijen eene aanzienlijke lengte, en worden altijd van binnen zeer net en zindelijk gehouden, zoodat de kleine
staart is afgeknot.
bouwmeesters
geen beletsel vinden als zij er in Snellen
De speelvogel is zeer schuw, en bewoont de wildernissen, de zoogenoemde cederboschjes, van Nieuw Zuid loop doorheen loopen, wat zij veeltijds doen, elkander
Wales, en schijnt die provincie van Nieuw Holland niet als spelend door de galerij jagende. Gould, die het eerst
DE
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De speelvogel en zijn gaanderij.

te overschrijden. Aan die schuwheid is het te wijten,
dat men zelden de volwassene, zeer fraai gekleurde
mannetjes te zien krijgt. De jongen zijn minder schuw,
en gelijken in vederdos op de wijfjes. Zij zijn olijfgroen
met roodbruine slag- en staartpennen, bruin en groen
gevlekte dekvederen, en de onderdeelen zijn groen en
zwart gestreept. Het volwassene mannetje glimt als gepolijst metaal; zijn gevederte is blauwachtig zwart, vleugels en staart echter zijn dofzwart. Zijne stem is zeer
verschillend; nu eens laat hij zachte en zeer welluidende
tonen hooren, en dan weder een rauw gekras, het
teeken van verdriet of angst.
Het is voorzeker eene zonderlinge gewoonte van den
boven genoemden vogel om, behalve een nest, ook nog
1871.

den speelvogel en zijne zonderlinge gewoonte van eene
speelplaats aan te leggen, heeft beschreven, zegt: "De
neiging dezer vogels om elk blinkend voorwerp te grijpen en er mede weg te vliegen, is zoo bekend bij de
inboorlingen van Nieuw Holland, dat zij steeds de speelnesten van dezen vogel opzoeken, zoodra zij het een of
ander klein blinkend voorwerp verloren hebben ofmissen.
Ik zelf vond aan den ingang van een dier gaanderijen
een kleine, fraai bewerkte, steenen tomahawk van anderhalf duim lengte, en tevens eenige blauw katoenen draden , die de vogels zonder twijfel in eene verlatene legerplaats van inboorlingen gevonden hadden. Waartoe die
zonderlinge gebouwen gemaakt worden, is misschien niet
te verklaren; zij worden zekerlijk niet als nesten gebruikt,
13
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maar als eene plaats van uitspanning voor verscheidene
individuen van beide sexen, die, als zij bijeen zijn, door
en rondom de gaanderij loopen, elkander al spelend voortjagende, en dit wel zoo veelvuldig, dat men zelden
eene ledige gaanderij vindt".

HET

RIJZEN

EN

DALEN

VAN DEN

BODEM.

Iedereen, hoe weinig hij zich ook met geologische
studien heeft bezig gehouden, weet toch dat de oppervlakte van onze aarde groote veranderingen heeft ondergaan, wat de hoogte van het land en de diepte der zee
betreft. Plaatsen die vroeger zeebodem waren, zijn nu
hooge bergen; waar voorheen zeedieren leefden, graast
nu het vee in de weide; waar vroeger diepe sleuven waren
in den zeebodem, zoodat groote schepen daar konden
zeilen, zijn nu ondiepten en banken die de scheepvaart
beletten; voormalige meren zijn nu groote vlakten, en
waar vroeger droog land was, stroomt nu het rivierwater of vertoont een meer zijn spiegelende oppervlakte.
Nu zijn er wel vele verhoogingen van den bodem der
zee en van meren louter gevolgen van het afzetten van
bezinksels op die plaatsen, en vele diepe kuilen zijn gevolgen van het invallen van den bodem door vulkanische
onderaardsche werkingen , maar behalve zulke zoogenoemde
niveauveranderingen zijn er ook die niet door de
genoemde oorzaken zijn ontstaan , en die niet anders verklaard kunnen worden als door bewegingen in den bodem , die zeer langzaam plaats hebben , en die men daarom
seculaire bewegingen noemt. Over de seculaire
rijzingen en dalen van sommige plaatsen der aardoppervlakte willen wij hier eenige opmerkingen mededeelen.
De vraag of de oppervlakte der aarde hooger wordt
dan wel of de oppervlakte der zee lager wordt, is een
van de grootste twistvragen voor de geologen. In den
laatsten tijd hebben de meeste stemmen zich verklaard
voor een rijzing van de oppervlakte der aarde, en slechts
enkelen voor een langzaam lager worden, voor een zich
terugtrekken van de zee. Maar de meening van de meesten is daarom nog niet de beste; want het gaat in de
wetenschap zooals in andere zaken van het leven : er is
een heen en weer, een op en neer gaan der gevoelens
en meeningen waar te nemen, 't welk niet zelden ten
gevolge van geheel uiterlijke omstandigheden geboren
wordt. Ja. het schijnt zelfs alsof de mannen der weten schap soms eene oude meening slechts loslaten en een
nieuwe koesteren, omdat het hen verveelt telkens weer
het zelfde te hooren betoogen, en omdat het nieuwe en
ongewone hen toelacht. In de kunsten heeft men op verschillende tijden zeer verschillende richtingen van den
smaak waargenomen , hoewel men 't altijd eens geweest is
dat het ware schoone het eenige doel der kunst moet
zijn. In de natuur- en scheikunde hebben zeer verschillende leeringen ingang en bijval gevonden, die toch weldra

weer voor andere leeringen moesten wijken. Het zelfde
verschijnsel nemen wij ook waar in de geologie.
Nadat in de vorige eeuw de leer dat alle aardlagen uit
water ontstaan waren, het zoogenoemde neptunismus,
de heerschappij behaald had, moest het in het eerst van
onze eeuw voor de leer dat zij van vurigen oorsprong zijn,
het plutonisinus, wijken, en deze laatste moest in onze
dagen weer plaats maken voor de leer van den waterigen
oorsprong der aardlagen. De leer van de rijzingen en
dalingen der oppervlakte staat in nauw verband met het
plutonismus, want altijd heeft men gezien dat de oppervlakte hooger werd als vulkanen en lavastroomen er andere stoffen op wierpen. Maar dat zijn niet de bewegingen
in de aardkorst, die zoo langzaam gebeuren dat zij slechts
door een lang volgehoudene waarneming te bespeuren
zijn. Ten opzichte van deze seculaire bewegingen nu,
die men slechts aan de oevers van meren en aan zeekusten kan gewaar worden, waren en zijn nog de gevoelens zeer verdeeld. Immers die beweging kan zoowel
aan een rijzen der kusten, als aan een dalen der zee
toegeschreven worden. Het vroegere en het tegenwoordige
niveau der zee met elkander te vergelijken, is het eenige
middel voor den een om de rijzing van het land, en
voor den ander om het dalen van de zee te bepalen.
Dat de verhouding tusschen het land en de zee in den
loop des tijds niet de zelfde bleef, wist men sedert lang.
De zweedsche geleerde Celsius, die in de vorige eeuw
leefde, is de eerste geweest die de geleerde wereld op
die veranderde verhouding opmerkzaam heeft gemaakt
en nauwkeurige waarnemingen dienomtrent heeft gedaan.
De oorzaak van die verandering zocht hij in het dalen
van de zee, daar het hem natuurlijker voorkwam dat
het vloeibare element, dan dat de vaste harde rots van
zijn vaderlandsche kust zich bewoog. De latere onderzoekers volgden zijn leer, totdat Playfair in 1802 en
Von Buch in 1803 het gevoelen uitspraken dat niet de
zee daalde of verminderde, maar dat het land grooter werd
on rees. In de drie eerste uitgaven van zijn Principles
of geology bestreed Lyell dit nieuwe gevoelen, maar na
een reis in Skandinavie bekeerde hij zich, en geloofde
ook aan cle hypothese dat het vasteland van Zweden rees.
Hoever de meeningen der geleerden nog in het jaar
1827 uiteenliepen, blijkt uit een werk van Constant
Prevost, 't welk vooral gericht was tegen de onderstelling van Cuvier dat er herhaalde malen groote plotselinge omkeeringen en veranderingen, zoogenoemde kataklysmen zouden gebeurd zijn, kataklysmen waarbij de
wateren over al het land stroomden, en alle leven op het
drooge vernietigden. Zijn de tegenwoordige vastelanden
herhaalde malen onder de zee bedolven geworden ? vraagt
Constant Prevost, en hij antwoordt daarop uitdrukkelijk
ontkennend, en beweert dat de zeebezinksels niet een
bodem bedekken die vroeger bewoond was; dat men
moeielijk bewijzen zou vinden voor een terugtreden van
de zee op plaatsen van het drooge die veel hooger lig-
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gen dan de zeespiegel, want de bodem van zulk een lijk of relatief zijn, en dat wij de mogelijkheid van verland is noch zoo gegroefd als hij door water moest zijn, andering in hoogte, zoowel van het land als van het
noch kon hij zoo snel bewoners en plantengroei voort- water onderstellen.
Er is geen de minste twijfel of de verhoudingen
brengen, dat de aardlagen met overblijfsels van planten
en dieren vervuld konden geraken. Constant Prevost be- tusschen land en zee zijn voortdurend sedert de oudste
weert dat de beenderen van het Anaplotlierium en Palaeo-tijden veranderd. Alle bezinksels leveren daarvan de
theriuni in de gipslagen van Montmartre op verschillende treffendste bewijzen. Gesteenten uit het water afgezet of
diepten in den bodem gevonden worden met zeeschelpen, bezonken, silurische, devonische lagen, bergkalk, steenterwijl zij zich toch op de zelfde diepten moesten koolvormingen, enz. nemen het grootste gedeelte van het
bevinden, als die dieren gedood waren geworden door vasteland van Amerika in: die groote landstreken hebeen inbraak der zee, door een kataklysme, zooals Cuvier ben dus eens onder water gelegen, en zijn eerst later
beweert. Hij gelooft dus dat die dieren door waterstroo- met planten bedekt geworden. De bodem van geheel
men van het vaste land in de zee gespoeld zijn. Van de Rusland bestaat uit zeebezinksels; de groote vlakten
zoogenoemde onderzeesche bosschen meent Prevost dat van Azie, Afrika, en Nieuw Holland zijn eveneens uit
zij op plaatsen ontstaan zijn, die lager dan de water- zeebezinksels gevormd; zij zijn dus alien eens door de
spiegel der zee lagen, zooals men tegenwoordig in ons zee bedekt geweest, en zijn in den loop des tijds langland nog heden planten ziet groeien ver beneden den wa- zamerhand boven water gekomen. De gebeurtenissen van
terspiegel der zee. Als de duinen doorbreken zal de zee die lang verledene tijden zijn natuurlijk aan onze onmiddie bosschen overstroomen, maar zij zullen op de plaats dellijke waarneming ontrukt, en er schiet ons niets anders
blijven waar zij staan. Rotsen die door pholaden door- over als besluiten te trekken uit de plaats, de ligging
boorcl zijn, bewijzen volgens den zelfden geleerde niets en den toestand van die zeebezinksels, namelijk of er
anders als dat de zee vroeger hooger gestaan heeft. Pre- met hunne afzetting een verandering van hoogteligging
vost zegt eindelijk dat bijna alle nieuwere geologen se- is voorgevallen of niet. Wij komen later op dit punt
dert Bernard Palissy gelooven dat de zee langzaam terug terug. Wij zullen nu eerst een blik werpen op de vastegetrokken is, en dat alle geologisclie verschijnselen de landen en eilanden waaraan in geschiedkundigen tijd waarafneming der temperatuur en het terugtrekken van de nemingen over de wederzijdsche veranderde betrekking van
land en zee gedaan zijn. De aardlagen met zeeschelpen
zee tot oorzaken hebben.
De leer van de bewegingen der aardkorst is vooral en gerolae steenen die als lange strepen zich op zekere
door Yon Bucli en Yon Humboldt voorgestaan, en Lyell hoogte aan verscheidene zeekusten vertoonen , de zoogeis eindelijk zoo sterk van de waarheid dier leer over- noemde oude zeestranden, de raised beaches der
tuigd geworden, dat hij in de laatste uitgave van zijn Engelschen, zijn bovenal de teekens waaruifc men den
Principles zegt: "Niet de zee is gedaald, maar het hoogeren stand der zee of den lageren stand van het
land werd opgeheven". Het sterkst evenwel wordt de land in vorige tijden kan afleiden, en die dus in dit
zoogenoemde oscillatie-theorie verdedigd in het opzicht de grootste opmerkzaamheid verdienen.
werk van Hebert, getiteld: Lcs oscillations de Vecorce Yan alle europeesche landen is Zweden de anderen
met waarnemingen voorgegaan. In Zweden is het, zooterrestre pendant les periodes quaternaire et moderne.
Doch het zou ons hier te ver voeren als wij dit geschrift als wij boven reeds zeiden, dat Celsius in de vorige eeuw
hier zouden doorloopen: wij gaan over tot een kort het eerst de meening uitsprak dat de zee zich terug
overzicht van de verschijnselen die men als bewijzen van trok. Later zijn er in dat land vele onderzoekingen beseculaire rijzingen en dalingen beschouwt, en waarbij wij treffende deze zaak gedaan, en tot heden hebben zij de
natuurlijk geen acht zullen slaan op hetgeen als gevol- volgende uitkomsten opgeleverd:
Yolgens de waarnemingen door Prof. Keilhau te Chrisgen van vulkanische uitbarstingen, aardbevingen enz.
tiania verzameld, is Noorwegen gedurende het tijdperk
beschouwd kan worden.
van de tegenwoordige zeefauna langzamerhand 200 meter
hooger geworden, en wel van kaap Lindesnaes tot de
HET RIJZEN VAN HET LAND.
Noordkaap, en daarover heen tot de vesting Vardohus,
Het spreekt van zelf dat het rijzen van een land slechts volkomen horizontaal, dat is parallel met den zeespiewaargenomen en genieten kan worden aan de zeekusten, gel opgeheven. Bravais wil intusschen in Finmarken ophefdaar alle hoogten van het land in verband staan tot fingslijnen gevonden hebben, die onderling niet parallel
den waterspiegel, het niveau, van de zee. De hoogte of evenwijdig loopen. Bij Uddevalla liggen schelpen op
houdt natuurlijk op een volstrekte of absolute te zijn, een hoogte van 70 meter, iets noordelijker bij Christizoodra de waterspiegel van den oceaan afwisselt in hoogte. ania van 200 tot 230 meter. Yolgens Lyell rijst de
Yoordat wij de vraag of de waterspiegel der zee veran- bodem bij Stockholm slechts 3 duim (9 centimeter) in
derlijk is , bespreken, moeten wij echter zeggen dat alle de eeuw. Celsius beweerde, naar vele door hem gedane
opgaven van niveauverandering van het land betrekke- waarnemingen, dat de zeespiegel der Noordzee en der
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Oostzee ongeveer 40 zweedsche duim in de eeuw daalde.
Kapt. Hallstrom, een goed kenner van definsche kust,
zegt dat de voet van de muren van het slot van Abo
tien voet boven den waterspiegel ligt, terwijl hij vroeger
daarmede gelijk geweest is. Dat de haven van Uleaborg
verzand is, wijst ook op een rijzing van het land. Ook
de haven van Wisby op het eiland Gothland is verzand.
Lyell heeft bij Sodertelje, 16 mijlen ten zuidwesten van
Stockholm, op een hoogte van 100 voet (ruim 90 meter)
schelpen gevonden die tegenwoordig nog de golf van
Bothnie bewonen, en wel deels zoetwater- en deels zeeschelpen. Kutorga verhaalt dat er aan een zeeboezem
van het eiland Oesel, zeezand met schelpen van Gardium
en Lucina, twee werst ver in het eiland op, tot op
een hoogte van
voet vervolgd kan worden, en dat
men hem een steen getoond heeft, waarvan oude lieden
nauwkeurig wisten dat hij 80 jaar geleden dicht aan
zee had gelegen, en die thans 100 vademen van de kust
verwijderd ligt. De zelfde geleerde vermeldt van het meer
Ladoga, dat op vele plaatsen de oude oever van het
meer 10 vademen boven den tegenwoordigen te zien is.
Verder zegt hij dat, ten gevolge van de onafgebrokene
voortgaande rijzing van het land, de waterspiegel van
alle binnenmeren van Finland kleiner wordt. En op een
andere plaats zegt hij, dat op het eiland Konewitz in
het meer Ladoga de hut van een monnik in den tijd
van 5 jaren 240 schreden van den oever verwijderd geworden is, wat hij eveneens door rijzing van den aardbodem verklaart.
o

Lyell zegt van het meer Malar dat het zekerlijk lager is dan vroeger, maar dat de oorzaak het afbreken
van twee oude sluizen is, die voorheen het wegvloeien
van het zoete water naar zee verhinderden. Om het opheffen van het land te meten, zijn er in de jaren 1820
en 1821 in Zweden in de strandrotsen merken gehouwen,.
Reeds in het jaar 1834 wil Lyell, bij zijn bezoek van
zekere plaatsen ten noorden van Stockholm, bevonden
hebben dat het land 4 tot 5 duim gerezen was. Toen er bij
Sodertelje in 1818 een kanaal werd gegraven om het
meer Malar met de zee te verbinden, vond men op een
diepte van 20 meter een hut onder zeebezinksels: de
vloer van de hut bevond zich op het niveau van den zeespiegel. Lyell neemt hier, zooals bij den bekenden tempel van Serapis, een daling en daarna een rijzing aan.
Ten opzichte van Jutland heeft Forchhammer getracht
te bewijzen , dat het gedeelte van dit schiereiland't welk
gelegen is ten noorden van een lijn gaande door de Nissumfjord over Nyborg tot aan de zuidpunt van Moen,
bezig is te rijzen. Vele gerolde en geschovene steenen en
grind van het strand liggen daar op plaatsen waar nu
geen golfslag meer reikt, groote venen liggen verscheiden voeten boven den zeespiegel, en hun bodem bestaat
uit strandgrind met vele schelpen van nog hedendaags
levende zeedieren. De plaatsnamen die met holm zijn
samengesteld, wijzen op een voormalig gescheiden zijn

van het vasteland, en eveneens de samenstellingen met
00, eiland, zooals het kerspel Rougsoe, dat thans geen
eiland meer is. Uit alles schijnt te blijken dat Jutland
langzamerhand uit zee opgerezen is, en dat het in het
eerst uit verscheidene eilanden heeft bestaan, die zich
eerst later vereenigd hebben. Dergelijke verhoudingen
vertoonen zich ook in Fun en, 't welk voorheen in verscheidene eilanden verdeeld was, alsmede in MOen, en
bovenal ook in het noorden van Seeland.
Aan de pruissische kust bij Tolkemit heeft Schumann
een bijna horizontale laag waargenomen, die 5 meter
boven het Kurische haf gelegen is, en bovendien oude,
nog hooger liggende duinen. Hij besluit daaruit ook tot
een rijzing der kust.
Hagen heeft de waarnemingen medegedeeld die aan de
peilschalen van de pruissische kusten sedert 1811 tot
1843 gedaan zijn, en Schumann heeft vervolgens de
uitkomsten van de waarnemingen der volgende 20 jaren
medegedeeld, en hij berekent uit het gemiddelde van alle
peilwaarnemingen een rijzing van de kust van ongeveer
een halven pruissischen voet in de eeuw.
Ook aan de kusten van de IJszee en de Witte zee
zijn waarnemingen gedaan die het rijzen van het land
schijnen te bewijzen. De schrijvers van de Geology of
Russia zeggen dienomtrent dat er hedendaagsche zeeschelpen gevonden worden 50 meter boven den zeespiegel
aan den mond van de rivier Waga, horizontaal gelegen op
gesteenten uit het permische tijdvak. Zij besluiten daaruit
dat die permische lagen eerst opgeheven en aan den invloed van de zee ontrukt, later, langen tijd later, door
zand en slijk met postpliocene schelpen bedekt geworden ,
en in haar tegenwoordige ligging gekomen zijn. En toch,
vervolgen zij, vindt men in spijt van die oscillatien een
volkomen parallelismus tusschen de lagen van beide groepen. De graaf Keyserling heeft noordsche zeeschelpen op
vele plaatsen van het dal van de Petsjora gevonden, en
hij besluit daaruit dat het dal van de beneden-Petsjora
vroeger een zeeboezem van de IJszee is geweest.

KUHREIHEN-

Kuhreihen of Jcuhreigen noemt men de oude nationale
melodie die de alpenherders gewoon zijn te blazen of te zingen, als zij hunne kudden uit den stal drijven. Zij bestaat uit slechts enkele eenvoudige tonen, en is zeer
geschikt voor die eenvoudige herders, en voor den hoorn
waarop zij geblazen wordt. In de weerklinkende gebergten
van Zwitserland maakt die melodie een zeer treffende
werking. Van de oorspronkelijke melodie, die men zegt
dat de appenzeller is, is men toch in andere kantons
zeer afgeweken, zooals blijkt uit een te Bern uitgekomene verzameling van kuhreihen, en ook uit Huber's
Receuil de ranz de vaches et de chansons nationales
de la Sidsse pour la flute et la guitarre.

EEN BEZOEK BIJ EEN BRUINEN VORST.

Ik voer den lezer in een wonderland, in een land met
allerhande eigenaardige gebruiken, in een van die in het
geheel niet doorzochte landen van den aardbol, die op
onze kaarten nog opene plekken vormen. Daar ligt het

Het was een van zulke mooie dagen in Maart, waaraan bij ons Juli zoo rijk is, toen onze karavaan, ruim
drie honderd man sterk, door de eindelooze bananen-plantages heen trok, die, versierd met betooverende dichte
bosschen van oliepalmen, het geheele land tot een tuin,
een waar Eden maken. Reeds een week lang verlangde
ik naar het genot van deze verbodene vruchten, die
niemand mocht aanraken, zonder daarvoor te betalen.

koningrijk Momboettoe, honderd en zestig uren gaans
van de laatste landingsplaats aan de Gazellerivier verwijderd, en reeds aan den anderen kant van den derden
breedtegraad. Mijn verblijf in dat vreemde land was
zeer avontuurlijk, en ik wil gaarne mijn intocht in de
residentie van den koning, mijn ontvangst en mijn eerste
indrukken hier mededeelen.

Ik plukte echter geen enkele banaan, daar wij met
de bewoners op vriendschappelijken voet stonden, en
elke red en tot klachten moesten vermijden. Wij waren in
den vroegen morgen opgebroken van de groote (Jellerivier, z66 wordt daar de boven-Sjari geheeten, die wij
gisteren overgestoken waren. Na een marsch van vijf
uren kwamen wij in een breed dal, in welks midden een
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spiegelheldere beek murmelend kronkelde, met groote
boomen , overblijfselen van de vroegere wildernis, op beide
oevers. Tegenover ons vertoonde zich een groote met gras
bedekte helling, waarvan de donkerroode aarde bedekt
was met vele rijen hutten, deels kegelvormig, deels met
daken, en door enkele prachtige boomen beschaduwd. Aan
den eenen kant verhieven zich eenige gebouwen die op
stationsgebouwen geleken , zoo groot en hoog als ik sedert Cairo geen gezien had: het was de woning van
koning Moensa.
Er werd nu halt gehouden, en onze dragers begonnen
met hunne dagelijksche bezigheden: zij gingen met messen en bijlen naar de met struiken begroeide beek, om
het noodige voor het bouwen van hutten bijeen te
brengen. Zoo werd, als gewoonlijk, binnen een uur ons
groot veldleger opgeslagen, in 't gezicht van de afrikaansche koningsstad en de haar omgevende landschappen, in 't genot van 't vergezicht op afwisselende grasvjakten en bananenplantages, trotsche palmboomgroepen,
en reusachtige lanen aan de oevers van de beek. Midden
in dezen warboel van groene grashutten blonk mijn witte
tent uit: zij was wel niet meer zoo verblindend wit als
in de tooverachtige steenwoestijn, en droeg maar al te
duidelijk de sporen van het aanhoudende staan in de opene
lucht, maar opgetooid met de driekleur, die heden voor
de eerste maal, tot viering van onze aankomst in de
residentie van een zoo machtigen vorst, trotsch van haar
top wapperde, zag zij er nog goed uit.
Het duurde natuurlijk niet lang, of van alle kanten
stroomden troepen van nieuwsgierige inwoners naar ons
toe. Ik onttrok mij in mijn geslotene tent aan de indringers, want ik was daaraan al lang op mijn reis gewoon
geworden, en was te vermoeid 0111 voor het verzamelde volk mijn hoed af te nemen en te laten zien
dat mijn sluike haar werkelijk mijn eigen was, en , in
een houding als Wallenstein toen hij vermoord werd,
mijn borst te ontblooten om hare blankheid te laten
bewonderen; te meer daar ik wist dat ik mij toch den
volgenden dag aan Moensa zelf als een wonder moest
laten zien. De uitspraken van de Momboettoes over mijn
persoon kwamen mij wegens gebrek aan een tolk bijna
nooit ter oore; terwijl de Niam-Niams, wier zienswijze
zekerlijk wel de zelfde was, gewoonlijk zeiden: Is dat een
mensch ? Waar komt hij van daan ? Is hij uit den hemel
gevallen ? Zij schrikten veel meer voor mijn haar dan
voor mijn blanke huid, en ik hoorde het volgende oordeel van een Niam-Niam-natuurvorscher: Neen, dat is
geen mensch, het is een andere soort, hij heeft haar
als een geit, als een baviaan , enz. Ik had mijn haar,
om bij de Nubiers des te meer af te steken, opzettelijk
lang laten groeien. Bij de Momboettoes, die, zooals alle
bewoners van het keerkringsgedeelte van Afrika, al hunne
ijdelheid vertoonen in de wijze waarop zij het haar opmaken , was dit natuurlijk nog veel meer het geval. De
haardracht van de Momboettoe's is overigens naar een

vaste mode ingericht, die onveranderlijk blijft. Mannen
en vrouwen binden het lange kroeshaar (in tegenstelling
van de echte negerrassen) tot een hoogen chignon op,
die aan het acliterhoofd begint en met een kleine bocht
naar achteren uitsteekt. En om er meer stevigheid aan
te geven, stopt men er een van rotting gevlochten mandje
in, welk kapsel zoo bevallig staat dat onze kappers er
wel een voorbeeld aan mochten nemen. Doch de beschrijving
van hun haartooi leidt mij van mijn verhaal af. Ik ga
nu over tot het verhaal van de audientie.
Op den middag van den volgenden dag liet Mohammed Aboe Sjamat, de aanvoerder van den karavaan , mij
weten dat Moensa te spreken was. Ik kleeclde mij derhalve in den feestelijken zwarten rok, en nam een stuk
zwart laken, een verrekijker , een zilveren tafelbord, porseleinen snuisterijen, snijwerk van ivoor, een boek met
verguld op snee, een spiegel, enz. als geschenken mede.
Buitendien nam ik nog eenige groote indische glazen
kralen en dertig verschillende soorten van kettingen mede.
Ik ging, gevolgd door mijn jongens die mij, naar de
zeden van het land, een stoel nadroegen, onder getrommel en trompetgeschal van de zwarte soldaten van Aboe
Sjamat naar cle beek, waar over heen ter eere van mijn
bezoek boomstammen gelegen waren, om droogvoets
er over te kunnen gaan. Bij de hutten gekomen, gingen
wij naar de twee grootste prachtige zalen van het paleis ,
aan welks ingang ik bij de rechterhand genomen werd
door een ceremoniemeester die mij binnen bracht. Hij
geleidde mij door een honderdtal van volgelingen, die
in vollen wapendos op sierlijke banken zaten, op rijen
staande als in een concertzaal. Aan het eind van
de zaal, waar eenige ruimte opengelaten was, stond
Moensa's troon, slechts bestaande uit een bank met een
mat, en een grooten met koper beslagen leuningstoel, die
op drie pooten achter de bank stond. Ik liet mijn
stoel naast de bank zetten , en nam plaats. Ik bemerkte
dat Moensa, toen ik binnen kwam, in zijn gewoon costuum was, maar meteen weg ging, en later in feestelijken
opschik uit zijn woning kwam. Ik moest dus nog eenige
oogenblikken wachten. En wat kon ik meer verlangen
dan dat de koning ter eere van mij zijn groot tenue aandeed ?
Ondertusschen weerklonk de ruime zaal die 30 meter
lang, 12 meter hoog en 15 meter breed was, onoplioudelijk van het slaan op pauken en het getoeter op koperen instrumenten. Ik had volop tijd opmerkingen te
maken. Met onze bouwstoffen, tenzij men balein gebruikt
had, zou men niet in staat geweest zijn iets te bouwen
hetwelk zoo licht was en tevens zoo goed weerstand kon
bieden aan de stormen van het tropische klimaat, als het
koninklijke paleis van Moensa. Behalve de hooge dunne
steunders die uit rechte boomstammen bestonden, was
de eenige bouwstof bladsteelen van den wijnpalm, waarvan zoowel het spantwerk van het dak als het dak zelf
gemaakt waren; ook de fraaie banken der Momboettoes
worden van deze schoone, glimmend bruine, lange blad-
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steelen gemaakt. De vloer bestond uit donkerrood ijzerleem, vast gestampt, en zoo hard als asphalt; een lage
muur van de zelfde bouwstof omsloot alles; en er was
een opening in het gewelfde dak waardoor licht en lucht
in het paleis konden komen.
Ik was al een uur lang in het aanschouwen van deze
heerlijkheden verdiept geweest, toen eindelijk luid trompetgeschal, schreeuwen van het volk en nog harder getrommel op de pauken de nadering van den heerscher aankondigclen. Op het zelfde oogenblik vertoonde zich aan den
ingang van de zaal een ware tentoonstelling van pronkwapenen, daar vele honderde koperen lansen van verschillenden vorm tegen een schutting werden geplaatst,
een waarlijk vorstelijke pracht in Midden-Afrika!
Maar stil — daar komt de koning! Recht voor zich
uitziende, naderde met vaste schreden, gevolgd door Mohammed zijn ouden vriend, die het land het eerst openstelde,
de roodbruine vorst, wild, phantastisch, schilderachtig.
Hij zette zich, zonder mij met een blik te verwaardigen,
op de bank neder, en bezag zijne voeten. Ik deed niet
zoo als hij; ik kon niet genoeg naar dit zeldzame wezen zien, dat elken dag menschenvleesch eet: een ook
onder de Niam-Niams algemeene gewoonte. Om de armen
en beenen, om den hals en op de borst had hij ringen
en vreemde versierselen van koper, en op zijn voorhoofd
een halve maan van koper; zijn hoofd was gedekt door
een hoogen strooien hoed die met kostbare roode staartvederen van den grijzen papagaai versierd was; zelfs op
den bol waren bosjes vederen gestoken. Daar zat hij, het
geheele lijf beschilderd met een bruinachtige kleurstof,
een kleur die wij niet beter kunnen beschrijven dan door
haar te noemen leverkleur. Zijne kleeding was zooals de
mode van het land voorschreef, en blonk alleen uit door
fijnheid van stof boven die van zijn onderdanen. Destof
waaruit zij bestaat gelijkt eenigszins op het zoogenoemde
moire antique. Zijn gewaad was uit een stuk, en diende
voor rok en korte broek te gelijk; de helft van zijn lijf
was bedekt met een kunstig geplooiden doek, die door een
met koper beslagenen band om den middel vastgehouden werd. Aan zijn rechterzijde droeg hij een ook met
koper beslagen sabel.

niet konden bedwingen. Deze vrouwen onderscheiden zich
van de overigen door grooten zwier. Op de prachtige
chignon dragen zij geen hoed, maar steken er lange
haarspelden van koper of ivoor gemaakt in. Terwijl
de mannen nooit anders gezien worden als geheel aangekleed, houden de vrouwen dat voor hoogst 01111atuurlijk, daar hare met moeite beschilderde lichamen dan
niet te zien komen. Op hare lichtbruine, ja bijna gele
lichamen teekenen zij allerhande dingen, het meest echter bloemen, sterren en krullen. Van versiersels merkt
men weinig, daar glazen kralen daar nog bijna onbekend
zijn, en de mannen het koper voor zieh houden.
Nadat' Moensa genoeg naar mij gekeken had, nam en
de voorstellingen tot onderhoud en vermaak een aanvang.
Er kwamen een paar bazuinblazers, die op hoorns, uit
groote olifantstanden gemaakt, en die zij nauwelijks
konden torschen, uit al hun macht bliezen, en er doordringende toonen uitstieten. Daarna kwam de hofnar,
een klein, dik kereltje, die niet ophield met grappen
en aardigheden te maken, en zulk een indruk op mij
maakte dat ik in lachen uitbarstte,'t welk blijkbaar clen
koning veel genoegen deed. Er kwamen ook nog dansers, die geheel met staart en van katten en civetdieren
behangen waren, en om armen en beenen varkensstaarten
hadden. Zij deden erg hun best: het gelukte hun zeer
goed, om de bewegingen en gebaren van bavianen na
te doen.

Maar het beste had Moensa voor het laatst bewaard:
hij zou namelijk een redevoering houden. Terwijl liet
volk in ongestoorde rust op de stoeltjes en banken zitten bleef, (de Moemboettoes zitten niet op den grond)
stond Moensa op, kuchte en begon te spreken. Ik verstond er niets van, maar ik merkte wel dat hij zijn
woorden woog, en zeer goed sprak. Toen hij een kleine
pauze hield, schreeuwde het volk
/ , tsjoepi, tsjoepi,
en weergalmde de salon van de koperen instrumenten
en pauken. Tot aanmoediging van dit getier liet de koning een zoo scherp brr hooren, dat men de steunsels,
waarop het dak rustte, trillen zag. De pauken en de koperen instrumenten sloegen nu een andere maat aan, en
Moensa, die nu een ander instrument kreeg, namelijk een
Een geruime tijd was al verstreken , toen de koning voor ronde mand met schelpen gevuld, en een langen steel
het eerst zijn blik naar mij richtte, en mij zeker nog meer er aan, dirigeerde met den ernst van een kapelmeester
bewonderde dan ik hem. Bij tusschenpoozen vroeg hij mij het helsche concert.
De redevoering duurde wel een half uur, en van dien
iets: welke vragen onze tolk in het arabisch voor mij
vertolkte. Ondertusschen bleef hij bij alles zeer onver- tijd maakte ik gebruik om een schets van den koning
schillig, want Moensa hield zich aan het uiril admi- te maken. De honger dwong mij eindelijk om heen te
ravc" en liet zich door niets van zijn stuk brengen. Ik gaan, en ik liet den koning waar hij was. Tot afscheid
liet nu de geschenken brengen, die hij opmerkzaam be- zei hij: "Ik weet niet wat ik u voor uw geschenken zal
schouwde, doch zonder daarover veel te zeggen ; maar zoo- geven; het doet mij veel verdriet dat ik niets heb."
veel te meer hoorde ik in de nabijheid half onlerdrukte geYerbaasd over die bescheidenheid, antwoordde ik : "Ik
luiden, die uit cle keelen kwamen van een vijftigtal vrou- ben daarom niet gekomen , ik gebruik geen ivoor, en als
wen van Moensa, die zich ondertusschen op rijen kleine ik dat wilde hebben kon ik het bij ons ook koopen;
stoeltjes achter den koning nedergezet hadden, en die, maar ik vraag u twee dingen, namelijk een varken en
nu ze de verschillende geschenken zagen, hare vreugde een banja-aap."
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"Daar zal ik wel voor zorgen," antwoordde Moensa.
Maar jawel, er kwam niets. Niettegenstaande mijn
dagelijksche aanmaningen zag ik nooit een spoor van een
varken of van een gorilla.
Zoo liep mijn bezoek bij Moensa af. Ik bleef er nog
twintig dagen. Van mijn ontmoetingen met andere opperhoofden van de Niam-Niams zwijg ik, en ook zal

mijn lieden, die ik deze delicatesse onaangeroerd gaf.
Ik kon een boek vol schrijven, als ik alles zoo nauwkeurig wilde beschrijven als de eerste ontmoeting met
Moensa. Hij gaf nog eenige groote feesten, en daarbij
danste hij in zijn feestelijksten tooi, namelijk in vellen
en vederen, ten pleiziere van het volk , zijn vrouwen en
bedienden, als een derwisch.

Een waterval in het noorden van Afrika.

Kortom — ik heb hier een volk leeren kennen dat,
ik hier niet spreken van Mando (de zelfde die ons
later vijandelijk aanviel), die ons tot geschenk zond nog geheel onaangeroerd door onze beschaving, toch een
een grooten pot met een rookerige en aangebrande eigene beschaving vertoonde, zoo zeldzaam en vreemd,
ragout van darmen van een honderdjarigen olifant, zeer dat zij mijne hoogste belangstelling opwekte.
taai en met zeer veel haut-gout: ten minste, dat zeiden
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Van mannen die zich beroemd gemaakt hebben in de
wetenschappen, in den oorlog, in de kunsten; van mannen die een groote rol gespeeld hebben op het wereldtooneel, ziet men portretten in tijdschriften en illustration ; zelden evenwel ontmoet men het afbeeldsel van
een nederig werkman, van een man wiens arbeid geen
gerucht maakt in de wereld, wiens naam niet verbonden
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die beide mannen: "Nooit zal ik Pierre Lhote, de dappere chef-mineur van Epinac, vergeten. Hij was bij de
belegering van Constantine, en heeft met Lamorici&re
die stad ingenomen, dat was zijn debut. Zeker is
mijnwerker geworden om in de gelegenheid te zijn altijd
met kruit om te gaan. Pierre Lhote is in zijn werk zoo
stipt als een soldaat. Als de ingenieur de mijn bezoekt,
zegt hij tot het werkvolk: "komaan, kinderen, in't gelid, mijnheer de ingenieur komt." 'tScheelt niet veel of
hij zal hen verzoeken het houweel te schouderen als een
soldaat zijn geweer, en de linkerhand rustende op den

Ls pere Garnier en Pierre Lh6te.

is aan de eene of andere groote gebeurtenis. Met des te schop. Eens dreigden de mijnwerkers met een greve,
meer genoegen zien wij in de bovenstaande gravure een een werkstaking. "Wacht even, jongens," zegt Pierre
paar mannen afgebeeld, die nuttig zijn in hun kring, LhOte, "ik zal den ingenieur eens spreken." Hij komt
die eerbied afdwingen door hun goede hoedanigheden, terug en zegt: "Weet ge wat de ingenieur gezegd heeft?
door hun edel karakter, door hun getrouwe plichtsver- Pierre Lh6te , heeft hij gezegd, ga naar uwe mannen,
vulling. Het zijn een paar mannen die tot de klasse van en zeg hun dat de dag begint 's morgens om zes uur,
werklieden behooren, die door Simonin in zijn Vie Sou- 's middags van twaalf tot een uur schoften, en dan weer
terraine geheeten worden les soldats de Vabime. Mijn-werken tot vier uur. Dat heeft de ingenieur gezegd. Hij
werkers zijn het, steenkoolmijnwerkers uit Frankrijk, is onze meester, ik gehoorzaam hem, en gij gehoorzaamt
mcdtre-winevr.s van Epinac in het departement Saone etmij; komaan jongens aan den arbeid!" En er werd niet
Loire. Hooren wij wat de genoemde schrijver zegt over meer over een greve gesproken.
1871.
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Gelijk Pierre LhOte de opzichter is over den arbeid in
de mijn, zoo is le pere Garnier opzichter over het werk
boven den grond. Hij bestuurt het ophalen van de steenkool, het wasschen, het verzenden van de kool, het
maken van coke, enz. Hij houdt het oog op alles wat
buiten de mijn gebeurt, en is steeds genegen elkeen te
vreden te stellen.
Z66 is de bevolking der steenkoolmijnen. Elkeen doet
zijn werk, de geringste arbeider zoowel als de beste
mijnwerker, de meesterknecht zoowel als de ingenieur
en de directeur van de mijn. Soldaten, korporaals, kapiteins , alien gaan met vasten tred op het pad van plicht.
Welk een energie, een moed, een toewijding in, dat legioen van arbeiders, eerst sedert nauwelijks een halve
eeuw gevormd! 't Is een wereld op zich zelf, die tot
heden nog bijna niet bestudeerd is. Het publiek is onverschillig voor den mijnwerker; de wijsgeer , de geleerde,
de kunstenaar, de romanschrijver hebben er zich nog
niet mede bemoeid. De soldaat van den afgrond verdient
meer dan een vluchtige beschouwing, clan een ijdele nieuwsgierigheid als men in haast een steenkoolmijn doorloopt,
of als een treurig ongeluk het land met schrik vervult,
en honderde huisgezinnen in rouw dompelt. Het werk
van den steenkoolmijnwerker en zijn persoon verdienen
een ernstige belangstelling. Als men die lieden aan het
werk kon zien, zou men er wel belang in stellen, maar
de grond verbergt het grootste gedeelte van hun werk,
en de groote menigte weet niet eens wat er gebeurt.
De onderaardsche arbeid heeft geen andere getuigen als
die hem doen, en roem wordt er niet behaald door het
werken in een steenkoolmijn.

zoodanig te Praag in de gevangenis. Setonius ging van
Straatsburg over Frankfort, Keulen en Hamburg naar
Dresden, op al die plaatsen de projectie uitvoerend, en
nergens den naam van een bedrieger achterlatende. Te
Dresden achterhaalde hem zijn noodlot: de keurvorst
Christian wilde het geheim weten, en daar Setonius het
niet wilde zeggen werd hij in den kerker geworpen, en
het gewone middel van die tijden, de pijniging, aangewend om hem te bewegen tot het doen van mededeelingen. Doch zelfs onder de hevigste pijnigingen gaf
hij die niet, en men vergenoegde zich eindelijk met
den ongelukkige tot een eeuwigdurende gevangenschap
te veroordeelen. Maar voor geld kan men veel gedaan
krijgen, en zoo vond Seton ook een poolsch edelman ,
Sendivogus geheeten, die onder het voorwendsel van
hem zijn geheim te zullen af luisteren, verlof kreeg hem
in de gevangenis te bezoeken, en weldra met Seton ontvluchtte. Seton zou echter niet lang genot van zijn herkregene vrijheid hebben, de pijnbank had zijn krachten
uitgeput, en hij stierf kort daarna, zijn be vrij der niet
zijn geheim, maar een groote hoeveelheid van het kostbare poeder nalatende. Van dit poeder voorzien toog
nu Sendivog als adept door het land, en gaf onder anderen te Praag aan den keizer Rudolf II een weinig
van dit poeder. Deze voerde daarmede een metaalverandering uit, waarvan nog heden een marmeren plaat
in het kasteel van Praag de geheugenis bewaart. Deze
plaat vertoont het volgende opschrift:
Faciat hoc quispiam alius,
Quod fecit Sendivogius Polonus.
't welk in het hollandsch ongeveer is :
Door niemand anders wordt gedaan
Wat Sendivog de Pool hier gedaan heeft.
Sendivog verloor toch zijn beroemdheid toen een wurDE A L C H E M I E EN DE A L C H E M I S T E N .
tembergsche goudmaker, Miihlenfels, hem het poeder
(Vervolg van biz. 92).
ontstal. Maar die roof zou Miihlenfels ook geen geluk
Nog slechter liep het te Brunswijk af met Anna Maria aanbrengen: hij werd aan de yzeren alchemistengalg geZ i e g 1 e r, een adepte die op een ijzeren stoel zittende op liangen, toen zijn diefstal aan het licht kwam. Aan de
een mesthoop als toovenares verbrand werd, ofschoon zij zelfde galg te Wurtemberg hing later zekere Honauer
door dat het haar niet mogelijk geweest was goud te die den hertog en zijn hof langen tijd door zijn goed
maken, het beste bewijs geleverd had dat zij geen too- gelukte metaalveranderingen verbaasde. Bij zijn werk liet
venares was.
hij den hertog zelf alien arbeid verrichten, liet hem alle
Ongeveer in dezen zelfden tijd trad een van die goudvrij bevondene zelfstandigheden in den smeltkroes
raadselachtige verschijningen in de geschiedenis der al- werpen, en stak het vuur aan, 't welk verscheidene uren
chemie op het tooneel, die in staat geweest zijn om moest branden. Dan verlieten alle aanwezigen het laboook het vastste geloof aan de onmogelijkheid om goud ratorium, de hertog sloot het toe, en nam den sleutel
te maken, te schokken , namelijk de onder den naam van mede. Als men eenige uren later terugkwam, vond men
Cosmopolita bekende Schot Alexander Setonius in den kroes goud. En toen ontdekt werd dat het goud
of Seton. Hij trok kort na het einde der zestiende eeuw door een jongen die in den dubbelen bodem van de
cloor de Nederlanden en de Rijnstreek, en lag overal be- kolenkist verborgen was, in den kroes werd geworpen,
wijzen af van zijn talent om onedel metaal in goud te maakte men een kort proces met den bedrieger: men
veranderen. Te Straatsburg, onder anderen, schonk hij hing hem op.
den apotheker Giistenhover een kleine hoeveelheid proHet schijnt evenwel dat het treurige lot van zoo mejectiepoeder. Dit was een zeer gevaarlijk geschenk, want nig adept de goudmakers voorzichtig deed worden; ten
Giistenhover kreeg den naam van adept, en stierf als niinste de drie personen die na Seton weder de rol van
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adept speelden, hebben wel opgepast zelven niet op het over een gewichtsvermeerdering van het gebruikte zilver
tooneel te verschijnen, maar steeds er voor gezorgd dat wordt gesproken, daar Reusing zegt 3 Loth goud ver»
anderen in hnn plaats proeven van hnn bekwaamheid kregen te hebben.
aflegden. Deze drie adept en, de laatsten die hier een
Met Sehfeld kunnen wij de rij der eigenlijke alchebeschouwing verdienen, zijn Philaletha, Laskaris en misten sluiten. Als curiositeit zij hier nog vermeld dat
Sehfeld, die na elkander van het midden der zeven- in het midden der achttiende eeuw onder Frederik den
tiende tot het midden der achttiende eeuw leefden.
Groote, alchemie aan het pruissische hof bedreven werd:
Philaletha was het die aan den beroemden hol- een saksische adelijke dame, Frau von Pfuel, richtte
landschen geneesheer Helvetius, een van de ijverigste te Potsdam, met assistentie van haar beide jonge en
tegenstanders der alchemie, een korreltje van de goud- schoone dochters, een laboratorium op, waarin het goud
makende zelfstandigheid gaf, en hem, toen de projectie vermeerderd zou worden: het goud van die dame of dat
gelukte, in een ijverigen verdediger van die kunst ver- van de bezoekers ? dit zeggen de kronyken van dien tijd niet.
anderde. Helvetius zelf beschrijft zijn bekeering in zijn
Doch geheel uitgestorven was de alchemie ook toenboek getiteld: Vitulus aureus quern mundus adorat
maals nog niet. Het licht dat de ontstaande wetenschap,
et or at. Welk een groot gerucht deze projectie maakte, de chemie, verspreidde, was niet helder genoeg om het
en hoe algemeen zij geloofd werd, blijkt uit de omstan- geloof te verdrijven, dat men op die wijze schielijk rijk
digheid dat Benedictus Spinoza, die zeker niet bij de kon worden. Er ontstonden geheime genootschappen die
lichtgeloovigen kan gerekend worden, voor de echtheid zich met de alchemie bezig hielden, zooals de Rosendaarvan instond.
kreuzer in Duitschland en de Freres de la rose in
Op de zelfde wijs liet ook Laskaris door anderen Frankrijk. Nooit evenwel is er een opmerkenswaardig
bewijzen van zijn wetenschap afleggen. Hij zond een kleine resultaat van de pogingen dier mannen bekend geworhoeveelheid van de zilvermakende zelfstandigheid naar den. Nevens de Rozenkruizers werkte het alchemistiWeenen. Van de met die stof bewerkte verandering van sche genootschap te Neurenberg, waarvan zelfs
een aantal koperen munten in zilveren, spreekt een pro- Leibnitz lid en in de jaren 1666 en 1667 secretaris was.
tocol , 't welk onderteekend is door den toenmaligen pruisOmstreeks 1700 werkten de Buccinator en. Al die
sischen gezant te Weenen, den oostenrijkschen vice-kan- genootschappen liepen te niet, en een in 't laatst der
selier, en verscheidene hooge en zeer beschaafde inwoners achttiende eeuw genomene proef om hen als hermevan Weenen.
tisch genootschap weder op te richten, eveneens;
Van Laskaris zou ook Btfttger het poeder gekregen ten minste als die proef iets anders was als een goed
hebben, waarmede hij de projectie te Berlijn uitvoerde, volgehoudene scherts van den geestigen maker van de
die zijn gevangenneming ten1 gevolge zou hebben. Om Jobsiade, Dr. Kortum te Bochum in Westfalen, die met
zich daaraan te onttrekken, vluchtte hij naar Saksen, zijn vriend Dr. Bahrens te Schwerdte, het geheele gemaar zijn noodlot zou hij toch niet ontgaan. August II nootschap vormde, 't welk een zeer uitgebreide briefhad ook geld noodig, en hij hoopte dat te zullen be- wisseling onderhield, en een reeks van alchemistische
komen door den goudmaker dien het toeval in zijn han- geschriften mtgaf. De laatste sporen van de werkzaamden gespeeld had. Daartoe moest hij 'hem evenwel in heid van deze twee mannen reiken tot in het jaar 1819.
zijn macht hebben, en dit kon het best gebeuren door En toch waren daarmede de sporen der alchemie in Duitschhem in de gevangenis te zetten. Te vergeefs bood Las- land nog niet volkomen verdwenen. In het jaar 1835
karis een losgeld van 800 000 ducaten; Bottger bleef werd er aan het Gewerbe-Verein te Weimar een tincgevangen op den Sonnenstein , waar hij zijn tijd besteedde tuur gezonden, met verzoek om zich ran haar, wel is
aan allerlei scheikundige proefnemingen, en waarbij hij waar zwakke, maar toch metaalveredelende kracht te
het porseleinmaken uitvond. Daardoor lag hij den grond- overtuigen. Het bleek een tinctuur te zijn die goud
slag van een industrie die thans nog in Duitschland, bevatte.
(Wordt vervolgd).
Frankrijk, Engeland en elders aan vele duizende menschen werk en brood geeft.
De derde der genoemde adepten, Sehfeld, leerde
reeds in het eerst van zijn loopbaan de gevaren kennen
DE E S S C H E N B O O M .
die met het goudmaken verbonden waren. Op bevel van
De esch ofesschenboom, Fraxinus excelsior, is
de keizerin Maria Theresia werd hij gevat, en verscheidene jaren te Temeswar gevangen gehouden. Het gelukte een boom die langs wegen en in bosschen veel voorhem echter te ontvluchten, en sedert werkte hij slechts komt, en wegens zijn voortreffelijk vast en taai hout van
uit de verte. Te Halle gaf hij aan den apotheker Reu- groote waarde is. De geslachten zijn gescheiden: de mansing eenige korreltjes van het poeder, en deze veran- nelijke boomen hebben smallere bladeren dan de vruchtderde daarmede
Loth zilver in proefhoudend goud. dragende boomen, of welker bloemen stampertjes bezitten.
Deze projectie is verder merkwaardig omdat hier stellig De bladeren zijn ongelijkparig gevederd, en bestaan uit
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7 tot 13 kort gesteelde, ongeveer 5 centimeter lange,
langwerpige blaadjes die aan de punt grof gezaagd en
van onderen gladrandig zijn. Zij komen eerst laat in het
voorjaar te voorschijn, en vallen na de eerste vorst in
October reeds af. De bloemen verschijnen eerder dan de
bladeren, in 't laatst van April of in 't eerst van Mei,
in trosjes: zij hebben geen kelk en geen bloemkroon,
de twee meeldraden hebben purperroode knopjes. De tongvormige vleugelvrucht wordt in October bruin en rijp, en
valt in December of in de lente af.

ter hoogte opschiet, en daarbij ongeveer 1 meter dik
wordt.
Men vindt den esch in geheel Europa tot ongeveer
op 60° N.B., hetzij afzonderlijk, hetzij in gezelschap van
andere boomen. Hij bemint een vochtige standplaats aan
rivieren, in dalen en op vlakten, hoewel hij ook op de
bergen gevonden wordt, echter niet zoo hoog als de roode
beuk en de eschdoorn.
In de noordsche mythologie komt de esch voor als de
boom Ygdrasil die het middenpunt van de godenwereld

De esch.

De stam van den esch heeft eenige gelijkheid met die
van den eik, doch zijn bast is in de eerste helft van
zijn levenstijd glad, grauw van kleur, en krijgt eerst in
hoogen ouderdom barsten. De stam is veelal recht en
rolrond. De in het eerst pyramidevormige kroon wordt
later meer kogelvormig, daar de benedenste takken alsdan bijna onder rechte hoeken uit den stam voortkomen.
In de eerste jaren wast de esch zeer snel, zoodat hij
reeds in 70 of 80 jaar tot een boom van ruim 30 me-

vormde. De goden of asen schiepen uit den esch en den
els het eerste menschenpaar. In sommige streken van het
noorden van Europa heet hij asche of asisch, dat is :
van de asen afkomstig.
Op sommige buitenplaatsen van ons land vindt men
soms den pluimesch, Fraxinus brnus. Deze boom
heeft witachtige bloembladen, en fraaie, eenigszins overhangende bloempluimen, waaraan hij zijn nederlandschen
naam te danken heeft.

DEIE FASANTEN.

DRIE FASANTEN.

Tot de schoonste vogels, wat hun vederdos betreft,
behooren zonder twijfel vele soorten van het fasantengeslaclit. De vuurfasant met zijn vuurrooden rug; de
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waarin zij prijken. Wij willen in dit opstel een korte
beschrijving geven van een drietal fasanten, namelijk
van den zilverfasant, den goudfasant en den argusfasant.
De zilverfasant, Phasianus nycthemerus, draagt
zijn naam naar het witte vederkleed van den haan. De
tijd waarin de zilverfasant voor het eerst in Europa
kwam, is niet op te geven. Gesner en andere verdien-

De argusfasant.

goudfasant met zijn kleurig bont gevederte en fraaien
halskraag; de zilverfasant met zijn sneeuwwit gewaad
met fijne zwarte streepjes; de langstaartige fasant met
zijn staart van 2 meter lengte; de glansfasant met een
kleed 'twelk als gepolijst staal schittert; de argusfasant
met zijn vele oogvlekken — alien zijn een sieraad van
de landen waarin zij leven, en van de verzamelingen

stelijke vaderen der natuurlijke geschiedenis in de 16(lf'
eeuw hebben hem niet gekend. Hij is uit het noorden
van China afkomstig, en vond in Europa een voor hem
zoo gepast klimaat, dat hij zich overal in dat werelddeel wel bevindt, en voortplant. In Duitschland, Nederland, Engeland en het noorden van Frankrijk verlangt
hij niet meer verzorging dan het gewone hoen. De hen
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legt van 8 tot 14 eieren en bebroedt die 26 dagen
maar de genoemde onderzoeker van Soematra maakte
lang. Zij is, wat bij alle fasanten het geval is, veel zich aan overdrijving schuldig, door dezen vogel voor veel
eenvoudiger gekleurd dan de haan; van boven is zij ros- schooner te verklaren dan de pauw. Ook over de levensachtig bruin, van onderen grijsachtig wit. De haan integen- wijs van den argusfasant verspreidde hij valsche berichdeel is van boven sneeuwwit, met zeer fijne, zwarte ten, door hem tot een lichtschuwen nachtvogel te verklaren.
dwarsstreepjes geteekend; van onderen zwart met purGelijk de andere hoenderachtige vogels houdt deze fasant
peren weerschijn, terwijl de onbevederde huid van het zich het liefst op den grond op, en loopt snel met zijn
gezicht vuurrood is.
lange pooten , maar vliegt niet gaarne , en als hij het
De goudfasant, Phasianus pictus , is zonder twij- doet, valt het hem zwaar, daar zijn vleugels even weifel onder de in Europa in tammen staat levende vogels nig voor die beweging geschikt zijn als zijn rond en
verreweg de fraaist gekleurde. Op den voorrug groen, zwaar lichaam en zijn lange hinderlijke staart. De slagden achterrug hooggeel, aan den buik helder scharla- pennen van de tweede orde overtreffen die van de eerste
kenrood, en derhalve bont genoeg, draagt hij nog boven- orde bijna driemaal in lengte; zij hebben zeer zachte,
dien als bijzonder sieraad om den hals een kraag van buigzame schaften en breede baarden die in het vliegen
gele met zwart gevlekte vederen, op de vleugels een geen weerstand aan de lucht kunnen bieden. Zij vormen
groote blauwe vlek, en op den achterkop eene gouden, evenwel een groot sieraad van den haan, en het schijnt
hangende kuif. Zelfs de lange staartvederen zijn niet een- alsof hij weet hoe fraai zij zijn, want als hem een hen
nadert, spreidt hij op de wijze van den kalkoenschen
kleurig, maar op bruinen grond grijs gevlekt.
Geen wonder dat de Romeinen, die van den goudfa- haan de vleugels uit, en loopt met trotsche stappen rond,
sant slechts onvoldoende en misschien overdrevene be- waarbij de rand der vleugels langs den grond sleept.
schrijvingen bezaten, hem voor den echten vogel phoenix Dan eerst wordt evenwel de even fraaie als bewondehielden, waarvan sedert overoude tijden de zonderlingste renswaardig fijne teekening van de afzonderlijke vedevertelseltjes in het oosten in omloop waren. Immers op ren zichtbaar. Op den buitensten geelgrijzen baard ziet
dezen fasant alleen past de schildering die bij eenige men een rij van zeer groote oogvlekken, afgewisseld met
romeinsche schrijvers gevonden wordt. Dat zij hem ooit vele kleine ongeregeld geplaatste bruine vlekjes. De bingezien hebben, is te betwijfelen; vermoedelijk kenden nenste baard heeft eenige bruine vlekken langs de kiel
zij hem slechts door kooplieden die met de aziatische en een witten zoom. De voorste geelgrijze slagpennen
volkstammen handel dreven. Waarschijnlijk kwamen de hebben een blauwe kiel en donkere vlekken, terwijl de
eerste goudfasanten in de 16 de eeuw door de eerste ver- staartpennen wit gevlekt zijn. Ook de lichtbruine vooroveraars van Zuid Azie, de Portugeezen, naar Europa. rug en de gele achterrug zijn gevlekt.
Zij bleven altijd zeldzaam, en als wij tegenwoordig op
buitenplaatsen enz. niet zelden goudfasanten zien, is zulks
slechts aan eene uiterst zorgvuldige oppassing te danken.
De goudfasant is namelijk zeer gevoelig voor de veranderingen van het weder, is bovendien teeder van gestel,
en plant zich lang zoo gemakkelijk niet voort als de
gewone fasant. In het wild, in bosschen aan zich zelf
overgelaten, zou hij ongetwijfeld weldra uitsterven. By
eene goede oppassing zou hij toch 12 tot 15 jaar oud
worden. Zijn eigenlijk vaderland is China, waar hij echter
ook niet meer in het wild leeft; dit zou in het zuiden
van Siberie alleen het geval zijn. Men zegt dat zijn
geelachtig vleesch niet minder welsmakend is dan dat
van den gewonen fasant.

Bij volwassene hanen zijn de middenste staartpennen
meer dan een meter lang. Op den kop ziet men dan
een kuif vanfiuweelachtige veertjes die op den nek haarachtig worden, en op den hals en de wangen tot stijve
borstels overgaan. De borst en buik zijn met dof roodbruine, geel- en zwartgevlekte vederen bedekt. De pooten zijn rood.
De hen gelijkt zoo weinig op den haan dat de leek
veelal bezwaarlijk kan gelooven dat beiden vogels zijn
van de zelfde soort. De hen heeft bruine vederen met
smalle streepjes en zigzag, en is aan de borst roodachtig. De achterste slagpennen zijn nauwelijks 10 centimeter langer dan de voorsten; de staart bestaat uit
slechts 30 centimeter lange vederen, en in plaats van
De argusfasant, Argus giganteus, is, gelijk de een kuif heeft zij eenige borstels op den kop.
meeste door een prachtig gevederte uitblinkende vogels
Onder de vele verzendingen uit Soematra van argusvan Azie, eerst in het eerst van onze eeuw in Europa fasanten bevinden zich, men weet niet om welke redebekend geworden. Wel wist men reeds in 1780 toen nen, steeds zeer weinig hennen. Temminck kreeg slechts
het eerste exemplaar van Malacca te Batavia kwam, dat 2 hennen bij 50 hanen. Waarschijnlijk rekenen de Maer zulk een vogel bestond, maar de kennis van den leiers het niet de moeite waard hennen te schieten, en
argusfasant bleef zeer onvolkomen, daar zij slechts op de huid af te stroopen: immers het zou een geheel eenig
enkele fraai geteekende veeren en op chineesche afbeel- feit zijn als er bij deze fasantensoort minder wijfjes dan
dingen, die uit een wetenschappelijk oogpunt volkomen mannetjes waren. Zelden is de argusfasant op Soematra
onvoldoende waren, steunde. Marsden en andere reizi- in 't geheel niet. Hij houdt zich in het dichtste van
gers gaven later wel beschrijvingen van den argusfasant, het bosch op, en vervult dat met zijn klagend geluid.
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massa verhardde, die zoo vast was dat zij niet eens
met een hamer aan stukken geslagen kon worden?
Zulke zeker geloofde feiten ontmoeten wij niet zelden
in de geschiedenis der wetenschap: zij leveren evenwel
slechts het bewijs hoe gemakkelijk men gelooft, wat men
wil gelooven. En waar zijn de munten die uit alchemistisch goud zijn geslagen? waar is slechts een enkele van
de goudguldens die tot randschrift hadden :

Nog meer in den nieuwsten tijd vinden wij sporen
der alchemie in Frankrijk. Eenige jaren geleden beroemde
zich daar een scheikundige , Javary geheeten, het groote
geheim op het spoor te zijn. Over de proeven van dezen
ins Wm)?l
Ifinlvm 3Harljt
man zegt Baudrimont in zijn Dictionnaire de la chimie:
®iit irlj nmt Mimt jit. ( M grmarljt.
"Uit de studien der alchemistische philosophen blijkt
dat een van de wezenlijkste bestanddeelen van het pro - En al werd er zulk een munt gevonden, wie bewijst
jectiepoeder in de lncht aanwezig is. Yolgens Javary is ons dat dat goud veranderd tin is, en dat het niet eenhet de zuurstof. Men zon alzoo met de zuurstof, doel- voudig reeds aanwezig was in de stoffen die in den kroes
matig gebezigd, de alchemistische wonderen knnnen her- geworpen werden?
halen. Javary heeft door de aanwijzingen der oude alMet welk een sluwheid de alchemisten zulke bedriegechemisten te volgen, reeds zulke zonderlinge en zoo rijen uitvoerden, en hoe slim zij waren om hen die zij
belangwekkende uitkomsten verkregen , dat ik eenige hoop van hun bekwaamheid wilden overtuigen, goudhoudende
heb het groote werk voleindigd te zien". Zoo oordeelde stoffen in de hand te stoppen, blijkt ons onder anderen
ruim twintig jaar geleden een scheikundige van onweer- uit de wijze waarop de adept Daniel, in 't midden
sprekelijk wetenschappelijke beteekenis over de alchemis- der zestiende eeuw, den groothertog van Toscane, den
tische bemoeiingen. Zijn hoop is evenwel niet vervuld bekenden Cosmo I van Medicis bedroog. Deze Daniel,
geworden. Javary heeft het groote werk nog niet vol- wien de roem van adept vooruitging, kwam aan het hof
eindigd, en zal het ook bezwaarlijk kunnen doen, want, van den groothertog; hij scheen er echter niet aan te
daar sedert eenigen tijd de geregelde verslagen van dezen denken zijn kunst te oefenen, maar hield zich uitsluiexperimentateur niet verschenen zijn, behoort hij waar- tend met de geneeskunde bezig. Eindelijk besloot hij
schijnlijk niet meer tot de levenden.
toch, op dringend verzoek van den groothertog, een
Hoe dit ook zij, 't is zeker van belang dat een man proef van zijn kunst om goud te maken, te geven. Hij
als Baudrimont op zulk een wijze over de alchemie spreekt : gaf den groothertog een nauwkeurige beschrijving van
zijn uitspraak werpt een menigte afkeurende oordeelingen zijn manier van werken, zoowel wat de middelen betreft,
van ongeroepenen onderste boven. En bovendien staat die gebruikt moesten worden, als de wijze waarop zij
Baudrimont met zijn gevoelen niet alleen: een duitsch gebruikt werden. Toen liet hij den groothertog geheel
professor, Schmieder, gaat nog verder, en zegt, steu- alleen arbeiden, en deze verkreeg werkelijk goed, proefnende op de vele voorbeelden van metaalveredeling waarbij houdend goud. Yol vreugde schonk hij den alchemist
elk bedrog uitgesloten schijnt te zijn, in zijn GescldrMe 20 000 dukaten: zeker een zonderling geschenk aan een
der Alchemie, dat "de mogelijkheid van de metaalveran- man die goud kon maken. Daniel echter vond het in
dering en het bestaan van den steen der wijzen volko- 't geheel niet zonderling, nam de 20 000 dukaten aan,
en ging naar Parijs.
men bewezen is".
Deze bewering schijnt ons zeer gewaagd. 't Is waar,
er zijn in de geschiedenis der alchemie feiten die haar
schijnen te rechtvaardigen, maar ook slechts schijnen te
rechtvaardigen. 't Is waar, de documenten die verklaren
dat deze of die adept goud gemaakt heeft, zijn volkomen geloofwaardig; honderde geloofwaardige personen
hebben alchemistisch goud in handen gehad, het onder zocht en proef houdend bevonden; en het schijnt derhalve
geoorloofd te zijn, op zulke getuigenissen steunende, te
beweren dat er werkelijk goud gemaakt is. Maar wat
kunnen zulke getuigenissen bewijzen? Hebben wij niet,
even als over het goudmaken, ook volkomen geloofwaardige documenten , die ons zeggen dat een heks, voor den
heelen raad op de stadswaag gewogen, slechts drie lood
woog? Heeft de geneeskundige faculteit te Lyon niet getuigd dat bloed hetwelk men voor hare oogen uit de
aderen van een steenvreter tapte, tot een kristallijne

Dat is nu toch een volkomen ontwijfelachtige metaalveredeling ! Zoo zou men misschien nog heden meenen,
als Daniel niet eerlijk genoeg geweest was om, te Parijs
zijnde, den groothertog zijn gepleegd bedrog mede te
deelen, ten einde hem van het nemen van verdere proeven af te houden. Zijn handelwijze was de volgende:
Hij beweerde in zijn kwaliteit van geneesheer in 't bezit
te zijn van een universeel geneesmiddel, dat hij Usufur
noemde, en dat in alle apotheken van Florence te verkrijgen was, die het van hem moesten koopen, omdat
hij alleen de samenstelling daarvan kende. Dit usufur
was zeer sterk goudhoudend, wat toch evenwel niemand
wist, en ook niet kon vermoeden, omdat hij dat middel
voor een vrij goedkoopen prijs verkocht. Hij kon dit
ook zonder schade doen, omdat hij voor zijn patienten
die het usufur in de apotheken moesten koopen, steeds
zelf de geneesmiddelen gereed maakte, waarbij hij dan
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het kostbare poeder met eenT ander 't welk er gelijk
uitzag, maar geen waarde had, verwisselde. Natuurlijk
stond er op het recept om goud te maken, dat hij den
groothertog gegeven had, ook een dosis usufur, en de
groothertog kon deze stof uit de eerste de beste apotheek
laten halen, en natuurlijk moest hij na het smelten
goud in den kroes vinden.
Hier hebben wij dus een verslag van een met zorg
voorbereid en goed uitgevoerd bedrog, en dit is wel
geschikt om ons wantrouwen in te boezemen ten opzichte
van alle andere beweerde metaalveranderingen. Wie zegt
ons dat ook niet bij anderen het bedrog, 't welk schijnbaar onmogelijk was, jaren lang voorbereid was, zooals in het medegedeelde geval, of wel dat er nog niet
grootere bedriegerijen konden worden gedaan, voor toeschouwers die gaarne alles wilden gelooven? Hoe dikwijls zijn goudstukken die men door kwik het uitzicht
van tin had gegeven, als tin in den kroes geworpen,
en nadat door de hitte het kwik vervluchtigd was, als
goud er weder uitgekomen. Of men heeft, zooals bij
voorbeeld Thurneisser, een duitsch alchemist die,
naar men zegt, de eerste boekdrukkerij te Berlijn heeft
opgericht, te Rome bij den kardinaal Ferdinand de
Medicis gedaan heeft, een ijzeren spijker met een daaraan
gesoldeerde gouden punt, die door een zwarte verf het
uitzicht van ijzer had, gedompeld in olie vermengd met
een geheime stof, en 11a het afwrijven van die verf het
goud vertoond. Ook over deze door Thurneisser uitgevoerde metaalveredeling bestaat een geloofwaardig document, en dit zou men ook misschien voor een getuige
houden dat men in vorige tijden werkelijk goud gemaakt
heeft, indien niet gelukkig nevens het document ook
de spijker bewaard gebleven was, en men zich in latere
tijden door een nauwkeurig onderzoek overtuigd heeft
dat de gouden punt er aan gesoldeerd was.

lingen kan worden, zooals in de geschiedenis der wetenschappen meer dan eens gebleken is. Men nam waar dat
zekere stof, in geringe hoeveelheid bij een metaal gevoegd, daaraan een andere kleur kon mededeelen. Uit
die verandering van de kleur werd de mogelijkheid afgeleid van een verandering van alle eigenschappen der
metalen, en deze mogelijkheid als een feit aangenomen.
De woordelijke opvatting van een beeldsprakige uitdrukking, voegt het geloof aan een algemeen geneesmiddel
daarbij; de omstandigheid dat voorheen de tijd door het
doen van gebeden bepaald werd, verbond het godsdienstige mysticismus met de alchemie, en zoo ontstond er
ongemerkt het eene valsche begrip na het andere.
Onze bovenstaande schets der alchemie bewijst dat
wij die denkbeelden van Kopp deelen; ten minste naar
onze tegenwoordige kennis in de chemie moeten wij er
zoo over denken. Maar zijn wij dan met onze nasporingen in de chemie aan de grenzen der wetenschap gekomen? Wij gelooven niet dat iemand dat zou durven
beweren, en derhalve kunnen en mogen wij het maken
van goud ook niet een onmogelijkheid noemen. Om dit
voor onmogelijk te verklaren, moest men vooraf het bewijs leveren dat goud werkelijk een enkelvoudige stof is.
Dat bewijs kan de wetenschap tot heden nog niet leveren; wij kunnen altijd nog slechts de bepaling van een
element of enkelvoudige stof geven in negatieven zin;
wij kunnen slechts zeggen: een element is een lichaam
welks ontleding in andere stoffen ons tot heden nog
niet gelukt is.

Eer wij echter het positieve bewijs voor de onmogelijkheid van zulk een ontleding niet gevonden hebben,
kunnen wij ook niet met zekerheid beweren dat de stoffen
die tegenwoordig elementen genoemd worden, werkelijk
enkelvoudige stoffen zijn. Het is alzoo niet onmogelijk
dat het goud een vereeniging van twee lichamen is,
Het openbaar worden van zulke bedriegerijen moet er en wel een zoo innige vereeniging dat het ons tot
natuurlijk veel toe bijdragen om uitspraken als die van heden nog niet gelukt is hen te scheiden. Misschien,
Baudrimont en Schmieder als geheel ongegrond te ver- als die ontleding ons eenmaal gelukt, zullen wij zien
oordeelen; maar, en dit moeten wij de verdedigers der dat het twee zeer gewone, overal in de natuur vooralchemie toegeven, wat zou de ontdekking van honderd komende stoffen zijn, en wij ontdekken dan ook misschien
bedriegerijen bewijzen, tegen een enkele ontwijfelbaar de manier om die beide stoffen weder tot goud te vereenigen.
zeker transmutatie van metalen? Zelfs Kopp, die op
Zeker, naar den stand der wetenschap is het goudmahet tegenwoordige standpunt der wetenschappen een ken in 't geheel niet onmogelijk; bovendien moeten wij zeer
tegenatander is van de alchemie, en bestrijdt dat ooit voorzichtig zijn met het gebruik van het woord onmode waarheid der alchemie bewezen zal worden, geeft in gelijk bij wetenschappelijke zaken. 't Is nog niet zoo
zijn Geschichte der Alchemie toe, dat het hem bij eenigeheel lang geleden dat een engelsch werktuigkundige
transmutatieverhalen onbegrijpelijk blijft, hoe mannen zeer nauwkeurig en volkomen ontwijfelbaar bewees, dat
van een bekend eerlijk karakter, die geen het minste het onmogelijk was met een stoomboot tusschen Engevoordeel van een bedrog konden hebben, en die boven- land en Amerika te varen. Iedereen zag die onmogelijkdien zoo goed in staat waren om het bedrog te ont- heid in, maar slechts zoolang als, eenige maanden na
dekken, zouden bedrogen hebben of bedrogen zouden de publicatie van het bewijs, de eerste stoomboot uit
geworden zijn. Even onbegrijpelijk is hem dat, als hem Amerika in Engeland aankwam; en heden bewijzen duide metaalveredeling zelve onbegrijpelijk is. Hij beweert zende stoombooten dagelijks de mogelijkheid van die ondat een betrekkelijk onbeteekenende goede waarneming mogelijkheid. lets vroeger, in 1800, bewees Hegel met
soms in de wetenschap den grondslag van groote dwa- veel scherpzinnigheid de onmogelijkheid dat een waarge-
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nomene opene ruimte in het planetenstelsel door een
nog niet ontdekte planeet opgevnld kon worden, en
niemand kon een font in die bewijsvoering ontdekken,
totdat, in den nieuwjaarsnaeht van het jaar 1801 , de
sterrekundige Piazzi het geheele scherpzinnige bewijs omver wierp, door een blik in zijn teleskoop: hij ontdekte
op de plaats waar zich onmogelijk een planeet kon bevinden de planeet Ceres, en sedert dien tijd is het
getal van de ons bekende planeten die de bedoelde
ruimte vullen tot omstreeks honderd opgeklommen. En
wie zou het tien jaren geleden mogelijk geacht hebben
dat men de zon en de sterren scheikundig zou kunnen
onderzoeken? Men zou hem die van het nemen van een
proef om zulks te doen gesproken zou hebben, voor
een krankzinnige hebben uitgekreten, die naar iets onmogelijks trachtte. Heden is, dank zij de onderzoekingen
van Bunsen en Kirchhoff, ook deze onmogelijkheid mogelijk geworden: men analiseert tegenwoordig de zon
en de andere sterren bijna even gemakkelijk als een
stukje mineraal of een zout.
Het is dus steeds ongeraden in de wetenschap al te
stellig van onmogelijkheden te spreken, en derhalve zullen
wij ook wel oppassen te spreken van de onmogelijkheid
om goud te maken, maar wij zullen evenmin dwasclijk
beproeven om het geheim te vinden. Uit de geschiedenis
der alchemie blijkt noch de mogelijkheid, noch de onmogelijkheid. Naar onze opvatting der wetenschap spree kt
deze ook niet volstrekt tegen de mogelijkheid, maar zij
leert ons dat ook slechts zij zelve de oplossing van het
raadsel mogelijk kan maken.
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wordt, die wij dan zoo weinig zullen achten als nu oud
ijzer of koper. Maar zelfs deze mogelijkheid toegestaan
zijnde, is het heden toch een onnutte moeite er over
na te denken welke gevolgen zulk een gebeurtenis zal
kunnen hebben. Met het zelfde recht kunnen wij er over
redekavelen wat het hout en de steenkool waard zullen
zijn, als de aarde eenmaal zoo dicht bij de zon komt,
dat wij geen vuur meer noodig hebben; of waaroverwij
met de bewoners van Uranus zullen spreken, als het
eens bewezen is dat er op die planeet bewoners zijn,
en het ons gelukt zal zijn een middel uit te denken om
ons met hen te onderhouden.
Dat alles zijn onnutte vragen, welker beantwoording
voorloopig slechts de speculatieve philosophic, niet de
exacte wetenschappen raakt. Als eens de exacte wetenschappen zoo ver voortgeschreden zijn, dat men het
recht heeft haar zulke vragen te doen, zullen zij ook
het antwoord daarop zeker niet schuldig blijven.
D E

KORAN-

Koran ofAlkoran heet het in 't arabisch geschrevene godsdienstige boek der Mohammedanen. Het bevat
hetgeen Mohammed als goddelijke openbaring op verschillende tijdstippen van zijn leven verkondigde. Eerst
na Mohammed's dood werd de koran bijeen verzameld
door Aboebekr, Mohammed's schoonvader, waarna de
derde khalif Otman dit beek algemeen bekend maakte.
Het wordt gehouden voor de heilige bron van mohammedaansche theologie en rechtspraak. Het bestaat uit
Is het mogelijk goud te maken, dan zal het eenmaal toespraken van Mohammed aan zijn aanhangers, lofzangedaan worden in den regelmatigen loop der wetenschap, gen aan God, vermaningen, redeneeringen tegen afgodie, van proefneming tot proefneming voortgaande, met dendienaars, joden en christenen, en legenden, in een
vaste hand de eene sluier na de andere aftrekt van de eenvoudige, krachtige taal die zich soms tot het poSgeheimenissen der natuur. Gelijk men op dezen weg reeds tische verheft. Vele denkbeelden van den koran zijn duizoo menig moeielijke vraag goed beantwoord heeft, zal delijk aan den bijbel, naar de latere joodsche overlevezij ook antwoord geven op alle vragen welker beant- ringen, ontleend. Voortreffelijk zijn de in den koran vervatte leeringen over God, voorzienigheid, opstanding,
woording mogelijk is.
Doch als wij de mogelijkheid om goud te maken niet belooning en straf. Krachtig wordt in den koran de
absoluut ontkennen, dan komt er in ons de vraag op: eenheid van God betoogd, en rechtschapenheid, medewat zullen daarvan de gevolgen zijn voor onze maat- lijden met de armen, en gastvrijheid worden er dringend
schappelijke samenleving , als het gelukt goud te maken ? in aanbevolen. De daarin bevatte leer van een volstrekte
Volgen s hen die het goud voor het middenpunt van voorbeschikking, zoodat de mensch geen duimbreed kan
onze geheele maatschappij houden, zal er een geweldige afwijken van den weg dien hem van het oogenblik zijner
omkeering geschieden, indien — en dit moet ook nog geboorte voorgeschreven is , de levendig geschilderde vooraltijd bewezen worden — het maken van alchemistisch stelling van het toekomende leven, en eindelijk de vergoud goedkooper zal zijn dan het verzamelen van het na- zekering dat de dood voor de zaak Gods de zekerste
tuurlijke goud uit de aarde. Misschien zijn de zelfstan- weg naar den hemel is, dit alles diende om den oordigheden die, in gepaste verhouding vereenigd, goud logsgeest der Mohammedanen te ontvlammen. Met het
geven, zoo zeldzaam , en is hare vereeniging zoo om- oog op het klimaat van het land gebiedt de koran vele
slachtig, dat het kunstige goud duurder wordt dan het reinigingen, en het matige gebruik van sterke dranken,
natuurlijke, en dat alzoo de oplossing der vraag slechts terwijl hij de veelwijverij toelaat. Het geheele werk bevoor de wetenschap van belang is, en niet voor het staat uit 114 lioofdstukken van zeer verschillenden
maatschappelijke leven. Mogelijk ook dat het goedkooper omvang, zonder systematische of chronologische orde
wordt, zoodat het goud een algemeen verkrijgbare stof aaneen geschakeld.
1871.
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VLOED-

Er is een tijd geweest waarin men het natuurver
schijnsel dat men eh en vloed noemt, met het beurtelings rijzen en dalen der borst van een ademend dier
vergeleek. Niet veel gelukkiger was de vergelijking met
den polsslag van het dierlijke lichaam. Zulke vergelijkingen missen gewoonlijk alle wetenschappelijke waarde;
in dit geval is slechts de regelmatigheid van alle drie
verschijnselen het eenige punt van overeenkomst.
Eb en vloed noemt men het verschijnsel waarbij de
waterspiegel op een dag (of nauwkeuriger in 24 uur 50
min. 28 sec.) tweemaal een hoogen en een lagen stand
aanneemt. Dat rijzen en dalen, wat dus alle zes uur
afwisselt, geschiedt niet met schokken, maar steeds
aanhoudend, en de tijd dien de zeespiegel op het hoogste en laagste punt doorbrengt, is zeer kort, zoodat
wij zien dat de geheele oppervlakte der zee onophoudelijk in beweging wordt gehouden door de eb en den
vloed, geholpen door de stroomen der zee.
Omdat het niet juist een dag, maar een weinig meer
dan 50 minuten langer duurt v66rdat 2 ebben en 2
vloeden afgeloopen zijn, komt het getij niet op een vaststaand uur, maar als het aan eene plaats van de kust
heden 's middags te 0 uur (dat is na twaalf, en voor
66n uur) hoog water is, dan komt die zelfde vloed
morgen te 0 uur 50 min., overmorgen te 1 uur 41
min. weder terug, enz. Daar dit telkens later verschijnen van den vloed met het later worden van de schijngestalte der maan overeenkomt, heeft dus na verloop
van eene maanmaand eb en vloed weder op den zelfden tijd plaats.
Dat de aantrekking die de zon en de maan op de aarde
oefenen, de voornaamste oorzaak is van eb en vloed,
wordt tegenwoordig niet meer betwijfeld. Het licht bewegelijke element, het water, volgt die aantrekking,
en natuurlijk des te meer hoe dichter de trekkende
machten bij de aarde staan. Daarom schijnt ook de invloed van de maan, die ons nader staat, sterker te
zijn dan die van de zon; want de hoogste vloeden hebben plaats als de aarde nabij de zon en de maan nabij
de aarde staat en het ten zelfden tijde nieuwe of voile
maan is. De werking der maan is daarbij twee en een
half maal zoo sterk als die van de zon; zij staan dus tot
elkander als 5 : 2. Staan nu zon en maan met de
aarde in eene rechte lijn, dan vereenigen zich beider krachten tot het verwekken van een bijzonder hoogen vloed, welke dus, die verhouding in cijfers uitgedrukt, 7 moet bedragen. Als het eerste en laatste kwartier is, staan beiden met de aarde in een rechten
hoek, en de aantrekking der zon werkt die van de
maan tegen: de som van de aantrekkingskracht der
zon, 2, moet dus van de aantrekkingskracht der maan,

5, afgetrokken worden, en daaruit volgt dat de laagste
vloed, bij het eerste en laatste kwartier, 3 bedraagt.
De getijen bij voile en nieuwe maan heet men springtijen, die bij eerste en laatste kwartier doode tijen.
Het onderscheid in hoogte is bij beiden dikwijls zeer
aanzienlijk, b. v. bij Brest juist het dubbele, het springtij
5, het doode 2,5 meter.
Doch omdat de maan, gelijk ook de zon, niet altijd
even ver van de aarde af staat, maar den eenen tijd
nader bij haar is dan den anderen, zoo ontstaan natuurlijk de hoogste vloeden ten tijde van hare grootste
nabijheid. Yooral is dit het geval omstreeks de dagen nachtevening.
Als er geene andere voorwaarden voor den tijd en de
hoogte van het getij bestonden, dan zou men beide,
het aanvangen en de mate van het getij, voor elke
plaats der kust nauwkeurig vooruit kunnen berekenen
en bepalen. Zoo ver dat mogelijk is, heeft men dat ook
gedaan, en daardoor vindt men in elken almanak voor
elke belangrijke haven, over het geheele jaar, de "haventijden" of "haventijen" opgegeven. Die andere voorwaarden waarvan eb en vloed gedeeltelijk afhankelijk
kunnen zijn, zijn de drukking der lucht en de richting
der winden. Als beiden zich vereenigen, als er bij sterke
luclitdrukking een hevige wind de opkomende vloedgolven tegenwaait, dan kan een springvloed zelfs geheel
gokeerd worden, en omgekeerd, als wind en luchtdrukking mede werken, tot eene dubbele hoogte opgedreven
worden.
Het spreekt van zelf dat de gesteldheid van het
strand eveneens van invloed zijn moet op het getij. Verbinden zich de barometerstand en een hevige zeewind
met eene groote efFenheid van het strand, dan bruischen de vloedgolven soms tot eene verschrikkelijke
hoogte ver in het land op, en op die wijze hebben er
langs de vlakke kusten van ons land niet zelden groote
overstroomingen plaats gehad.
Wat nu den aard en de wijze, om het zoo te noemen, den vorm betreft waarin de waterspiegel door de
aantrekkingskracht van zon en maan opgeheven wordt,
deze moet men zich niet voorstellen alsof de zee in
massa opgetrokken werd, en dan even zoo weder naar
beneden zonk. Als wij een groot gedeelte der zee, b. v.
de Atlantische oceaan, in een oogopslag konden overzien, dan zouden wij eene rij van reusachtige golven
zien, die zich dwars tusschen Afrika en Amerika over de
geheele watervlakte uitbreiden, ongeveer zooals in het
klein een zomerkoeltje een opeenvolgende reeks van flauwe
golfjes over den waterspiegel van een vijver heendrijft.
Als wij de golven op een vijver, of nog beter op
een ondiepen regenplas met het oog volgen, zien wij
elke golf, de eene achter de andere, aan die zijde
van den plas aankomen die men de lijzijde, dat is
die van den wind afgekeerd is, mag noemen, en daar
verdwijnen zij, alsof zij van het water op het land of
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in de lucht als onzichtbare geesten overgaan. Dit laat- westelijke kusten eene andere gesteldheid der vloedgolste verschijnsel zal ons voor de tamelijk algemeene dwa- ven veroorzaken als aan hunne oostelijke, omdat de
ling beveiligen, van te gelooven dat de golf, van haar laatsten, wegens de westelijke richting der vloedgolven,
ontstaan op de loefzijde van den plas tot aan den te- daarvoor, als 't ware, een dam uitmaken, waartegen
genovergestelden kant, haar water als het ware met zij breken. De westelijke kusten liggen daarentegen in
zich medesleept. Als dit het geval was, moest wel- veiligheid, daar de vloedgolf die tegen de oostkust
dra al het water zich aan dien tegenoverliggenden kant aanbruischt hare beweging geenszins over het vaste
ophoopen, en vervolgens terug vloeien. Dat het even- land heen kan voortzetten. Waar de vloedgolf den gewel niet zoo is, zien wij duidelijk als de bries slechts ringsten wederstand geboden wordt, op de wijde, opene
een zeer matigen druk op den waterspiegel oefent, zee, daar is het verloop der vloedgolven het rustigst,
f als de golven door een steen die in het water ge- en tevens ook het snelst. Aan het kleine eiland Otaheiti,
worpen werd, opgewekt worden. Als er op de wa- midden in den grooten oceaan, is de hoogste vloed
tervlakte die zoo in beweging gebracht is, eenige nauwelijks 35 centimeter.
bladeren of grashalmen ronddrijven, zien wij dat elke
Het behoeft alzoo niet verzekerd te worden dat de
golf onder de bladeren, die wezenlijk op hare gesteldheid der stranden een grooten invloed op het
plaats blijven liggen, d o o r g 1 ij d t; elke golf heft een getij moet hebben. Daardoor ontstaan] de] zoogenoemde
blad dat op haren weg ligt, omhoog, en dan glijdt afgeleide getij en. De vloedgolf trekt over de Atdat schijnbaar langs de buitenzijde van den golfheuvel, lantische zee als een groote, naar het noorden gerichte
naar beneden in het naastvolgende golfdal, en zoo ver- boog, welks uiteinden wij op ongeveer 183 N. B. bij de
volgens , totdat eindelijk, wat echter zeer langzaam ge- Bovenwinds-eilanden en de Kaapverdische eilanden aanschiedt, de bladeren aan den kant van den plas aan- treffen, terwijl de kromming van den boog in het midkomen, terwijl er in dien tijd misschien honderd golven den tusschen beide werelddeelen op 28» N. B. ligt. Na
onder hen door weg geslopen zijn. Deze beschouwing twee uren is die vloedgolf ten minste 10 graden meer
leert ons dus dat eene vloedgolf die nu in dezen en noordwaarts vooruit gedrongen, en haar westelijk uiteen uur later in een anderen breedtegraad den At- einde ligt nu met de geheele oostelijke kust van Noordlantischen oceaan dwars overtrekt, geen water uit den Amerika parallel, en heeft dus de normale beweging
eersten in den laatsten breedtegraad overbrengt; het naar het westen. Hier komt zij echter aan den mond
water blijft op beide punten op zijne plaats. In dezen der Fundybaai, tusschen Nieuw-Schotland en Nieuwzin is dus eene golf niet eene massa die zich voortbe- Brunswijk, die naar het westen gericht is, en zich
weegt, maar eene voortgaande beweging in de landwaarts in schielijk vernauwt. Bg dien mond wordt
rustende massa. Zelfs bij den hevigsten orkaan is de vloedgolf van hare westelijke richting afgeleid, en in
de golf niets anders, en daarom bevindt zich een schip, eene bijna oostelijke veranderd, en zij stort met zoo
dat zijne masten en zeilen verloren heeft, en waarop veel geweld die baai langs dat hier de hoogste vloed
dus de orkaan geen vat heeft, na gelukkig doorgesta- der wereld ontstaat, welke bij Truro, in de bovenspits
nen strijd bijna op de zelfde plaats waar het zich bij der baai, dikwijls meer dan 20 meter bedraagt. Een
het begin van den storm bevond, terwijl in den zelf- der belangrijkste plaatselijke verschijnselen ten opzichte
den tijd golf op golf, met eene snelheid van 20 tot 30 van het getij ziet men bij de stad St. Malo, die op
zeemijlen in het uur, er onder door gestoven is. En eene rots in eene groote vlakte ligt, op den achtergrond
zoo zullen wij dus des te gemakkelijker toestemmen dat der baai van St. Michel, in het noorden van Frankrijk.
de vloedgolf, door de aantrekkingskracht der maan om- Ten tijde van de eb ligt de stad ver van de zee op
hoog geheven, niets lichamelijks heeft, geene voort- eene onvruchtbare zandvlakte die met tallooze rotsschrijdende watermassa, maar slechts eene voortschrij- klippen bezaaid is. Als het vloed is, ligt die zelfde
dende beweging is, in eene massa die niet van plaats stad op een eiland, dat slechts met den vasten wal ververandert.
bonden is door een dam van ongeveer een half uur lengte,
In gevalle de oppervlakte der aarde overal met water die, uit zandsteenblokken aangelegd, met vele kosten
van gelijke diepte bedekt was, zou de vorm, de rich- onderhouden wordt, en le sillon heet.
ting enz. der vloedgolf eeniglijk van de maan afhanDat zeeengten de voortleiding der beweging van de
gen, en als wij stelden dat de maan van uur tot vloedgolven kunnen afsnijden of verstoren, is het algeuur eene vloedgolf opwekte, zouden 24 zulke vloedgol- meene gevoelen, dat bewezen wordt door de Middelven, in de rich ting van oost naar west, in 24 uren landsche zee, hoewel die toch ook ebbe en vloed heeft.
den geheelen aardbol rondrollen, en daarbij, met de Het getij dier zee is waarschijnlijk meer een uitwerksel
meridianen gelijkloopende, den evenaar snijden. De aard- van eene zelfstandige vloedgolfvorming, dan een gevolg
bol heeft echter groote landmassa's die in alle richtin- van het naar binnen gaan van de atlantische vloedgolf
gen, hoewel vooral in die naar de polen, de zee door- door de straat van Gibraltar. In overeenstemming met
snijden. Die landen moeten zonder twijfel aan hunne die gissing is het feit dat het getij aan het westelijke
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einde der Middellandsche zee bijna geheel niet te bespeuren is, en daarentegen achter in de Adriatische zee,
bij Venetie, 2 tot 3 meter hoog water verwekt. Dit
ontstaat misschien door eene volkomene afleiding der
vloedgolf, die zich in de oostelijke deelen der Middellandsehe zee vormt, naar het noorden. In zeeengten die
door groote eilanden gevormd worden, stooten niet zelden verscheidene vloedgolven samen , en veroorzaken daardoor dikwijls gevaarlijke draaikolken. Een der beroemdsten en meest gevreesden (hoezeer naar nienwere onderzoekingen meer dan hij verdient) is cle beruchte maalstroom aan de kust van Noorwegen, achter de Loffoden.
Zijn geraas, dat men mijlen er van verwijderd reeds
kan hoore), neemt met den vloed toe, en met de eb af.

LOED.

uitstrekt, van die plaats af met vreeselijke snelheid in
de rivier stroomopwaarts voortschiet, en de oevers ver
overstroomt. Op raad van Arago heeft men door dammen de rivier vernauwd, en haar daardoor gedwongen
haar bed dieper uit te spoelen, ten gevolge waarvan de
vloed sneller en meer gelijkmatig verloopt, en het zoo
hoog opstapelen der golven, die elkander dus niet meer
zoo snel opvolgen, verminderd wordt.
Dikwijls loopt de vloed ver in de monden van groote
rivieren op, waarbij zijne snelheid door den tegenstroom
der rivier verminderd, en hij bovendien in de richting
naar boven steeds minder voelbaar wordt. Om van den
mond van den Teems te Londen te komen, heeft de vloedgolf 12 uren noodig, terwijl zij slechts
uur meer

De vloedgolf in de Middellandsche-Zee.

Men zegt dat men hem, als het vloed is, niet op een
uur afstand kan naderen, en dat walvisschen zijn geweld niet kunnen trotseeren, maar door hem medegesleept worden.
De opkomende springvloedgolf verwekt aan breede,
vlakke monden van groote rivieren dikwijls grootsche
verschijnselen. Dit is het geval b. v. aan den mond der
Seine. De vloedgolven, die in het Kanaal opgaan, moeten zich op die geringere diepte, hoe verder zij landwaarts in komen, des te langzamer kunnen voortbewegen; daardoor halen de volgende golven de vooruitgeganen ten laatste bij den mond der Seine in, en stapelen zich hier als een golfberg, zoo hoog als een huis,
op elkander; een berg van water die zich dwars voor
den mond der rivier 10,000 tot 12,000 meter breed

noodig heeft om van Van Diemensland naar de Kaap de
Goede Hoop over te steken. Het verwondert ons als wij
bij Bordeaux, 10 mijlen van den mond der Gironde,
een zoo hoog getij zien.
Het belang van het getij voor de scheepvaart, vooral
voor het uit- of inloopen der zeilschepen, is bekend.
Vele havens zijn, wegens de zandbanken die er voor
liggen, slechts bij hoog water te naderen, en daarom
noemt men den tijd van vloed, vooral van den springvloed bij voile of nieuwe maan, ook wel den haventijd. Het afloopen van het water bij het begin van de
eb verlicht voor de schepen, vooral voor zeilschepen,
het uitloopen uit de havens.
Voor onze kennis van eb en vloed, en bovenal van het
gelijktijdig intreden van het getij op verschillende plaat-
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sen, heeft de engelschman Whewell zich het meest verdienstelijk gemaakt. Whewell heeft getij-lijnen, die
hij isorachien noemt, voor de geheele aarde ontworpen, en op eene wereldkaart afgeteekend. Op die
kaart is de zee door boogvormige lijnen overdekt, die

knst van Senegambie op clen zelfden tijd, te 8 uur, en
door cle zelfde vloedgolf, hoog water of springvloed.
Die golf heeft dus bijna eene regelrechte uitgebreidheid
van het noorden naar het zuiden, en eene westelijke
richting. In hare noordelijke helft is zij toch reeds sterk

van 1 tot 12, naar de uren van den dag, gemerkt zijn.
Alle punten der aarde die op eene dezer lijnen vallen,
hebben op den zelfden tijd hoog water, ofschoon zij
dikwijls zeer ver van elkander verwijderd zijn. Zoo heeft
b. v. Kaap Hoorn, Cayenne en een gedeelte van de

afgeweken, zooals ook bovendien alle vloedgolven van
de Atlantische zee afgeweken zijn. Die afleiding wordt
door Zuid-Afrika veroorzaakt, en tusschen de zuidelijke
spitsen van Afrika en Amerika krijgt de Atlantische
zee steeds meer en meer het karakter van een kanaal.
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dat van noord naar znid loopt, en waarin de vloedgolven noordwaarts steeds meer en meer eene met de parallellen gelijkloopende richting moeten aannemen, terwijl zij znidwaarts, van het oosten over de Indische zee
komende, de normale richting naar de polen honden,
wat op die breede zeevlakte ook zeer mogelijk is. De
Atlantische zee vertoont ons dns in het groot het zelfde
wat de haai van Fundy ons in het klein doet zien.

HET

RIJZEN

EN

DALEN VAN DEN

BODEM.

(Vervolg van bladz. 100).

De waarnemingen die aan de kusten der Noordzee gedaan zijn, hehben tot gelijke uitkomsten gevoerd als de onderzoekingen aan de kusten der Oostzee. Men verhaalt,
dat de visschers in de noorweegsche scheeren dikwijls
bij ondervinding hebben dat zij tegenwoordig niet meer
met hunne vaartuigen tusschen sommige klippen door
kunnen varen, waar zij voorheen gemakkelijk tusschen
door konden. Op het eiland Grasbrook in den mond der
Elbe heeft Zimmermann waargenomen dat de zeespiegel
daar in geschiedkundigen tijd 4 meter gedaald is. De
stad Stavoren in Friesland is thans geheel vervallen,
omdat de haven verzand is, en er zich een groote bank
voor de haven heeft gevormd. In Engeland heeft men
dergelijke verschijnsels. Uit de etymologie van het woord
Axholm of Axelholm betoogt Isaac Taylor dat dit schiereiland van Lincolnshire ten tijde der Kelten, Saksen,
Denen, en zelfs nog ten tijde der Engelschen, een eiland
is geweest. Aan de geheele westkust van Groot Brittanje,
waar de oude stranden, de raised beaches liggen, in
Noord-Devonshire op een hoogte van 40 meter, aan de
Severn op 180 tot 200 meter, in Caernarvonshire op
400 meter, in Shropshire op 350 meter, aan de Clyde
op 13 meter, bij Glasgow op 120 meter — overal is
de kust gerezen. In de dalen, voormalige fjorden, van
het in vrij laten tijd opgehevene Ierland, ver landwaarts
in, verheffen die oude strandlijnen zich tot 70 meter
boven den zeespiegel.
De kusten van Frankrijk vormen geen uitzondering op
hetgeen men gewoon is rijzing of opheffing van het land
te noemen. Bewijzen van rijzing vindt men in den omtrek
van den mond der Loire, rondom het eiland Olonne,
aan de kalkriffen bij Marennes, in de Vendue, waar
schelpbanken 10 tot 15 meter boven den gemiddelden
stand des waters, en 3000 meter van de zee landwaarts
in liggen. Cr^cy, een kleine stad in het departement der
Somme, waar in het jaar 1346 de "zwarte prins" de
Franschen overwon , ligt naast kale zeeduinen. De groote
vlakte was in de 9de eeuw nog zee; een groote lagune
of mare, een kustmeer, Marquenterre geheeten, is na
het terug trekken van de zee overig gebleven, en thans
is die vlakte een zeer vruchtbare bodem. Barfleur, in
het departement de la Manche, heeft een gedeeltelijk
verzande haven, waarin Willem de Veroveraar zijn tocht

naar Engeland voorbereidde. Aan de kust der Vendee
ligt het eiland Bouin, vroeger een kalkrots in zee, thans
7 lieues in omtrek, en door een straatweg met het land
verbonden. Bourgneuf, in het departement der Loire
inferieure, ligt aan een golf die langzamerhand met
zand en slijk wordt gevuld: slechts bij springtij komt
er nog water in de haven.
Wij slaan de kusten van Portugal over, omdat groote
vulkanische werkingen hier de seculaire opheffing verstoord moeten hebben. De kusten van Spanje vertoonen
weder dergelijke opheffingsverschijnselen als wij in het
noorden van Europa waargenomen hebben. Bij Gibraltar
vindt men zeeschelpen op 15, 20, 60, 85 en 200 meter
hoogte. De geheele westkust van Andaluzie bestaat uit
alluvium of aangespoeld land, uit jonge zeezandsteen,
en andere zeer jonge gesteenten, alles aantoonende dat
de waterspiegel der zee vroeger daar hooger is geweest.
Ten tijde der Romeinen was Frejus (Forum Julii) aan
de zuidwestkust van Frankrijk de grootste haven van
Gallie, tweemaal grooter dan de haven van Marseille,
en een station van de romeinsche vloot. Antibes, het
oude Antipolis, in het departement du Var, tegenover
Nizza, werd te gelijk met Marseille door de Grieken
gesticht, en was ten tijde van Augustus een belangrijke
haven, die evenwel thans slechts kleine schepen kan
opnemen.
Op het eiland Sardinie vindt men bij Cagliari een
bedding van thans in de Middellandsche zee levende
soorten van schelpdieren, op een hoogte van 50 meter.
Toen Ancus Marcius Ostia stichtte, was het strand der
zee bij het tegenwoordige Torre di Bovacciana, 't welk
thans 3 miglia van zee af ligt: een door puinhoopen
omringde plek in de nabijheid van het vervallene Torre
di Bovacciana diende vroeger tot losplaats voor schepen,
en een dergelijke plek bevindt zich aan het andere einde
der stad, die nog heden de haven heet. Deze evenwel
is opgevuld met slijk. Vier miglia van Ravenna had
Augustus een bezitting, Classe geheeten, benevens een
haven laten aanleggen. Classe werd in het jaar 728
door den Longobard Liutprand verwoest, in welken tijd
het nog aan zee lag; thans is die plaats vier miglia
van de zee verwijderd, zoo sterk wast daar het strand
aan. Aan de ligurische kust zijn de grot van Mentone,
de grot van Venti-miglia en de kaap Noli getuigen van
een vroegeren hoogeren stand van het zeewater.
In Griekenland zijn ook kenteekenen van opheffing
aanwezig: de kloof der Thermopylen, tusschen den Kalidromos en de zee is tegenwoordig veel breeder dan voorheen. Ook de eilanden van het oostelijke gedeelte der
Middellandsche zee waarop geen werkende vulkanen zijn,
zooals Rhodus, Cyprus en Malta, vertoonen aan de kusten
terrassen die uit zand en kalk van jonge vorming samengesteld zijn, en in het noordelijke gedeelte van Candia
zijn bewijzen gevonden dat in het laatste aardkundige
tijdvak de grond meer dan 20 meter gerezen is.
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Ook aan de kusten van Klein Azie ontbreekt het niet
aan bewijzen voor een verandering van de verhouding
tusschen den waterspiegel der zee en het land: de ruinen van Troje en Ephese, van het oude Smyrna en
Mileta verwijderen zich hoe langer hoe meer van de
zeekust. Belangrijk is hetgeen Fraas over de Doode zee
zegt: "De krijtlagen liggen in Palestina horizontaal.
De Jordaankloof met zijn grootste diepte in het midden
van de Doode zee hangt zoo innig samen met de vorming van het geheele land, dat de gedachte in geen
enkel hoofd meer kan opkomen dat de Doode zee een
gevolg is van een latere vulkanische werking. De Doode
zee was ten alien tijde en van den beginne een kom
waarin het regenwater van de geheele streek zich verzamelde. Als er geologisch iets kan worden vastgesteld,
is het 't feit van een veel hoogeren waterstand in de
kloof der Jordaan en van de Doode zee, van een ten
minste aan den oever 100 meter hooger staande watervlakte die zich naar het zuiden eenige mijlen, maar naar
het noorden tot het meer van Tiberias uitstrekte. Lang
verleden zijn de dagen waarin het water zoo hoog stond."
Ook de waterspiegel van de tegenwoordige Doode zee
moet, volgens Fraas, voorheen hooger zijn geweest. Hij
verhaalt dat men van Suez tot Assoean aan de kust
van de Doode zee, behalve kristallijne gesteenten ook
hedendaagsche zeekalken en koraalkalken aantreft, die
thans 3 tot 4 meter boven hoogwaterpeil liggen.
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tijd behoorende bestaat; in een lateren tijd is het land
gezakt, tot het punt waarop wij hedendaagsche vormingen bij de hellingen zien opklimmen, rivierzand, verweerde tuffen en schelpbrokjes; het is daarna weder
zooveel gerezen als de afstand van die afzetsels boven
den zeespiegel bedraagt. Gedeeltelijk zijn de zandduinen
reeds tot lage heuvels boven den waterspiegel opgeheven, en zij worden hoe langer hoe hooger. lets dergelijks zegt Yon Richthofen in zijn Opmerkingen over Ceylon.
"Noodzakelijk moest het land dalen om de zee in staat
te stellen zoo ver in het binnenste van het gebergte te
komen, dat onder haar waterspiegel al die hedendaagsche vormingen konden ontstaan, die de vlakten van
dit land tot den voet van het gebergte vormen. De tijd
van de diepste daling moet tot een betrekkelijk zeer
jong tijdvak behooren, daar er in alle lagen slechts
overblijfsels van de tegenwoordige fauna gevonden worden. Dat de rijzing in onzen tijd, ofschoon zelfs in een
eeuw bijna onmerkbaar, toch nog altijd voortduurt, bewijst bij voorbeeld het vinden van een groot ijzeren
scheepsanker in den omtrek van Jafna." Hoe langzaam
de rijzing gebeurd is, kan men daaruit nagaan dat het
vlakke land slechts onbeteekenend boven den zeespiegel
opgeheven is, en toch de kenteekens van een overouden
plantengroei, van dieren en menschen vertoont.
Dat het water minder geworden is in de groote kuil
waarin de Kaspische zee en het meer Aral liggen, is
Uit al het bovenstaande blijkt dus klaarblijkelijk dat reeds lang geleden bewezen, en het zeer langzaam kleigeheel Europa en het westen van Azie zich tegenwoor- ner worden van de Kaspische zee wordt bovendien bedig anders als voorheen verhouden ten opzichte van wezen door de schelpen die de steppen in den omtrek
den waterspiegel der zee. Dat er dergelijke kenteekens bedekken, en die heden nog in de Kaspische zee leven.
ook in andere werelddeelen aanwezig zijn, zal ons uit Bij de kustbewoners van de IJszee in Siberie heerscht
het volgende blijken, hoewel de waarnemingen hier niet het geloof dat de wateren zich terug trekken; binnen
zoo groot in getal zijn als zulks in Europa het geval is. in het land, 7 mijlen van de zee, vindt men een opgeIn het noorden van Afrika rukken de stranden in heven oud zeestrand, te erkennen aan het drijfhout. Ook
zee op: de havens van Carthago en Utica zijn reeds ge- op Spitsbergen zijn vele teekens van rijzing waargenodeelten van het vasteland geworden. Yolgens Eschervon men. Noord en Zuid Azie worden gescheiden door de
der Linth en Desor is de woestijn Sahara een zee ge- woestijnen Tarim, Sjamo en Gobi: een gedeelte van die
weest , die door opheffen van den bodem, ongeveer 300 woestijnen wordt door de Chineezen Han-hai of "drooge
meter hoog, in een betrekkelijk nieuw tijdvak uitgedroogd zee" geheeten, en door hen als een voormaligen zeebois. Het water van deze afrikaansche zee zou volgens dem beschouwd. De zoutmeren van die steppen en de
Escher von der Linth de grondstof geleverd hebben ter Zandrivier der Chineezen zijn, volgens Yon Humboldt,
vorming van groote bergijsstroomen, terwijl de woestijn- overblijfsels van die oude zee. In het westen geven eenige
wind , de samoem, haar in den tegenwoordigen toestand meren, zooals het meer Balkasj en het meer Issikoel,
gebracht heeft.
misschien een vroegere vereeniging met den Aralo-KaspiYon Richthofen spreekt over verschillende opheffingen
schen kuil te kennen. Een voor niet langen tijd door de
in Azie. Hij zegt dat bij Molmen in Siam het vaste- zee verlatene plaats is de iraansche woestijn Loet of de
land voor de oogen der bewoners wast. Bij die aanspoe- woestijn van Kirman , die slechts 180 meter boven den
lingen komt de voortdurende rijzing van het land. In zeespiegel ligt; verder de groote zoutwoestijn of Desjtiden ingang van een hoi 't welk thans 5 meter boven Koewir; en het zouthoudend leem van de vlakte van
de vlakte ligt, vindt men millioenen van een fraaie
Jesd wijst eveneens op een voormaligen zeebodern.
bonte Neritina, door druipsteenmassa tot een vast conEen verandering van de wederzijdsche verhoudingen
glomeraat verbonden. In een opstel over de gebergten van de zee en het land is ook in Amerika waargenomen.
van de noordkust van Formosa zegt de zelfde schrijver De kusten van Texas worden zichtbaar hooger, en in
dat het beschrevene land uit trachiet tot den tertiairen I de baai van Matagorda heeft men waargenomen dat de
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bodem 30 tot 60 centimeter hooger geworden is in den
tijd van 18 jaren. De koraalriffen bij het schiereiland
Florida rijzen hoe langer hoe meer boven water. Bij
Quebec bevinden zich aardlagen met schelpen uit den
postpliocenen tijd, op een hoogte van 15 tot 60 meter,
en bij Montreal liggen zij 150 meter boven den zeespiegel, waarbij in acht genomen moet worden dat een menigte amerikaansche schelpdieren identisch zijn met de
noord-europeesche schelpdieren. Newfoundland rijst. Volgens Darwin is Patagonie een land 't welk terrasvormig
opgeheven is. Darwin verklaart die terrassen van alluviale stoffen door tijdperken van opheffing, afwisselend
met tijdperken van rust. Elk terras duidt alzoo een
rijzing aan, met de daarop gevolgde rust, en gedurende
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het tijdperk van rust bearbeidde de zee de grindgesteenten of conglomeraten die het land bedekken. De
zoutmeren der Pampas in de argentijnsche republiek bewijzen ook de voormalige aanwezigheid van zeewater op
die vlakten. Ook op Van Diemensland bespeurde Darwin
sporen van rijzing.
Uit al het voorgaande blijkt dus dat de zoogenoemde
seculaire rijzingen een zeer algemeen verschijnsel op onze
aarde zijn, en dat zij niet overal' waargenomen worden
of zijn, heeft zeker zijn reden in de omstandigheid dat
niet alle kusten een gunstige gelegenheid ter waarneming aanbieden, en in de omstandigheid dat er in de
andere werelddeelen over 't algemeen gebrek is aan waarnemers.
(Wordt vervolgd.)

VAN OUDE

MUNTEN

Pig. 1.

Pig. 2.

Fig. 3.

De bovenstaande afbeeldingen vertoonen ons munten er over de woestijn een klein rond ding, klein als de
uit oude tijden. Zij zijn belangrijk omdat zij ons soms rijrn, op de aarde.
Toen het de kinderen Israels zagen, zoo zeiden zij,
dingen leeren die wij, zonder die stukken metaal, zeker
bf niet 6f slechts gebrekkig zouden kennen. Een voor- de een tot den ander': Het is Man! want zij wisten
beeld daarvan zijn de munten in fig. 1 afgebeeld, zijnde niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is
samaritaansche penningen waarop de vorm aangeduid het brood, 't welk de Heer ulieden te eten gegeven
wordt, die de kruik waarin het manna bewaard werd heeft.
Dit is het woord, dat de Heer geboden heeft: Verwaarschijnlijk gehad heeft. Het manna diende, volgens
zamelt
daarvan een ieder naardat hij eten mag, een'
den Bijbel, tot voedsel voor de Israelieten op hun tocht
gomer voor een hoofd, naar 't getal van uwe zielen ;
door de woestijn. Exodus XVI vers 14 lezen wij:
Als nu de liggende dauw opgevaren was, zie, zoo was ieder zal nemen voor degenen die in zijne tent zijn.
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En de kinderen Israels deden alzoo, en verzamelden,
de een veel en de ander weinig.
En het huis Israels noemde deszelfs naam Man; en
het was als korianderzaad, wit, en de smaak daarvan
was als honigkoeken.
En in de aanteekeningen op dit hoofdstuk lezen wij :
"Over het manna zijn vele gissingen gemaakt. Hetgeen
thans nog onder dien naam bekend is, is een soort van
hars, dat van zelf van enkele boomsoorten druipt, of
door inkervingen wordt verkregen. Yeelvuldig komt dit
voor op het sinaitische schiereiland, maar slechts gedurende zes weken van het jaar; daarenboven zamelt men
het slechts in waar boomen of struiken zijn. Yolgens de
heilige oorkonden was het manna den Israelieten alom

van Simon den Maccabeer; 4 een koperen munt, van Judas
den Maccabeer; en 5 een koperen munt van Jonathan.
In de aanteekening op vers 7 van het vierde hoofdstuk
van het boek Esther lezen wij:
Ofschoon de kostbare metalen al zeer vroeg bekend
waren, daar zelfs Abraham , een tentbewoner, rijk aan
goud en zilver was, heeft men onder de assyrische en
egyptische ruinen geen munten gevonden, en toont op
het beeldhouwwerk niets aan, dat die beide volken reeds
vroeg gemunt geld kenden. Men woog de metalen af,
hetzij die in hun oorspronkelijken toestand waren, hetzij
aan staven of ringen; ook gebruikte men niet zelden
stofgoud. Herodotus maakt het eerst melding van gemunt geld in het perzische rijk. Het werd geslagen on-

Fig. 4.

©Ipifll
Fig. 6.

en gedurende veertig
jaar tot voedsel. Anderen meenen hier aan
eene mossoort te moeten denken, maar elke
natuurlijke verklaring
heeft hare onoplosbare moeijelijkheid.
Het is Man, zoo
vertaalt onze tekst het
hebreeuwsche Manhoe. De juiste overzetting is: Wat is dit? waarop
dan goed slaat: want zij wisten niet wat het was."
En vers 33 lezen wij :
Ook zeide Mozes tot Aaron: Neem eene kruik, en
doe een' gomer vol man daarin; en zet die voor het
aangezicht des Heeren, tot bewaring voor uwe geslachten.
Zulk een kruik nu wil men dat op de boven afgebeelde samaritaansche munten voorgesteld is.
In Fig. 4 zien wij vijf muntstukken afgebeeld die
men asmoneische munten noemt. 1 is een sikkel, 2 een
halve sikkel, en 3 een koperen munt, alien uit den tijd
1871.

der Darius Hystaspis,
en droeg te zijner eer
den naam van daricvs.
Nog lang daarna was
die munt bekend om
haar goed gehalte, en
gaf ze haar naam aan
alle goudstukken later
in Perzie geslagen,
zelfs onder macedonische koningen; zie
Layard's Niniveh, Yol. II pag. 418.
Fig. 7 vertoont ons drie munten van romeinsche keizers uit den tijd van Christus' omwandeling op aarde.
De eerste is een gouden munt van Augustus, de tweede
een koperen munt van den zelfden keizer, en de derde
een zilver en munt van Tiberius.
Fig. 6 is een penning op last van Yespasianus geslagen ter herinnering van de verovering van Judea.
Fig. 3 is een munt te Philippi geslagen, die waarschijnlijk ten tijde van Paulus in omloop was, en zich
thans in het britsch museum bevindt. In het zelfde mu-
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seum is thans ook de ephesische munt die wij infig. 2
afgebeeld zien. De eerste, die van Philippi, is vooral
merkwaardig omdat zij de waarheid bewijst van een uitdrnkking in vers 12 van hoofdstuk XYI van de Handelingen der Apostelen. Daar staat :
En van daar naar Philippi, welke is de eerste stad
Fig. 5.

keizer Hadrianus met de woorden Kaisar Olympios Adrianos, en vertoont op de andere zijde den tempel van
Ephese met het beeld van Diana en het woord Epheseon, dat is: van de Ephesiers.
Ephese was altijd vermaard geweest wegens den tempel van Artemis of Diana, en het beeld dier godin, hetwelk men wilde dat uit den hemel gevallen was, waarschijnlijk omdat het de blijken van hooge oudheid droeg.
Yolgens sommigen was het van hout, en wel van den
wijnstok, volgens Xenophon van goud. De tempel, waar
het beeld geplaatst was, was ook zeer oud, maar hij
brandde af op den geboortedag van Alexander den Groote.
Met de meeste pracht werd hij weer opgebouwd, en prijkte
ten tijde van Paulus in vollen luister. Later, onder keizer
Gallienus, is hij op nieuw in de asch gelegd, om niet
weer herbouwd te worden.
Fig. 5 stelt voor een munt van Athene. Deze atheensche munt vertoont op de eene zijde het borstbeeld
van Minerva, en op de andere den Akropolis van Athene,
met den tempel en een kolossaal standbeeld van Minerva.
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van dit deel van Macedonie, eene kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen.
Philippi was door de Romeinen verheven tot eene kolonie, en was als zoodanig in het genot der romeinsche
Fig- 7.

wetten; zie vs. 28. Men heeft deze bijzonderheid, door
Lukas geboekt, wel eens in twijfel getrokken, maar zij
wordt bevestigd door de munt waarvan wij eene afbeelding geven, en welke aan de eene zijde het opschrift
draagt Philip. Cola. d. i. Philippi, eene kolonie.
De ephesische munt (fig. 2) draagt de beeltenis van

Reeds in de oudheid was de k ook kunst tot een
zeer hoogen trap opgevoerd, en vooral in de landen van
Azie, waarin reeds vroegtijdig een buitengewone weelde
voor de kunstige toebereiding van de uitgezochtste spijzen zorgde. Uit Azie verspreidde zij zich over de eilanden
Chios en Sicilie over Griekenland, en later over Rome;
en in deze stad steeg zij door de zucht naar genot, en
door het verlangen naar zeldzame spijzen, tot overdrijving. In Azie werd zij slechts door mannen, bij de Grieken door vrouwen, en bij de Romeinen in 't eerst door
lijfeigenen geoefend. Ofschoon de Grieken in 't algemeen
een zeer eenvoudige levenswijs voerden, had de toenemende weelde te Athene toch ook weldra een uitbreiding
van het tafelgenot ten gevolge, en hoeveel daartoe de
kookkunst moest bijdragen, bewijst ons de opsomming
van de verschillende gerechten en de menigte keukengereedschappen die Atheneus ons in zijn Deipnosophiston
geleverd heeft, alsmede de omstandigheid dat men in
proza en poezie de voorwerpen die zich op eenfijne tafel
moesten be vinden, en de regels der kookkunst behandelde,
zooals zulks door Archestratus ten tijde van Dyonisius
den Jonge geschiedde. Bij de Romeinen waren er ten
tijde van den tweeden punischen oorlog kokken, die in
de steden op de markten in 't openbaar hunne diensten
aanboden, zoodat de voorname Romeinen, als zij een
gastmaal wilden geven, met zulk een kok een accoord
sloten, die dan met zijn helpers en zijn keukengereedschap in het huis trad en alles bezorgde. Weldra nam
de weelde bij de gastmalen zoo toe, dat de strenge
Cato uitriep: de stad kan niet bestaan waarin een visch
duurder betaald wordt dan een os! Er werden wel wet-
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ten uitgeschreven ter beperking van de smulpartijen, sproken. Avicenna is de eerste die er weder melding
maar zonder gevolg. De grootste pracht in dit opzicht van maakt. De oostersche volken gebruikten in vorige
vertoonden Lucullus en Hortensius, die schitterende eet- tijden rozenolie in groote hoeveelheid. De geschiedenis
zalen lieten bonwen, en daarin maaltijden gaven die verhaalt dat Saladdin, toen hij in 1188 Jeruzalem innam,
meer dan 10000 gulden kostten. Als een nog grooter het inwendige van de moskee van Omar met rozewater
voorbeeld van smullerij noemt men een tooneelspeler die liet afwasschen, en bij die gelegenheid werd er zooveel
de duurste zangvogels op zijn tafel liet brengen, terwijl verbruikt, dat Pater Sanut zegt dat het de lading vormde
zijn zoon zelfs zijne gasten bij een andere gelegenheid van vijf honderd kameelen die het van Damascus aanparelen voorzette, die in azijn opgelost waren. Vooral brachten. En na de inneming van Constantinopel beval
oesters, visch en gevogelte werden duur betaald, zoo- Mahomet II om de kerk van de H. Sophia met rozedat de volkstribuun Marcus Ausidius Lucco enkel door water te wasschen.
het mesten van pauwen een ontzaglijk vermogen verVolgens pater Catrou deed de prinses Noermahal de
wierf. Op een fijne tafel behoorden toen pauwen van dingen op nog grooter schaal. Zij liet zooveel rozewater
Samos, hoenders van Phrygie , kraanvogels van Melos, bijeen verzamelen dat men er een kanaal mede kon
bokjes van Aetolie, tonijnen van Chalcedonie, murenen vullen, en waarin een bootje gebracht werd dat haar
van Tartessus, snoeken van Pessinus, oesters van Tarente, tot een roeitochtje diende in gezelschap van den Grooten
mossels van Chios, dadels van Egypte, enz. Daarente- Mogol. Tijdens dat merkwaardige tochtje zou men de
gen waren alie inlandsche producten veracht. Zoo was essence van rozen ontdekt hebben, die zich op de opperhet ook in den tijd der Cesars, toen er te Rome, onder vlakte van het water gevormd had ten gevolge van de
Augustus en Tiberius, scholen en leeraars der kookkunst verdamping door de zonnestralen.
ontstonden, aan welker hoofd Apicius stond. Van den
De vlugge olie van rozen is een van defijnste en
keizer Vitellius wordt verhaald dat hij eens in een enke- duurste reukmiddelen, en in 't oosten geeft men haar
len grooten schotel, die meer dan een millioen sestertien met recht den naam van cCther, dat is het parfum bij
kostte, hersenen van fazanten en pauwen, tongen van uitnemendheid. Er zijn ongeveer 300 kilogram rozen
flamingo's, en kuit en lever van de kostbaarste zeevis- noodig om vier tot zes grein van deze olie te bekomen,
schen aan zijne gasten voorzette.
die wij uit Indie en uit den Levant verkrijgen, en die soms
In lateren tijd heeft zich, vooral sedert de dagen van rozeboter geheeten wordt. Hippocrates en Galenus kenLodewijk XIV, de fransche kookkunst over geheel Europa den de rozenolie, en gebruikten haar in de geneeskunde;
verspreid, en aan de hoven ingang gevonden. De beroemd- dit gebeurt tegenwoordig niet meer; zij wordt slechts
ste fransche gastronoom enfijnproever was Grimod de als reukmiddel gebezigd.
la Reyniere. De fransche kookkunst tracht door verschillende prikkels bij geringe massa's spijzen het verhemelte
ENGELANDS METAALSCHATTEN.
te streelen, terwijl de engelsche kookkunst meer voor
vaste, voedzame, versterkende spijzen zorgt, en zich
Groot zijn de metaalschatten die de bodem van Grootvooral onderscheidt door het toebereiden van meelspijzen Brittanje bevat. Overal wordt de bodem van ertsaders
als pudding, en van vleesch, vooral van rundvleesch, als doorkruist. Men vindt mijnen van zilverhoudend looderts
roastbeef. In Engeland en Frankrijk spelen de sausen of in Ierland, in Schotland, op het eiland Man, in Cornragouts een groote rol, en te Londen vond men niet lang wallis, in 't land van Wales, en in de meeste graafgeleden lieden die niets anders deden als sla gereed ma- schappen van het midden en het noorden, zooals in
ken, en die daartoe gehuurd werden. De Spanjaarden en Yorkshire, Derbyshire, Cumberland, Durham en NorItalianen hebben weinig smaak voor gastronomisch ge- thumberland. Zelfs in de bergkalk vindt men dat erts.
not; vooral de eersten zijn zeer matig in het eten.
Men vindt tin- koper- en zinkmijnen in Cornwallis en
Devonshire, de twee districten die de meestemetaaladers
bevatten, mijnen die sedert den tijd der Romeinen geROZENOLIE.
exploiteerd zijn, en zich zelfs tot onder den zeebodein
Volgens Homerus wist men reeds ten tijde van de uitstrekken. Daarom ook is Cornwallis, 't welk zijn naam,
belegering van Troye een soort van rozenolie te maken, Cornu Gcdliae, te danken heeffc aan zijn vorm, dien
door rozen te leggen in een olieachtige vloeistof, en het van een hoorn, door de dichters geheeten een hoorn des
is zeker dat men reeds in de oudheid rozen kweekte overvloeds. Desbyshire, Cumberland, het land van Wales,
met het doel om er een reukmiddel, een parfum, uit het eiland Man, en Ierland bevatten ook tin. IJzer, in
te trekken. Het eiland Rhodes had zelfs zijn naam van den toestand van oxyde, vindt men in bjjna alle graafhet rozeneiland 'te danken aan zijn rozenkweekerijen. schappen, vooral in Lancastershire; en in den toestand
Het is evenwel waarschijnlijk dat men later met het van koolzuurijzer in alle steenkoollagen, midden in de
gebruik van rozenolie of rozewater ophield, want bij kool en de kalk, die tot het smelten van het erts en
latere schrijvers wordt niet over die parfumerien ge- als vloed dienen. Van het arsenik en het mangaan spre-
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ken wij niet eens, en evenmin van het potlood. Zelfs
het goud ontbreekt niet in Engeland: het is in den
laatsten tijd gevonden in het land van Wales, in kwartsgangen zooals in Californie en in Anstralie.
De tijd waarop sommigen van die mijnen voor het
eerst ontgind werden, verliest zich in den nacht der
tijden. Cornwallis is doorwroet sedert de eerste tijden
waarvan de geschiedenis spreekt; nit Cornwallis haalden
de schepen van Tyrus en Sidon, en later die van Carthago, koper en tin. Het ijzer van Brittanje was ook
toen reeds beroemd. Cesar verhaalt dat de Engelschen
in zijn tijd er munten van sloegen: de Romeinen wisten
er zwaarden van te smeden, die kunstig gehard werden,
en langen tijd beroemd waren.
De metaal-industrie van Groot-Brittanje is ver van

het land hetwelk de meeste metalen van de geheele
wereld voortbrengt. Ertsen die niet in genoegzame hoeveelheid in het land zelf aanwezig zijn , koopt het. Voor
Engeland bestaat er geen afstand; als 't noodig is
reist het rondom de aarde. De koperhoudende ertsen
van Marocco, Gabon, Congo, van de Kaap, van Australie,
Bolivia, Chile, Californie, van het Bovenmeer, van het
eiland Cuba, van het geheele bekken der Middellandsche
zee, worden vervoerd, en, men zou kunnen zeggen,
geexploiteerd door Engeland. Nauwelijks uit de ingewanden der aarde gehaald. worden zij vervoerd naar
Swansea, de stad der groote fabrieken. Als zij niet rijk
genoeg zijn, worden zij daar gewasschen en gezuiverd,
en ondergaan zij een eerste smelting. En die geheele
metaalindustrie met alle welvaart die zij verwekt, is

Mijn gangen onder den zeebodem in Cornwallis.

verminderd te zijn sedert den tijd der Phoeniciers of
sedert dien van Cesar. Integendeel, zij is steeds toegenomen. En heden is Engeland, dank zij de steenkool,

een gevolg van de steenkool die de Engelschman uit
den bodem van zijn land haalt.

DE HEERWURM OF LEGERWORM-

Tot de orde der Diptera of tweevleugelige insecten
behooren de muggen die in het dageijksche leven j ohannesmuggen of haarmuggen, en door de geleerden Bibio geheeten worden.
Van dit insektengeslacht bestaan er onderscheidene
soorten, waarvan een vooral opmerkelijk is wegens de
tochten die door het insekt in larvetoestand ondernomen
worden. Over deze muggen sprekende, zegt Mr. Snellen
van Yollenhoven in zijn werk getiteld Gedaantewisseling en levenswijze der insecten:

De larve eener soort, of eigenlijk moet ik zeggen eene
schier ontelbare school van larven eener soort, is sedert
twee eeuwen in het bergachtige Duitschland, meer bepaaldelijk Silesie, bekend onder den naam van heerwurm, legerworm. Zekere Caspar Schwenckfeldt heeft
van dit dier in 1603 het eerste bericht gegeven in zijn
Theriotropheum Silesiae; sedert lang is het ook in
Noorwegen waargenomen.
Yerbeeld u eene processie, 10 of 12 meter lang van
maden, dat is pootlooze larven , die alien naar eene en

DE HEERWURM OF LEGERWORM.

de zelfde richting voortgaan, kop aan staart, naast en
over elkander, een levende kabel van ongeveer 5 centimeter dikte, samengesteld uit diertjes die door zekere
lijm- of slijmachtige vloeistof aan elkander hechten, van
welke stof zij, even als de slakken, een glinsterend
spoor als bewijs hunner wandeling achterlaten. Deze
zaak, reeds merkwaardig genoeg in haar zelve, werd

nog zonderlinger en onwaarschijnlijker gemaakt door het
bijgeloof der goe gemeente. De legerworm , zoo vertelde
men, liet zich slechts des morgens tusschen 8 en 9 uur
zien; leschte zijnen dorst aan eene bepaalde bron; trok
altijd van 't oosten naar 't westen; richtte hij zijnen loop
bergopwaarts, dan was dit een teeken van hongersnood;
naar beneden, dan van een vruchtbaar jaar; doch zijn
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verschijnen bleef in alien gevalle een voorbocle van oorlog.
De waarheid van dit alles is, dat men zoodanige piocessien alleen in bosschen en wouden ziet, en op warme
zonnige dagen, maar zonder bepaalden tijd; dat de
diertjes waarschijnlijk door gebrek aan voedsel of door
droogte gedreven worden om eene andere streek op te
zoeken, waar de behoeften hunner natuur beter bevre-

digd worden; dat hun gezamenlijk trekken het gevolg
is van hun instinct van vereeniging, van hunne socialiteit, en dat zij, even als andere insecten, in hun
poppentoestand tot rust komen.
Indien men ziet dat een heerwurm — om dit woord
nog maar eens te gebruiken — op zijn weg een grooten steen aantreffende, zich in twee deelen splitst,
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welke zich aan de andere zijde weder vereenigen, dan
denkt men eenig spoor van redenering, van verstand te
ontwaren; maar wanneer men den staart van den worm
laat ombuigen naar den kop, zoodat de voorste maden
de achtersten kunnen bereiken, en men ziet dan, dat
de diertjes met versnelden pas een geheelen dag manege
rijden, eer zij bespeuren dat zij zonder vooruit te komen
in een kring ronddraaien, dan laat men dat denkbeeld
van verstand, van redenering, weder varen.

meten had. Het straatplaveisel te Trelleborg ligt thans
zoo laag dat het bij hoog water overstroomd wordt, en
onder dit plaveisel heeft men op een diepte van 1 meter een ander straatplaveisel gevonden. Op Malmoe, waar
de straten ook menigmaal onder water staan, vond men
zelfs op ruim 2 meter diepte een tweede straatbekleedsel.
Bovendien zijn er aan het strand veenlagen, twee voet
onder den zeespiegel. Onderzeesche bosschen vindt men
in ons land aan den Helder en andere plaatsen van de
hollandsche kust, aan de kusten van Norfolk, Lincolnshire en Yorkshire in Engeland, en aan cle kusten van
HET RIJZEN EN DALEN VAN DEN BODEM.
Frankrijk bij Morlaix, Beauport en Cancale. Deze laatsten
(Vervolg van bladz. 120.)
beweert men dat in de 8ste eeuw plotseling verzonken zijn.
In Dalmatie schijnen vele plaatsen aan de kust te
HET DALEN VAN IIET LAND.
wijzen op een in geschiedkundigen tijd voorgevallen zakWij hebben in het eerst van dit opstel gezien dat ken van de zeekust. Aan de noordkust van de AdriatiCelsius geloofde dat de Oostzee lager werd. Lyell zegt sche zee zijn ook dalingen waargenomen. Reeds driehontegen dit gevoelen, dat het eiland Saltholm bij Kopen- derd jaar geleden heeft Angiolo Eremitano de meening
hagen reeds in het jaar 1280 alle jaren door de zee werd uitgesproken, dat de venetiaansche eilanden ongeveer een
overstroomd, gelijk zulks heden ten dage nog gebeurt; en voet in de honderd jaar zakken, wat uit de boven elkanhet laagste gedeelte van de stad Danzig zou, volgens Lyell, der liggende bestrating schijnt te blijken. Yerscheidene
in het jaar 1000 niet hooger geweest zijn dan tegenwoordig. romeinsche gebouwen op het eiland St. George bevinden
Zweedsche natuuronderzoekers, die reeds ten tijde van zich thans onder den waterspiegel der lagunen. Manfredi
Celsius aan het lager worden van de zee twijfelden, we- beweerde in het jaar 1731 dat Ravenna zakte, maar
zen op het feit dat er aan de kust van Finland, dicht hij schreef die daling toe aan het hooger worden van
aan het strand der zee, boomen groeiden, die volgens den waterspiegel der Adriatische zee.
hunne jaarringen een ouderdom van 400 jaar moesten
Fraas spreekt van de zakkende zeekust van Noord
hebben. Als die boomen reeds voor 400 jaar op die Egypte, en Kloden zegt dat in de delta van den Nijl
plaats gegroeid zijn, dan moesten zij onder water ont- het bouwland wezenlijk afneemt, door dat de kust van
kiemd zijn, en lang onder water gestaan hebben, daar, de Middellandsche zee daalt, en de zoute meren en zoutvolgens Celsius, de daling van den zeespiegel gedurende moerassen grooter geworden zijn, terwijl te gelijker tijd
dien tijd 5 meter bedragen heeft. Wij hebben boven een groot gedeelte van het ten noorden van de golf van
vermeld dat Schumann uit een zich boven het Kurische Suez gelegene land opgerezen is. Kloden integendeel zegt
haf verheffende aardlaag bij Tolkemit, tot een rijzing dat het bouwland van Egypte bijna overal gelijk van aard
der kust besloot. Maar hij besluit echter ook tot een is; slechts dicht aan de rivier is het rijker aan zand,
daling, daar een dergelijke laag zich onder den water- en dichter aan de Middellandsche zee iets meer zouthouspiegel der zee bevindt, zoowel in den oever van het dend, waaruit hij afleidt dat de zee ook hier vroeger
Kurische, als van het Frische haf. Bij Petersort aan het een hoogeren stand heeft gehad.
Frische haf daalt namelijk de bodem van het haf eerst
Aan de westkust van Groenland vindt men,120mijtot een diepte van 4 pruissische voet, en, op een afstand len van Igualiko-Firth tot aan de baai van Disco, langs
van ongeveer 1200 schreden van het land, plotseling de kust ruin en van oude gebouwen die thans door de
tot 9 voet. De onderzeesche bosschen die men aan de zee worden bedekt, zelfs die van een in 1776 gebouwd
pruissische kust vindt, worden door Schumann door een huis te Julianshaab. Te Lichtenfels zijn de Hernhutters
daling van den bodem verklaard. Verdert haalt hij als tweemaal genoodzaakt geweest de palen waaraan de oemieen bewijs van het zakken van den bodem een onder- aks of vrouwebooten vastgelegd worden, verder landwaarts
zeesch veen aan, 'twelk men bij Husum tijdens het uit- in te verplaatsen.
graven van de haven ontdekte. Men vond daar namelijk,
En eindelijk heeft Lyell in 1830 de meening uitgemidden in een door veen overgroeid berkenboschje, een sproken dat de bodem van de Zuidzee zich in den toeheuvel van gedaante als een gewoon Hunnebed, waarin stand van seculaire daling bevindt, daar hij hierin de
vuursteenen wapens gevonden werden: de top van dien eenige verklaring vond voor het hooger worden der vele
grafheuvel lag verscheidene meter onder gewoon peil. koraaleilanden en riffen in die zee. Darwin breidde later
Verder hecht hij veel gewicht aan de omstandigheid dat die dalingstheorie nog verder uit, door eerst een rijzing
Nilsson bij Trelleborg den afstand van een grooten steen vooraf te laten gaan, en Dana is in de hoofdzaken het
van den rand der zee, in het jaar 1836, ongeveer 380 zelfde gevoelen als dat van de beide genoemde geleervoet kleiner vond, dan Linne dien 87 jaar vroeger ge- den toegedaan.
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Letten wij dus niet op de zooeven vermelde onderstelde daling van den bodem der Zuidzee, dan blijkt
het dat in 't algemeen het verschijnsel van een zoogenoemde seculaire daling veel zeldzamer is dan dat der
seculaire rijzingen. Het is geen verschijnsel van zulk een
algemeenen aard als het laatste, en terwijl wij gedwongen worden aan te nemen dat alle vastelanden en eilanden zich
plotseling 5f langzaam werkelijk of schijnbaar boven de zee verheven hebben, is het verschijnsel
der daling tot slechts weinige punten van den aardbol
beperkt.
BESCHOUWING

VAN DE VERSCHILLENDE DENKBEELDEN.

In het voorgaande hebben wij een menigte belangrijke verschijnsels bijeengevoegd, die door verschillende
waarnemers opgemerkt zijn, zonder ons uitvoerig met de
verklaring van die verschijnsels en met de meeningen
der waarnemers op te houden. Wij willen dit nu trachte doen.
Yon Humboldt, die zeker met Leopold von Buch het
meeste er toe bijgedragen heeft om de leer van de bewegingen, de schommelingen of oscillatien der aardkorst
te verspreiden , drukt zich toch over seculaire ophefBngen
en dalingen zeer voorzichtig uit. In zijn Kosmos zegt
hij: "Over het oorzakelijk verband van de vormen der
landen weten wij empirisch niets. Wij erkennen slechts
dit: dat de werkende oorzaak een onderaardsche is, en
dat de tegenwoordige vorm der landen niet op eens ontstaan is, maar van den silurischen tijd tot in den tertiairen, na vele rijzingen en dalingen van den bodem,
langzaam grooter geworden, en uit vele kleine vastelan den als samengesmolten is." Het periodiek onregelmatig
afwisselende vallen van de Kaspische zee schrijft hij toe
aan zachte en voortgaande schommelingen. Dit verschijnsel kan echter ook zeer goed aan onregelmatigen toevoer van water toegeschreven worden, en eveneens kunnen rijzingen in den Kaukasus dalingen in het zuidelijke
gedeelte van de Kaspische zee veroorzaakt hebben. De
eene onderstelling is niet waarschijnlijker dan de andere.
Yon Humboldt is verder van meening dat het rijzen van
het vaste gedeelte het dalen van het vloeibare veroorzaakt, maar hij voegt er bij dat er geen bewijzen bestaan voor een voortdurende afneming of toeneming van
de zee. Hij gelooft dat waar een rijzingsgebied grenst
aan een dalingsgebied, het water door groote spleten
en scheuren in den aardbodem wegzinkt.
Lyell zegt dat het onmogelijk is eene bevredigende
onderstelling te vinden, waardoor het verdwijnen van een
zoo ontzaglijke, over de geheele aarde verspreide watermassa te verklaren is, zooals men genoodzaakt zou zijn
aan te nemen, als men beweerde dat de oceaan eens
tot de hoogte gereikt had , waarop men nu zeeschelpen
vindt. Doch daarentegen moeten wij herinneren dat niemand zal ontkennen dat vele bezinksels werkelijk door
onderaardsche krachten tot bergen zijn opgeheven, want

dit blijkt uit hun tegenwoordige niet horizontale ligging,
en uit de gebrokene en op den kant staande lagen meer
dan voldoende.
Maar kan er nevens de verschillende opheffingen en
dalingen der vastelanden en van den zeebodem toch ook
geen vermindering van de watermassa plaats gegrepen
hebben? Kan het water geen verbindingen met andere
lichamen aangegaan hebben, en op die wijze voor een
gedeelte aan den algemeenen kringloop zijn ontrukt? Op
deze vragen geeft Trautschold het volgende antwoord :
Wij weten dat er zich om de polen ontzettende massa's
ijs opgehoopt hebben, waarvan algemeen aangenomen
wordt dat zij in vroegere tijdvakken der aarde niet bestaan hebben (in den tertiairen tijd was in Groenland
en Spitsbergen het klimaat zoo warm dat er planten
groeiden, die thans in zuidelijke streken gevonden worden , bij voorbeeld de wijndruif en anderen). In elk geval
hebben die ijsmassa's een groote hoeveelheid water aan
den oceaan onttrokken, 't welk voor altijd uit den kringloop genomen is, want het is eeuwig ijs geworden. De
hoogste gebergten der aarde, de Himalaya, de Andes,
de Kaukasus, de Alpen, zijn eerst in de secundaire en
tertiaire tijdperken tot de hoogte opgeheven geworden,
die zij thans hebben, en alzoo heeft zich op hunne toppen en kammen eerst in betrekkelijk laten tijd de eeuwige
sneeuw en het bergijs kunnen vormen, waarmede zij
thans bedekt zijn. En deze sneeuw en dat bergijs zijn
uit de zee afkomstig, zij zijn uit zee genomen, en het
is niet moeielijk in te zien dat de vorming van het
poolijs, de eeuwige sneeuw en het bergijs een vermindering van het water ten gevolge moest hebben.
Maar dit is nog niet alles, en zelfs is het niet de
lioofdzaak. Het water 't welk scheikundige verbindingen
met minerale lichamen aanging, en op deze wijze uit
den kringloop verwijderd werd, is in hoeveelheid nog
veel grooter dan het water 't welk in sneeuw en ijs veranderd werd. Alle bezinksels, alle uit bezinksels uit het
water gevormde gesteenten hebben hun ontstaan te danken aan de ontleding van plutonische gesteenten. Een
van de hoofdbestanddeelen van de bezinksels is kiezelzuurleem, dat uit veldspaat ontstaan is, onder opneming
van water. Een groot gedeelte van de aardlagen die in
den loop der tijden uit het zeewater bezonken zijn, bestaat uit leem, leemlei, aluinlei en aardpikhoudend lei,
en al die gesteenten bevatten water 't welk er chemisch
mede verbonden is, water dat uit den kringloop genomen is. Leemachtig is al het land 't welk door de volkeren der aarde als bouwland gebruikt wordt, en als
wij bedenken dat het leem 13 tot 16 ten honderd water
bevat, dan is de massa water niet gering te noemen ,
die door dit scheikundig proces het eigendom van het
vaste land is geworden. En leem is niet het eenige lichaam waardoor er water aan den oceaan ontnomen is :
het zelfde is gedaan cloor het amorphe waterhoudende
kiezelzuur; door de waterhoudende zouten, zooals bit-
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terzout, aluin en anderen; door het gips't welk in groote
beddingen tusschen andere gesteenten ligt; door metaalzouten, zooals malachiet, vivianiet en de vitriolen; door
de hydraten der metaaloxyden, zooals bruinijzersteen en
ijzeroer; door talk, serpentijn, piksteen, chloriet, groenzand en glaukoniet, die tot bergen opgestapeld en alien
waterhoudend zijn.
Al het water dus 't welk in de genoemde delfstoffen
bevat is, werd de groote waterkom die wij den oceaan
noemen, ontnomen, en dat die kom niet zoo vol kon
blijven als hij vroeger was, nadat hij de stof voor zooveel nieuwe verbindingen had geleverd, is gemakkelijk
te begrijpen. Graniet is het oudste en meest verspreide
plutonische gesteente; twee van zijn bestanddeelen, veldspaat en glimmer, konden slechts onder medewerking
van water ontleend worden, en dit water was water
uit de atmosfeer, of, daar al het water der atmosfeer
tot den oceaan terug keert, water van den oceaan.
Behalve chemisch gebonden water bevatten alle gesteenten water 't welk in barsten en scheuren en haarbarsten de geheele massa mechanisch doordringt: elk
versch van de rots afgeslagen brok is vochtig. In mijnen en gangen druppelt dat water uit de gesteenten,
zoodat er pompwerken noodig zijn om de mijnen voor,
zoo men zegt, verzuipen te be war en. Ook dat water is
water uit den oceaan.
Uit den oceaan is derhalve water genomen door het
poolijs, door het bergijs en de eeuwige sneeuw der bergen , door de delfstoffen die het chemisch gebonden
hebben, en door alle gesteenten die het mechanisch opgenomen hebben. Zijn dit alles geen oorzaken genoeg om
het dalen van den zeespiegel te verklaren ? En toch zijn
wij nog niet aan het einde van de middelen die de natuur gebezigd heeft om het water van den oceaan te
verminderen.
Nadat de bezinksels van de silurische, devonische en
bergkalkvormingen hoog genoeg boven de zee waren gerezen, ontstond er op de daardoor gevormde vlakke landen een weelderige plantengroei. Daar het weefsel van
alle planten een groote hoeveelheid water noodig heeft
om te kunnen bestaan, werd er door den plantengroei
die, gelijk uit alles blijkt, zich zeer krachtig uitbreidde,
wederom water uit den grooten kringloop genomen. De
planten van het steenkooltijdvak gingen te niet, maar
er ontstond een nieuwe vegetatie, en zij is tot op den
huidigen dag bestaande gebleven, zich steeds meer en
meer uitbreidende, in massa toenemende, toenemende
naarmate de vastelanden grooter werden, die juist daardoor grooter werden dat de planten hoe langer hoe meer
water opnamen. Gelijk de gesteenten niet slechts chemisch gebonden water bevatten, maar het ook mechanisch opsluiten, deden dat ook de bosschen van verledene tijden, en doen het ook de bosschen van onze
dagen, want zij bevatten niet slechts water in den vorm
van cellen en celvocht (versch geveld hout bevat tusschen

40 en 50 ten honderd water) maar zij vormen ook door
hun bladeren een vergaderplaats van water die zoo lang
bestaan blijft, en door de bladeren zoo lang tegen verdamping beveiligd is, als het bosch bestaat. Maar het
water voor dien vergaderbak wordt ook genomen uit
den oceaan.
Nadat de aarde zich met een groen plantentapijt had
getooid, verschenen ook de dieren. Men zal niet durven
beweren dat er geen water noodig geweest is om de
lichamen der dieren op te bouwen (rundvleesch, bij voorbeeld , bevat 74 ten honderd water). Natuurlijk werd,
na den ondergang van een generatie, het water 't welk
de dierlijke lichamen bevatten, aan de atmosfeer en dus
aan den oceaan terug gegeven, maar slechts om weer het
eigendom te worden van een dieren wereld die zich vermeerderde en uitbreidde. Men zou misschien meenen dat
dit waterverbruik te gering is, om in rekening gebracht
te worden bij een zoo groot en algemeen verschijnsel als
het dalen van den waterspiegel der zee is, doch er is
hier niet spraak van een enkel oogenblik, maar over het
samenwerken van millioenen organismen gedurende millioenen jaren, en in dit opzicht mag hier zelfs het ontstaan van het menschelijke geslacht in rekening gebracht
worden, want, daar een volwassen mensch 12,5 kilogram bloed heeft, dat uit 10 kilogram water bestaat,
heeft de oceaan voor het menschenbloed alleen een hoeveelheid van 10 000 000 000 kilogram water moeten
leveren, een hoeveelheid die zeker volstrekt niet te veracht en is.
Uit al het bovengezegde blijkt dus, volgens Trautschold, dat de waterspiegel der zee van den beginne af
en gedurende den loop der eeuwen noodzakelijk heeft
moeten dalen. Een blik op een geologische kaart van
zeker gedeelte der aarde toont ook die daling van den
waterspiegel zeer duidelijk. In de kom van Parijs vormen de bezinksels uit den lias den buitenrand, en liggen het hoogst. Dan volgen, naar binnen en lager gelegen , midden- en bovenjura; vervolgens krijt, en het
midden of laagste gedeelte van den kom wordt gevormd
door tertiaire lagen, waarop, als jongste vormingen,
zoetwaterbezinksels liggen. In Engeland vindt men op
de waterscheiding tusschen den Tweed en de Tyne silurische lagen; dan volgen naar 't zuidoosten devonisch,
bergkalk, en ten zuiden van Newcastle vindt men permsche lagen. Zulke voorbeelden zouden wij een menigte
uit Rusland, uit Italie en uit Noord Amerika kunnen
aanhalen. Wij zullen evenwel de verdere beschouwing
van dit belangrijke punt hier niet kunnen vervolgen,
daar wij dan te ver op geologisch gebied zouden overgaan. Ten slotte nog de volgende berekening van de
dikte der laag water die in den loop der tijden aan den
oceaan ontnomen is.
Volgens Von Humboldt is de gemiddelde hoogte van
alle vastelanden boven den zeespiegel 946,8 parijzer voet.
Wij hebben boven aangetoond dat alle gesteenten die wij
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kennen, van vochtigheid doordrongen zijn, en dat een
menigte delfstoffen chemisch gebonden water bevatten.
Verder moeten wij bedenken dat alle losse aarde tot op
zekere diepte met water gedrenkt is; dat in moerassen
en bosschen een massa water als in een voorraadschuur
bewaard wordt; dat de oppervlakte der aarde door een
menigte stroomen en rivieren wordt gegroefd; dat er
een menigte vergaderbakken van water zijn in den vorm
van meren en poelen; en dat de kammen en toppen der
bergen met een ontzaglijke massa sneeuw en ijs zijn bedckt. Dit alles geeft ons, volgens Trautschold, recht
om te stellen dat de helft van al het boven de zee uitstekende land uit water bestaat. De helft van 946,8
voet is 473,4 voet, en zoo groot zou alzoo de hoeveelheid water zijn die aan de zee onttrokken is, gedurende
den tijd waarin de vastelanden zich vormden, of, met
andere woorden, die door de vorming der vastelanden
van de zee op het land werd overgebracht. Als wij deze
473,4 voet dikke laag water verdeelen over de geheele
oppervlakte der zee, die 2,7 maal zooveel bedraagt als
de oppervlakte van het land, dan zou er van de zee een
laag water van 175,3 voet dikte genomen zijn. Doch
bij deze berekening is het poolijs weggelaten. Volgens
Kloden is de oppervlakte die het ijs rondom de noordpool bedekt, gelijk aan die van Europa, welke 182 000
vierkante mijlen is. De oppervlakte die het ijs aan de
zuidpool inneemt, zou zesmaal grooter zijn, alzoo 1 092 000
vierkante mijlen, 't welk samen 1 798 000 vierk. mijlen
uitmaakt. Daar de zee een oppervlakte heeft van 6 798 000
vierk. mijlen, is dus het gebied van het poolijs ongeveer het vijfde gedeelte daarvan. Nemen wij nu aan dat
het geheele gebied van het poolijs bedekt is met een
laag ijs van gemiddeld 100 voet dikte, wat zeker niet
te hoog gesteld is, dan zou er aan den oceaan eigenlijk
door de vorming van het poolijs een laag water van 18
voet dikte ontnomen zijn, 't welk alzoo de massa van
het uit den kringloop genomene water zou brengen tot
een laag van 193,3 voet dikte.
Nu blijkt het wel uit deze schatting dat de hoeveelheid water die aan de zee ontnomen is om vastelanden
en poolijs te vormen, volstrekt niet voldoende is om
hot aanwezig zijn van strandlijnen op 600 voet hoogte
boven den zeespiegel te verklaren, maar desniettemin is
toch het onweerlegbare bewijs geleverd dat er water aan
den oceaan onttrokken is, en dat die ontneming langzaam en aanhoudend in den loop der tijden gebeurd is,
en dat derhalve de gewaande rijzing van het land niets
anders is als een daling van den waterspiegel der zee.

WENKBRAUWEN VAN MOLSHUID.

De dames aan het hof van Lodewijk XV waren niet
tevreden met haar gelaat met wit en rood te beschilderen, en er kleine zwarte pleistertjes, zoogenoemde
1871.

mouches, op te plakken, zij kwamen ook op het denkbeeld om strookjes molshuid te plakken op haar wenkbrauwen. Daardoor kwamen de hovelingen van dien
koning op het denkbeeld om een menigte huidjes van
mollen te laten verzamelen, en er onderscheidene kleedingstukken van te laten maken. Men verkreeg echter
daardoor kleederen die zeer duur waren, en bovendien
een zeer onaangenamen geur verspreiddcn, zoodat die
mode slechts zeer kort geduurd heeft.

DE

NATIONALITEIT.

Ten alien tijde heeft de nationaliteit een grooten
invloed geoefend op de staten en op de staatkunde. Het
gevoel van nationale verwantschap en overeenkomst heeft
de Hellenen in hun oorlogen tegen de Perzen met geestdrift vervuld. Voor hun nationaliteit streden de Germanen tegen de Romeinen, voor hun nationaliteit zullen
wij, Nederlanders, eens vechten als de veroveringszucht
der Pruisen hare met deensch en fransch bloed bezoedelde handen mocht uitsteken naar ons vaderland.
Door het nationaliteitsbeginsel is het romeinsche rijk
uiteengespat en verdeeld geworden in het latijnsche en
het grieksche rijk. Op de tweedracht in de frankische
monarchic en de scheiding tusschen Frankrijk en Duitschland heeft het verschil tusschen de romaansche en germaansche talen een grooten invloed geoefend. Gedurende
de middeneeuwen stonden de nationaliteiten soms scherp
tegenover elkander. maar eerst in onzen tijd is de nationaliteit voor het eerst als een beginsel van staat verkondigd.
In de middeneeuwen was het grondkarakter van den
staat niet een nationaal, maar de dynastie of de standen
vormden het beginsel waarop de staat gebouwd was.
De groote europeesche natien breidden zich in de
laatste eeuwen meer en meer uit, maar vormden
daarom nog geen nationale staten. De staat hing af
van de overheid, de overheid vormde den staat.
Hij vertoonde zich in den vorm van heerschappij der
koningen en hun ambtenaren. Gelijk de katholieke kerk
nog heden in de geestelijkheid haar eigenlijk wezen
ziet, en de leeken als een kudde beschouwd worden, die
aan de geestelijkheid als aan haren herder is toevertrouwd, verklaarden de absolute vorsten zich zelven voor
den staat, en den onderdanen was elke deelneming aan
de staatsinrichting verboden, behalve dat zij belastingen
moesten betalen, als krijgslieden dienst doen, en de
ambtenaren gehoorzamen. Wat Lodewijk XIV in de beroemde woorden Vetat c'est moi uitsprak, dachten ook
de andere koningen en vorsten van dien tijd, en zelfs
de stedelijke overheden van de zoogenoemde hanzesteden
dachten niet anders. De natie was wel een voorwerp
van de staatszorg, maar het volk was geen staatspersoon; de overheid was de staat.
17
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Ook de staatsleer der philosophen van de vorige terden naar Arndt die het nationale bewustzijn der
eeuw, de zoogenoemde school van het natuurrecht, Duitschers trachtte op te wekken. De Russen gingen
trachtte den idealen staat niet te grondvesten op de voor hun tsaar en zijn heilig orthodox rijk in den strijd
menschelijke natuur. Eousseau zag in de maatschappij, tegen het goddelooze westen, maar aan hun nationaal
in la societe, en niet in de n a t i e den grondslag van den recht dachten zij niet.
staat. De volkssouvereiniteit die hij verkondigt, heeft
Zelfs het beginsel van de fransche revolutie om de
geen nationaal karakter. Het volk, waaraan hij de hoogste natien het recht te geven zich zelven te besturen, werd
macht in den staat wil geven, is het algemeen, dat is in het restauratietijdperk weer met geweld vertreden.
cle meerderheid der burgers die zich tot een staat ver- Het congres van Weenen bekommerde zich in 't minst
eenigd hebben , onverschillig of zij slechts een gedeelte niet om de natien. Het verdeelde zonder schroom brokder natie vormen of uit onderscheidene nationaliteiten ken van groote natien onder de gerestaureerde dynastien.
zijn samengesteld. Yan de zelfde beginselen gingen de Gelijk vroeger Polen verdeeld was, werden nu Italie en
fransche constitution van 1791 tot 1793 en van 1795 Duitschland in een menigte souvereine staten verbrokuit. De uitdrukkingen peuple en nation worden nog bij keld, en Belgie en Holland, niettegenstaande het natioafwisseling gebruikt, maar steeds om de gezamenlijke nale verschil, samengesmeed tot een koninkrijk.
burgerschap, Vuniversalite des citoyens, te kennen te Noch in den tijd der revolutie, noch in dien der
geven. De macht, de heerschappij in den staat kreeg restauratie werd het beginsel der nationaliteit als beslechts een anderen zetel, zij werd van het middenpunt ginsel van staat erkend. Thans evenwel is dit anders:
naar den omtrek, van den monarch naar den demos ver- de staatkunde heeft zich sedert een twintigtal jaren
plaatst.
gevoegd naar het natuurlijke recht der natien om een
Toen Napoleon I ondernam om het rijk van Karel staat te vormen. Overal ziet men dat het uit de middenden Groote te vernieuwen, en, op de fransche natie eeuwen afkomstige dynastieke staatsstelsel bedreigd wordt
steunende, een universeele monarchie in Europa te ves- door de hartstochten en het verlangen der natien naar
tigen, stootte hij overal op den weerstand der andere zelfregeering. Over het recht daartoe en over de uitgenatien, die de fransche overheersching haatten. Niettegen- strektheid van dat recht mag men twisten , zijn macht
staande zijn onmiskenbaar genie is de keizer, die geen is ontwijfelbaar.
begrip had van het eigenaardige der nationaliteiten,
gestuit op dien nationalen weerstand. En toch was toenmaals het nationale bewustzijn weinig ontwikkeld. Het
nationale gevoel werkte wel onbewust in de massa's, en
wekte hen tot den strijd op, maar de nationale geest
was nog niet ontwaakt. Zelfs de langdurige en hardnekkige vijandschap der Engelschen werd niet veroorzaakt
door dat zij de vrijheid der natien wilde beschermen
voor de fransche overheersching, maar veeleer door den
haat der engelsche aristocratie tegen de fransche revolutie, en door de vrees voor de overmacht van Frankrijk
in Europa, met het oog op handelsbelangen. De Engelschman is trotsch op zijn nationaliteit, en toch zijn de
Engelschen wantrouwig voor het nationaliteitsbeginsel
als beginsel van staat. Zij weten dat hun europeesch
eilandenrijk verscheidene natien samen houdt, en dat
vooral het ontwaakte nationaal gevoel der Ieren reeds
meer dan eens hun staatsgebouw heeft doen waggelen.
Hun heerschappij in Indie en andere overzeesche landen
wordt niet minder door het ontwikkelen van dat beginsel in gevaar gebracht. Ook de Spanjaarden haatten de
Franschen als vreemdelingen, en gevoelclen dat er een
spaansche natie bestond. En toch meenden zij voor hun
koning en hun godsdienst tegen de duivelsche revolutionnairen te strijden. De Duitschers hadden reeds sedert eeuwen hun staatkundig nationaliteitsgevoel verloren
door de confessionneele tweedracht der verschillende
stammen, en de verbrokkeling van hun land in zelfstanclige rijkjes en vorstendommen, en slechts enkelen luis-

Wij willen nu vragen: wat is een natie? Het is niet
gemakkelijk te zeggen wat men onder het woord natie
verstaat, vooral daar het spraakgebruik medebrengt dat
de uitdrukkingen natie en volk nu eens voor gelijkbeteekenend worden gehouden, en dan weder in zeer verschillenden zin worden gebruikt. De Engelschen en Franschen
verstaan thans onder het woord nation veelal wat wij
verstaan onder het woord volk, populus, dat is de
vereeniging van alle burgers van den staat, en noemen
peuple en people wat wij de natie noemen, dat is de
natuurlijke rassengemeenschap, afgescheiden van den
staat. Derhalve moeten die verschillende zaken ook door
verschillende woorden aangeduid worden, en die naam
vastgesteld worden opdat men wete wat er bedoeld wordt.
Oorspronkelijk beteekent de uitdrukking natie niet
een rechts- of een staatsbegrip. De Hellenen gevoelden
dat zij een natie vormden, hoewel er geen helleensche
staat bestond. De in verscheidene volkstammen verdeelde
Germanen werden door de Romeinen als een natie beschouwd, en ook zij zelven beschouwden zich als een
natie. De italiaansche natie was tot voor korten tijd
nog in verscheidene staten verdeeld. De staatsgrenzen
zijn alzoo geenszins de grenzen der natie. Soms beslaat
een natie slechts een gedeelte van een staatsgebied, en
soms gaat zij over de staatsgrenzen heen in andere
staten over.
Zonder twijfel zijn de natien langzamerhand ontstaan
en niet plotseling gevormd. Jameson zegt: "De natien
verschijnen niet in eens, in den vollen bloei van bevol-
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king, welvaart en beschaving. Zij zijn uit ruwe beginsels
gevormd door een proces van assimilatie en wasdom
gelijk aan dat in het organische leven." Men kan een
natie niet plotseling door een vrijwillige overeenkomst
van individuen scheppen, noch door een wet in 't leven
roepen. Door vrijwillige overeenkomst kan een gezelschap,
een maatschappij ontstaan, door een wet kan zelfs een
volk kunstmatig ingericht worden, maar een natie heeft
een langeren wasdom noodig, en eerst in volgende geslachten krijgt zij een vast bestaan. De erfelijkheid
behoort tot het wezen van een natie, zij wordt voortgeplant in het ras.
De Ouden verklaarden het ontstaan der natien door
de afstamming van gemeenschappelijke stamouders. Gelijk
de semitische legende het ontstaan van het menschelijke
geslacht van een paar menschen afleidt, voert ook de
bijbel het onderscheid der natien waarin de menschheid
zich splitst, tot 66n stamvader voor elke natie terug,
welks nakomelingen zich van elkander gescheiden hebben.
Zoo ook leidden de oude Hellenen en de oude Germanen
hun nationaliteit van 66n stampaar af, als welks afstammelingen zij zich zelven beschouwden. Die legenden
zijn eigenlijk slechts beelden of proeven ter verklaring
van de nationale gemeenschap, die als bloedverwantschap begrepen en geidealiseerd werd. Alle leden van
een natie zijn broeders, want zij worden voor nakomelingen van de zelfde voorouders gehouden. Wij weten
nu dat deze opvatting valsch is, ten minste niet voldoende is om de europeesche natien te verklaren, want
dezen zijn grootendeels in geschiedkundigen tijd ontstaan,
en nergens door afstamming van een ouderenpaar geworden; en zonder twijfel mogen wij aannemen dat de
Perzen en de Assyriers, de Hellenen en de Germanen
op gelijke wijze ontstaan zijn als de Franschen en Spanjaarden, de Engelschen en de Duitschers. Onder de
natien bestaat geen aantoonbare bloedverwantschap. Maar
in die overoude verklaring is toch de waarheid verborgen dat de nationaliteit door de afstamming in stand
blijft, en dat zij vooral door de voortplanting van geslacht tot geslacht vererfd wordt.

en wijze van denken der massa's, dat de belijders van
den zelfden godsdienst zich als een natie aaneensloten
tegenover andersdenkenden, die zij als vreemden beschouwden. Waarschijnlijk hebben de arische Perzen en
de arische Indiers zich vooral om den wille van het
gelool van elkander gescheiden, en zeker is het dat de
Brahmanen en Boedhisten elkander zelfs in Indie als
vreemde natien bestrijden. Hoe krachtig de Jehovadienst
op de grondvesting van de joodsche natie heeft gewerkt,
en haar dat eigenaardige taaie karakter heeft gegeven,
waardoor zij zich van alle andere natien onderscheidt,
bewijst de wereldgeschiedenis. Niet slechts in Palestina
maar ook in de babylonische gevangenschap, te Alexandrie en te Rome, behield de joodsche natie haar eigenaardigheden, en na de verstoring van den joodschen
staat behielden, gedurende de geheele middeneeuwen,
de verstrooide brokstukken van de joodsche natie hun
godsdienstig nationaal karakter, te midden van vreemde
natien wier talen zij aannamen. En in de middeneeuwen stonden de belijders van de latijnsche en grieksche kerken als twee natien tegen elkander over.
Ook in onze dagen oefent de godsdienst en de belijdenis nog altijd een merkbaren invloed, maar de
vorming der natien wordt daardoor niet meer bepaald.
De europeesche natien houden hun nationale gemeenschap in stand, ook als verscheidene belijdenissen en
zelfs onderscheidene godsdiensten in haar binnenste bestaan , en de geloofsgenooten beschouwen de vaderlandsche
andersdenkenden geenszins als vreemdelingen. De nederlandsche katholieken en protestanten zijn met de joden
in Nederland tot een natie vereenigd, en onderscheiden
zich in een nationaal opzicht van de duitsche, fransche
en engelsche katholieken, protestanten en joden. De
chineesche natie heeft reeds lang geleden het onderscheid der godsdiensten door een gemeenschappelijke beschaving overwonnen of te niet gedaan.

Intusschen is de erfelijkheid slechts een kenteeken en
een werking van de nationaliteit, en niet haar oorzaak.
Uit de erfelijkheid wordt niet haar oorsprong, maar
slechts haar voortduring verklaard.
Wat zijn dan de vereenigende en scheidende krachten
die de massa's den stempel van een natie indrukken,
en zoo stellig ook in vleesch en bloed overgaan, dat
de nationale eigenaardigheid wordt voortgeplant als een
rasonderscheid ?
Daartoe werken vele dingen samen: geen enkele drijfveer is op zich zelf voldoende, en geen is overal werkzaam. De belangrijksten zijn :
1. De godsdienst. Het godsdienstige geloof heeft,
vooral in het oude Azie, maar ook in de middeneeuwen,
zoo krachtig invloed geoefend op de geheele levenswijs

De krijgstocht der Engelschen in Abessinie is voor dat
land ten hoogste nadeelig geweest. Sedert de negus Theodoras het volk niet meer met zijn sterke hand in toom
houdt, is de oude regeringloosheid weer opgestaan, en
wordt door de onophoudelijke inmenging van de geestelijkheid in de zaken van het land, steeds verergerd.
Sjoa is afgevallen, drie van de machtigste stammen hebben zich van het eigenlijke Abessinie gescheiden, en in
het laatste vechten de koningen van Tigre, en Gondar
niet slechts tegen elkander, maar ook tegen oproerige
opperhoofden, die overal als roovers beschouwd zouden
worden. Kasa, de vorst van Tigre , bezit de gedeelten
die aan zee gelegen zijn, en heeft goede wapens aangekocht. In zijn rijk leven ook de eenige Europeanen die
nog in Abessinie zijn, een Duitscher, een Engelschman

(Wordt

vervolgd).
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twee zweedsche evangelische zendelingen en eenige Grieken. De laatsten zijn handelaars in brandewijn, en behooren tot het gespuis het welk Griekenland over alle
landen der Levant in grooten getale uitstrooit. De
Duitscher, Schimper, die men voor eenigen tijd meende
gestorven te zijn, is in spijt van zijn vijf en zeventig
jaren van zijn ziekte hersteld, en nu nog een krachtige
grijsaard. De Engelschman, Munsinger, is thans fransche
consul te Massana. Tevens is hij stadhouder van Keren,
een aan Egypte grenzende provincie. Te Massana is hij

bij de egyptische overheden minder in aanzien dan 111
Abessinie bij de inboorlingen. Hij- is met eene abcssinische gehuwcl, en onderhoudt vriendschapsbetrekkingen
met vele hoofdlieden. De zweedsche zendelingen, die
vroeger bij de Koemana woonden , zijn naar Massana terug
getrokken. In het weder onafhankelijk gewordene Sjoa
zijn nog eenige fransche zendelingen werkzaam. Dat is
de geheele europeesche invloed die na den aftocht der
Engelschen in Abessinie en cle daaromheen gelegene
landen overgebleven is.

SANDALEN EN SCHOENEN DER OUDEN.

I11 oude tijden, in de dagen waarvan bij voorbeeld voor hem was. Deuteronomiuui XXY vers 7—10 staat,
Maar indien het deze man niet bevallen zal, zijns
het boek Ruth spreekt, was het geven van den schoen
broeders
vrouw te nemen, zoo zal zijns broeders vrouw
aan hem, dien men iets wilde overdragen, eene symbolische handeling voor getuigen, dat men gansch en al opgaan naar cle poort tot de oudsten, en zeggen: Mijns
mans broeder weigert zijnen broeder eenen naam te vervan zijn recht afzag.
In vers 7 van het vierde hoofdstuk van het genoemde wekken in Israel, hij wil mij den plicht van eens mans
broeder niet doen.
boek Ruth leest men:
Nu was dit van ouds [eene yewoonte] in Israel, bij Dan zullen de oudsten zijner stad hem roepen, en
de lossing en bij de verwisseling, om cle gansche zaak tot hem spreken; blijft hij dan daarbij staan, en zegt:
te bevestigen, clat de man zijnen schoen uittrok, en dien Het bevalt mij niet haar te nemen;

aan zijnen naaste gaf; en dit was tot eene getuigenis
in Israel.
Een ander gebruik bij de Israelieten, ook met het
schoenuittrekken in verband staande, was het volgende:
Het is bekend dat, indien een Israeliet stierf zonder
een zoon na te laten, de broeder van dien man met
de weduwe trouwde, 'twelk volgens de wet een plicht

Zoo zal zijns broeders vrouw voor de oogen der oudsten tot hem toetreden, en zijnen schoen van zijnen
voet uittrekken, en spuwen in zijn aangezicht, en zal
betuigen, en zeggen: Alzoo zal dien man gedaan worden,
die zijns broeders huis niet zal bouwen.
En zijn naam zal in Israel genoemd worden: Het
huis desgenen dien de schoen uitgetogen is.

D E V A L L U I K S P I N.

Er zijn vele soorten van spinnen die holen en gangen
graven in den grond. De merkwaardigste van alien is
zekerlijk de spin die een hoi in den grond graaft, en
dit met een valluik sluit. Deze spin, tot het geslacht
Cteniza behoorende, leeft op Jamaica. Zij graaft eerst
haar hoi, en bekleedt het dan met een voering, een

weefsel van dikke draden spinweb, die als gegomd
schijnen te zijn. In dat gevoerde hoi brengt zij het
grootste gedeelte van haar leven door. De ingang van
het hoi wordt gesloten door een valluik, een plaatje
of schijfje gemaakt van de zelfde stof als de voering
van het hoi. Dit luik is zoo groot dat het aan alle
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kanten over
clns nooit in
is het door
voering van

cle opening van het hoi heensteekt, en er
kan vallen. Op zeker punt van den rand
een soort van scharnier bevestigd aan de
het hoi. Van onderen is het wit van kleur

geen spoor van het hoi of van zijn bewoner te zien is.
Men heeft waargenomen dat de opening van den tunnel
altijd uitkomt op een plaatsje van den grond dat min
of meer helt, en daar de spin het scharnier altijd maakt

en viltachtig, maar van boven is het bedekt met een
laagje aarde, gelijk aan die waarin het hoi ge graven
is. Dat luik ligt gelijk met de oppervlakte van den
grond, en daaruit volgt dat als het gesloten is, er

op die plaats van het valluik die het hoogst ligt, volgt
daaruit dat het luik van zelf zich sluit als de bewoner
zijn huis verlaat of onder in zijn hoi ligt. Voor wie
voor het eerst de streken bezoekt die door de valluikspin
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bewoond werden, is het zeker een zeer zonderling ge»
zicht, te zien dat de grond zich opent, dat er een klein
luikje wordt opgelicht, en een vrij leelijke spin er uit
kijkt, als om, voordat zij er geheel uit komt, eerst
eens te zien of er ook onraad is. Is dit het geval, of bij
de geringste beweging die de toeschouwer maakt, dan gaat
de spin schielijk achteruit, klapt haar luikje dicht, en
verschuilt zich in haar goed gesloten hoi. De gravure op
de vorige bladzijde vertoont ons een doorsnede van het
hoi met de spin er in, zoodat de binnenste oppervlakte
van de koker te zien is; verder het hoi van buiten als
de aarde daarom heen weg genomen is; en eindelijk de
spin haar valluikje oplichtende.

D E

NATIONALITEIT.
(Vervolg van biz. 131).

2. De taal. Krachtiger nog dan de godsdienst werkt
de taal op de scheiding der natien. De natie vooral
vertoont zich als een taalgenootschap. Terwijl de massa's
in de onderscheidene landen langzamerhand hun taal
ontwikkelen, komt er een oogenblik waarin de vroegere
taalgenooten elkander niet meer verstaan, wijl hun talen
zich langzamerhand van elkander gescheiden hebben.
Yan dat oogenblik erkennen zij die nog de zelfde taal
spreken of ten minste verstaan, elkander als natiegenooten, en de anderen, wier taal hun onverstaanbaar is
geworden, als vreemdelingen. De taal is de uitdrukking
van den gemeenschappelijken geest, en het instrument
van het geestelijke verkeer. Zij wordt in de familie
voortgeplant, en als 't ware vererfd. De moedertaal
houdt het bewustzijn der nationaliteit levendig, en versterkt het dagelijks. Zelfs vreemde rassen worden door
een nieuwe taal die zij als een erfenis bekomen, langzamerhand zedelijk en geestelijk veranderd, en verkrijgen
cle nationaliteit van de rassen welker taal zij spreken.
Op deze wijs zijn de germaansche Oost-Gothen en Longobarden langzamerhand in Italie door de taal tot Italianen,
de Kelten en de Franken in Frankrijk tot Franschen,
de Slawen en Wenden in Pruissen tot Pruisen geworden.
Het nationale bewustzijn is in onze dagen krachtiger
en levendiger geworden dan het voorheen was, en dat
is vooral veroorzaakt door de werking der taal, door
de letterkunde, en bovenal door de periodieke pers. De
nationale beweging is overal voornamelijk in 't leven
geroepen door de nationale litteratuur, die het middel
is tot de gemeenschap van het denken en het gewaarworden, en die het werktuig is om het geestelijke gemeen goed uit te breiden.
En toch onderscheidt ook de taal niet altijd de
nationaliteit, en de begrippen natie en erfelijk taalgenootschap zijn niet volkomen van de zelfde beteekenis. De bewoners van Bretagne, de Basken en de
Elzassers beschouwen zich zelven als Franschen, ofschoon
zij de fransche taal of in 't geheel niet, of als een

vreemde, aangeleerde taal spreken. Hier hebben de langdurige staatkundige vereeniging tot een volk, de gemeenschappelijke lotgevallen en belangen, en cle deelneming aan de parijsche beschaving het fransche nationaliteitsgevoel reeds vroeger over deze gedeelten van
het rijk verspreid, voordat de fransche taal ook die
landen had veroverd. Daarentegen hebben zich de Engelschen en de Noord-Amerikanen, in spijt van de
voortdurende taalgemeenschap, als twee natien van elkander gescheiden. Niet door de taal, maar door de
scheiding van twee werelddeelen, gescheiden door de
breede wereldzee, door het verschil van de beide landen,
en van het levensdoel hunner bewoners, door de verschillende staatkundige inrichting en denkwijze, door de
uiteenloopende belangen, en door de behoefte van elk
dier beide volken om op zich zelf te staan, is die
scheiding der natien voortgebracht, en heeft een typisclie,
een ras-uitdrukking verkregen.
Deze voorbeelden bewijzen dat behalve de godsdienst
en de taal ook 3. het land der in woning en 4.
het staatsverband invloed oefenen op de vorming
van nieuwe natien. Het land of de landstreek heeft,
gedeeltelijk door het klimaat, invloed op de voeding,
de kleeding, de geheele physieke levenswijs. Het land
vormt voor de natie een vasten bodem, waarop zij hare
woonplaatsen bouwen, en haar beroepen kan drijven.
Het vaderland trekt de liefde van zijn kinderen met
magnetische kracht. De vaderlandgenooten gevoelen zich
als verwante leden van een natie.
In voile kracht kan dat gevoel voor den bodem, die
liefde voor het vaderland zich slechts ontwikkelen als
er een staatsverband bijkomt. Op den bodem van
een vreemden staat zijn de vaderlandgenooten toch ook
dan nog in den vreemde, als zij in groot getal bijeen
zijn, en in kolonien of volkplantingen bijeen wonen.
Hun echt te huis is niet daar, maar in het vaderland ,
waaraan zij als staatgenooten verbonden blijven. In zoo
ver wordt de nationaliteit weder meer afhankelijk van
den staat dan van den grond waarop men leeft. Als
echter de kolonisten besluiten in het vreemde land een
nieuw te huis te stichten, als zij het verband met
het oude vaderland verbreken, en in het staatgenootschap van het land waarin zij zich gevestigd hebben
overgaan, dan verhuist ook hunne aangeborene nationaliteit, en gaat langzamerhand onder in de nieuwe nationaliteit van het nieuwe vaderland.
De staat heeft een natuurlijke neiging zijn bevolking
ook innerlijk z66 te verbinden dat zij niet slechts zich
gevoelt als een staatkundig bijeenbehoorend volk, maar
ook als een door beschaving en erfelijkheid verbondene
natie, die zich van andere natien onderscheidt. Yooral
waar brokken van verschillende nationaliteiten in een
staat vermengd zijn, ontstaat er, door de vereenigende
macht van den staat bijeen gehouden, uit dat inengsel
een nieuwe nationaliteit. Zoo heeft de engelsche
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staat een groot aandeel gehad aan de vorming der engelsche natie, en de fransche staat aan de vorming der
fransche natie. De nederlandsche staat en zijn geschiedenis heeft de Hollanders als een bijzondere natie volkomen gescheiden van de taal- en stamverwante Duitschers.
Maar niet altijd gelukt die afscheiding, die vorming
van een nieuwe nationaliteit. Dikwijls toont de oorspronkelijke nationaliteit die geen staatsverband heeft, dat
zij een zoo teedere spruit is, dat zij niet geschikt is
om staatkundig vervormd te worden. Nergens zijn de
uitdrukkingen natie en staat volkomen gelijkluidend,
en dus de uitdrukkingen natie en volk evenmin. Een
menigte staten bevatten slechts brokken van een natie,
en zijn niet in staat daarvan nieuwe natien te vormen.
Vele staten bevatten gedeelten van verschillende natien,
en het gelukt hun niet dezen tot een nieuwe nationaliteit
te maken. En uit die elkander weersprekende feiten ontstaan juist de strijdvragen die het politieke leven van
de hedendaagsche wereld beroeren. Uit zulke bronnen
ontstaat de geweldige strijd tusschen de bestaande staatsmachten en het geschiedkundige staatsrecht, en het
nationale streven en verlangen. Uit al deze waarnemingen blijkt dat de nationaliteit voortgebracht wordt door
oorzaken die op de zielsstemming, het gemoed en den
geest van de bevolking werken. De nationale gemeenschap is alzoo vooral een gevoels- en geestgemeenschap.
Maar de natie is toch dan eerst geboren, als die geestelijke gemeenschap zich naar buiten vertoont, als zij
als 't ware een physionomie heeft gegeven aan de massa's.
Zij vertoont zich dan voortdurend in het ras, en plant
zich voort door het bloed en door de erfelijkheid.
Wijl de oorsprong der nationaliteit een geestelijke is,
zijn ook de grenzen der natien, onafhankelijk van de
grenzen der landen, veranderlijk en bewegelijk, omdat de geest zelf veranderlijk is, en niet stilstaat.
Vooral een van de belangrijkste oorzaken van de
vorming der natien, de taal, gaat nu eens vooruit?
door haren geest en hare beschaving over nieuwe
streken te verspreiden, dan weder wordt zij door een
machtiger taal terug gedrongen. Soms behaalt op de
grensstreken nu eens de eene taal, en dan weder de
andere de overwinning. De grenzen der talen en der
natien worden zoodoende beurtelings achteruit en vooruitgeschoven. Waar een beschaafde taal een minder
ontwikkelde taal of een boerschen tongval van een andere
bcschaafde taal ontmoet, behaalt zij gemakkelijk de
overwinning, vooral in de beschaafde klassen. Veelvuldig zijn op die wijze in de romaansche landen de Germanen aan den invloed van de romaansche beschaving
onderworpen geworden, en hebben zij de romaansche
taal aangenomen. Nog heden maakt de fransche taal in
Belgie en in het westen van Zwitserland vorderingen,
gelijk de italiaansche op de zuidelijke hellingen der
Alpen. De duitsche taal dringt in de romaansche dalen
van Graubundtenland, en strijdt met voordeel tegen de

slawische talen in het noordoosten van Duitschland. Nog
veel grootere veroveringen maakt de engelsche taal in
Amerika en Australie. In de uitbreiding van een nationaliteit vertoont zich hare beschaving bevorderende levenskracht, in hare inkrimping daarentegen hare zwakheid.
Ook onder ongunstige omstandigheden kan zich dus
de in het ras gegronde nationaliteit nog een tijd lang
in stand houden. Tocqueville verhaalt een merkwaardige
ontmoeting van dezen aard, die hij op reis in Amerika
had. In zekere streek vond hij een kleine kolonie , uit
weinige familien bestaande. Zij hadden in de wildernis
op de zelfde plek hun blokhuizen gebouwd, en den zelfden
strijd gevoerd tegen de natuur en de wilde dieren. Zij
hadden misschien sedert een eeuw onder de zelfde wetten
geleefd, de zelfde lucht ingeademd, het zelfde voedsel
genoten, de zelfde zorgen gemeensehappelijk gedragen.
Maar sommige familien stamden van Engelschen, en de
overigen van Franschen af, en beiden hadden gedurende
dien langen tijd hun nationaal voorkomen, hun nationale
zeden en nationale vooroordeelen trouw bewaard. Zij beschouwen elkander nog als Engelschen aan den Theems
en Franschen aan de Seine, en zien elkander nog als
vreemdelingen met wantrouwen aan.
Waar enkele nationale groepen in vreemde landen
wonen, sluiten zij zich gaarne bij elkander aan, en
scheiden zich van de vreemden af. Ook daarin openbaart
zich de nationaliteit. De tegenwoordige menschenmaatschappij is evenwel in zekere mate kosmopolitisch geworden. De maatschappelijke kleeding, de maatschappelijke
zeden zijn overal gelijk in de beschaafde staten van
Europa en Amerika. Gewoonlijk heeft. in elke maatschappij een taal de overhand, en alien trachten zich
daarin verstaanbaar te maken. En toch is er dikwijls
slechts een geringe stoot noodig, en het schijnbaar gelijksoortige mengsel valt plotseling in verschillende nationaliteiten uiteen, gelijk een scheikundig mengsel dat door
een kleinen schok zich scheidt in de oorspronkelijke stoffen.
En wat is nu eigenlijk een natie? Een natie is de
erfelijk gewordene gemeenschap van den geest, het gemoed en het ras van menschenmassa's uit de verschillende lagen der maatschappij samengesteld, die ook
zonder een staatsverband als verwandte stamgenooten
met elkander vereenigd, en van de overige massa's als
vreemden onderscheiden zijn. Terwijl de menschenrassen
door de wereldgeschiedenis in natien verdeeld werden,
is door het verschil en den onderlingen wedstrijd van
de natien het leven der menschheid verrijkt en ontwikkeld geworden.

BLADVULLING.

De slaap der planten werd voor het eerst waargenomen in Indie aan den tamarindeboom, door Garcias de
Horto in 1567, en vervolgens in 1581 door Val-Cordus
aan het zoethout.
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Het is bekend dat men verhaalt van kinderen die
door arenden aangevallen en opgenomen zijn. Dat dit
geen fabeltje is, bewijst een voorval in 1838 in le Yalois

EEN

AREND-

ders als een van hare schoentjes op den rand van een
afgrond. Het kind bleek later niet naar het nest van
dien arend gevoerd te zijn: men vond daarin slechts
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Marie Delex door een arend opgenomen.

in Frankrijk voorgevallen. Een jong meisje, vijf jaar
oud, Marie Delex geheeten, speelde met een ander kind
op een bergweide, toen op eens een arend op haar toeschoot, en haar, niettegenstaande het geschreeuw van
haar jong vriendinnetje medevoerde. Eenige boeren die
op het geschreeuw kwamen aanloopen, vonden niets an-

twee jongen omringd van vele beenderen van geiten en
schapen. Eerst twee maanden later vond een herder het
vreesselijk verminkte lijk van Marie Delex, op een rots
liggende, een halve mijl verwijderd van de plek waar het
kind door den vogel opgenomen was.
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De bovenstaancle plaat vertoont ons een van de schoonste
boomen die in Japan groeien. Zijn wetenschappelijke naam
is Sophora japonica. Op het eerste gezicht heeft hij
wel eenige overeenkomst met onzen treurwilg: echter is
het onderscheid tusschen deze beide boomen zeer groot.
Immers de takken van den treurwilg zijn zeer buigzaam
en lang, en hangen ten gevolge daarvan, als door hun
eigene zwaarte, naar beneden, terwijl de takken van de
Sophora stevig zijn, en naar beneden groeien. Zeker is
de Sophora een niet minder groot sieraad van het landschap in Japan, als de treurwilg is in onze streken.
ONS

LAND.

Indien niet de staatkunde maar de aardkunde de landen der aarde had verdeeld, zouden de grenzen der
1871.

landen zeer verschillend zijn van de tegenwoordigen. Ons
land zou dan zeker met het kustgedeelte en het noordwesten van Belgie en met het noordoosten van Duitschland , Oostfriesland, Oldenburg, Sleeswijk, Holstein enz.
een enkel land vormen. Het zou zijn een vlak kustland,
hier en daar een weinig gegolfd, maar volkomen zonder
bergen en rotsen. Als wij dus in dit opstel over den
bodem van ons land spreken, is dat grootendeels ook
toepasselijk op de groote noordduitsche vlakte en de andere
bovengenoemde streken , en wat wij over het ontstaan enz.
van die landen zeggen, is omgekeerd van toepassing op
ons vaderland.
Overal bestaat dat vlakke land uit de beide jongste
aardvormingen, uit alluvium en diluvium. Eentoonigheid is het hoofdkenmerk van de aardsoorten die
den bodem vormen: zand, klei en veen zijn de hoofd18
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soorten, leem en kleimergel de uitzonderingen. Hoe is 't
mogelijk te bepalen van waar dat zand en dat klei afkomstig zijn? Zand en klei, dat is onzuiver leem, zijn
niets anders als fijn gewrevene en verdeelde steenbrokken,
tot puin vervallene rotsen, aardsoorten die men aan den
voet van elk gebergte vindt. Overal op aarde worden
de gesteenten die bergen vormen, door den invloed van
bet weer, van de lucht en van de temperatuur verwoest
en verbrokkeld, overal worden de zoo ontstane massa's
door beken en rivieren naar beneden gespoeld, en ondertusschen hoe langer hoe fijner gemaakt. Hoe zullen
wij dus kunnen weten vanwaar het zand en het klei die
ons land bedekken, afkomstig zijn ? aardsoorten die ,
even als afgesletene muntstukken, geen kenmerken vertoonen , waaruit de plaats op te maken is, waar zij zijn
gevormd. Slechts door de steenbrokken die men in menigte in het diluviale zand vindt, is zulks mogelijk.
Die steenbrokken, over onze heiden verspreid, en als
keien of zwerfblokken bekend, zeggen ons met zekerheid
de plaats vanwaar zij af komstig zijn. Wij willen zien
wat die steenbrokken en de fossielen die zij bevatten of
die nevens die brokken gevonden worden, ons leeren
ten opzichte van de vorming of het ontstaan van het
westelijke vlakke land van Europa.

door de zee, de werking van het vlietende water, de
werking van vulkanen en aardbevingen en dergelijken,
zijn zeker niet in staat om het geloof aan de onveranderlijkheid van de aardoppervlakte te schokken. Eerst
als men op hoogten van 2000 tot 5000 meter overblijfsels van zeedieren, scbelpen enz., vindt, begrijpt
men dat de vaste aardkorst in zekeren zin bewegelijk
kan genoemd worden, en dat ten gevolge daarvan alle
bovengenoemde verhoudingen, verre van bestendig te zijn ,
in den loop der tijden veelvuldig zijn veranderd. Als de
zooeven medegedeelde feiten een maatstaf geven voor de
hoogte van de opheffingen, de oude stranden, de raised
beaches waarover wij in dat opstel ook gesproken hebben,
en die thans, ver in het binnenland gelegen, zich vele
mijlen ver uitstrekken, bewijzen de uitgestrektheid van
die opheffingen.
Evenmin als de verdeeling van land en zee en de
hoogteligging van het land is ook het klimaat van een
landstreek iets vaststaands, iets onveranderlijks. Overblijfselen van dieren en planten, sedert de oudste tijden
van de geschiedenis der aarde in de lagen der aardkorst
bewaard, bewijzen dat de temperatuur langzamerhand
veranderd, en wel in het laatst van het tertiaire
tijdperk lager is geworden. Na dat tijdperk ontstond
Laat ons hier maar terstond het antwoord geven op de zoogenoemde ijs tijd. Doch ook over dien tertiairen
de vraag, vanwaar zijn de steenbrokken af komstig die tijd en over den ijstijd hebben wij reeds vroeger in dit
de bedoelde vlakte bedekken ? Zij zijn afkomstig uit tijdschrift uitvoerig gesproken, en behoeven dat dus hier
het noorden, uit Zweden, Finland, Noorwegen. En is niet te herhalen. Wij weten dat een lang aanhoudende
dat te bewijzen, dan is hoogstwaarschijnlijk ook de hoofd- verlaging der temperatuur, een koud tijdperk, geheerscht
massa van het zand en het klei enz. eveneens uit de heeft in een groot gedeelte van Europa en Amerika, en
zelfde streken afkomstig. Hoe kwamen die massa's echter dat ijs en sneeuw toen heerschappij voerden in landen,
ter plaatse waar wij hen nu vinden? Hoe konden zulke die thans een gernatigd klimaat bezitten.
onsamenhangende massa's over de Oostzee en gedeelten
Laat ons nu een blik werpen op den toestand van
van de Noordzee heentrekken, zonder die kuilen van d^ Europa in den ijstijd, en doen wij dat aan de hand
aardkorst te vullen ? Welke kracht was in staat zoo vele van Selfstrom, Keilhau, Nilsson, Forchhammer, Kjerulf,
en ten deele zoo groote steenblokken, soms van duizende Loven, Nordenskiold, Torell en vele andere noordsche
kilogrammen gewicht, te vervoeren en zoo ver te voeren ? geleerden.
En als deze massa's, de aardsoorten zoowel als de steenIn den ijstijd, in den tijd onmiddellijk op den tertiaiblokken , uit cle bovengenoemde streken afkomstig zijn, ren volgende, zijn het kanaal tusschen Engeland en
hoe komt het dat men zoo weinig zand en klei in die Frankrijk, en de Belt en cle Sond gesloten; Engeland is
zelfde landstreken vindt? Op al deze vragen geeft de met Frankrijk, Zweden met Seeland verbonden; en de
geologie een voldoend antwoord, gelijk wij zullen zien. Oostzee staat niet in verband met de Noordzee. De OostWie zich nooit met aardkundige studien heeft bezig
gehouden, gelooft gemakkelijk dat de tegenwoordige verdeeling van land en zee, van gebergten en vlakten, de
vorm en de hoogteligging van de verschillende landen
en de diepte der zee, dingen zijn die onveranclerlijk zijn,
die altijd zoo geweest zijn, en altijd zoo zullen blijven.
Uit een opstel 't welk ik voor eenigen tijd den lezers
van dit tijdschrift heb aangeboden, getiteld het rijzen
en dalen van den bodem, weten wij dat al die
dingen zeer veranderlijk zijn, dat zij zoogenoemde seculaire veranderingen ondergaan. De geologische tegenwoordig geschiedende veranderingen of die in geschiedkundigen tijd voorgevallen zijn, het afknagen der kusten

zee is ook niet zoo groot als thans, want de golf van
Bothnie en die van Finland ontstonden eerst later. Ten
noorden van de Alandseilanden is vastland, en de russische Oostzeeprovincien zijn vereenigcl met Finland.
Daarentegen staat de Oostzee, waarschijnlijk in de
streek van de meren Onega en Ladoga en de Witte
zee, met de Poolzee in verband. Ten gevolge daarvan
vertoonde de dierenwereld van de toenmalige Oostzee
een noordsch karakter. De vlakte die thans door
de Oostzee wordt bedekt, was alzoo grootendeels vastland, en de Oostzee zelve een gedeelte van de Poolzee.
De golfstroom, hoe zijn loop toen ook geweest mag
zijn, kon aan zijn noordelijk einde niet loopen zooals
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thans, kon niet zooals tegenwoordig de noordsche kusten
bespoelen, en niet zooals thans, hun klimaat verzachten.
Het skandinaafsche schiereiland had een anderen omtrek
als tegenwoordig, het was hooger en grooter, en ook
Finland was toen hooger. Een ijsdek, gelijk aan dat 't
welk tegenwoordig Groenland bedekt, lag op het land.
Langzaam maar zeker gleed dat bergijs van de bergen
naar beneden, naar de zee, en drukte met zijn ontzettende zwaarte op den bodem van het land. Tot op een
hoogte van 1800 meter boven de zee zijn de skandinaafsche bergen door het bergijs en de steenbrokken die
in de ondervlakte daarvan vast zaten, glad geslepen,
gegroefd, gestreept, gekrast, juist zoo als het tegenwoordige bergijs overal doet waar het voorkomt. In het
zuiden van Noorwegen en Zweden is de richting van die
krassen en groeven in 't algemeen een noord-zuidelijke
met afwijkingen naar het zuidwesten en het zuidoosten.
In het zuiden van Finland is zij vooral een noordwestzuidoostelijke. Als die groeven en krassen, volgens een
uitdrukking van Brongniart, te beschouwen zijn als de
wagensporen van het bergijs, moeten wij nu over den
aard en het lot van de lading van dien wagen spreken.
Wat konden de ijsmassa's van de skandinaafsche gebergten naar beneden brengen; waaruit bestond de lading van den ijswagen ? Uit steenbrokken, door de verwering gevallen van de rotsen die boven het bergijs uit •
staken, van de oeverbergen van den bergijsstroom, op
dat oude bergijs gekomen op de zelfde wijs als ook thans
nog het tegenwoordige bergijs met steenbrokken, groot
en klein, wordt bedekt. De gesteenten van Noorwegen
die hier in aanmerking komen, bestaan uit gneis, glimmerlei en leemlei, met silurische en devonische kalken.
Hierbij komen de niet in lagen liggende gesteenten graniet, syeniet, porfier en dioriet. De geheele reeks boven
het devonisch en beneden het krijt ontbreekt. Het zelfde
is het geval met Zweden, slechts met het verschil dat
hier het devonisch ook ontbreekt, en dat in het zuidelijke gedeelte ook jura, krijt, tertiair en jonge vuurvormingen aanwezig zijn. Finland bestaat uit kristallijne
leien en granieten. Overal ontbreken hier dus de steenkool, de triasvormingen en het lias.
Ten opzichte van de hardheid, de mate van wederstand tegen drukking en mechanischen invloed, zijn de
genoemde gesteenten even verschillend als ten opzichte
van hun mineralogische samenstelling. De kristallijne
leien en de vuurvormingen zijn kristallijne mengsels van
verscheidene delfstoffen. In de hoofdzaak worden alien
gevormd door kwarts, veldspaat en glimmer, waarbij
soms hoornblende en augiet komen. In al deze gesteenten is de betrekkelijke hoeveelheid van de hoofdbestanddeelen zeer verschillend. Terwijl het glimmer slechts zelden naar het gewicht de hoofdmassa vormt, ontbreekt
het bijna nooit geheel. Kwarts, dikwijls naar het gewicht de hoofdzaak, ontbreekt soms geheel. Dat is ook
het geval met het veldspaat. Ook de grootte van de

deeltjes, het zoogenoemde korrel, verschilt zeer veel.
De korrels kunnen zoo groot worden als een kinderhoofd,
en soms zoo klein dat zij met het bloote oog niet meer
te onderscheiden zijn. Ook de structuur heeft grooten
invloed op de verstoring van het gesteente. Massieve
gesteenten welker samenhang in alle richtingen de zelfde
is, zooals graniet, porfier enz. bieden grooteren weerstand dan zulken die in sommige richtingen gemakkelijk
splijten, zooals in 't bijzonder bij de leien het geval is.
Bij de hoofdbestanddeelen, kwarts, veldspaat en glimmer,
is het vermogen om weerstand te bieden aan het indringen van een ander lichaam ook zeer ongelijk. De
hardheid van het kwarts en het veldspaat is veel grooter
dan die van het glimmer en het kalk: beide laatsten
worden door kwarts en veldspaat gekrast. Als er alzoo
even groote puinhoopen van deze delfstoffen in vlietend
water nevens elkander aanwezig zijn, blijven kwarts en
veldspaat het langst bestaan, terwijl glimmer en kalK
het eerst tot stof vermalen worden. Het tot stof worden
van het glimmer wordt buitendien door zijn bladerige
structuur zeer bevorderd. Kwarts en veldspaat leveren
door het fijn wrijven min of meer ronde korrels, het
glimmer levert dunne plaatjes. Het zelfde is toepasselijk
op bezinksels. Bestaan dezen uit brokjes van andere,
vroeger gevormde gesteenten, dan zal hun vastheid afhangen van hun mineralogische samenstelling en van
hun bindmiddel. Zandsteen, uit aaneengelijmde zandkorrels bestaande, geeft doorfijnwrijving weer kwartskorrels; kalksteen geeft groote en kleine kalkbrokken
en kalkslijk; leem en klei, vroeger tot leemlei veranderd,
geven weer hun oorspronkelijke bestanddeelen, leem
en klei.
( Wordt ver volgd.)

DE SCHEPEN

DER

OUDEN-

De oorsprong van de scheepvaart is onbekend: de
pogingen van de eerste zeevaarders zijn in diepe duisternis gehuld. De oudste schrijvers geven ons in plaats
van feiten, slechts fabels, legenden, en gissingen. Sanchoniathon, die 1800 of 2000 jaren voor J. C. in
Phoenicie leefde, vertelt dat de stormwind nederviel op
de bosschen van Tyrus, dat verscheidene boomen door
den bliksem getroffen werden en in brand geraakten,
en dat de vlammen weldra die groote boschen verteerden.
Toen nam Osoiis een boomstam uit den brand, brak er
de takken af, en waagde zich daarop het eerst op het
water. Vervolgens verhaalt die schrijver hoe dat eerste
vaartuig verbeterd werd, en weldra opklom tot den
rang van vlot, waarvan de uitvinder zou zijn Chrysor,
die onder den naam van Vulcanus onder de goden is
opgenomen. Homerus heeft zulk een vlot in zijn Odyssea
beschreven; hij laat het maken door Ulysses met behulp
van Calypso.
Volgens Herodotus waren de eerste schepen der Egyp-
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tenaars bootjes gemaakt van biezen of riet, en overtrokken
met leer. Hoe dit ook zij, bet is zeker dat de volkstammen die op de kusten van de Roode zee en de
Indische zee woonden, reeds zeer vroeg door de Egyptenaars en Phoeniciers kennis kregen van schepen en
scheepvaart. Maar in het westen van Azie, en aan den
Nijl vooral, nam de scheepsbouwkunst een hooge vlucht.
In plaats van een gewoon vlot te bouwen, maakten de
Phoeniciers vlotten die een ruimte hadden tusschen den
vloer en de balken die het eigenlijke vlot vormden; die
ruimte werd aan de zijden gesloten, zoodat er geen
water in kon dringen, en daardoor kon het vaartuig
grooter gemaakt worden dan anders, zonder dat het
tevens zwaarder werd. Zulke holle en lichte vlotten

zeilen werden met het koninklijke purper gekleurd. En
weldra waren de Phoeniciers niet meer te vreden met
koophandel te drijven, zij gingen op veroveringen uit,
en waagden het daartoe zelfs zich van de kust te verwijderen , en de open zee in te gaan, steunende op hun
kennis van de sterren. Cyprus, Rhodus, de Cycladen,
Creta, Sicilie en Sardinie kwamen in hun bezit. Zelfs
voeren zij voorbij de vermaarde zuilen van Herculus (de
straat van Gibraltar). Zij voeren de Atlantische zee op,
en kwamen in Cornwallis, ja zelfs in de Oostzee.
De Assyriers zijn beroemder geworden door hunne oorlogen en omwentelingen dan door hun scheepvaart. Nineveh is misschien de eenige stad van Assyrie die schepen bezat. De documenten van dat rijk, die op de scheep-

Een vaartuig der Phoeniciers.

werden Gaulus geheeten, en werden door roeiriemen bewogen. De Ouden behielden dezen vorm van vaartuig
zeer lang, want daar zij zich nooit ver van de kust
verwijderden, konden zij elken avond het vaartuig op
het strand halen, en het daardoor beschermen vooreerst
om door den storm vernield te worden, en ten tweede
voor zeeroovers wier bedrijf zich ontwikkelde in de
zelfde mate als de scheepvaart vooruitging.
Bekend is het wat de gevolgen waren van dien lust
der Phoeniciers voor de scheepvaart. Tyrus en Sidon
werden de welvarendste steden van de geheele bekende
wereld. De phoenicische vloot bracht rijkdommen aan uit alle
oorden der wereld, en de vaartuigen werden hoe langer
hoe prachtiger: de roeibanken werden met ivoor ingelegd, zijden vlaggen wapperden aan de masten, en de

vaart betrekking hebben, en die op zijn monumenten
bewaard gebleven zijn, bewijzen dat de Assyriers in het
bouwen van schepen niet met de Egyptenaren en Phoeniciers konden wedijveren.
Vooral ten tijde van Sesostris schijnt de scheepsbouwkunde groote vorderingen te hebben gemaakt: De vorm
van het schip werd langwerpig, en aan den voor- en
achtersteven was een houten plat waarop krijgslieden
stonden, terwijl een menigte roeiers het schip voortroeiden.
De Grieken vonden nu schepen uit met twee en drie
rijen roeiers boven elkander. Langen tijd werden zulke
schepen op de Middellandsche zee gebruikt, vooral de
vormen die men dromon en pamphiles noemde.
De Romeinen waren ook reeds vroeg zeelieden, zooals
hun oude munten ons bewijzen. De eerste modellen van

DE SCHEPENDER OUDEN.

hun schepen werden geleverd door de Etrusken, de
Liburniers, en later door de Carthagers.
De schepen van de noordsche volken in vroegere
eeuwen zijn zeer weinig bekend. Men had vooreerst de
draak, een vaartuig met eenfiguur die een draak moest

verbeelden op den steven. Die schepen waren vooral geschikt om weerstand te bieden aan de stormen der
Noordzee: zij hadden breede zijden en een platte kiel,
zoodat zij vast op het water lagen, en er niet diep in
zonken. Behalve een draak hadden de Scandinaven de
sneke of snik (slangenschip) met twintig roeibanken.

Alle noordsche schepen waren van voren en van achteren gelijk, maar de oorlogschepen hadden van achteren
een inrichting die men "het kasteel" noemde. Dit was
een met een hekwerk omringd plat, waarop boogschutters en slingeraars stonden,

Later, in de twaalfde eeuw werden, de schepen gebouwd die galeien geheeten worden, doch hierover hopen
wij later het een en ander mede te deelen.
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er in menigte op elken bergijsstroom liggen, worden
eveneens door het ijs vervoerd, en ten deele verkleind en
(Vcrvolg van bladz. 139).
fijn gewreven, en zoo brengt het bergijs zand, leem,
grind en puin naar beneden. Gleed het over kalk, dan
Door een mechanische verkleining of fijnwrijving kun- levert het bergijs kalkslijk en kalkbrokken; gleed het
nen de gesteenten van het noorden van Europa derhalve over zandsteen, dan levert het vooral zand.
Yan de hardheid van de in het ijs beslotene steenkwartskorrels (zand) veldspaatkorrels, glimmerblaadjes,
kalkbrokken, kalkslijk, leem en klei leveren. Maar nevens brokken hangt dit krassen en strepen van de onderlaag
den mechanischen invloed werkt nog een andere, de af. Graniet kan slechts door graniet of even harde gescheikundige. Yoor het kwarts is deze evenwel bijna als steenten gekrast worden, maar het zachtere kalksteen
nul, maar anders is het voor de overige stoffen. Waar kan zelfs gekrast worden door gesteenten die zachter
water 't welk zuurstof en koolzuur in oplossing bevat, zijn dan graniet. En niet slechts de rotsvloer van het
met de mineralen in aanraking komt, werkt het er op. bergijs wordt gestreept en gegroefd, ook de steenbrokDaardoor wordt de delfstof geheel of gedeeltelijk opge- ken die, in het ijs besloten, den weg naar beneden aflost en vervoerd. Koolzure kalk, het kalk der minera- leggen, toonen krassen en strepen, gevolgen van de
logen, is in koolzuurhoudend water oplosbaar, kan als wederzijdsche wrijving gedurende den langen tocht. Nu
oplossing vervoerd worden, en kan zich, na wegneming komt het bergijs eindelijk in het dal aan, zijn beweof verdwijning van het oplosmiddel, weer afscheiden, ging houdt op, zijn einde smelt, de eindsteendijk en
weer als koolzuur kalk afgezet worden. De groote reeks de randsteendijken blijven liggen, ophoopingen van alle
van leemhoudende delfstoffen, veldspaat, glimmer, hoorn- steenen die het bergijs droeg en insloot. Het volgende
blende, augiet enz. geeft door de verwering — de wer- voortschuiven van het ijs schuift al dat puin en slijk
king van water, zuurstof en koolzuur — een gedeelte vooruit. Is de zee niet ver af, dan schuift het ijs dat
van de samenstellende stoffen, voornamelijk alkalien, alles in zee, en het water verspreidt het, en vervoert
kalk en ijzer af, terwijl de leemaarde, met kiezelzuur het. Maar als de kust steil is, dan breekt, zooals teen water chemisch tot min of meer zuiver leem verbon- genwoordig in Groenland, het bergijs af, en stort beladen, overblijft. Het leem dat in water onoplosbaar is , den met zijn geheele vracht, met het puin en het grind,
wordt in den vorm van slijk door het water vervoerd. het zand en het slijk in zee, en het afgebrokene stuk
Zoo is de oorsprong van alle leemen, zij mogen zuiver zet als ij s b e r g of ij s v e 1 d zijn weg voort. Waar die
zijn of onzuiver, en dan klei geheeten worden. Zij zijn ijsbergen stranden of smelten, blijft de vracht van
kalk- of ijzerhoudend als het oorspronkelijke mineraal aarde en steenen liggen, totdat het water er weer
slechts een gedeelte van zijn kalk en ijzer verloor, zoo- meester van wordt. Dat gebeurt onder anderen tegendat een ander gedeelte achterbleef. Dit is vooral bij de woordig op de bank van Newfoundland.
hoornblenden en augieten het geval. Ook het alkaligehalte
Wij hebben in een vorig opstel, in dat over den
van het oorspronkelijke mineraal wordt veelal niet vol- ijstijd, gezien hoe de zee in dien tijd nog ons land bekomen verwijderd. Bij het afzetten kan het overschie- dekte, hoe ijsbergen, met aarde en steenbrokken belatende kalk en ijzer opnemen, als het water nevens het den, tot op onze breedten afdreven en smolten, en hoe
leemslijk kalk of ijzer in oplossing bevat, en in onop- hun vrachten vielen op den bodem der tertiaire zee,
losbaren vorm afzet. De leemen worden zandig als er dien ophoogden, en de massa's stoffen aanbrachten,
tevens zandkorrels aanwezig zijn, die zich met het be- waaruit de bodem van het land bestaat, dat thans het
zinksel vermengen. Als de verwering reeds invloed oefent westen van Europa vormt.
op het ongedeerde mineraal, hoeveel grooter moet hij
Wij behoeven dat alles dus hier niet te herhalen:
dan niet zijn als dat mineraal in kleine stukjes ver" slechts het volgende nog over de keien en de fossielen
deeld, als het tot stof vermalen is ! Het gneis, het graniet, of versteeningen die in het zoo aangevoerde zand en
het porfier enz. bestaan, gelijk wij boven reeds zeiden ? klei gevonden worden.
uit de harde mineralen kwarts en veldspaat en het
In 't algemeen worden die keien of zwerfblokken kleizachtere glimmer: als er over die gesteenten een ijsstroom ner , hoe verder zij liggen van de plaatsen vanwaar zij
glijdt, die van onderen brokstukken van die gesteenten afkomstig zijn. Daar in de zuidelijke gedeelten van de dibevat en medevoert, en dus als bij een reusachtige vijl luviale zee door rivieren en stroomen groote massa's stofis te vergelijken, dan zal het door die wrijving voort- fen gebracht werden, die uit het zuiden en oosten afgebrachte fijne steenmeel, behalve kwartsdeeltjes, fijn komstig waren, vermengden zij zich natuurlijk in die
gewreven veldspaat en glimmer bevatten. Dezen worden zee met de bezinkels die uit het noorden waren aangedoor het smeltwater van het ijs, door beken en rivieren voerd, en daardoor zijn thans de grenzen tusschen het
en eindelijk door de zee opgenomen, en zullen weldra skandinaafsche en het zuidelijke diluvium niet nauwkeumet zooveel andere bestanddeelen vermengd worden, rig te bepalen. Bovendien brengen de tegenwoordige ridat zij klei zullen vormen. Grootere steenbrokken, zooals vieren zand, leem en grind aan, en die nieuwere vorONS LAND.
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mingen werden met de ouderen vermengd, de rivieren
groeven er haar bedden in, en overstroomingen verspreiden alles over en op elkander, en dus wordt het in
verre de meeste gevallen moeielijk het jongere alluvium
te onderscheiden van het oudere diluvium.
In 't algemeen kan men zeggen, dat het noordsche
diluvium bestaat uit, van boven naar beneden gerekend,
zand met keien, leemmergel, zand, leem zonder keien,
en daaronder weer zand.
De zandkorrels zijn in de afzonderlijke lagen ongeveer even groot, het zand is niet zelden met zeer kleine
brokjes veldspaat, en, in het fijnere zand veelal met
kleine glimmerplaatjes vermengd. Soms vindt men er
ook hoornblende- en augietkorrels, kleinere en grootere
kalkbrokken, meestal van silurischen en devonischen
oorsprong, en andere stoffen in.
De noordsche zwerfblokken zijn volgenderwijs over
Europa verspreid. Men vindt hen van de oostkust van
Engeland tot ver in Rusland. In Engeland en op de
Shetlands zijn zij van noorweegschen oorsprong, finschen
zijn er niet. In Denemarken vindt men noorweegsche
en zweedsche blokken. In Duitschland zijn zij duidelijk
uit Zweden en Finland afkomstig: hoe verder naar het
oosten, des te meer vindt menfinsche keien. In Rusland zijn alle zwerfblokken uit Finland afkomstig. In
ons land stammen zij uit Zweden af. Tot de zwerfblokken
die het meest den weg naar het zuidwesten gevolgd
hebben, behooren de van het eiland Gothland afkomstige bovensilurische kalkbrokken die bij Groningen in
den Hondsrug liggen. En juist die kalkbrokken zijn
het, waarin wij versteende overblijfsels van lagere dieren vinden, die ons bewijzen van waar de steenen afkomstig zijn, die hen insluiten. In het museum van de
hooge school van Groningen en in Teylers museum te
Haarlem vindt men een menigte van die versteeningen
uit het diluvium van Groningerland, uit den Hondsrug.
Zij bestaan hoofdzakelijk uit koraalpolypen die in de
silurische en devonische tijdvakken geleefd hebben. Dat
die fossielen werkelijk door ijs vervoerd zijn, en ter
plaatse gebracht waar zij nu in den bodem gevonden
worden, wordt bewezen door den ongeschondenen toestand van zeer teedere koralen, zooals, bij voorbeeld,
door het in den Hondsrug veel voorkomende kettingkoraal. Aan de min of meer afgesletene oppervlakte
van andere versteeningen bespeurt men dat zij, nadat
zij van het ijs af en op den zeebodem gekomen waren,
eenigen tijd door het water zijn heen en weer gerold,
en daardoor hun scherpe hoeken en kanten verloren
hebben. Door de onderzoekingen van Dr. Roemer te
Breslau is het bewezen dat die fossielen van den Hondsrug
afkomstig zijn uit het zuiden van Zweden en vooral van het
eiland Gothland : daar vindt men nog heden in de gebergten
de zelfde fossiele soorten in de zelfde gesteenten besloten.
Ten slotte moet ik hier nog opmerkzaam maken op
het merkwaardige feit dat de afkomst van een groot

gedeelte van den bodem van ons land ons bekend geworden is door de onderzoekingen van drie zusterwetenschappen, de geologie, de mineralogie en de palaeontologie, en dat alle drie volkomen de zelfde uitkomsten
geleverd hebben. De geologen hebben uit de krassen en
groeven en het gladslijpen der gesteenten van Skandinavie den weg aangetoond dien het bergijs heeft gencmen, om steenen en aarde te brengen in zee, en op
ijsbergen te worden vervoerd: de mineralogen hebben
uit de keien en steenbrokken van ons diluvium aangetoond dat de gebergten waarvan die steenen afkomstig
zijn, in het noorden van Europa staan; en de palaeontologen hebben aangetoond dat de fossielen die met die
steenen en aarde in ons land zijn aangeland, eenmaal
verborgen zijn geweest in de steenlagen van Gothland
en andere gedeelten van Zweden.
DE KAYAK EN DE OEMIAK

De merkwaardigste uitvinding van de Eskimo's is
ongetwijfeld de e^nmansboot, de Icayalc of baidare.
Een lang en smal geraamte van licht hout wordt,
behalve eene ronde opening in het midden, met zeehondevel overtrokken, en waterdicht gemaakt. De man
zit met uitgestrekte beenen daarin, en steekt met het
lichaam uit de opening. Deze is met eene strook kamleikastof omboord, die hij onder zijne armen rondom de
borstkas vast snoert, zoodat er zelfs door den hevigsten golfslag geen druppel water in het binnenste van
het bootje kan komen. Zijn lichte riern in de hand,
zijn wapen v(36r zich, en het evenwicht als een kunstrijder bewarende, vliegt hij pijlsnel over de beweegbare
vlakte heen, en al werpt eene golf hem omver, met
zijn riem weet hij zich weldra weder op te richten.
Indien de ^enmans baidare op het hardloopende renpaard gelijkt, dat, met zijn berijder als tot 6en vergroeid, het vluchtende wild achterna ijlt, dan gelijkt de
groote baidare of de vrouweboot op het logge karrepaard dat de vrachtkar trekt.
Ook deze boot bestaat uit een met robbevellen overtrokken geraamte; zij is echter zoo groot, dat zij bij
de 50 personen kan bevatten. De mast voert een driehoekig zeil, dat, uit zeehondedarmen samengesteld, gemakkelijk door den wind opgeblazen wordt.
De man zou het beneden zijne waardigheid rekenen,
in zulk eene zware familieboot te roeien: hij laat dien
arbeid aan de vrouwen over, die op de maat van een
eentoonig gezang, den oemialc — zoo heet dat vaartuig — door de wateren voortstuwen.
De Eskimo's tusschen de rivieren de Mackenzie en de
Coppermine werden dus, gelijk dr. Richardson verhaalt,
tot de zonderlinge dwaling verleid, om de engelsche
matrozen die zij gezamenlijk zagen roeien, voor vrouwen
te houden. Een van hen vroeg zelfs of alle witte vrouwen
baarden hadden?
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men soms 2000 op den dag vangt. In sommige rivieren van Engeland vangt men soms 700 zalmen in
eens, en in 4750 ving men in de rivier de Ribble
Over den zalm en de zalmvisscherij zon men 3 500 zalmen in een enkelen haai met het net. In
een dik boek knnnen schrijven. Wij zullen natuurlijk hier Schotland vervolgen de sportsmen de zalmen te paard
niet een dik boek over dien visch trachten te schrijven : op den oever der rivier, en vangen de visschen door
slechts enkele bijzonderheden dienaangaande zullen hier middel van kleine harpoenen.
volgen.
Geen land der aarde, zegt Hartwig, heeft grooteren
Een rij van scherpe tanden op de kaakbeenderen, een overvloed van de beste en smakelijkste visschen, dan
rij op de tusschenkaakbeenderen, een rij op de ver- Kamtsjatka. In het voorjaar trekken de zalmen in zulk
hemeltebeenderen, twee rijen op het ploegbeen, twee rijen eene onbeschrijfelijk groote menigte in de rivieren van
op de tong, twee rijen op de keelbeenderen; het lichaam dat land op, dat zij daardoor zwellen en buiten hare
bedekt met kleine, dunne schubben die diep in de huid oevers treden. Als men met een piek in het water steekt,
zitten; een vrij groote kop; de kleur zilverachtig met geschiedt het zelden dat men niet een zalm vangt, en
vlekjes; een groote vruchtbaarheid; een heerlijk smakend Steller beweert dat beren, honden en andere dieren hier
vleesch — ziedaar den zalm.
meer met den bek en de pooten vangen, dan menschen
De zalm is een noordsche visch, hij is zoetwatervisch in andere landen met alle gereedschappen die tot de vischin een gedeelte, en zeevisch in het overige gedeelte van vangst dienen. Gelijk de verschillende trekvogels niet alien
het jaar. In groote troete gelijk naar het noorpen verlaat hij de zee om
den verhuizen, maar, ten
kuit te schieten, en zwemt
voordeele van den mensch,
daartoe ver in de rivieren
de eene soort op de andere
op. Veelal zwemmen de
volgt, zoo heeft ook elke
zalmen langzaam en als
soort van visch , de eene
spelende, maar zoodra zij
vroeger, de andere later,
gevaar zien, schieten zij
haren tijd van verhuizen,
zoo snel vooruit dat het
zoodat er den geheelen
oog hen nauwelijks kan
zomer door de grootste
volgen. Noch dammen,
overvloed heerscht. Erman
noch schietstroomen, noch
verwonderde zich over den
watervallen houden de zaloneindigen rijkdom aan
men tegen op hun tocht
visch van de kamtsjadaalstroomopwaarts: de zalm
sche rivieren, want zelfs
gaat op de zijde op steein een arm der Kamtsjatnen liggen, buigt zich als
ka, die nauwelijks- meer
een boog, en strekt zich
dan 45 centimeter diepte
De zalm.
met kracht weder uit, en
had, zag hij van die zalspringt zoodoende wel 5 meter hoog op, en over de men welke c h a e k o s, Salmo lagocephalus, geheeten
hindernissen heen. Zoo gelukt het hem ver landwaarts worden, van meer dan 1 meter lengte, deels stervend
in te komen; in stille beekjes wordt de kuit op grind of dood op den oever, deels nog tegen den stroom inzwemen grof zand nedergelegd; dan blijft de zalm nog eenigen mende. Bij vooruitstekende grindhoopen , of op nog minder
tijd in het zoete water, maar zwemt eindelijk vermagerd diepe plaatsen drongen zij dicht op een, en sprongen veren in veel geringer getal dan hij gekomen is, weer naar scheidene voeten hoog uit het water op, alsof zij die hinderzee terug.
palen nog hoopten te overwinnen; maar zelfs de krachtigsten
Om kuit te schieten, graaft het wijfje een lange kuil waren hier reeds volkomen uitgeput, en den dood nabij.
DE ZALM

EN DE ZALMVISSCHERIJ.

in het zand, 30 tot 60 centimeter diep. Groot is het
getal eieren van den zalm: in een van 40 kilogram
heeft men 27 850 eieren geteld. Als het kuitschieten is
afgeloopen, maakt het wijfje de kuil dicht, door er met
haar staart zand in te werpen. Zoodra de jongen 30
centimeter lang zijn, gaan zij op hunne beurt naar zee.
De zalm groeit zeer snel: op tweejarigen leeftijd
weegt hij reeds 3 tot 4 kilogram. Men heeft zalmen
gevangen van 2 meter lengte, en 40 tot 50 kilogram
gewicht. Op sommige plaatsen is hij zoo talrijk dat

Het zien van die visschen die alle moeite deden om
te sterven, wijl zij het ondiepste water en eindelijk zelfs
het drooge opzoeken, en al hunne krachten inspannen
om zulk een rampzalig doel te bereiken, is zoo vreemd,
dat men bijna de verklaring gelooven zoude, die de
Kamtsjadalen daarvan geven. Zij beweren namelijk dat
de zalmen die levend de bron van de rivier bereiken,
daar in rotsspleten kruipen, en in marmotten veranderen ,
waardoor het voorkomen der laatsten op hooge bergtoppen tevens verklaard wordt.

DE ZALM EN DE ZALMVISSCHERIJ.

De Groenlanders van gen den zalm met de hand, namelijk door in de rivieren te gaan, en den zalm te halen
uit de holten tusschen groote steenbrokken, waarin hij
zich verschuilt.
Op LTsland vangt men den zalm door een net dwars
in de rivier uit te spannen, en het dan stroomopwaarts
voort te trekken. De visschen vluchten natuurlijk, maar
kunnen weldra niet verder, en springen in hun angst uit
het water, en zoo vangt men soms een paar honderd
te gelijk.
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In Finland slaat men een rij palen dwars over de
rivier, en vult de tusschenruimten met takken op. Men
laat evenwel eenige openingen bestaan waar de zalm
doorheen kan trekken, maar achter die openingen zijn
netten uitgespannen waarin de visch zich verwart, zoodat hij gevangen kan worden.
Hoe men in Engeland, Frankrijk, Nederland enz. zalmen vangt, en welke toestellen daartoe gebruikt worden ,
zullen wij later bespreken.

Zalmvisscherij op IJsland.

HET LEVEN IN DE DIEPTE.

In den laatsten tijd, dat is sedert twaalf of veertien
jaren, hebben de regeeringen van Engeland, Zweden en
de Yereenigde Staten van Noord-Amerika een vloot in
zee gezonden, met een doel waarmede vroeger nooit
een oorlogschip in zee gestoken was. Die vloot verliet
de havens niet om een oorlog te voeren, ook niet om
een staatkundig doel te bereiken, ook niet om nieuwe
landen te ontdekken, ook niet om handel te voeren.
Het doel van die expedition was een geheel ander: men
zou op groote schaal onderzoekingen doen naar den toestand van den zeebodem op groote diepten.
De eerste aanleiding tot dat onderzoek gaf de telegraaf die sedert eenige jaren Europa en Amerika verbindt.
Om den kabel van die telegraaf te leggen, moest vooraf de
bodem van den Atlantischen oceaan ten opzichte van zijn
aard en zijn diepte nauwkeurig onderzocht, en in kaart
gebracht worden. En toen nu in het jaar 1857 het engelsche oorlogschip Cyclops, kapt. Dayman, dat onderzoek uitvoerde, vond men levende wezens op diepten
die men tot dien tijd voor voikomen clood of van dier1871.

lijk en plantaardig leven ontbloot had gehouden. Door
het mikroskopische onderzoek van het slijk dat die diepten bedekt, bleek het dat het voor een zeer groot gedeelte uit tallooze zeer kleine organismen bestaat. Dit
feit wekte tot nieuwe en aanhoudende nasporingen op,
en dezen leidden tot de treffende uitkomsten waarvan
wij in dit opstel een kort verslag wenschen te geven.
Onze kennis van de levende bewoners der zee is in
't algemeen van vrij jonge dagteekening. Ofschoon reeds
Aristoteles , 350 jaar voor Christus geboorte, in zijn beroemde Natuurlijke Geschiedenis vooral op de zeedieren
zijn aandacht vestigde , en vele opmerkelijke zaken uit het
leven der zee had medegedeeld, bleef toch de belangstelling daarin meer dan twee duizend jaar lang sluimerende. Ook de vernieuwde ijver waarmede in de vorige
eeuw de natuurlijke geschiedenis weder werd beoefend,
raakte toch de bevolking der zee betrekkelijk weinig.
De dieren en planten van het vaste land, vooral de
groote zoogdieren en vogels, en onder de kleinere dieren de insekten, namen toen de opmerkzaamheid bij
]y
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voorkeur in beslag. Eerst in onze eeuw vestigde de aandacht der natuuronderzoekers zich weder op de verwaarloosde zeebewoners, en werd weldra door een menigte
verrassende ontdekkingen beloond. Yooral in de laatste
dertig jaren zijn jaarlijks vele dier- en plantkundigen,
gewapend met mikroskoop, net en ontleeddoos, naar
het strand der zee getogen, en hebben de wetenschap
met een schat van belangrijke feiten verrijkt. De vroeger nauwelijks bij naam bekende afdeelingen der wortelvoetigen, zeekwallen en zeesterren en vele andere diergroepen der zee zijn daardoor thans even bekend geworden
als die der insekten en gewervelde dieren van het land.
Van de zeven groote hoofdafdeelingen waarin de nieuwere zoologen het dierenrijk verdeelen, zijn er niet minder dan vier grootendeels uit zeebewoners samengesteld;
een daarvan leeft uitsluitend in zee, de stekelhuidigen
of echinodermen, en slechts twee hoofdafdeelingen, die
der gewervelde dieren en der gelede dieren, bewonen
hoofdzakelijk het land.
Onze kennis van het leven der zee bepaalde zich eenige
jaren geleden slechts tot het weinige dat er bekend was
van de bewoners der kusten en van de oppervlakte der
zee. Yan het leven in de diepte wist men zoo goed als
niets. Zelfs was men vrij algemeen van meening dat planten en dieren slechts aan de kusten tot op zeer geringe
diepte leefden, en dat met de toeneming der diepte het
leven snel afnam, en eindelijk volkomen ophield. Men
geloofde dat de ontzaglijke drukking van het water, het
volledige gebrek aan licht, de ontbrekende beweging van
het water, en andere toestanden der diepte elke ontwikkeling van plant- en dierleven verhinderde en uitsloot.
Dat geloof scheen ook zeer gerechtvaardigd. Immers
in onze zeeen is reeds op 50 meter diepte het heldere
daglicht in een roodgele schemering veranderd. Reeds
op 200 meter diepte heerscht een volkomene duisternis.
Op minder dan 300 meter diepte is ook in de helderste
zeeen en bij het schitterendste licht van de keerkringszon elk spoor van lichtschijnsel reeds verdwenen. Als
men nu bedenkt van hoeveel belang het licht is voor
het organische leven, vooral van de planten, en men
bedenkt dat er zonder licht geen kleur bestaat, dan
moet men reeds op dien grond de eeuwige nacht der
diepe afgronden onder water als het leven absoluut vijandig beschouwen. En daarbij komt de lage temperatuur
van het water op groote diepten. Ofschoon de opgaven
van de verschillende waarnemers in dit opzicht zeer verschillen , komen zij toch hierin overeen dat overal op
groote diepten, ten minste beneden 1000 meter, de
temperatuur van het water op het vriespunt of toch zeer
dicht daarbij staat. Het schijnt zelfs dat op nog grootere
diepten, beneden 3000 meter, het water een temperatuur onder nul bezit, zonder te bevriezen.
De ontzaglijke drukking waaraan de organismen op
groote diepten zijn blootgesteld, is een noodzakelijk gevolg van de groote waterkolom die op hen rust. Deze

bedraagt reeds op een diepte van 1000 voet (ongeveer
330 meter) een gewicht van 313 atmosferen en dus op
20 000 voet 6260 atmosferen. Wyville Thomson zegt
hieromtrent het volgende: "Een man op een diepte van
een engelsche mijl draagt op zijn lichaam een gewicht
gelijk aan dat van tien gewone goederentreinen die met
spoorstaven beladen zijn. Daar nu een engelsche mijl
iets meer dan 5000 voet lengte heeft, en de diepste
afgronden die men gepeild heeft meer dan zes engelsche
mijlen diep zijn, zou dus een mensch op den bodem
van een dezer afgronden een drukking te verduren hebben gelijk aan die van zestig zulke met spoorstaven beladene goederentreinen." Nauwkeuriger uitgedrukt, is
op 32 000 voet diepte de drukking gelijk aan 1000
atmosferen. Elke atmosfeer drukt evenwel op een vierkante voet oppervlakte met een gewicht van 2176 pond
(ruim 1000 kilogram). Het was dus zeer natuurlijk dat
men het bestaan van organisch leven onder zulk een
drukking betwijfelde. En die twijfel scheen bijna zekerheid te worden door de onderzoekingen van Edward
Forbes, de eerste die met het sleepnet of de dreg de
dieren en planten op verschillende diepten der zee onderzocht. Forbes bewees dat de dieren- en plantenwereld der kust bij het nederdalen in de diepte evenzoo in
gordels of zonen veranderde, als de dieren- en plantenwereld der gebergten bij het stijgen in de hoogte. De
verschillende dieptegordels hebben verschillende levensvormen. Daarom verdeelde Forbes den zeebodem naar
de diepte in verscheidene, horizontaal boven elkander
liggende zonen of gordels. De diepste of laagste van
die dieptegordels ligt tusschen 100 en 300 vademen
(200 en 600 meter). Op 500 meter houden de planten,
en op 600 meter de dieren op, en onder 600 meter
diepte is, volgens Forbes, alle organisch leven verdwenen.
Deze opgaven van Forbes werden bijna algemeen aangenomen. Doch daar zij op onvolkomene methoden van
onderzoek en op onvolledige waarnemingen gegrond waren, zijn zij thans reeds als onjuist en verkeerd erkend.
De bovengemelde onderzoekingen van de diepten der Atlantische zee met betere instrumenten en volgens betere
methoden gedaan, hebben integendeel bewezen dat het
organische leven zich in tallooze individuen, hoewel in
weinig verschillende vormen, uitstrekt tot in de diepste
afgronden der zee. Die afgronden zijn soms dieper dan
de hoogste bergen hoog zijn. In het noordelijke gedeelte van de Atlantische zee heeft men in de laatste
jaren diepten van 8000 tot 9000 meter bereikt, en
zelfs op sommige plaatsen heeft het dieplood op 10 000
meter nog geen grond gevonden. De Himalaya, het
hoogste gebergte der aarde, kon op die diepte op den
zeebodem staan, en onze grootste zeeschepen zouden
toch ongehinderd over zijn hoogste toppen kunnen varen.
Het onderzoeken van zulke groote diepten en de levende bewoners daarvan is, zooals van zelf spreekt, een
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zeer moeielijk werk, en daarin ligt ook de verontschulDe noorsche visschers weten sedert lang dat er op
diging dat zij ons eerst in de laatste jaren bekend zijn een diepte van 500 tot 700 meter nog een menigte
geworden. Dat onderzoek kan volstrekt niet vergeleken visschen en schaaldieren leven, sommigen zelfs van aanworden met het gemakkelijke werk van het onderzoeken zienlijke grootte.
der kusten en van den zeebodem op geringe diepten.
Onder die in diep water levende dieren bevinden zich
Dit laatste geschiedt het best met een duikerklok. Ech- zelfs eenige visschen die wegens hun voortreffelijk vleesch
ter is een duikerklok altijd een lastig en min of meer en de groote menigte waarin zij voorkomen, een zeer
gevaarlijk werktuig. Daarom gebruikt men dan ook veelal geacht handelsartikel vormen. Het zijn voornamelijk visliever een sleepnet, een zoogenoemde dreg, drague of schen uit de familie der kabeljauwen, zooals de leng,
dragge of dredge: een ijzeren raam met een zak of een Molva vulgaris, en birkeleng, Molva abyssorum, en
net er aan, die door een touw over den zeebodem ge- de brosm, Brosmius brosme. die alle drie in menigte te
sleept wordt. De ijzeren staaf krast over den grond, Bergen in Noorwegen ter markt gebracht worden. Bij
en alles wat op den zeebodem wast en kruipt, wordt deze visschen leeft nog in die noordsche diepten de
zoodoende bijeen geschraapt, en komt bont dooreen in meer dan een meter lange, fraai rood gekleurde marulke,
den zak. In een bootje gezeten, werpt men het sleepnet Sebastes norwegicus, welks rugstekels door de Eskimo's
uit, roeit een eind weegs voort, terwijl het net aan als naainaalden worden gebruikt, verder een in de IJszee
het touw achteraan sleept, en na verloop van eenigen veel voorkomende soort van haai, de Scymnus microtijd haalt men het op, en ledigt het in het schuitje. cephalia , alsmede verscheidene soorten van platvisschen.
Voor het onderzoek van groote diepten is natuurlijk
Daar de meesten van deze op een diepte va» 700
zulk een eenvoudig sleepnet niet voldoende; daartoe wordt meter levende visschen groote en gulzige roofdieren zijn,
een zeer samengestelde toestel van touwen, netten, zware kan men daaruit reeds nagaan dat er daar ook een
stukken lood, een draaispil en andere werktuigen ver- menigte van kleinere dieren moet leven, die hen tot
eischt. Aan de lijn die een lengte van 7Q00 tot 8000 voedsel kunnen dienen. De nasporingen van noordsche
meter moet hebben, wordt een dieplood vastgemaakt op en engelsche geleerden hebben dan ook bewezen dat de
een zeer schrandere wijze ingericht. De nieuwste uitvin- zeebodem op een diepte van 700 tot 1000 meter, ten
ding in dit opzicht, die van Fitz-Gerald, maakt het minste op vele plaatsen, met levende dieren bedekt is.
mogelijk een kleine emmer vol slijk uit de grootste diepten Zij behooren tot de volgende klassen: sponzen en korate halen. Om met zulk een dieplood peilingen te doen, len uit de afdeeling der zoophyten of coelenteraten;
is een groot schip met veel volk noodig. Gelijk wij bo- manteldieren, ringwormen en sterwormen uit de afdeeven reeds zeiden, hebben de engelsche, zweedsche en ling der gelede dieren of arthropoden; verscheidene weeknoordamerikaansche regeeringen met dat doel verscheidene dieren of mollusken, zoowel naakten als een- en tweeoorlogschepen uitgerust. De engelsche admiraliteit vooral kleppigen. Vooral de stekelhuidigen of echinodermata schijheeft op verzoek van Prof. Carpenter in den zomer van nen door talrijke geslachten en soorten vertegenwoordigd
1868 de kanonneerboot the Lightning, en in 1869 het te zijn: zoo vindt men er zeesterren of asteriden, met een
oorlogsfregat the Porcupine aan de peilende zoologen schijfvormig lichaam met meestal vijf lange stralen of
afgestaan.
armen; zeeleliOn of crinoiden, met een lichaam als een
De belangrijkste uitkomsten van die in de laatste tien bloemkelk met een langen steel op den zeebodem bejaren verkregene diepzeepeilingen zijn in 't kort de vol- vestigd , zeeegels of echiniden, met een kogel- of schijfgenden: De groote menigvuldigheid en weligheid van vormig lichaam dicht met stekels bedekt; en de naverhet dieren- en plantenleven die men aan de meeste kus- wante zeekomkommers of holothuriden met een naakt
ten der zee waarneemt, en die in rijkdom van vormen lang rolvormig lichaam.
de bevolking van het vaste land ver overtreffen, bepaOnder deze schoone sterdieren der diepte zijn vooral
len zich aan de meeste stranden niet tot geringe diep- twee noordsche vormen in vele opzichten van groot beten , zooals men voorheen geloofde, maar strekken zich lang, namelijk Brisinga en Bhizocrinus. Beiden zijn ons
ten minste tot over 300 meter diepte, en in vele ge- door den beroemden noorweegschen natuuronderzoeker
vallen tot 500 en zelfs 700 meter uit. Het plantenrijk Michael Sars bekend geworden, welks dood in den herfst
't welk binnen de eerste 200 meter diepte zoo rijk door van 1869 een groot verlies geweest is zoowel voor de
tallooze wieren vertegenwoordigd is, neemt reeds op 300 wetenschap in het algemeen, als voor het onderzoek van
meter diepte zeer in soorten en in getal der individuen het leven der diepte in 't bijzonder. Sars was vroeger
af. Op een diepte van 400 tot 500 meter zijn de wie- predikant op het eiland Manger, niet ver van Bergen, maar
ren reeds zeer schaars, en slechts enkele lagere wiersoor- kreeg door zijn veeljarig onderzoek van de lagere zeedieren
ten gaan tot een diepte van 600 meter. Het dierenrijk zulk een liefde voor die even bevallige als belangwekintegendeel gaat minstens tweemaal dieper, en zelfs op kende schepsels, dat hij ten gevolge daarvan zijn ambt
1000 meter diepte is zijn rijkdom aan vormen nog zeer als predikant nederlegde. Hoe dieper hij drong in het
groot.
leven van zeekwallen en koraalpolypen, van zeesterren
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en zeewormen , des te meer word hij overtuigd dat die doorsnede der schijf. De armen zijn prachtig koraalrood
onuitputtelijke en onbedriegelijke bron van natuurlijke van kleur, met parelkleurige ribben, en aan elken kant
openbaring, met hare daaruit voortspruitende gevolgen , met een driedubbele rij van lange stekels gewapend.
Niet minder belangrijk is het tweede bovengenoemde
in tegenspraak staat met kerkelijke leerstukken en met
de mythologische openbaringen van zoogenoemde schrift- dier dat in de diepten van de noordelijke zee leeft, en
geleerden. Zoo deed Sars dan afstand van zijn predi- door den zoon van Sars eerst vier jaren geleden bij de
kersambt, en met des te meer genoegen, daar zijne Loffoden op een diepte van 600 meter werd ontdekt.
bijgeloovige gemeenteleden in den vertrouwelijken omgang Het is de Bhizocrinus loffodensis, een sterdier uit de
van hun zieleherder met het gewormte der zee, met klasse der zeelelien. De zeelelien of crinoiden gelijken
het door ben met afkeer beschouwde "Troll," een gru- op een vijfarmige zeester met gevederde armen. Zij
welijke hekserij zagen, en daarom verlangden dat hij kruipen evenwel niet, gelijk de zeesterren, op den zeeverwijderd werd. Sars werd toen tot professor in de bodem rond, maar zitten vast op een langen, dunnen,
zoologie te Christiania benoemd, en werd weldra in geleeden steel, gelijk een lelie,
(Wordt vervolyd.)
geheel Europa, en te recht, gehouden voor het grootste
sieraad van die hoogeschool van Noorwegen. In de laatste jaren van zijn leven hield hij zich vooral bezig met
B L O E M H O R L O G E .
de wonderbare bewoners van de afgronden tusschen de
Het is bekend dat niet alle bloemen zich op de zelfde
rotsdoolhoven van Noorwegens verbrokkelde westkust.
De tallooze, diep in het land dringende bochten en uren van den dag openen: er zijn er die met het opfjorden, de duizende groote en kleine eilanden als langs gaan van de zon opengaan, anderen veel later op den
de ingesnedene kust gezaaid, vormen hier een uiterst dag, sommigen eerst tegen den avond, en enkelen zelfs
gunstig veld voor de ontwikkeling van het leven der eerst als het reeds duister is. Van die verschillende
zee. Velen van die schilderachtige fjorden en zeeengten tijden van den dag heeft men lijstjes gemaakt, en daarzijn zoo smal als een groote rivier, maar tevens zeer nevens de namen van de planten geplaatst, waarvan de
diep. Het granietgebergte 't welk aan de westkust van bloemen zich dan openen. Bloemhorloge of horloge van
Noorwegen steil als een muur van 700 tot 1400 meter Flora noemt men zulk een lijstje. Ziehier een daarvan:
Uren van het
hoogte uit de zee opstijgt, strekt zich even diep of nog
openen der bloemen.
Namen der planten.
dieper onder water uit. Aan de oppervlakte is het
's morgens 3 tot 5 uur Haverwortel, Tragopogonpratense.
water, ten gevolge van de tallooze in die fjorden uit,,
4— 5
Chicorei, Cichonum intybus.
stroomende bergbeken, brak of bijna zoet, en arm aan
„
5
„
Moes-melkdistel, Sonchus oleraceus.
levende bewoners. Maar in de diepte is het integendeel
„
5
—
6
Paardebloem,Z>eo7itocftrn
taraxacum.
zeer zout, en daar wemelt het van levende dieren. In
„
6
„ Kroonbloemig havikskruid , Hier ahet jaar 1868 gaf Sars een lijst van de ongewervelde
cium umbellatum.
dieren die hij aan de kust van Noorwegen, op een
„
6
—
7
Mxmx-mmzQooY,Hieraciiimmuroriim.
diepte tusschen 400 en 900 meter, verzameld had.
„
7
„ Salade, Lactuca sativa.
Die lijst bevat niet minder dan 427 verschillende soor„
7
,,
Witte plomp , Nymphea alba.
ten van dieren, namelijk 106 schaaldieren, 133 week,,
7
—
8
,,
Mesembrycmthemum barbatum.
dieren, 57 ringwormen, 36 sterdieren, 22 plantdieren
„
8
Basterdmuur, Anagallis arvensis,
en 73 protisten.
,,
9
„
Calendula arvensis.
Vooral de Hardanger-fjord werd door Sars onderzocht,
„
9
—
1
0
,
,
IJsplant,
Mesembryanthemum crisde beroemde fjord die aan schoonheid van het landschap
tallinum.
alle anderen overtreft, die met de schoonste zwitsersche
,,
10 — 11 ,, Mesembryanthemum nodijlorum.
alpenmeren kan wedijveren, en wegens zijn heerlijke
's
avonds
5
„ Tuin-nachtschoon,Nyctagohortensis.
dalen en heuvels, zijn trotsche bergijsstroomen en prach,,
6
„ Geranium triste.
tige watervallen door de meeste toeristen in Noorwegen
,,
6
,, Silene noctiflora.
wordt bezocht. In zijn afgronden leeft de schoone en
„
9
—
10
53 Cactus grandijlorus.
zeldzame Lima excavata, een groot schelpdier met een
sneeuwwitte, sierlijk geribde schelp, en fraai uitgesneden mantelrand. In haar gezelschap leeft de boven geEEN W A C H T P O S T .
noemde Brisinga endecacnemos, een prachtige en zeer
merkwaardige zeester, die tot heden slechts in den
Wat zullen wij zeggen bij de nevensstaande gravure naar
Hardangerfjord is aangetroffen. Deze zeester heeft onge- een schilderij van den franschen schilder Adrien Guigveer een meter in doorsnede. Uit een kleine, ronde, net ? Wien stelt hij voor, die slanke en krachtige krijgsoranjekleurige schijf stralen elf lange, zeer sierlijke man in zijn schilderachtig, maar vreemd gewaad , en met
armen uit, die 13 of 14 maal zoo lang zijn als de zijn wild uitzicht? Heeft hij bestaan? Tot welk volk
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behoort hij? Die veeren op zijn muts, dat wijde hemd,
die broek beschermd door eenige strooken van ijzer,
die ruwe sandalen met touwen vast gemaakt
't ziet er alles uit alsof het fantasie is van den schilder. Er is iets oostersch in dezefiguur, iets zoo tusschen
den Turk en den Griek. Voor wien of waarom staat hij
op wacht, steunende op zijn lange piek? Voor een rooverbende, of voor zijn vaderland dat door den vijand
bedreigd wordt? Wie zal het zeggen? Maar wat kan
't ons ook schelen? De plastische kunsten bekommeren
zich niet altijd om de beteekenis, om den zin van haar
werken: zij zoeken een stand, een houding, een bijzonderen vorm uit te drukken, wel in harmonie met de
algemeene kleur. De wachtpost van Adrien Guignet is
eenvouding een groot en krachtig mansbeeld, welgevormd, trotsch op zijn voorkomen en houding, en als
poseerende bij nacht voor een standbeeld vanwaakzaamheid en oplettendheid.

HET
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Het ijzer verbindt zich zeer licht met de zuurstof:
men weet dat als een stuk van dit metaal in aanraking
met de lucht wordt gelaten, het verandert in een rood
poeder, algemeen onder den naam van roest bekend.
In deze welbekende proef oxydeert het ijzer langzaam
zonder dat zijn temperatuur hooger wordt, maar deze
verbinding van het ijzer met de zuurstof geschiedt veel
sneller onder den invloed van de warmte. Als men bij
voorbeeld een spijker neemt, hem aan een ijzerdraad
vast maakt, in het vuur gloeiend maakt, en hem dan
snel in 't rond slingert, ziet men een menigte vonken
uit het gloeiende metaal vliegen, die niets anders zijn
als gevolgen van de verbinding van het ijzer met de
zuurstof, de vorming van een oxyde. Zeer fijn verdeeld
ijzer brandt zoodra het met de lucht in aanraking komt,
en sedert eeuwen reeds heeft men dat gezien, en daarvan gebruik gemaakt in de vuurslag, dat is door op
een vuursteen kleine brokjes metaal los te slaan, die
beginnen te gloeien onder den invloed van de warmte
die door de wrijving wordt voortgebracht, en die een brandbare stof, zooals tondel of zwam, in brand kunnen steken.
Men kan ijzer, zoo fijn verdeeld dat het bij gewone
temperatuur door aanraking van de lucht begint te
branden, maken door zuringzuur ijzer te ontleden door
waterstof. Men neemt een gewonen toestel ter ontwikkeling van waterstofgas : men laat het gas door een
droogflesch gaan, en vangt het op in een glazen buis
waarin zuringzuur ijzer gedaan is. Dit zout gaat onder
den dubbelen invloed van het waterstof en de warmte
tot metallisch ijzer over, dat zich vertoont als een ontastbaar zwart poeder. Als de proef afgeloopen is, smelt
men de glazen buis dicht, en het daarin bevatte ijzer,
voor de aanraking van de lucht beschermd, kan bewaard worden zoolang men verkiest. Zoodra men het

evenwel in de lucht schudt, door de punt van de buis
af te breken, geraakt het plotseling in brand en vertoont een echten vuurregen. Het zoo bereide ijzer is onder
den naam van vuurdragend ijzer, of pyrophorisch ijzer bekend.
Metallisch ijzer brandt ook zeer gemakkelijk in zuivere zuurstof. Als men eenflesch die een of twee liter
inhoud heeft, met zuurstofgas vult, en men er een stalen
spiraal, zooals een horlogeveer, indompelt, aan welks onderste einde men vooraf een stukje zwam heeft vastgemaakt, ziet men het metaal terstond in brand geraken ,
en duizende schitterende vonkjes van gloeiend ijzeroxyde
spatten van de veer af. De temperatuur die door deze
verbinding wordt voortgebracht, is zeer hoog, en de
druppeltjes gesmolten ijzeroxyde die er ontstaan, dringen
in den wand van deflesch waarin zij geboren worden,
en doen het glas gedeeltelijk smelten.
Het ijzer wordt door de meeste zuren krachtig aangetast. Als men salpeterzuur werpt op spijkers, ontstaan er
dikke, roode, salpeterige dampwolken, en het ijzeroxyde
lost in den toestand van salpeterzuurijzer in de vloeistof
op. Rookend salpeterzuur tast het ijzer niet aan, en
verhindert door zijn aanraking zelfs dat het gewone
salpeterzuur het ijzer aantast. Die eigenschap heeft aanleiding gegeven tot een zeer merkwaardige proef, bekend
als de proef met passiefijzer. Ziehier wat dat is:
men doet eenige spijkers in een glas, en giet er rookend salpeterzuur op, dat er geen invloed op heeft.
Nu giet men dit zuur er af, en gewoon salpeterzuur
er op, en dit laatste werkt nu volstrekt niet op het
ijzer, omdat het als 'tware ongevoelig, passief, gemaakt
is door het rookende salpeterzuur. Als men nu die spijkers aanraakt met een ijzeren staafje dat niet met salpeterzuur in aanraking is geweest, worden zij terstond aangetast, en er vertoonen zich dikke salpeterige dampwolken.
Men vindt het ijzer in den toestand van oxyde zeer
veel in de natuur: in de aardkorst vindt men een
sesquioxyde van ijzer dat soms zeer geregeld gekristalliseerd is, en door de mineralogen oligiste wordt geheeten. In den omtrek van vulkanen, op het eiland
Elba en andere plaatsen vindt men dit mineraal dikwijls gekristalliseerd in zeshoekige platen die zoo glad
en schitterend zijn als spiegelglas, waarom het ook
spiegelijzer wordt geheeten.
Er bestaat ook een ijzeroxyde 't welk men magneetijzer noemt, en de zonderlinge eigenschap heeft
van ijzervijlsel tot zich te trekken.
Het ijzer kan zich verbinden met zwavel: als men in
een kroes een mengsel van ijzervijlsel en bloem van
zwavel verhit, verkrijgt men een zwarte stof, zwavelijzer. Het zwavelijzer dat in de natuur voorkomt,
noemt men pyriet; het is een stof die in fraaie
kristallen met een metaalglans gevonden wordt.
Onder de belangrijke ijzerzouten noemen wij hier het
zwavelzuurijzer, een groenachtig kristallijn zout,
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Door dat gefluit als betooverd, beginnen zij zich op te
richten, en eindelijk wiegelen zij op de maat der gespeelde melodie met het voorste gedeelte van het lichaam
heen en weer: zij dansen, zooals de beschrijvers dier
tooneelen zich gewoonlijk uitdrukken. Zwijgt na eenigen
tijd de fluit, dan doen zij geen nieuwe poging om te
ontvluchten, maar zinken uitgeput op den grond neder.
In Bengalen vindt men slangenbezweerders tot de
laagste volkskaste behooren de, die niet op een fluit
blazen, maar in plaats daarvan met de vingers op een
kleinen trom slaan, en somtijds de slangen, die hen
om armen, hals en beenen kronkelen, mishandelen en
plagen, totdat zij in de uiterste woede geraken, en
bijten, zoodat er groote bloeddruppels op volgen.
HET GETAL DER KOMETEN.
De zendeling Gogerly schildert deze voorstellingen
Arago beweerde dat de kometen gelijk verspreid waren zeer wijdloopig, en vindt dat zij eigenlijk niets merkin alle streken van het zonnestelsel, en zijne berekening waardigs hebben, omdat de slangen vooraf onschaclelijk
vestigende op het getal kometen die tusschen de zon zijn gemaakt. Evenwel spreekt hij met verwondering over
en Mercurius waren waargenomen, schatte hij op zeven- de groote gevoeligheid der brilslang voor muziekale getien en een half millioen het getal van die hemellichamen luiden. Hij verhaalt dat eens eenige Europeanen, nadat
die het zonnestelsel buiten zijn bekende grenzen door- zij alle voorzorgen genomen hadden om niet bedrogen
te worden, een slangenbezweerder zonden in den tuin
kruisen, namelijk buiten de baan van Neptunus.
van een landhuis, waarin zich brilslangen ophielden.
De Indier begon te fluiten, terwijl hij in den tuin
rondliep, en bleef eindelijk bij een bouwvalligen muur
EEN SLANGENBEZWEERDER.
staan, terwijl hij verkondigde dat daar een brilslang
In den jaargang 1869 van ons tijdschrift vindt men verborgen moest zijn. Hij begon nu nog sterker en schelop biz. 220 een beschrijving en afbeelding van de ler op zijn fluit te blazen, en weldra vertoonde er zich
brilslang of schildadder, Naja tripudians. Wij de kop van een groote slang in een spleet van den
willen dus onderstellen dat het niet noodig is hier een muur. De goochelaar greep zonder de minste vrees het
dier, en haalde het uit zijn schuilhoek. Nadat hij aan
uitvoerige beschrijving van die slang te geven, en even
min wijdloopig spreken over de wijze waarop sommige de Europeanen de giftanden getoond, en die uit den
lieden in Indie die slang weten te betooveren, zoodat bek gebroken had , wierp hij de slang bij eenige andezij haar in den letterlijken zin van het woord naar hun ren in een mand met een deksel, zooals zulke lieden
pijpen laten dansen. Wij herinneren hier dat de kunst steeds bij zich hebben.
van die indische slangenbezweerders schijnt te bestaan
Hoewel er misschien bij die vertooningen der slangenin eene soort van gefluit, dat voor menschenooren vrij bezweerders in Indie eenig bedrog onder loopt, moet men
onbehagelijk is, maar voor de brilslang zoo onweerstaan- toch bekennen dat die lieden, door een lange ondervinbaar schijnt te zijn, dat zij uit haren schuilhoek te ding geleerd, een groote kennis hebben van de zeden en
voorschijn komt, met groot genoegen luistert, en zich gewoonten der Naja tripudians, en dingen kennen die
zelfs laat aanvatten. Zonder zulk een muziek waagt voor de Europeanen nog een geheim zijn. Zij ontdekken
geen dier goochelaars zich aan de slang, waaraan ove- met onfeilbare zekerheid de verborgene slang. Lane
rigens, om veilig te zijn, de giftanden worden uitge- meent dat zij door de scherpte van hun reuk of van
broken zoodra zij in een toestand van halve bedwelhun gehoor de tegenwoordigheid van een slang bespeuming vervallen en gevangen is.
ren. Johnson evenwel ziet in de handelingen der slan-

dat zeer gemakkelijk gemaakt wordt door zwavelzuur
te laten werken op metallisch ijzer; verder het zout
dat door een vereeniging van ijzer, cyanogenium en
kalium ontstaat. Als men een oplossing van dit laatste
lichaam op een ijzerzout giet, krijgt men een donkerblauw precipitaat, 't welk berlijnsch blauw wordt
genoemd. Het looizuur vormt met ijzerzouten een zwart
precipitaat, dat als inkt bekend is. Het gebruik van
ijzerzouten is zeer uitgestrekt, bij voorbeeld het zwavelzure ijzer wordt gebruikt in het stoffen verven, om
rookend zwavelzuur, en berlijnsch blauw te maken, ,nz.

Het zien van een met vergiftige slangen omslingerden
goochelaar heeft voor den beschouwer, ook al weet hij
dat de giftanden verwijderd zijn, toch altijd iets afschuwelijks. Worden zulke slangenbezweerders ergens tot het
geven eener voorstelling geroepen, dan grijpen zij zonder eenig beraad in een overdekte, met slangen gevulde
mand, en werpen de gegrepene dieren voor zich op den
grond. Weldra doen de slangen pogingen om op de
vlucht te gaan, maar de eigenaardige tonen van de
fluit des bezweerders doen haar op de plaats blijven.

genbezweerders niets als bedriegerij, en houdt het er voor
dat, zelfs als zij voorwenden een slang uit haar hoi te
halen, zij er vooraf een tamme slang in verborgen hebben.
Op het eiland Ceylon doodt geen inboorling een brilslang, daar zij dit dier voor een heilig wezen houden,
dat niet tot deze wereld behoort, onze aarde slechts
van tijd tot tijd bezoekt, en met de goden verkeert.
Slangen spelen een groote rol in het godsdienstig geloof
der Singaleezen; in de boedhistische tempels op Ceylon
houdt men brilslangen die met suiker en melk gevoed
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worden, en zoo tam zijn dat zij, als andere hnisdieren,
op zekere teekens uit hare schuilhoeken komen, en uit
de hand harer oppassers eten. Overigens kunnen
deze slangen maanden lang vasten. Naar Europa zijn
zij nog nooit levend overgebracht, daar zij door een lage

Men vindt de gewone brilslang in geheel Zuid-Azie,
van den Himalaya tot Java, en van Malabaar tot de
Philippinen. Zij is de grootste van haar geslacht, en
schijnt eenige kleurverscheidenheden te vertoonen, want
op Ceylon onderscheidt men een lichtkleurige die tot
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temperatuur snel gedood worden. Hare prooi dooden zij
gelijk alle giftige slangen, niet door omknellen , maar
door een beet: het gif doodt kleine zoogdieren en vogels
in 10 of 15 minuten, groote honden in 1 tot 21/, uur,
een mensch in 2 tot 4 uur.

een hoogere caste zou behooren, en een donkere van lageren stand. Op Java leeft een bijna zwarte verscheidenheid. De gewone is bruin, soms met smalle scheef loopende zwarte banden. Op Java en Soematra leeft de
brilslang hoofdzakelijk van kikvorschen.

POLYZOA EN HUN WONINGEN.

POLYZOA

EN H U N

WONINGEN-

Op het strand der Noordzee vindt men niet zelden
zekere ruwe, op blaadjes gelijkende voorwerpen, zooals
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rieken. Evenwel zijn zij niet van plantaardige, maar
van dierlijke natuur, want het zijn de onderzeesche woningen van een groote klasse van lagere zeediertjes, die
in de wetenschap Polyzoa geheeten worden, omdat vele
individuen tot een enkel gemeenebest vereenigd zijn.

Woningen van polyzoa.

wij er een zien afgebeeld in fig. 13 op de hovenstaande
plaat. In Engeland noemt men die voorwerpen sea mats,
zee-matten. Yeelal worden zij aangezien voor zeewieren,
en daarom in Engeland ook lemon-weeds, limoenwieren
genoemd, omdat zij min of meer naar eitroenschillen
1871.

Eenige jaren geleden was de plaats van deze diertjes
op de ladder der schepping nog zeer twijfelachtig en
onhepaald. Thans evenwel is het zeker dat zij verwant
zijn aan de weekdieren, en werkelijk hooger staan dan
de insekten. In 't algemeen gelijken zij evenwel zoo zeer
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op de zoophyten of plantdieren dat zij niet zelden met
die groote groep vereenigd zijn geworden, hoewel zij in
der daad verder van elkander af staan dan de aap en
de slak. De polyzoen vertoonen verschillende vormen,
die evenwel tot drie hoofdvormen terug gebracht kunnen
worden, namelijk, een platte, als een blad; een gelijk aan
een fijn vertakte twijg; en een als een reeks cellen die
zich over andere voorwerpen verspreiden, bij voorbeeld
over den stengel of het loof van zeewieren, ledige
schelpen en dergelijke voorwerpen in zee.
De meest voorkomende soort van deze polyzoen is de
bovengemelde gewone zeemat, die in de wetenschappelijke taal Flustrci foliacea wordt genoemd. Als men
met den vinger over een van deze op blaadjes gelijkende
voorwerpen strijkt, voelt men dat zij ruw zijn, alsof
men over een vijl streek. De oorzaak van die ruwheid
blijkt duidelijk uitfig. 12, een vergroote voorstelling van
een gedeelte van fig. 13. Men ziet daardoor dat de
Flustrci bestaat uit een menigte cellen, voorzien van
kleine tandvormige uitsteeksels, waardoor de gemelde
ruwheid ontstaat.

9
10
11
12
13

Lepralia spinifera, vergroot.
Crisict eburnia, vergroot.
De zelfde, natuurlijke grootte.
Flustra foliacea , vergroot.
De zelfde, natuurlijke grootte.

TABAKROOKEN.

Het zonderlinge gebruik van tabakrooken, welks oorsprong twijfelachtig blijft, is ons uit Amerika overgebracht. Door ons verbreid, is het onmerkbaar een gebruik
van bijna alle menschen geworden. Tegen twee menschen
die brood eten, zijn er vijf die aan den tabak troost en
levenslust te danken hebben. Alle volken der aarde zijn
even begeerig geweest om zich aan dat gebruik te gewennen; de schoone , zindelijke phytophagen der Zuidzee,
zoowel als de morsige ichthyophagen der IJszee. Wie
niet aan de begoocheling gelooft, die in den tabak schuilt,
moge den Aleoet zien als hij zijn kleinen steenen pijpekop
met het kostbare kruid stopt, dat hij uit zuinigheid
Die cellen worden gevormd door de diertjes die er in voor de helft met houtspaandertjes vermengd heeft; moge
wonen. Zij gelijken in vele opzichten zeer veel op de zien hoe hij hem behoedzaam aansteekt; met geslotene
diertjes die in de cellen der zoophyten leven. Elk dier- oogen en met langdurige trekken den rook opzuigt, en
tje van de Flustrci bezit een fraai pluimpje van sprieten vervolgens naar den hemel uitblaast, terwijl aller oogen
of voeldraden, zooals de bovenste eel van fig. 12 ons op hem gevestigd zijn, en die naast hem zit reeds de
duidelijk vertoont. Als de diertjes in rust zijn, zijn zij hand uitstrekt om de pijp te krijgen, ten einde op
zoo ver in de eel terug getrokken dat er niets van te gelijke wijs daaruit een haai te doen.
zien is, maar als zij naar voedsel verlangen , komen zij
uit de cellen te voorschijn als een slak uit haar huis,
spreiden hun sprieten uit, en wachten op het voedsel
HET LEVEN IN DE DIEPTEdat hun door het water wordt toegevoerd. Onder den
(Vervolg van biz. 148.)
mikroskoop gezien, zijn het zeer fraaie schepseltjes, en
zelfs dood zijnde, zijn hun ledige woningen toch nog
In een vroeger tijdperk der aardgeschiedenis, vele
zeer bevallige voorwerpen.
millioenen jaren geleden, bedekten deze zeelelien den
Eene uitvoerige beschrijving van alle soorten die op
de bovenstaande plaat zijn afgebeeld, zou hier te veel
plaats beslaan, en ook is het twijfelachtig of zulk een
beschrijving onze lezers wel zou bevallen. Het is genoeg te zeggen dat die soorten hier bijeen gevoegd zijn
om het onderscheid van vorm aan te toonen, en de
schoonheid en afwisseling van de cellen in 't licht te
stellen. De fraaiste vormen vindt men onder de Lepralia,
die zich, even als de Flustra, over het loof en de
stengels van zeewier verspreiden, en de oppervlakte soms
geheel bedekken. Ten slotte geven wij hier de namen
van de boven afgebeelde soorten:
1 Farciminaria ciculeata, vergroot.
2 Lepralia reticulata, vergroot.
3 Lepralia Gattyae, vergroot.
4 Capularia Lowei, vergroot.
5 Bicellaria gracilis, vergroot.
6 Buslcia nitens, vergroot.
7 Lepralia alcita, vergroot.
8 Ccitenicella perforata, vergroot.

zeebodem in groote menigte en in verschillende vormen.
Yooral was dit in den triastijd het geval. Tegenwoordig evenwel, en reeds sedert zeer langen tijd is de geheele klasse der zeeleliSn bijna uitgestorven, en slechts
weinige soorten die bijna alien tot een enkel geslacht
behooren, hebben tot heden den strijd om te bestaan
gelukkig doorgestaan. De noorweegsche Rhizocrinus echter, die in den laatsten tijd ook op andere plaatsen
van de noordelijke Atlantische zee, in de nabijheid van
de schotsche en noordamerikaansche kusten op groote
diepten gevonden is, behoort tot een familie van zeelelien die men meende dat reeds sedert vele eeuwen
uitgestorven was. De verrassing der geleerden was dus
niet gering toen zij vernamen dat er nog heden een
enkele nakomeling van die fossiele crinoiden in de stilte
en eenzaamheid van de afgronden der zee leefde.
Behalve den Rhizocrinus en de Brisinga heeft men
in den laatsten tijd op diepten van 700 meter en lager
nog een groot getal van andere merkwaardige dieren
van verschillende klassen ontdekt, die alien door hun
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lichaamsbouw een zeer langen tijd van bestaan verkondigen, en minder tot den tegenwoordigen tijd schijnen te behooren, dan tot de millioenen jaren verledene
steenkool- en permsche tijdperken. Zij zijn nader verwant
aan de toen levenden, dan aan de hedendaagsche vertegenwoordigers van de zelfde dierklassen; het zijn als
't ware "levende fossielen". Klaarblijkelijk konden deze
schepsels niet aan de oppervlakte der zee en in het licht
der zon de concurrentie volhouden met hunne verwanten en nakomelingen, die zich al meer en meer ontwikkelden in den strijd om te bestaan: de natuurkeus drong
hen al verder en verder in het ondoorgrondelijke duister der stille afgronden terug. En hier kunnen zij nog
tegenwoordig, afgezonderd en verscholen voor het licht,
mijmeren en droomen van den goeden ouden tijd der steenkoolbosschen en van den rooden zandsteen.
Dat er op een diepte van 300 tot 600 meter dieren
leefden, wist men reeds lang, maar wat er op veel
grootere diepte leefde, is eerst voor eenige jaren bekend
geworden, en soms door toevallige omstandigheden. In
het jaar 4864 werd uit de Middellandsche zee opgehaald
het afgebrokene einde van den telegraafkabel die tot verbinding van Cagliari op het eiland Sardinie en Bona
in Afrika gediend, en gedurende twee jaren op een diepte
van 2000 tot 3000 meter had gelegen. Die kabel was
bedekt met een dozijn verschillende soorten van levende
schelpdieren, slakken, wormen, sterdieren en koralen.
Verscheidenen van die koralen kende men tot dien tijd
slechts in versteenden toestand uit de tertiaire gesteenten van de kust der Middellandsche zee; ook zij waren
dus "levende fossielen".
In het zelfde jaar (4864) werden in de IJszee in den
omtrek van Spitsbergen vele diepzeepeilingen gedaan,
door een zweedsche expeditie van natuuronderzoekers onder leiding van Torell. De dreggen gingen tot de zelfde
diepte als die waarop de telegraafkabel tusschen Cagliari en Bona gelegen had. Ook hier vond men nog op
een diepte van 2000 tot 3000 meter vele levende organismen, wel is waar grootendeels mikroskopisch kleine
wezens uit de klasse der polythalamien, maar daarbij
echter ook grootere dieren, zooals wormen, schaaldieren,
weekdieren, sterdieren en sponzen. Nog rijker was de
oogst die door de vierde zweedsche expeditie naar Spitsbergen behaald werd, onder leiding van Nordenskiold
in 4868. Vele ongewervelde dieren werden op diepten
van 4500 tot 2000 meter gevonden, en zelfs enkelen
nog op 4000 meter diepte. In de diepten tusschen 2000
en 4000 meter was de geheele zeebodem bedekt met het
merkwaardige slijk dat de Engelschen ooze noemen, en
dat door Prof. Haeckel bathybius-slijk geheeten
wordt, en waarop wij aanstonds zullen terug komen.
Dergelijke uitkomsten hadden ook de in de laatste
drie jaren door de engelsche en noordamerikaansche regeeringen uitgeruste expeditien. De amerikaansche onderzoekingen, waaraan de zooloog Pourtales deel nam, ge-

schiedden hoofdzakelijk aan de kust van het schiereiland
Florida. De engelsche expeditien, waarbij drie zoologen,
Carpenter, Wyville Thomson en Gwyn Jeffreys, werkzaam
waren, onderzochten hoofdzakelijk den omtrek der Faroer, het noorden van Schotland en de baai vanBiscaye.
Hoe belangrijk het nu ook zijn mag dat wij door al
die tochten weten dat er een rijk dierleven bestaat op
4000, 2000 en 3000 meter diepte, nog belangrijker zeker is het dat ook de levende wezens ons daardoor bekend geworden zijn, die op diepten tusschen 4000 en 40 000
meter leven. In de diepten onder 4000 meter, en vooral
in die van 7000 tot 40 000 meter, schijnt voor het
ongewapende oog alles dood te zijn. Maar met den mikroskoop gewapend, blijkt het dat die schijn bedriegt.
Juist in die schijnbaar levenlooze afgronden is de zeebodem bedekt met een dikke laag van zeer talrijke,
voor het bloote oog onzichtbare organismen, en wel in
zulk een menigte dat men met recht kan zeggen dat
de bodem zelf levend is. Die laag, die slijklaag, dat ooze,
wordt ook, zooals wij boven reeds zeiden, bathybiusslijk geheeten naar het belangrijkste daarin voorkomende
organismus. Bathybius is een grieksch woord, en beteekent "in de diepte levend". Dit slijk vindt men op
alle plaatsen van den zeebodem die zeer diep, en tot
heden gepeild zijn. Vooral bedekt het als een dikke
laag het zoogenoemde telegraafplateau. Dit is
een ontzaglijk groote diepzeevlakte, die, gemiddeld op
een diepte van 4000 meter, zich uitstrekt van Ierland
dwars over de Atlantische zee tot Noord-Amerika, en
in het zuiden bij de Azoren tot een nog grootere diepte
daalt. Op dat telegraafplateau ligt grootendeels de kabel die het eerst Europa met Amerika heeft verbonden.
Dit slijk, dit ooze, of, zooals wij het uitspreken, oeze, werd
voor het eerst door kapt. Dayman, kommandant van het engelsche oorlogschip the Cyclops, in 4857 , naar boven gebracht, en door den engelschen zooloog Prof. Huxley nauwkeurig onderzocht. Later werd het door Dr. Wallich, Prof.
Carpenter, Wyville Thomson, Haeckel en andere geleerden onderzocht, en daardoor zijn wij in staat het volgende over dit merkwaardige voortbrengsel der natuur
mede te deelen.
Het ooze ziet er in vochtigen toestand en voor
het bloote oog uit als een zeer fijnkorrelige, taaivloeibare brij van een bleek grijsbruine of geelachtige
grauwe kleur, en waarin geen grove bestanddeelen
zichtbaar zijn. Zijn meest in 't oog vallende eigenschap
is een zeer groote kleverigheid. Reeds de eerste waarnemer, kapt. Dayman zegt het volgende: "De weeke pappige
stof die den bodem van het geheele telegraafplateau bedekt,
is opmerkelijk taai en kleverig, zoodat zij vast hangen blijft
aan het touw en het lood van den peiltoestel, zelfs als
de laatste bij het ophalen door een waterlaag van meer
dan 4000 meter dikte moet heengaan." Haeckel zegt
dat men dit slijk in dit opzicht het best met honig
kan vergelijken. Als men het slijk droogt, vertoont het
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En wat zijn nu die boven beschrevene mikroskopische
zich als een grijswit, zeer verwrijfbaar, fijn, krijtachtig
poeder. Brengt men een hoopje zoo klein dat het op organismen die de hoofdmassa van dat slijk vormen?
een naaldepunt kan liggen, onder den mikroskoop, dan Als het geen planten zijn, moeten het toch wel dieren
wordt men verrast door het zien van een ontelbare zijn! Het verstandigste antwoord hierop is: Neen! Al
menigte sierlijke lichaampjes van verschillende grootte. die kleine levende wezens, die, in ontelbare milliarden
De meesten van die lichaampjes zijn zoogenoemde glo- opeen gehoopt, den diepsten zeebodem bevolken, en om
bigerinen, kalkachtige wortelvoetigen of rhizopoden zoo te zeggen een levende vloer vormen in de diepste
uit de groep der polythalamien. Hun week lichaam be- tot heden als levenloos gehoudene afgronden der zee,
staat uit niets anders als uit een klein klompje slijm, al die globigerinen en radiolarien, coccolithen en proprotoplasma geheeten. Dit kleine slijmklompje is toplasmalichaampjes behooren tot een groep van de
bevat in een veelkamerige kalkschaal. De kamers van laagste en onvolkomenste wezens, die noch echte diedie schaal zijn bijna kogelvormig, en spiraalsgewijs ren, noch planten zijn, en die men dus voorloopig het
rondom een as gerangschikt. Elke kamerwand is als best vereenigt in het neutrale tusschenrijk der protisten.
een zeef met zeer kleine gaatjes doorboord, en uit die Het onderscheid tusschen een dier en een plant is zeer
gaatjes komen uiterst dunne draden te voorschijn. Die gemakkelijk bij alle hooger ontwikkelde vormen van de
draden, onmiddellijke verlengsels van de slijmige lichaams- beide groote organische rijken aan te toonen. Hoe lager
zelfstandigheid, zijn de eenige organen van het kleine wij echter dalen op de groote ladder der ontwikkeling,
wezen, 't welk daardoor kruipt, eet en gewaar wordt. des te meer vermengen en verwarren zich de kenschetNevens die globigerinen vindt men in het ooze ook nog, sende trekken, de wezenlijke eigenschappen waardoor
hoewel zelden, eenige andere wortelvoetigen. Tusschen elkeen met gemak een dier van een plant meent te
de polythalamien verspreid liggen vele radiolarien, kunnen onderscheiden. Eindelijk vinden wij geheel onder
die zich door zeer sierlijke en verschillend gevormde aan die ladder een groote menigte van veelvormige,
kwartsschalen onderscheiden. Ook vrij veel diatomeSn meestal voor het bloote oog onzichtbare organismen,
of kwartscellen komen in dat slijk voor. Het is zeer over welker dieren- of plantennatuur door de natuuronwaarschijnlijk dat zoowel die diatomeen als de radiola- derzoekers een eindelooze strijd wordt gevoerd. Die
rien grootendeels zoo niet uitsluitend de oppervlakte neutrale wezens zijn evenwel noch dieren, noch planten,
der zee bewonen, en dat hun onvernietigbare kwarts- het zijn oorspronkelijke wezens, Urwesen, proschalen eerst na den dood van de schepseltjes naar den tisten.
Het is echter hier de plaats niet verder te spreken
zeebodem zinken, en zoo in het slijk komen. Van de
globigerinen en van de niet in een schaal bevatte slijm- over de moeielijke vraag naar de grenzen van het dierenklompjes die door Huxley Bathybius Hcieckeli geheetenen plantenrijk, en over de neutrale stelling van het
zijn, is dit evenwel het geval niet. Deze beide organis- protistenrijk tusschen beiden in. Wij eindigen hiermede
men, zijn de eigenlijke bewoners der diepte, Verder onze beschouwing van het leven in de diepte.
vindt men in dat slijk vele kleine ronde schijfjes van
kalkaarde, zoogenoemde coccolithen of kernsteenen.
Eenige dingen die men stellig zou verwachten er in
aan te treffen, komen evenwel niet in het ooze voor.
Men zou verwachten in dit slijk, zooals overal in het
slijk van den zeebodem op geringere diepten, een menigte geraamten of gedeelten van geraamten te zullen
vinden van de gewone en overal verspreide grootere
zeedieren. Overal aan de kusten en op geringe diepten
vinden wij zulke dingen als de moeielijk vergaande
kalkschelpen van weekdieren en slakken, kalkschalen van
zeeegels en zeesterren, kalkpijpen van wormen, en kalkstokken van koralen, verder beenderen en tanden van
visschen, van zoogdieren enz. Van al die dingen vinden
wij in het ooze geen vertegenwoordigers, of slechts nu
en dan eens toevallig een enkel afzonderlijk brokje.
Zelfs de kwartsnaalden van sponzen, die anders overal
verstrooid in de zee gevonden worden, zijn hier zelden
te vinden. Verder ontbreekt volkomen elk spoor van
een plantaardig organismus. En opmerkelijk is eindelijk
de in verhouding geringe hoeveelheid van kleine steentjes ,
kristallen en andere anorganische lichaampjes in het ooze.

DE WARMTE VAN DE ZON-

Als men zich voorstelde, zegt Camille Flammarion
in zijn werk getiteld Merveilles celestes, de zon te beletten warmte uit te stralen, zou men op haar oppervlakte moeten werpen een straal van ijswater of liever
van ijs van 18 mijlen in doorsnede, die met een snelheid
van 70000 mijlen in de seconde voortgestuwd werd.
Als de zon zulk een ijskolom ontving, zou zij niet meer
stralen schieten, maar daarom is het nog niet bewezen
dat zulks voldoende zou zijn om haar uit te blusschen.

DE

MOLEN

VAN

POTSDAM-

Er zijn een menigte anecdoten in omloop betreffende
Frederik II, bijgenaamd de Groote, koning van Pruisen.
Een van de meest bekenden van die anecdoten is
het verhaal van het antwoord dat een molenaar dien
koning gaf, en het antwoord van den koning op dat

DE MOLEN VAN POTSDAM.

gezegde van den molenaar. De meesten van die anecdoten hebben tot tooneel de tuinen en gebouwen van
Sans-souci, het buitenverblijf van dien koning, te Potsdam bij Berlijn. De koning leefde daar zeer eenvoudig,
zonder vorstelijke pracht en zelfs zonder militaire vertooningen: het paleis werd slechts bij nacht bewaakt
door een korperaal en vier grenadiers die 's avonds
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een fooi aanbiedt. Doch wij gaan over tot het verhaal
van den molen. Het uitzicht van de tuinen van Sanssouci werd belemmerd door een molen, de koning wilde
hem koopen, de eigenaar weigerde, de koning hield
vol, werd eindelijk boos, en eindigde met te zeggen,
volgens de verzen van Andrieux:

De molen van Potsdam.

van Potsdam kwamen, en 's morgens weer vertrokken.
Daardoor was de volgende gebeurtenis mogelijk. Eens
kwam een vreemdeling die door den koning ontboden
was, in Sans-souci; hij gaat naar binnen, ziet niemand,
klopt aan een deur, en een klein mannetje in een
blauwen rok doet de deur open: het was de koning zelf.
Op een anderen tijd dient de koning incognito tot cicerone voor een vreemdeling die de tuinen van Sans-souci
wenschte te bezien, en die hem bij het afscheid nemen

Waarop de molenaar antwoordde:
Vous! de prendre mon moulin?
Oui, si nousrfavions pas des juges d Berlin.
En dan vervolgt de dichter:
Le monarque, a ce mot, revient de son caprice,
Gharme que sous son regne on crut a la justice,
11 rit, et, se tournant vers quelques courtisans:
Ma foi, Messieurs, je crois quil faut changer nos plans
Voisin, garde ton bien: j'aime fort ta replique.

Je suis le maitre
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En zoo bleef die molen staan, en in 't bezit van
zijn oorspronkelijken eigenaar, en hij staat er nog; en
op biz. 157 ziet gij een afbeelding van dien befaamden
molen van Sans-souci.
De Franschen hebben zelfs een spreekwoord 't welk
op dien molen doelt: zij zeggen :

Bij alle wilde volken heeft men gevonden en vindt
men nog een soort van pauk, een vat van hout, aarde
of metaal met een vel bedekt, en waarop met de hand
of met een stokje geslagen wordt. Bij alien wordt het
gebruikt om den donder na te bootsen, booze geesten
op de vlucht te jagen, bij bezweringen van ziekten enz.
Het is niet altijd duidelijk wat de Ouden bedoelen
On respecte un moulin, on vole une province.
als zij over hun muziekinstrumenten spreken: het is bij
Na de annexatie van den Elzas en Lotharingen door voorbeeld niet altijd mogelijk uit te maken of zij een
de Prnissen, mogen zij dat une province wel veranderen pauk of een trom bedoelden, en wel een trom die met
in deux provinces.
stokken of een die met de vingers geslagen werd. Overigens, er was ook geen groot verschil tusschen de trom,
tympanum, en de kleine trom, tamboerijn, of tambour
DE GESCHIEDENIS VAN DE PAUK.
de basque van de Franschen. Opmerkelijk is het zeker
De pauk behoort tot de muziekinstrumenten die ge- dat de oudste handtrom, de cribla. een zeer groote
slagen worden. Gedurende langen tijd diende de pauk gelijkenis heeft met den nieuwsten vorm van pauk, de
slechts om de maat aan te geven, en eerst sedert be- pauk van Sax, waarvan het koperen bekken verwijderd
trekkelijk korten tijd wordt zij in het orchest als toongevend is, en die uit niets anders bestaat als uit een vel dat
instrument gebruikt. De pauk wordt in de hedendaagsche tusschen twee ijzeren hoepels is uitgespannen, gelijk wij
muziek nooit anders als nevens een andere gebruikt, en in 't laatst van dit opstel zullen zien.
met recht spreekt men daarom altijd over pauken en
In de oudheid diende de pauk zoowel in den oorlog
paukenslaanders. De pauken bestaan uit twee gelijke als voor den dans. In den oorlog evenwel heeft zij nooit
koperen bekkens, halfbolvormig van gedaante, overtrok- zulk een groote rol gespeeld als de trompet. Bij de verken met een vel dat er over gespannen wordt door mid- overing van Indie cloor Bacchus werd de tocht van dien
del van een ijzeren hoepel, en eenige schroeven die die- god opgeluisterd door pauken; hij verleidde de volkeren
nen om cle spanning van het vel, en daardoor de hoogte door dans en wijn, en de pauken dienden daarbij tot
van den toon te veranderen. In 't eerst waren de pau- opvroolijking. Later gaven de Indiers een andere beken zeer klein: zij zijn grooter geworden naarmate de stemming aan de pauk. Quintus Curtius verhaalt dat
kunst van den leerlooier vooruit ging. In 't eerst werd Porus, tijdens den tocht van Alexander, pauken liet
het vel van een osse- of koeiehuid gemaakt, later werd slaan door zijn soldaten: "zijn olifanten gingen vooruit,
het door het beter geparkementeerde vel vervangen dat en daar achter plaatste hij voetknechten en boogschutvan kalfs-, geite-, of ezelshuid wordt gemaakt. De klank, ters bedreven in het slaan van pauken. Die instrumeneerst dof en zwaar, is helderder, en het mechanismus ten dienden de Indiers in plaats van trompetten; de
handelbaarder geworden, doch niet in eens, slechts olifanten werden niet verschrikt door hun geraas, daar
langzamerhand, en die verbeteringen van de pauk wil- hunne ooren er reeds lang aan gewend waren". Het
len wij in dit opstel beschouwen.
woord tympana dat door Quintus Curtius wordt ge De pauk is een van de oudste instrumenten, vooral bruikt, beteekent hier zonder twijfel handtrommen of paubeschouwd in haar oorspronkelijken vorm, het een of ken, en geen trommen die met stokken worden geslagen.
ander vat met een vel overtrokken. In de oudheid werd
Van de Indiers ging het gebruik van de pauk over
de pauk veel gebruikt: in Indie en bij de Romeinen op de Parthen en de volken die de hoogvlakten van
diende de pauk tot het dresseeren van olifanten.
Azie bewoonden, op de Scythen en Hunnen. Tijdens
De hedendaagsche Turken gebruiken pauken bij hun den inval der Barbaren hoorden de romeinsche legioebruiloftsmuziek. De Chineezen hebben onderscheidene nen meer dan eens het gerommel van de pauken in de
instrumenten die overeenkomst hebben met de pauk. De vijandelijke gelederen.
Perzen hebben een instrument uit acht pauken bestaande,
De Egyptenaren hadden twee soorten van ronde, met
die verschillend gestemd zijn. In Abessinie vindt men vellen bedekte trommen, een groote en een kleine. Die
een kleine pauk die nagarib wordt geheeten. In Egypte instrumenten, door de Grieken en Romeinen overgenoontmoet men een instrument 't welk zeker het naast men, werden tympanum grave en tympanum leve gekomt aan den oorspronkelijken vorm van de pauk, name- heeten. De eerste werd niet veel gebruikt, maar de
lijk een pot van in de zon gedroogd leem met een vel laatste des te meer, en was verschillend van vorm, rond
er over gespannen. Daraboeka is de naam van dat of eirond. De ronde was het meest in gebruik, en werd
muziekwerktuig. Villoteau verhaalt dat men tijdens de ex- versierd met metalen schijfjes, tintinnabula genoemd,
peditie van Napoleon I naar Egypte in dat land vijf en werd zoodoende de tambour de basque of tamboerijn
verschillende soorten van metalen pauken vond, die zoo- | die tot in onze dagen bestaande gebleven is. Deze gewel tot militaire, als tot burgerlijke muziek dienden.
| wijzigde voorvader van de pauk werd het verplichte in-
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strument van de romeinsche danseressen, en wordt tegen- de eerste was een cilinder met een vel overtrokken, en
woordig nog altijd in het zuiden van Italie hij dansen de tweede een handtrom of tamboerijn.
Onder Lodewijk VI werd de tamboerijn voor het eerst
gebruikt.
Pater Mersenne noemt dit instrument cribla antiqua, aan het hof ingevoerd. Deze koning had, even als later
en zegt dat dit de soort van pauk was waarvan in den de Heilige Lodewijk in 1315, meistreels om op nacaibijbel gesproken wordt. "Men gelooft, zegt hij, dat Mir- res te slaan: de edelen volgden dat voorbeeld na, en
jam, de zuster van Mozes en Aaron, op zulk een trom weldra zag men pauken te midden van violen en harpen.
Froissart verhaalt dat in 1347 bij den intocht van
sloeg, toen zij het lied zong dat wij in het XY de hoofdEdward III in Calais de engelsche troepen defileerden
stuk van Exodus vinden.
In den oorlog gebruikten de Eomeinen vooral het met foison de trompettes, tabours, nacaires et buccins,
tympanum grave of de symphonia, welks gebruik onder(trompetten, trommen, pauken en bekkens) en uit dit
Servius Tullius werd ingevoerd. Echter was dit instru- gezegde blijkt dat er toen reeds onderscheid gemaakt
ment steeds ondergeschikt aan de trompet en de tam-tam. werd tusschen de trom met twee vellen en de pauk.
De Romeinen kenden echter ook de halfkogelvormige
Bij de maaltijden der grooten in de vijftiende en zespauk, want Plinius spreekt van een hoi instrument, tiende eeuw werden pauken gebruikt, bij de instrumenaan de eene zijde rond en aan de andere plat.
ten die de ooren der gasten verdoofden, assourdissaient.
Evenwel schijnt het dat de pauken in het westen beWaarschijnlijk bleven na den val van het romeinsche
rijk deze vormen van pauk in het oosten en in Italie trekkelijk klein waren gebleven, want in 1457, toen
bewaard, want later vindt men hen nog steeds, maar de koning Ladislas van Hongarije een gezantschap zond
de muziek verdeelde zich tusschen het grieksche oosten om aan Karel YII de hand van zijn dochter Madeleine
en de barden van het noordwesten van Europa. Bij deze te vragen, verwekten de paukenslaanders van het gevolg
laatsten evenwel schijnen de instrumenten die geslagen der gezanten te Nancy een zeer groot opzien door de
werden, spoedig de wijk te hebben genomen voor snaar- ongewone grootte van hun pauken, die men vergeleek
instrumenten en blaasinstrumenten, de lier, de harp, de bij groote ketels of chaudrons.
fluit, de jachthoorn en anderen. Echter vindt men ook
Een van de groepen van den Doodendans van Holhier en in dit tijdperk eenige sporen van pauken. De bein bewijst dat er in dien tijd (1498—1554) groote
barden bezaten een kleine pauk, tabor geheeten: het pauken gebruikt werden. Het is de groep die tot onderwas een instrument om de maat aan te geven, en ge- schrift voert: Vce, Vce, habitantibus in terra (Apoc.
leek veel op de cribla. Deze tabor mag beschouwd wor- YIII) en Cuncta in quibus spiraculum vitce est, mortua
den als de oorsprong van de pauk die men in de acht- sunt (Gen. VII). Voor het portaal van een kerk geeft
ste of negende eeuw in Engeland aantrof, en die groote de dood een concert: alle muziekinstrumenten van dien
overeenkomst had met de tympana bellica der Ro- tijd zijn daar bijeen, rechts op den achtergrond rechte
meinen.
trompetten, hautbois of fluiten met vlagjes, links van
boven
kromme hoorns, meer naar voren speelt een geWij komen nu aan de authentieke voorouders van
onze tegenwoordige pauken, namelijk de nacaria en de raamte op de luit, een ander geraamte blaast op een
hongaarsche pauk. De eerste werd door de Mooren doedelzak en op den voorgrond slaat de dood met beide
in Spanje gebracht, en zoo over het westen verspreid. handen op twee groote pauken die op den grond staan.
Ook de kruisvaarders vonden de nacaria bij de SarraDe beeldhouwwerken van onderscheidene kerken verzeenen in het heilige land , en brachten haar naar Europa. toonen verschillende voorbeelden van personen die op
Waarschijnlijk gebruikten de Franschen dit instrument groote of kleine pauken slaan. De laatsten vooral worreeds vroeg; men beweert dat Karel Martel in de vlakte den in vele oude gedichten genoemd. In een oud handvan Poitiers aangevallen werd onder het slaan op pau- schrift van G. de Mackaut over de Inneming van Alexanken of nacariae. In het zuiden van Frankrijk vooral drie vindt men een volledige opsomming van de instrumenten
was de invloed der Mooren merkbaar: de vereeniging die toen in het orchest gebruikt werden:
van den proven^aalschen tamboerijn en de galoubet is
zonder twijfel tot stand gekomen onder den dubbelen
Car je vis la tout en un cerne,
invloed van de grieksche fluit en de moorsche nacarieh.
Viole, rubebe, guiterne,
In Palestina vonden de kruisvaarders, gelijk wij zoo
Venmorache, le micamon ,
even gezegd hebben, de nacarieh. Joinville zegt dat de
Citole et le psalterion,
minstreels van den sultan hadden cors sarrazinois, et
Harpes , tabours , trompes , nacaires.
tambours et nacaires, et fesoient tel noise au point du
jour et a Vanuitier, que ceulx qui estoient deles eux Naar mate er meer geschrevene of gedrukte stukken
ne povoient entendre Vun Vautre.
in de wereld kwamen, werden ook de berichten over
In den zelfden tijd bestonden er ook twee soorten muziekinstrumenten veelvuldiger. In verhandelingen over
van pauken in Duitschland, een groote en een kleine : de muziek vindt men vele beschrijvingen van de pauken
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die in de zestiende en zeventiende eeuw in gebruik waren.
Sedert het laatst van de zestiende eeuw wordt de
Luscinius, die in 1536 een boek getiteld Musurgia uit- pauk volkomen onderscheiden van de trom. Tabourot
gaf, geeft een teekening van een paar pauken die veel spreekt in zijn Orchesographie, in 1581 uitgegeven,
op de hedendaagschen gelijken, namelijk halve kogels. uitvoerig over de fransche en de zwitsersche
Yolgens dien schrijver werden zulke instrumenten in den trom, en bijna niet over de pauk die hij de perzioorlog gebruikt, en hadden een verschrikkelijken klank sche trom noemt. Yolgens hem behoorde deze trom
die op den donder geleek, en wel paste bij den vrees- aan vreemde soldaten. Later evenwel werd de pauk ook
selijken oorlog, want, zegt hij, il riy a pas de meur- bij het fransche leger ingevoerd, en toen vond men
tre, de rapine, de sacrilege, de vol, d'adultere, de violsteeds de trom bij de infanterie en enkele regimenten
et de trahison auxquels le tambour riait ete mele. Luscinius
cavallerie, de pauk bij sommige regimenten cavallerie,
noemt hier dus de pauk die hij afbeeldt, een trom. en de nacaire of kleine pauk bij dansmuziek en eoncerPraetorius geeft een teekening van twee pauken die ten. Ook de militaire pauk werd soms in het orchest

Paukenslaander van de gendarmes du roi in 1724.

toen duitsche pauken genoemd werden. Zij hebben
stemschroeven, en staan op pooten; zij zijn halfkogelvormig van gedaante, maar van onderen een weinig gezwollen. Yerder zijn zij ongelijk van grootte.
Ook bestaat er nog een afbeelding, door pater Mersenne gegeven, van een pauk die te paard gebruikt
werd. Hij zegt hiervan het volgende: "Men gebruikt ook
een andere soort van trom, waarvan het lichaam gemaakt
is van geel koper, in den vorm van een ketel of een hollen
halven kogel, die omstreeks twee voet in doorsnede heeft,
en die men met een vel bedekt gelijk de andere trommen.
Zij worden gehangen aan den zadelknop, en zij maken
een groot geraas hetwelk dat van den donder nabootst".

Paukenslaander van het regiment du Maine in 1676.

gebruikt, en weldra ontstond de pauk zooals zij tegenwoordig nog bestaat.
Pater Kircher spreekt in zijn Musurgia universalis
over de kleine pauk of tamboerijn: "Er is een instrument 't welk wij crepitacida noemen, en door de Italianen gnaccari wordt geheeten, en waarmede zij gewoon
zijn de cythare (theorbe of guitare) te accompagneeren :
het dient om de maat van het gezang aan te geven".
De tusschenspelen van Moliere spreken van tamboerijns of nacaires en gnaccares, zooals in de Pastorale
comique (1666): "Twaalf Egyptenaars, waarvan vier op de
guitare , vier op castagnetten , en vier op gnaccares spelen ,
dansen met de Egyptische op de liedjes die zij zingt".

1871.

Paukenslaander van den kolonel-generaal der cavallerie in 1724.
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De kleine pauk of tamboerijn was toen het noodza- somtijds vergezeld van eenige ruiters met geladene muskelijke instrument bij elke voorstelling in oostersch kos- ketten.
tuum. Nog in onzen tijd is dit gebruik nagevolgd in
Aan de regimenten die zich bijzonder onderscheiden
het tweede bedrijf van de Favorite, waarin negerjon- hadden, schonk de koning soms een paar pauken van
gens de maat van het ballet slaan op kleine pauken zilver. De meesten waren evenwel van koper, maar toch
die aan den gordel zijn vastgemaakt.
altijd met rijk geborduurde housses of tabliers (schootsPraetorius, die in 1614 schreef, zegt dat de pauk vellen) bedekt, en in vredestijd werden de pauken met
in dien tijd altijd bij de vorstelijke optochten gebruikt het vaandel en de guidons of vlaggetjes der guides bij
werd, zoowel in den oorlog als bij feesten. Onder Lo- den kolonel bewaard.
Het was in dien tijd geenszins gemakkelijk om een
dewijk XIV vooral waren de pauken met trompetten en
hautbois zeer in aanzien. In de bibliotheek van Versail- goed paukenslaander te worden: zes jaar studie had hij
noodig om een bedreven kunstenaar te worden, die alle
les vindt men een Eeceuil de batteries et sonneries pour
Varmee franqaise door Philidor den Oude in 1705 ver-moeielijkheden van zijn vak wist te overwinnen.
In het laatst der achttiende eeuw schijnt er reactie
zameld voor Lodewijk XIV. Lully zelf schreef eenige
marschen voor de troepen, en daarin werd de pauk niet ontstaan te zijn tegen de dwaze weelde in de kleeding
vergeten. De airs van het carrousel van 1686 door de en uitrusting van de paukenslaanders, want in het werk
bende van de Grande Ecurie uitgevoerd, bevatten zeer van Laborde vindt men een teekening van een militaiaardige brokken voor trompet, pauk en hautbois. De ren paukenslaander uit dien tijd, die uitblinkt door groote
regeering van Lodewijk XIV was de bloeitijd van de eenvoudigheid.
Onder de republiek waren er geen paukenslaanders
pauk als militair instrument: zij werd toen niet slechts
bij feesten en carrousels gebruikt, maar zelfs in het bij de cavallerie. Onder het keizerrijk vindt men weer
pauken bij sommige regimenten. De paukenslaander van
orchest nevens snaarinstrumenten.
Het koninklijke hof, la maison du roi, ontving het het escadron der gardes d?elite van de keizerlijke lijfeerst pauken, naderhand werden zij toegestaan aan de wacht had een zeer schitterend costuum: een gele broek
soldaten die pauken op den vijand veroverd hadden, en en vest, een roode rok met blauwe omslagen, een ruige
eindelijk kreeg elk regiment zijn paukenslaanders. Zoo muts, en zijn pauken waren bedekt met een blauw
ging het ook in andere landen, en in het eerst der kleed waarop het keizerlijke wapen in zilver en goud
achttiende eeuw bezat de geheele europeesche cavallerie geborduurd.
Sedert dien tijd evenwel zijn de pauken langzamerpauken. Elke kolonel van een regiment stelde er een
eer in prachtig uitgedoschte paukenslaanders te bezitten. hand uit de fransche cavalleriekorpsen verdwenen: het
In 1676 was er bij het regiment du Maine een pau- langst zijn zij bij de carabiniers en de kurassiers bekenslaander in een costuum rood en goud met blauw waard gebleven.
Niettegenstaande de pauk zulk een groote roi bij het
afgezet, en een zwarten met goud omboorden hoed. Zijne
leger
speelde, scheen men toch gedurende het grootste
pauken hingen aan den zadelknop, bedekt met housses
of dekkleeden met het fransche wapen, blauw met lelien. gedeelte van de achttiende eeuw niet het denkbeeld geIn 1724 was de paukenslaander van de gendarmerie de had te hebben om dit instrument in het orchest te gela garde du roi gekleed als volgt: een rok van goud- bruiken. Laborde, die in 1780 zijn llistoire de la musique
uitgaf, spreekt slechts kort over de pauk. Hij onderscheidt
geel laken met smalle roode en blauwe strepen, een
drie soorten:
hoed met witte en gele pluimen, en de housses van
De turksche pauk die men in het oosten gebruikt
zijn pauken waren blauw, rijk met goud geborduurd.
bij
den optocht van de bruid: een slaaf draagt het instruIn het zelfde jaar hadden het regiment de Villeroy en
de kolonel-generaal der cavallerie tot paukenslaanders ment op zijn rug, en de muziekant loopt achter hem,
twee negers: de eerste (die van Villeroy) was gekleed en slaat op de pauk. Deze pauk is een overblijfsel van
in een geel en rozerood gestreepte tunica, en zijn pau- het tympanum grave der Oud en.
De perzische pauk, die hij zegt dat een kleine
ken hadden witte dekkleeden met goud; de tweede (die
van den kolonel-generaal) was gekleed in 't zwart met metalen trom is met een vel bedekt, en die, te juister
zilver geborduurd, de kleeden van de pauken waren ge- tijd geslagen, een aangename harmonie geeft. Men droeg
lijk aan zijn costuum, en ook het tuig van zijn zwart haar aan den gordel gehecht.
De gewone pauk, die hij volgenderwijs beschrijft :
paard was zwart met zilver.
De pauk diende toen als voor vaandel, en de pau- Dit zijn twee halve bollen van tin, met vel bedekt ,
kenslaander moest, volgens het Livre des travaux de die men slaat met kleine stokjes van acht of negen duim
Mars of van de Art de la guerre, zijn: "een dapper lengte, van gedaante als een ronde hamer. De toon is
man, un homme de coeur, die eerder trachtte te sneu- treurig en dof. Als zij te klein zijn, zijn zij schreeuwevelen in het gevecht dan zich met zijn pauken te laten rig, en ernstig als zij te groot zijn. Het vel van de
gevangen nemen". Hij ging voorop, geheel alleen, of pauk wordt vastgehouden door een ijzeren hoepel en
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verscheidene moeren die aan het instrument vast zitten, Jeune Henri om een kanonschot na te bootsen. In het
met evenveel schroeven die men naar willekeur op en Requiem van Berlioz, gecomponeerd voor de terugkomst
van het lijk van Napoleon I, worden acht paar pauken
neer schroeft om den toon hooger of lager te maken.
Deze beschrijving is in de hoofdzaak nog op de heden- gebezigd. Doch als er een stuk is waarin de pauk met
daagsche pauk van toepassing. Yreemd evenwel is het een opmerkelijk goed gevolg voorkomt, is het zeker de
dat Laborde niet spreekt over het gebruik en het uit- marsch van het toernooi uit den Robert le diable. Die
werksel van de pauken in de muziek van zijne dagen. marsch is geschreven voor vier pauken, zonder accomRameau had haar evenwel gebruikt in 1735 in zijn pagnement van andere instrumenten, een navolging van
Indes galantes, en er zijn meer dergelijke voorbeelden de nacarien der middeneeuwen die de fransche kruisop te sommen. Maar men moet erkennen dat het ge- vaarders in het oosten gevonden hadden. Meyerbeer, die
bruik van dit instrument in 't eerst zeer beperkt was; er altijd op uit was om effect te maken, was er de man
men bezigde het slechts als een eenvoudige trom of om niet voor om deze gelegenheid te verwaarlozen om zijn
een zacht geroffel te maken. Slechts met de verbetering archeologische kennis te luchten : trouwens die marsch
der schroeven waarmede men de pauk kon stemmen, is zeer schoon wat maat en welluidendheid betreft.
Zooals zij tegenwoordig ingericht zijn, en gebruikt
kwam zij meer in aanzien. Haydn was de eerste die in
de symphonien van pauken gebruik maakte, en dit worden gelijk door de groote klassieke en moderne componisten wordt voorgeschreven, vormen de pauken een
werd voor een groot waagstuk aangezien.
Men moet komen tot de werken van Beethoven om zeer handelbaar, zeer dramatisch instrument. De moeiede pauk een belangrijke rol te zien spelen. Beethoven lijkheid om groote vellen te verkrijgen, is de reden dat
begreep de groote uitkomsten die men door dit instru- zij niet lager gaan dan fa onder de eerste lijn van de
ment kon verkrijgen, krachtig in de forte's, zeer zacht fa-sleutel. Men gebruikt soms ook drie of vier pauken
in de piano's, en hij bediende zich van pauken niet in plaats van twee, en wel met groot voordeel voor
slechts om andere instrumenten te accompagneeren, maar het accoord en de maat.
De paukenslaander in een orchest behoeft wel niet
ook en vooral om effect te weeg te brengen. Zelfs gebruikte hij de pauk soms om een motief voor te dra- den moed te hebben van zijn militairen voorvader, maar
gen of te herhalen. Het scherzo van de symphonie met hij inoet toch een man zijn die zeer bedaard is en een
koren geeft een voorbeeld van het laatste. Het crescendo uitmuntend gehoor heeft, want als de toon afwisselt,
finale van de symphonie in ut mineur, de repetition moeten ook zijn pauken van toon veranderen: hij moet
van het eerste gedeelte van de symphonie in si bemol, haar schielijk op nieuw kunnen stemmen, zonder fout,
geven ons integendeel twee merkwaardige voorbeelden en dit terwijl het orchest een harmonie speelt verschilvan de wijze waarop Beethoven zijn orchest in toom lend van die waarin de pauken weer gehoord moeten
wist te houden. Van het effect der pauk in den storm worden. Maatvastheid en gevatheid zijn eigenschappen
van de Sonnate pastorale spreken wij hier niet: het die een goed paukenslaander niet kan missen.
Ook de stokjes waarmede de pauken geslagen wornabootsen van den donder werd natuurlijk aan de pauk
den, en die bij de pauk in de oudheid als van geen
opgedragen.
Het duurde nu niet lang of het gebruik van de pauk belang beschouwd werden, zijn voorwerpen van nauwwerd overdreven. Dit deed bij voorbeeld Reicha in het lettend onderzoek geworden. Er zijn drie soorten van
eerst van onze eeuw. Hij werd daartoe verleid door de zulke stokjes:
4. met houten knoppen. De toon is droog, scherp
ode van Schiller aan de Harmonie der werelden hard.
b oil en. In zijn Traite de haute composition zegt hij
dat hij de eerste verzen van die ode op de volgende
2. met houten knoppen die met leer zijn overtrokken.
wijze vertaalde: "Hoor! hoe de aeolusharp der schepping De toon is een weinig zachter: zij worden gewoonlijk
klinkt en trilt! boven , beneden, overal trillen haar zil- gebruikt als er geen anderen aangewezen zijn.
veren snaren!" Die muziek der bollen die door de ruimte
3. met sponsen. De toon isfluweelachtig, zuiver en
rollen , en de zilveren trillingen van het heelal trachtte geheimzinnig. Dit zijn stokjes vooral voor de naboothij in het orchest na te bootsen. Men ziet dus dat de sende muziek geschikt, zooals in de Ondines en in
beschrijvende muziek geen uitvinding van onze dagen is. den zomernachtsdroom.
Reicha dacht dat hij, om zijn doel te bereiken, met
Met een kort overzicht van de pogingen die men in
vrucht gebruik zou kunnen maken van pauken die in 't werk gesteld heeft om de pauk te verbeteren, willen
verschillende tonen gestemd waren, en steeds een har- wij dit opstel besluiten. Het stemmen der pauken door
monie vormden.
middel van zes of acht of meer schroeven, waardoor
Wij zouden nog vele andere voorbeelden van het ge- veel tijd verloren gaat, en de moeielijkheid om verscheibruik der pauk kunnen aanhalen: Weber heeft haar ge- dene noten van de toonladder te verkrijgen, zijn de
bruikt in de ouverture van den Freyschutz om vrees en twee hoofdpunten die de instrument makers het meeste
angst in te boezemen, Mehul in de ouverture van den hoofdbreken veroorzaken.
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In 1812 beweerde G. Cramer te Munch en dat hij een
In 1821 bracht Stumpf te Amsterdam een mechanismechanismus uitgevonden had om in een oogenblik de | mus binnen in de ketel: men plaatste de pauk op een

Perzisclie muziekanten.

pauk te stemmen, doch later heeft men hiervan niets
meer vernomen.
In 1815 stelde F. Reisse te Straatsburg voor om

verticale as, en door haar links- of rechtsom te draaien
werd de toon hooger of lager.
In 1827 verkreeg Labbaye te Parijs een zilveren medailje

Een paukenslaander van de keizerlijke lijfwacht van Napoleon I.

ter zijde van de ketel een schroef te bevestigen, die
door haar om te draaien het vel spande, cloor middel
van een tweede ijzeren hoepel.

voor een regulateur die op alle schroeven van de pauk
te gelijk werkte.
In 1838 maakte Catterino Catterini te Napels het
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stemmen van de pauk eerder meer samengesteld, dan dat
hij het vereenvoudigde. Hij bracht er elf pedalen aan,
en verkreeg zoodoende twee en twintig verschillende
tonen uit twee gewone pauken.

den bovensten hoepel waren twee ringen waardoor de stokjes gestoken werden, die in verband stonden met een
klavier met dubbele toetsen, waarop men speelde als
op een piano. De chromatische pauk was een van de

Pauken van Sax.

Al die uitvindingen schijnen echter niet algemeen toepassing te hebben gevonden: men gebruikt nog altijd
de gewone pauk met schroeven en krukken.
In 1841 verscheen de zoogenoemde piano basque of

vele muziekinstrumenten die verschijnen, en, na een
oogenblik van succes, weer verdwijnen zonder een spoor na
te laten. Overigens , in't algemeen kan men zeggen dat een
pauk die inechanisch geslagen wordt , slecht is: de pauk

Gevrone pauken.

de chromatische pauk. Sormani, de uitvinder,
bezigde dertien pauken van verschillende grootte. Het
stemmen geschiedde door een dubbele ijzeren hoepel die
op het vel werkte, en door schroeven gesteld werd. Op

heeft, even als elk ander instrument, de verstandige
behandeling en de bedrevene aanraking van de menschelijke hand noodig.
In de laatste jaren is er een nieuw stelsel van pau-
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het noordwesten afvoeren, ja soms zagen wij geen enkel
ijsbrok. Eens werden wij in den slaap gestoord door
het geroep van een beer! een beer! Wij gingen op het
dek , en zagen niet ver van ons af op een eenzame
ijsschots een ijsbeer die ons nieuwsgierig aanzag. Maar
toen wij een boot te water lieten, en naar hem toekwamen, werd hij onrustig. Hij stond op, keek ons met
wantrouwen aan, liep toen eenige malen heen en weer,
en gleed eindelijk voorzichtig in het water. Wij maakten
jacht op hem, en ofschoon hij iederkeer onder water
dook, werd hij op het laatst toch door een kogel gedood.
Eenige dagen daarna zagen wij voor het eerst echte
ijsvelden. Zij bestonden uit op elkander geschovene ijsEEN UITSTAPJE NAAR HET NOORDEN.
schotsen en brokken, en waren geheel met sneeuw bedekt.
Het hoofdstation van de walvischvaarders zijn de
Zoo ver wij konden zien, zagen wij niet anders als ijs.
Sandwichs-eilanden. Daar leggen zij in de lente en den Soms was het zoo op een gepakt dat onze boot er
herfst aan, waar de traan dan gelost wordt. Niet lang nauwelijks door kon, en dan weer een groot open plek
daarna echter gaan zij naar het noordwesten, hoofdza- water dat dan door een dikken ijsmuur omgeven was.
kelijk naar de zee van Ochotsk en de ten noorden van Het weer was alle dagen prachtig; wij gleden langzaam
de Bering-straat liggende gedeelten van de Poolzee.
vooruit, daar er bijna geen wind was. Soms als er een
In April 1866 zeilden ook wij de haven van Hono- scheur in een ijsberg kwam, viel een stuk daarvan met
loeloe uit. Het weer was prachtig; toen wij echter in vreeselijk geraas naar beneden. Wij zagen ook zeer vele
de nabijheid van de Aleoeten kwamen, werd het ruwer, zeehonden en walrussen; de zeehonden waren meest
en op het laatst zelfs stormachtig. Het woei vreeselijk, alleen op ijsschotsen, maar de walrussen zagen wij bijna
regen en sneeuw wisselden elkander af, en hevige wind- nooit anders als in troepen. Ook beren waren niet
buien vlogen over de verbrokkelde rotsen. Ten oosten zeldzaam, maar als wij er jacht op wilden maken,
scheen een vulkaan in voile werking te zijn. Wij zagen namen zij de vlucht.
vuur en donkere rookwolken, en hoorden bij tusschenpoozen
Half Mei bereikten wij eindelijk de kust van Siberie.
geraas.
Daar men de straat van Bering vo6r Juni niet zonder
In de straat van Bering werd het weer niet gunstiger. gevaar door kan varen, blijven de vroeger aangekomene
Nu kampte het schip dagen lang met storm, dan zat walvischvaarders in de nabijheid van de aziatische kust
het weer in een dikke mist, als vast gespijkerd, terwijl meest tusschen Kaap Pathoghinsk en Kaap Navarin,
de touwen, het houtwerk enz. met een dikke ijskorst om de walvisschen die naar de IJszee trekken te vanbedekt waren. Het was er vreeselijk doodsch. Geen visch gen. In de zee kruisten dikwijls meer dan duizend scheof vogel was te zien, niet anders als ijsblokken.
pen. Er werd veel met den harpoen gegooid, maar de
Wij zagen daar ook het prachtige noorderlicht. Eens meesten troffen niet, en vielen in het water. Als het
was het zoo erg, dat ons volk er bang voor werd. Het mooi weer was, was het er niet onaangenaam, maar
scheen alsof alles in brand stond. In het noord-oosten zoodra er een mist kwam opzetten, werden wij ontewaren vele licht gele bogen waar groene en roode stra- vreden. Niet alleen moesten wij dan zeer voorzichtig
len uitkwamen; zij slingerden heen en weer, verdwenen zijn voor het ijs, maar ook oppassen voor de om ons
en kwamen dan weer met nieuwe kracht te voorschijn. heen liggende schepen. Als voorzorgsmaatregel had men
Gelijk de golven van den oceaan voortgezweept worden op vele schepen horens die afschuwelijke tonen lieten
zoo rolden de lichtgolven door het hemelruim. Dan hooren als men er op blies, andere schepen weer hadschoten de schitterende stralen e£n kant uit, dan weer den een lederen zak; de matrozen sloegen daar dan met
schoten zij wild dooreen. Het geheele met prachtige alle geweld op.
kleuren versierde hemelruim was licht, en in beweging.
Het land was zeer bevolkt; in kleine beschutte bochten
Dikwijls dachten wij dat wij een buitengewoon gedruisch stonden kleine hutten die door de Tsjoektsjen , de Eskimo's
zouden hooren als dat natuurverschijnsel zich weer ver- van Azie, bewoond werden. Was het weer gunstig, dan
toond had, doch te vergeefs wachtten wij er op, de kwamen kleine schuitjes naar de schepen toe varen, en
natuur bleef stil. Zoo wat een uur lang was het noor- klommen de inwoners langs de hun toegeworpene touwen
derlicht op het schoonst, dan verdween het op eens, en bij het schip op. Zij waren geheel met huiden bedekt,
er bleef niets anders als drie bogen over. De buitenste middelmatig van grootte, en hunne breede gezichten hadden
verdween dan ook met een lichte opflikkering, en lang- een goedige, maar soms wat listige uitdrukking. Hunne
zamerhand de twee anderen.
bewegingen waren levendig, zij spraken snel, en lachten
Het ijs werd hoe langer hoe zeldzamer, toen wij naar dikwijls. Zij brachten ons huiden, laarzen en handschoe-

ken verschenen. Sax, die vele verbeteringen en veranderingen in de oude blaasinstrumenten heeft gemaakt, heeft een pauk samengesteld waarvan de koperen ketel verdwenen is: het geheele instrument bestaat
uit een vel over een metalen raam uitgespannen en dat
met gewone stokjes wordt geslagen. De toekomst moet
bewijzen of de koperen ketel een door de overlevering
gewettigde overtolligheid was, of dat hij van bijzonderen
invloed was op de welluidendheid en den timber van
het instrument.

HET LICHTEN DEE ZEE.
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tijd aan de werking der zonnestralen, aan de insolatie,
zijn blootgesteld geweest. Wij bespeuren een zwak schijnsel
van licht als wij in het duister broodsuiker aan stukken
breken. Het phosphoriseeren der insekten schijnt tot den
paartijd beperkt te zijn. Wij zien den glimworm, Lam(Wordt vervolgd.)
pyris noctiluca, (zooals namelijk bij ons geheel ten
onrechte een lichtgevende kever geheeten wordt) slechts
omstreeks St. Jan, 24 Juni, als het wijfje door het
mannetje
wordt opgezocht, terwijl hij zoowel v66r als
H E T L I C H T E N DER ZEE.
na dien tijd in onze grasperken zal huisvesten, maar
Tot de lagere zeedieren behooren de meeste wezens dan niet door ons opgemerkt wordt, omdat hem het
die het zonderlinge vermogen hebben om het nachtelijke vermogen van licht te verspreiden na den paartijd ontpad van het eenzaam zeilende schip door milliarden breekt. Zoo is het misschien ook te verklaren dat men
schitterende vonken te verlichten; een vermogen waarvan nog heden over het al of niet lichten van den wereldslechts geringe sporen bij de landdieren aangetroffen
beroemden surinaamschen lantaarndrager, Fuh/ora later worden. Als de glim worm, Lampyris, zijn ongevleu- naria, kan twisten. Ook de elektrieke stroom gaat van
geld wijfje opzoekt, welks licht hem uit het gras lichtverschijning vergezeld, gelijk wij weten.
onzer tuinen tegen schittert, en als de Indiaan, op zijne
Nadat er in het levend dierlijk organismus, vooral
nachtelijke strooptochten door het maagdelijke woud, in de spieren , electrieke stroomen en in de zelfstandigheid
zich springkevers, Elater noctilucus, als kleine lantaar- daarvan dikwijls phosphorus aangetoond geworden is, is
nen op de teenen vastbindt •— si fabula vera est — de phosphorisatie bij de dieren, voornamelijk in den tijd
dan zijn dat voor den landbouwer slechts zwakke beelden waarin de machtigste aller driften hare energie het
van wat de zeeman in werkelijkheid ziet.
meest ontwikkelt, niets vreemds meer, hoewel daardoor
Men is het thans vrij algemeen eens, dat alle oudere het wezen nog geenszins verklaard is. Het phosphoriverklaringen van het lichten der zee verworpen moeten seeren van rottende dierlijke stoffen, vooral van visschen,
worden, en dat dit door kleine dieren en planten en deelt zich ook aan het zeewater mede.
hun rottende overblijfselen veroorzaakfc wordt. Daar men
Wat nu het phosphoriseeren der zeedieren betreft,
meestal water zag lichten dat in beweging was, meende waarvan het lichten der zee afgeleid moet worden (doch
men zulk eene verklaring van dat lichten te moeten dat men wel in sommige opzichten kan bewijzen, maar
opsporen, waarin men de beweging van het water eene in anderen slechts vermoedt) is de zetel daarvan of in
rol kon laten spelen, en men dacht er zelfs aan om de de geheele massa, of in enkele deelen daarvan te zoeken.
wrijving van het water tegen de planken van het schip De phosphorisatie berust hier waarschijnlijk het meest,
als oorzaak aan te nemen.
en misschien zelfs altijd, op een scheikundig proces,
Aan het lichten der zee geeft men den naam van dat zelfs bij levende dieren een oplossingsproces kan
phosphoriseeren of phosphorisatie; men moet zijn, omdat de zitplaats van het lichtverschijnsel bij hen
echter niet meenen dat daaraan altijd phosphorus deel meest gevonden wordt in het slijm dat hen van buiten
neemt, dat scheikundige element hetwelk wij als een bekleedt, en waarin steeds eene menigte afgestootene
vergif vreezen, maar dat wij tegenwoordig in de lucifers huiddeeltjes in rottenden toestand aanwezig zijn. Die
tot het ontsteken van licht in onze kamers even zoo min massa's behouden ook lang na den dood van het dier
kunnen ontberen, als het in onze steeds phosphorus nog haar lichtend vermogen. Bij de boorschelpen, Pholas ,
bevattende hersenen onontbeerlijk schijnt te zijn tot ver. geeft het geheele lichaam licht, vooral het slijm van
lichting van onzen geest, door het vormen van denk- de oppervlakte van het lichaam, dat zelfs nog licht gaf
beelden. Alle lichtverschijnsels die wij niet van eene toen men het dier in alkohol geplaatst had, waarin het
vlam of van eene merkbare verhooging der temperatuur afloopende, lichtgevende slijm naar den bodem zonk.
vergezeld zien, noemt men phosphoriseerend, omdat men Bij de beroen, teedere, geleiachtige dieren van een zeer
van de eigenschap van den phosphorus, om zonder ont- bijzondere en dikwijls buitengewoon sierlijke gedaante,
wikkeling van warmte in het duister te lichten, den zetelt het lichtgevende vermogen in rijen van dunne,
heen en weer trillende draadjes, waarmede het lichaam
naam voor een dergelijk verschijnsel bij andere stoffen
overdekt is. De lichtgevende ringwormen der zee, uit
afleidt.
Vele scheikundige processen worden van phosphorisatie de familie der nereiden, bezitten, gelijk sommige soorten
vergezeld, b. v. het glimmen van het zoogenoemde glim- van het geslacht Geophilus , de lichtkracht in de spierbunhout, dat is van hout hetwelk onder bepaalde omstandig- dels der talrijke voeten die aan de zijden van het lichaam
heden, vooral uitsluiting van vochtigheid, verrot; het zitten. Andere lagere zeedieren en hunne jongen of hunne
verrotten van zeevisschen enz. Vele lichamen hebben ook zeer afwijkende overgangstoestanden zijn geheel en al
het vermogen om in het donker te lichten, als zij langen lichtgevend, vooral de zeenetels of medusen, die ook in
nen van zeehondenvel, tanden van walrussen, onbruikbare wapenen en gereedschappen: wij kregen die echter
niet voordat wij hun wat in ruil hadden gegeven. Zij hadden
het liefst tabak, geweren, kruit, messen enz. daarvoor
in de plaats.
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het daglicht het prachtige kleurenspel van hun geleiachtig lichaam vertoonen, hetwelk zoo teeder is dat
men het, helaas, op geene wijze hoegenaamd in verzamelingen kan bewaren.
Het sterkste licht geeft een zee dier dat met voile
recht den naam van Pyrosoma, vnrig lichaam, vuurlijf,
draagt. Het behoort tot de koplooze weekdieren, Acephala,
tot de tunicaten of zeescheden, en heeft den vorm van
een hollen, 15 tot 20 centimeter langen kegel, die uit
tallooze, kringsgewijs gerangschikte dieren bestaat, zoodat zulk een kegel eerder eene groep van individuen, een
samengesteld dier, geheeten moet worden. De lichtkracht
bevindt zich binnen in elk diertje, in een roodachtig bruin
lichaampje. Een reiziger verhaalt dat hij in zijn donkere
hut op het schip, bij het licht van zes tot acht pyrosomen, goed kon lezen. Zij leven in de Middelandsche en
in vele andere, doch niet in noordelijke zeeen. Maar in
dezen laat een diertje zoo groot als een speldeknop, zijn
licht schijnen, de Mammciria scintillans, dat
in legioenen de zee
bewoont, en 't welk
wij hiernevens vergroot zien afgebeeld.
Er is bij deze diertjes , alsmede bij de
meeste andere lichtgevende dieren der zee,
eene schommeling van
het water noodig om
het licht, als het ware,
uit te lokken, waardoor
het verklaard wordt
dat het zog of kielwater van een schip
en de golven der branding vooral het lichten

Mammaria

dekt men zelfs door de sterkste vergrooting geen dieren
in het lichtende water, en toch overal waar de golf
tegen een hard lichaam aanklotst en schuimend breekt,
overal waar het water geschud wordt, glimt een lichtje
op als een kleine bliksemstraal. De reden daarvan ligt
dan waarschijnlijk in rottende vezeltjes van gestorvene
weekdieren die in menigte in het water ronddrijven. Als
men lichtend water door een fijn weefsel filtreert, dan
worden die vezeltjes en vliesjes als lichtende stipjes
afgescheiden."
Ook in het plantenrijk vinden wij verlichters van de
duistere wateren, namelijk onder de laagste vormen der
wieren, die bijna de eenige vertegenwoordigers van het
plantenrijk in de zee zijn. Meyen vond, over eene groote
uitgestrektheid, de zee lichtend door Oscillaria phosphorea.
De buitengewoon fijne celdraadjes waren stervormig tot
groepjes , zoo groot als mosterdzaadjes, verbonden.
Het lichten der zee wordt vooral in warme, stille
naehten waargenomen,
omdat die schepseltjes
die zoo gemakkelijk te
vernietigen zijn, wanneer de storm heerscht
de stille rust der beschermende diepte opzoeken. Yon Humboldt
zag tusschen de keerkringen, vooral bij eene
bewolkte, zoele lucht
en bij een naderend
onweder, de zee het
sterkst lichten. In de
Noordzee vertoont zich
dat tooverachtige verschijnsel het krachtigst
op heldere, stille herfstscintillans.
avonden.

Overigens schijnt het of noch de warmtegraad, noch
bevorderen. Boven dien schijnt het lichten bij vele dieren
de geographische breedte een belangrijken invloed op het
een willekeurige handeling te zijn.
Tot de lichtdieren der zee behooren ook eenige schaal- lichten der zee oefenen, daar men het even zoo goed
dieren en zelfs sommige visschen. De sterkste lichtgever bij groote koude als bij warm weder gezien heeft. Slechts
onder de visschen is een haai, de Squalus fulgens. Invan de hoogste poolstreken is ons geen lichten der zee
een donker vertrek gebracht, straalde er van zijne ge- bekend.
heele buikvlakte een groenachtige phosphorusglans uit,
die aan het juist niet schoone dier een verschrikkelijk
voorkomen gaf.
DE GROOTTE EN HET GEWICHT VAN DE ZON
EN VAN DE AARDE.
Dat rottende lichamen, niet die van deze lichtgevende
dieren alleen, maar ook van anders nietlichtenden , zoo
Als de grootte van de aarde voorgesteld wordt door
als van visschen, phosphorisch licht ontwikkelen, hebben
een
tarwekorrel, dan is de grootte van de zon gelijk aan
wij reeds vermeld; en daar er in zulke rottende massa's
stellig dikwijls phosphorus bevat is, laat het zich be- 14 decaliter tarwe.
De zon weegt 2 096 000 000 000 000 000 000 000 000
grijpen dat het daarmede vervulde water moet lichten,
ton
van 1000 kilogram elk.
als het door de branding of door de raderen van eene
De
aarde weegt slechts 5 875 000 000 000 000 000 000
stoomboot geschommeld wordt, terwijl stilstaand water
ton.
zoo iets niet doet. Yon Humboldt zegt: "Somtijds ont-
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Als men iemand die nooit een ijsvogel gezien heeft,
een beschrijving zou geven van dezen vogel, en men hem
zeide, zooals de waarheid is, het is een vogel met een
dikken kop, een zeer grooten snavel en korte vleugels ,
staart en pooten, zou hij niet denken dat de ijsvogel
zoo niet de schoonste dan toch zeker een van de schoonsten van onze inlandsche vogels is. Met door zijn vorm,
maar door zijn kleuren is hij dat. Immers de buik en
teugels van den ijsvogel zijn roestkleurig; de keel en
eene groote vlek achter de oorstreek rosachtig wit. De

weder boven. Loopen kan hij bijna niet, en hij slaapt
in holten en spleten van den grond.
Yolgens prof. Schlegel nestelt de ijsvogel in holten,
die hij met behulp van bek en pooten in den weeken
grond der oevers graaft. Die holten hebben soms een
meter lengte, en loopen van achteren wijd uit; het wijfje
legt daarin op den blooten grond hare acht tot elf ronde
witte eieren. Gould heeft evenwel een welgevormd nest
door een ijsvogel zien maken. Het was zoo groot als
een klein tafelbord, en gemaakt van vischbeenderen;
het woog 700 grein. In den korten tijd van 22 dagen
was die massa graten door de beide ijsvogels, mannetje
en wijfje, bijeen gebracht.
De ijsvogel is zeer gulzig. Soms wordt hij wel eens

T)e ijsvogel.

pooten zijn rood; de bek is aan den wortel zwart, en
aan de onderkaak rood. De schedel, nek en knevels
zijn groen. De rug is in het midden metaalblauw, de
vleugels en staartpennen zijn donkerblauw met lichtblauwe
stippen op de vleugeldekvederen.
De gewone ijsvogel, Alcedo ispida, op het bovenstaande plaatje visschende en op een rietstengel gezeten afgebeeld, bewoont de gematigde gedeelten van
Europa, Azie en Noord-Afrika. In ons vaderland wordt
hij niet alle jaren in grooten getale waargenomen, soms
echter, vooral in den winter aan wekken in het ijs,
veelvuldig. Hij leeft van kleine visschen, die hij, aan
den oever op een boomtak, een paal of steen enz. gezeten, beloert; zoodra hij een visch ziet, ploft hij in
het water, en komt veelal met de vangst in den bek
1871.

voor zijn gulzigheid gestraft. Wood verhaalt het volgende:
"Een ijsvogel had een gewonen grundel, Cottus gobio,
gegrepen, en toen hij trachtte den visch door te slikken, bleef de breede kop hem in de keel steken, en
deed den vogel stikken." Zulke gevallen zijn er verscheidene bekend, doch een, door Quetett opgeteekend,
is merkwaardig genoeg om hier verhaald te worden. Genoemde heer zat op eene zandbank in zekere rivier waarnemingen te doen over de insekten, vogels, visschen
enz., die zich daar in menigte bevonden, toen een
vreemd blauw ding dat op het water dreef, zijne aandacht trok. Het voorwerp leefde, want het spartelde
hevig in het water. Naderbij komende, bleek het dat
het een ijsvogel was, uit wiens bek cle staart en een
gedeelte van een visch hing. De pogingen van den be22
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angsten vogel werden hoe langer hoe zwakker, en zouden weldra met het stikken van den vogel geeindigd
zijn, toen een snoek zijn hreeden neus boven den waterspiegel uit stak, beiden, ijsvogel en visch, greep, en
in de diepte verdween.
Bovengenoemde schrijver, Wood, zegt dat de ijsvogel
niet zeer schuw is, en spoedig aan den mensch gewent.
Tot een bewijs daarvan verhaalt hij het volgende: "Een
jong mensch stond te visschen aan den oever van een
riviertje, en ving, wat hengelvisschers wel eens meer
gebeurt, een zeer klein vischje in plaats van den grooten snoek, waarop hij hoopte. Hij maakte de onbeteekenende vangst van den hoek los, en wierp haar weg,
met plan om haar weder in het water te werpen. Doch
hij smeet het vischje verder dan hij bedoelde; het kwam
te land op een zandbank. Oogenblikkelijk werd het gegrepen door een ijsvogel die onverwacht uit een kreupelboschje te voorschijn kwam. De hengelaar hield vol, en
wierp alle kleine vischjes die hij vervolgens ving, op
de zandbank, en telkens kwam de ijsvogel, en at hen
op. Niettegenstaande hij telkens de vischjes al dichter
en dichter bij den hengelaar moest grijpen, werd hij
evenwel in korten tijd zoo onbevreesd, dat hij hem tot
op een meter afstands naderde. Nadat dit spel zoo eenigen
tijd geduurd had, kwam de jongeling op den inval om
elk vischje, dat hij den vogel toewierp, vergezeld te
doen gaan van zekeren schreeuw; in zeer korten tijd
verstond de vogel dat geluid, en verscheen zoodra hij
geroepen werd. Die vreemde vriendschap duurde ongeveer drie jaar lang. Doch hoe gewend de ijsvogel ook
aan zijn vriend was geworden, hij wilde toch nooit een
vischje uit de hand aannemen.
Iemand vond eens drie jonge ijsvogels op een boomtak zitten, die door een of ander toeval hunne ouders
verloren hadden. Uit medelijden met de arme diertjes
voederde hij hen met wormen, kleine vischjes enz. Na
eenige dagen stierven er echter twee, doch de derde
bleef in het leven, werd groot, bleef steeds in de nabijheid van het huis van zijn opvoeder, en ontving dagelijks zijn voedsel. Na verloop van een jaar zocht hij een
wijfje, en werd cle grondvester van eene familie op de
wijze der ijsvogels. Maar weldra ontdekte hij dat het
veel gemakkelijker was het voedsel voor zich zelven en
zijne hongerige jongen uit de handen van zijn vriend te
ontvangen, dan zelf tijd en moeite te verspillen om aan
den kost te komen, zoodat hij nu dubbele, ja driedubbele portien kwam vragen, die hem ook getrouwelijk
gegeven werden."
Ook is, volgens Wood, de ijsvogel gevoelig voor muziek:
in een kamer die over een rivier uitzag, waarop nu
en dan ijsvogels gezien werden, plaatste men een orgel,
en speelde er op. Werden er ernstige of geestelijke liederen gespeeld, dan verschenen er terstond ijsvogels op
den oever, en bleven, als verrukt door de muziek, onbewegelijk zitten. Yroolijke en levendige airs schenen hen

echter onaangenaam te zijn, zooals uit vele waarnemingen bleek.

EEN UITSTAPJE NAAR HET NOORDEN.
(Vcrvolg van biz. 167).

Wij hadden nu Juni. Sedert wij hier kruisten, waren
er groote veranderingen voorgevallen; wij hadden prachtig
weer, op het land smolt de sneeuw, het dal werd groen,
en groote zwermen muggen speelden in den zonneschijn.
Ook in Siberie was de lente gekomen. Uit de zee waren
de ijsschotsen bijna geheel verdwenen, en met haar de
walrussen en zeehonden : zij alien hadden een ander
kwartier opgezocht. Yele schepen waren reeds vertrokken,
en ook wij maakten ons gereed om weg te gaan. Wij
stevenden Kaap Navarin voorbij, gingen dwars door de
baai van Anadyr, en zoo de Beringstraat in. Groote
vluchten eendvogels trokken heen en weer, en leverden
ons menig smakelijk gerecht. Wij voeren voorbij klippen,
romantische fjorden en groene dalen. Er waren vele door
Tsjoektsjen bewoonde dorpen, overal heerschte leven.
Weldra vertoonden zich voor ons oog aan de rechterhand de rotspilaren van de Diomeden, links zagen wij
geheel in de verte Kaap-Ost. Somber en duister ligt
daar de eenzame bergkolossus. Hoe levenclig kwam mij
Chamisso's verhaal voor den geest, die voor een halve
eeuw op deze zelfde plaats met de Kaap in het gezicht,
zijn hoop om de IJszee te zien moest opgeven, omdat
de kapitein van den "Roerik" het niet wagen durfde om
verder te gaan.
Hoe meer wij naar het noorden gingen, hoe minder
ijs wij zagen: soms zagen wij nog een enkele ijsschots
die verlaten in het water omdreef. Wij vingen hier veel
walvisschen, en hadden het zoo druk daarmee dat wij
nauwelijks in de twee dagen vier uren konden slapen.
Het weer was ook mooi en er was weinig wind, somtijds sneeuwde het wel, maar het meest echter hinderde
ons de mist. Opmerkelijk was de invloed daarvan op de
manschappen. Eenigen werden somber, anderen teeder,
maar de meesten werden kwaad, en een aanhoudende
mist was de oorzaak van allerhande kibbelarijen.
Tot nu toe waren wij altijd gelukkig op de jacht
geweest, want wij hadden reeds menig vat met traan
gevuld, en balein in groote hoopen opgestapeld. E&ns
echter was het blaadje omgekeerd. Niet ver van ons
schip zagen wij een walvisch. Wij lieten vier booten te
water, maar nauwelijks had de eerste den walvisch bereikt,
of deze sloeg met zijn staart de boot om , en menschen
en gereedschappen lagen in het water. Een vreeselijk
gegil en geroep volgde; zij werden echter alien opgevischt, en door 6en van de andere booten naar boord
geroeid. De twee overgeblevene booten zetten nu de jacht
voort. Den eersten officier gelukte het den walvisch door
een schot doodelijk te verwonden, doch v66r dat hij bui-
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ten bereik van het woedende dier kon komen, sloeg het
met zijn staart den in de boot staanden harpoenier, die
dood en verpletterd als een kogel in de lucht vloog.
Bijna op het zelfde oogenblik deed hij een tweeden slag,
en verbrijzelde daarmede de boot. De manschappen vielen
wel in het ijskoude water, maar werden gelukkig alien
gered. Bij dit alles hadden wij nog niets gewonnen, want
de oorzaak daarvan (de walvisch) was als een steen gezonken, 6en man was gedood, eenigen verwond, en twee
booten verbrijzeld. Naderhand hoorden wij dat een ander
schip de bovengekomene walvisch opgevischt, en er nog
honderd en vijftig vaten traan van had gekregen.
(Wordt vervolgd.)

DE GEWONE

PANTSERHAGEDIS.

land kent men haar onder den naam van sjeltopoezik.
Later is zij in vele streken van het zuiden van Europa
aangetroffen, in Hongarije, Dalmatie, in de Morea, en
ook in het zuiden van Siberie, en het noorden van Afrika.
Het liefst schijnt zij zich in grasrijke en met houtgewas begroeide streken op te houden. Zij is zoo vreesachtig, dat zij bij het geringste gevaar de vlucht neemt,
en in een oogenblik onzichtbaar wordt. De Grieken vreezen haar overigens ook volstrekt niet, en weten dat zij
niet eens gevoelig kan bijten: zij brachten den natuurkundigen der fransche expeditie naar de Morea vele
levende pantserhagedissen, die volkomen onschuldige
dieren waren, en in de gevangenschap tot zekere hoogte
tam werden.

JOB.

De zoogenoemde korttongigen, waartoe de pantserDr. Kurtz zegt in zijn Lehrbuch der Heil. Geschichte
hagedis, Pseudojnis serpentinus, behoort, zijn hagedis-het volgende ten opzichte van het boek Job.
aclitige dieren, die den overgang van dezen tot de slangen
Het boek Job beproeft eene vraag op te lossen die
vormen. Wie zonder eene goede kennis van zekere uit wen- nauw samenhangt met het godsdienstige leven, namelijk
dige, maar bestendige kenmerken der slangen, deze hagedis hoe het lijden van den vrome te rijmen is met Gods
bescliouwt, zal geen oogenblik aarzelen haar tot de slan- rechtvaardigheid ? Bekleedt het wat den vorm betreft eene
gen te rekenen. Maar al is hare gedaante en wijze van eerste plaats onder de dichterlijke voortbrengselen der
zich te bewegen ook geheel aan die der slangen gelijk, oudheid, door de degelijke wijze waarop het handelt
de bewegelijke oogleden die de laatsten steeds ontbre- over het netelige vraagstuk omtrent den samenhang tusken, en het zichtbare oor doen toch de hagedis erkennen, schen zonde en ellende, zal het zich te alien tijde handterwijl men door ontleding van het lichaam gemakkelijk de haven onder de belangrijkste godsdienstig-wijsgeerige geschouder- en bekkenbeenderen kan aantoonen. Ook de schriften. De dichter knoopt zijne beschouwingen aan
toestand van den schedel laat in dezen geen twijfel wat de overlevering verhaalt omtrent de vele ongelukover. Zelfs de huidbekleeding is anders als die der ken die samenliepen om een vroom herdervorst, Job
slangen, de schubben zijn hard en glimmend, en die van geheeten, van het toppunt van voorspoed en aanzien
den rug verbeenen met den tijd volkomen: zij staan eensklaps tot het laagste peil van jammer en ellende te
niet als bij de slangen in lange spiralen, maar in rechte doen zinken.
rijen, waarvan men op den rug en de zijden 16 en
Het geschrift bestaat uit drie deelen, een proloog of
aan den buik 10 telt.
inleiding, een dialoog of samenspraak, en een epiloog of
Yolgens de beschrijving van Bonaparte is de pantser- besluit. Die proloog en epiloog, aan de overlevering onthagedis van boven kastanjebruin, aan de zijden en buik leend en in proza geschreven, zijn slechts inkleeding
grijsachtig wit, aan kop en hals groenachtig. Naast de van de kern van het geschrift, den dialoog, waar het
aarsopening vindt men in plaats van pooten twee korte, vraagstuk, dat de schrijver zich stelt, door dezen in
beschubde, onverdeelde of ftauw gespletene stompjes, verzen behandeld wordt.
die echter niet tot loopen of kruipen dienen, want de
Sommige uitleggers meenen dat het boek geschreven
pantserhagedis glijdt als een slang, en wel vrij vlug is ten tijde van Mozes of vroeger nog, en enkelen houden
over den grond. Gelijk bij de meeste hagedissen is de Mozes zelven voor den schrijver. Men kwam tot die meebek niet zeer groot, en derhalve kan zij ook slechts kleine ning door het patriarchale waas dat er over ligt, en
dieren, insekten, wormen, kleinere hagedissen enz. ver- omdat er volstrekt geen melding gemaakt wordt noch
slinden. Op beide kaken en het verhemelte vindt men van Israels geschiedenis, noch van de wet. Dit is evenstompe tanden, die op de kiezen van sommige zoogdie- wel alleen een gevolg van het groote talent des dichren gelijken. De lengte van het geheele dier is soms ters die de zeldzame gave bezat om zich geheel te
1 meter en meer.
verplaatsen in het tijdperk waarin hij zijn held deed optreDoor Pallas werd de pantserhagedis aan de Wolga den. De taal en de veelzijdige ontwikkeling van den schrijontdekt, en ook in de steppen van Koeman en Naryn, ver , zijne bekendheid met het buitenland, de vorm en
aan de rivieren Nereck en Sarpa gevonden, en onder den inhoud zijner poezie — alles wijst heen naar den tijd van
naam van de hagedis zonder pooten, Lacerta Israels grootsten letterkundigen bloei, naar den tijd van
apoda, het eerst beschreven. In het zuiden van Rusof kort na Salomo. Evenwel zijn er eenige zeer gegronde
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bedenkingen, waardoor andere uitleggers bewogen worden
aan liet boek een veel lateren oorsprong toe te schrijven.
De inhoud van het boek komt neer op het volgende:
Job, een herdervorst in het land Uz, is rijk gezegend

zelfgenoegzaainheid en eigengerechtigheid. Aan den Satan wordt toegestaan Job tot het uiterste te doen lijden , waarop deze zijne kinderen en zijne schatten verliest, en aangetast wordt door de vreeselijke elephantia-

Job op den mesthoop.

van den Heer, en zeer gezien bij de menschen. De Satan tracht zijn vroomheid verdacht te maken bij God,
die hem hierop beproeft, om zoo den aanklager te overtuigen van zijn ongelijk , en tevens Job te lonteren van
wat hem bij zijn voorspoed nog aankleefde van zelfzucht,

sis. Onder dat alles echter blijft de vrome getuigen: De
Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen, de naam
des Heeren zij geloofd! en: Zouden wij het goede van
God ontvangen en het kwade niet ontvangen?
In dien treurigen toestand ontvangt hij het bezoek

173

van drie zijner vrienden, Eliphas, Bildad en Zophar,
die, gekomen om hem woorden van opbeuring toe te
spreken, echter verstommen op den aanblik van zooveel
jammer. Na zeven dagen pijnlijk zwijgen, vervloekt Job
den dag zijner geboorte. Zijne vrienden komen daartegen

op, en beschuldigen hem van geheime zonde en huichelarij, en schrijven daaraan zijne bezoekingen toe. Job
antwoordt op die onrechtvaardige aanklacht, en geeft, al
verm eet hij zich soms een te stout oordeel over Gods
leidingen, telkens de bewijzen van een vroom gemoed
en van een innig vertrouwen op den Heer.

Nadat de drie sprekers door Job tot zwijgen gebracht
zijn, treedt een vierde, Elihu, die tot hiertoe geen deel
aan het gesprek genomen heeft, op. Hij verwijt de drie
anderen, dat zij den Heer onhandig verdedigd, en Job
onrechtvaardig beschuldigd hebben; den laatste brengt

hij evenwel onder 't oog, dat hij zich tegenover God
verkeerdelijk voor rein en schuldeloos gehouden heeft.
Hem legt de schrijver de oplossing van het raadsel in*
den mond: het lijden der godvruchtigen is niet alleen
een uiting van den toorn Gods, maar veeleer van zijne
tuchtende en reinigende genade, waardoor Hij hen wil
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terug brengen van minder grove, maar daarom niet minder diep wortelende zonden.
Nadat Elihu uitgesproken heeft, verschijnt de Heer
zelf om Jobs demoediging, die met Hem rechten wilde,
te voltooien. De arme zondaar verstomt voor de eerste
vragen, welke oprijzen, waar men den blik om zich
slaat op het rijk der natuur; hoeveel te minder voegt
het hem dus de wonderbare wegen van Gods gerechtigheid en genade met de stervelingen te beoordeelen? Job
verootmoedigt zich, en geeft zich zelven alle schuld. De
Heer bestraft de onverstandige vrienden , en rechtvaardigt
den onschuldigen Job tegen hunne aantijgingen, herstelt
hem in eere, en geeft hem in dubbele mate terug wat
hij verloren heeft.

DE SNELHEID VAN ONZE GEWAARWORD1NGEN

EN

VAN ONZEN WIL.

"Zoo snel als de gedachte" is een uitdrukking die
wij gebruiken om iets te kennen te geven wat zeer schielijk, bijna plotseling gebeurt. 't Schijnt wel vermetel, te
twijfelen aan de juistheid van die uitdrukking, 't schijnt
wel dwaas niet te gelooven aan de gepastheid van dat
overoude gezegde. En toch zullen wij in dit opstel zien
dat er wel wat af te dingen valt op die snelheid van
onze gedachten, en dat er wel dingen zijn die zich veel
sneller bewegen dan onze gedachten, sneller dan onze
gewaarwordingen tot bewustzijn komen, sneller dan onze
wil werkt op onze organen.
Iedereen weet of ten minste kan weten dat er ook
tot denken tijd noodig is; dat wij niet twee dingen te
gelijk kunnen doen; dat wie alles in eens wil doen,
niets uitvoert; dat wij niet eens op twee gewaarwordingen gelijktijdig onze onverdeelde aandacht kunnen vestigen; dat het ons bijna niet mogelijk is gelijktijdig ingespannen te denken en eene tot een bepaald doel dienende
beweging te doen. Integendeel, al die dingen, al die
werkingen en uitingen van ons gewaarworden, ons willen en ons denken geschieden na elkander, en als twee
dingen na elkander gebeuren moet er voor elk zekere
tijd noodig zijn, of moeten zij zekeren tijd duren. Wij
kunnen dus als waarschijnlijk, ja zelfs als zeker aannemen dat wij tot het denken, gelijk voor elke werkzaamheid van den geest, tijd noodig hebben, en als dit zoo
is, komt bij ons de vraag op: kunnen wij dien tijd meten ?
En zeker zullen wij op die vraag toestemmend moeten
antwoorden als wij bedenken dat wij reeds andere dingen, die schijnbaar nog moeielijker te meten zijn, kunnen meten, bij voorbeeld de snelheid van het licht. Immers, het behoort tot de moeielijkste dingen voor onzen
geest ons het licht voor te stellen als een beweging.
want al onze aardsche toestanden en verhoudingen geven
ons geen punt van uitgang om ons van zijn verloop een
voorstelling te geven, en toch weten wij tegenwoordig

dat het licht van de maan 1 seconde, dat van de zon
ongeveer 8 minuten, en dat van vele vaste sterren evenveel jaren en meer noodig heeft om van die hemellichamen tot ons oog te komen.
Als wij zien hoe tegenwoordig elke schooljongen in
staat is den tijd te meten en te verdeelen; als wij zien
hoe ons maatschappelijk leven steunt op een nauwkeurige verdeeling van den tijd; als wij nagaan hoe tegenwoordig onze groote middelen van verkeer, spoorwegen
en telegrafen, nauwelijks anders als bij minuten rekenen,
en daardoor de nauwkeurige verdeeling van den tijd aantoonen, dan kunnen wij ons bijna niet voorstellen hoe
het geweest moet zijn toen wij nog zulk een nauwkeurige tijdsverdeeling niet kenden. Wij herinneren ons onze
kinderjaren, toen wij, noch om uren noch om minuten
denkende, onzen geheelen levensloop naar dag en nacht
en naar groote feestdagen, verjaardagen, St. Nikolaasdag, enz. verdeelden. Wij kunnen ons bijna niet verbeelden dat er nog menschen zijn hier en daar op het
land, die geen andere tijdmaat hebben als het slaan van
de klok op den kerktoren van hun dorp, en die hun verjaardagen nog bepalen naar het aardappelrooien of het
slachten. En wie denkt tegenwoordig, als hij een horloge
of een almanak ziet, hoeveel duizende jaren van studie
en sterrekundige waarnemingen er noodig geweest zijn om
beiden te maken tot hetgeen zij nu zijn! Wie denkt er aan
dat een almanak op een paar kleine bladzijden gedrukt, en
die voor een paar centen te koop is, de grootste uitkomst
van de menschelijke nasporing en beschouwing bevat?
Wie zou door het zien van die uitkomsten der astronomische wetenschap vermoeden dat de nauwkeurige rnetingen en berekeningen der sterrekundigen de grondslag
zijn van de metingen van onze geestelijke werkzaamheden, van de snelheid van onze gedachten, van onze
gewaarwordingen, van onzen wil?
Laat ons zien hoe men die zielswerkzaamheden meet.
Yooraf echter moeten wij zien hoe onze ziel werkt.
Alle werkzaamheid van onzen geest is gegrondvest op
ons gewaarworden en op onzen wil. Onze gewaarwordingen zijn de bron van alle ondervinding , door haar erkennen wij de dingen buiten ons, zij verschaffen ons de
grondstof voor al ons denken. Want hoe zelfstandig ons
denken ook schijnbaar gebeurt, toch is het ten slotte
gegrond op hetgeen wij, zoo niet onmiddellijk vooraf,
toch in elk geval vroeger eens gezien, gehoord, gevoeld
hebben. Alle voor het denken noodzakelijke voorstellingen zijn deels onmiddellijk voortgekomen uit de zinnelijke aanschouwing, of, bij voorbeeld de voorstellingen
van tijd en ruimte, uit haar afgeleid. De door onze ondervinding gelouterde wil bepaalt en regelt ons doen en
laten. Gelijk echter de zinnelijke waarneming die alle
denken veroorzaakt slechts een proces is in onze gewaarwordende zenuwen , is alle wilsuiting die onze zedelijke
en geestelijke ontwikkeling kenmerkt, in de eerste plaats
een beweging met een bepaald doel. Want zelfs als wij
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door den wil de richting van onze zinnelijke waarneming
en dus onzen gedachtengang bepalen, geschiedt dit toch
werkelijk door de beweging van de daarbij werkzame
organen. Wij richten ons oog op de dingen die wij zien,
ons oor naar die wij hooren, wij brengen onze hand naar
de dingen die wij willen voelen. Doch hoewel zoowel het
gewaarworden als het willen slechts mogelijk zijn door
de werking van onze gewaarwordings- en bewegingszenuwen, de dagelijksche ondervinding leert ook dat die
werkingen in de zenuwen alleen toch nog niet het willen
en het gewaarworden zelve zijn.
Yan de tallooze indrukken die bestendig ons oog en
oor treffen, worden betrekkelijk slechts weinigen tot werkelijke voorwerpen van onze waarneming. Allen prikkelen
onze zenuwen, maar slechts weinigen komen tot ons bewustzijn. En hoeveel van de tallooze en mogelijke bewegingen die wij in het leven uitvoeren, worden werkelijk
willens en wetens uitgevoerd? Ook de blinde is dikwijls
nog volkomen in staat om gezichtsvoorstellingen uit zijn
geheugen te voorschijn te roepen, terwijl de verlamde,
hoe krachtig zijn wil ook mag zijn, zich niet in staat
gevoelt die door de eene of andere beweging te uiten.
Dit alles bewijst ontwijfelbaar dat wij bij deze werkingen van onzen geest wel onderscheid moeten maken tusschen het eenvoudige proces in de zenuwen, en datgene 't welk dit eerst tot een werkelijke gewaarwording
maakt, en de werking van onzen wil moeten onderscheiden van zijn overbrenging door de zenuwen op onze bewegingsorganen : hetzij dat de wil zonder aanleiding van
buiten of wel eerst door een voorafgegane zinnelijke
waarneming in werking treedt, in elk geval zijn de zenuwen
de middelen zoowel tot het gewaarworden als tot het
willen.
De vraag die wij nu moeten doen, is deze: is het
tijdsverloop tusschen den indruk en de gewaarwording,
tusschen het willen en de wilsuiting, te meten? Laat
het zich aantoonen dat ook de opwekking tot willen
door een ons bewuste gewaarwording een meetbaren tijd
duurt ? Is dit mogelijk, dan ontstaat er bij ons de volgende eenvoudige gedachtenreeks: ik voel dat op deze
of gene plaats mijn lichaam door een voorwerp van dezen
of genen aard geprikkeld wordt, ik wil, als teeken dat
ik die prikkeling aan dat bepaalde deel van mijn lichaam
voel, een vooraf bepaalde beweging uitvoeren.
Op het eerste gezicht schijnt dit evenwel onmogelijk.
De aanraking van mijn huid en het tot mijn bewustzijn
komen van die prikkeling, het willen en het handelen,
gebeuren schijnbaar zoo te gelijk, dat een meting van
den tijd tusschen het begin en het einde van beiden onmogelijk schijnt. Reeds in de vorige eeuw evenwel twijfelden de physiologen niet aan de mogelijkheid van zulk
een meting: slechts de rechte wijze om haar te doen
moest nog gevonden worden. Als men zeer groote snelheden moet meten , doet men goed zeer groote afstanden
in acht te nemen, of, als dat niet mogelijk is, een reeks

175

van snel op elkander volgende bewegingen naar den tijd
te bepalen, om daaruit den duur van elke beweging
afzonderlijk af te leiden. Om bij voorbeeld den tijd te
leeren kennen die elke hamerslag in een ijzerpletterij
noodig heeft, tel ik de slagen die in een minuut gedaan
worden, en dan weet ik, als zij bij voorbeeld 60 zijn,
dat elke afzonderlijke slag een seconde duurt. Zoo handelde reeds een physioloog van de vorige eeuw, Boissier,
om de vraag naar de snelheid van onze spierbewegingen
te beantwoorden. Hij zei: "om te weten hoeveel tijd ik
noodig heb om willekeurig een mijner ledematen te bewegen, zie ik hoe dikwijls ik haar in een seconde in
staat ben te bewegen, en dan volgt daaruit de tijd
voor elke afzonderlijke beweging." Hij zag dat hij zijn
voorarm 8 maal in een seconde tot zekere bepaalde hoogte
kon opheffen, en bevond dus, daar er tusschen twee opheffingen zeker een even lange daling kwam, dat elke
opheffing ongeveer 7,G seconde duurde.
Een andere pliysioloog, Uffenbach, berekende uit de
snelheid van een engelsch renpaard dat elke gedurende
den ren noodige spierbeweging Vio seconde duurde.
Op de zelfde wijs berekende Haller uit de snelheid
waarmede een looper een bepaalden afstand aflegde, den
tijd die voor de daartoe dienstige spierbewegingen noodig is. Hij vond dat bij twee door hem waargenomene
loopers elke spierbeweging slechts Vsao seconde duurde.
Op een andere wijs trachtte hij te bepalen hoeveel letters hij binnen een seconde hardop kon lezen. Daar er
nu tot de vorming van een klank een beweging, en tot
aan de vorming van een volgende een rustpunt noodig
is, vond hij dat elke letter ongeveer \/50 seconde duurt,
daar hij bevond dat hij gemakkelijk 1500 letters ineen
minuut kon noemen.
Als wij die opgaven wat nauwkeuriger bezien, blijkt
het ons echter dat zij ons wel het bewijs geven dat elk
van onze willekeurige bewegingen zekeren meetbaren tijd
noodig heeft, maar dat zij ons niet leeren hoeveel tijd
er toe noodig is dat onze geest zijn wil aan onze bewegingstoestellen mededeelt. Wij meten hier eenvoudig,
en nog daarenboven onder niet volkomen juiste voorwaarden, wilsopwekking en wilsuiting bijeen. Bedenken
wij verder dat in die beschouwing van Haller de lengte
van de zenuwbanen waarvan onze wil zich bedient, in 't
geheel niet in acht genomen werd, terwijl dezen evenwel zeer onderscheiden zijn naar dat wij de spieren van
onze beenen, armen of mond in werking stellen. Bedenken wij dat de lezer eer hij de letters uitspreekt, hen
moet zien, en het nog in 't geheel niet uitgemaakt is
of het zien op zich zelf niet eenigen tijd noodig heeft,
dan blijkt daaruit dat die genoemde proeven niet voldoende waren, om een antwoord te geven op de vraag
naar de snelheid wraarmede onze wil in staat is zich te
uiten.
Iedereen weet door eigen ondervinding dat men minder tijd noodig heeft om zonder elk woord uit te spre„
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ken een boek te doorloopen, dan als men het hardop
leest. Dit wordt ten deele daardoor verklaard dat wij bij
het niet lnid lezen veel onnauwkeuriger te werk gaan,
dat wij meer dan een woord nauwelijks zien, maar het
uit den samenhang raden. Maar ook zelfs als men met
de grootste nauwkeurigheid leest, zooals een corrector
een drukproef, en alzoo elk woord beschouwt of het goed
gcschreven is en wat het beteekent, kan men toch bij
eenige oefening sneller stil dan hardop lezen. Ik heb ,
om dit te beproeven, van een zeer verstaanbare, maar
tot dien tijd door mij niet gekende verhandeling, die
mij noch wegens haar inhoud, noch wegens de wijze
waarop zij gezet was, de geringste moeite veroorzaakte,
de eene bladzijde na de andere beurtelings stil en hardop
gelezen, en nauwkeurig het getal seconden opgeteekend
dat ik voor elke bladzijde noodig had. Dooreengenomen
stonden er op elke bladzijde 1350 letters.
Tot het hardop lezen had ik dooreengenomen 5 seconden meer voor elke bladzijde noodig, alzoo voor elke
letter 7a ?0 seconde. De tijd echter dien ik meer noodig
heb om hardop te lezen, wordt verbruikt doordat ik,
door het zien van de woorden geprikkeld, mijn spraakorganen in beweging breng. Aanzien moet ik de letters
bij stil lezen zoowel als bij hardop lezen. Ik krijg in die
5 seconden alzoo slechts den tijd die voor de mechanische verrichting van het hardop lezen te berekenen is.
Haller had naar zijn berekening Vso seconde voor elke
letter gevonden, de zooeven gegevene eischt slechts 72?
seconde. Maar ook deze beschouwing is nog volkomen
onbruikbaar, wijl men met recht kan teg en werpen dat
er in elk geval tot gaan, loopen, spreken enz. tijd noodig is, maar daarmede nog niet bewezen is dat ook
onze wil aan tijd is onderworpen.
Nadat de physiologen zich sedert den tijd van Haller
weinig met de bovengenoemde vraag bezig hadden gehouden, werd zij in 't eerst van onze eeuw weder op
het tapijt gebracht door Nicolai, direkteur van de sterrewacht te Mannheim, op de vergadering van natuurvorschers te Heidelberg. Deze geleerde, en reeds vo6r hem
ook Bessel, had namelijk bevonden dat zekere astronomische bepalingen van verschillende, overigens zeer bevoegde waarnemers, zeer verschillend uitvielen als zij
gelijktijdig oog en oor moesten gebruiken. Men is het
thans vrij algemeen eens met de meening van Bessel,
dat dit verschil ontstond door dat men strikt genomen
nooit gelijktijdig twee verschillende zinnelijke waarnemingen kan doen.
Nicolai gaf evenwel een geheel andere verklaring.
Dat verschil ontstond zegt hij door de verschillende
snelheid waarmede gezichts- en gehoorsindrukken tot ons
bewustzijn komen, en daaruit volgt dat de wisselwerking tusschen zintuigen en bewustzijn niet volkomen gelijktijdig of oogenblikkelijk is. Want als van twee dingen
het eene sneller dan het andere gebeurt, moet toch een
daarvan ten minste meetbaar zijn. Wij zullen zien dat,

onverminderd de gegrondheid van de bewering van Bessel
dat men niets te gelijker tijd kan hooren en zien, er
toch ook veel is wat voor het gevoelen van Nicolai
spreekt.
Hoewel de astronomen natuurlijk veel belang stelden
in de beantwoording van de vraag naar de snelheid in
onze zenuwbanen, bleef zij toch langen tijd onbeantwoord, ja zelfs een dertigtal jaren geleden kon de
physioloog Johannes Muller nog zeggen: "Wij zullen
wel nooit het middel bekomen om de snelheid der zenuwwerking te leeren kennen, daar ons de vergelijking
van ontzaglijke afstanden ontbreekt, waaruit die snelheid
berekend kan worden." En toch zou weinige jaren later
een leerling van Muller, Helmholtz, deze vraag, een
van de moeielijksten maar ook belangrijksten van de
geheele physiologie, met de hem eigene genialiteit en
nauwkeurigheid oplossen, en ons bewijzen dat het bewust
worden van een gewaarwording, het overbrengen van onzen
wil op de bewegingstoestellen van ons lichaam, in een
meetbaren tijd gebeurt, en met een snelheid plaats heeft
die veel geringer is dan de bekende snelheid van het
licht, van de electriciteit en zelfs van het geluid, en
niet grooter is dan die van velen onzer machines of
werktuigen.
(Wordt vervolgd.)

ENGELSCH

AARDEWERK.

In oude tijden werd er in Engeland slechts een ruw
en gemeen aardewerk gemaakt, doch omstreeks het laatste gedeelte van de XVIIde eeuw begon de verbetering
die tot het maken van het gewone engelsche aardewerk
geleid heeft. Eerst werd er ontdekt, dat, als men zout
strooide op de in den oven verhitte voorwerpen, zij met
een ruw verglaassel bedekt werden. Toen vestigden twee
broeders, Duitschers, Ellers genaamd, zich in Staffordshire , en ontdekten daar eene laag van uitmuntend leem.
Daarna maakte zekere heer, Astbury genaamd, de opmerking, toen hij eens verkalkte vuursteenen als eene
pap voor de oogen van zijne paarden gebruikte, dat zij
eene schoone, witte, ondoorschijnende stof waren. Hij
voegde hen bij het deeg waarvan hij zijn porcelein maakte, en verschafte dus het laatste noodzakelijke bestanddeel om de kunst te volmaken. De laatste en grootste
verbeteraar echter was Josiah Wedgwood, die als de
zoon van een armen pottebakker geboren was , doch zich
zelf tot welvaart en grootheid verhief door zijn genie en
industrie: hij legde zich zoowel toe op het verbeteren
van den stijl en de versierselen van zijn werk, als op
die van de grondstoffen waaruit het gemaakt werd, en
veranderde zoodoende het karakter van het aardewerk
ten eenen male —- daarom heet zekere soort van engelsch
aardewerk nog altijd Wedgwood-aardewerk.
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heeft tot heden nog geen populairen naam ontvangen. Dit
insekt maakt een menigte aarden cellen, kogelvormig
van gedaante, met een rand rondom de opening, zooals
de bovenstaande afbeelding aantoont. Soms maakt het
Eenigen tijd geleden ontving ik van den knecht van insekt zijn cellen vast op een takje, zooals in de afeen mijner buren, een tabak- en sigarenfabrikant, eenige beelding, maar meestal aan het houtwerk van huizen.
leemen kokertjes die hij gevonden had in een vat tabak, Vooral de lijsten van verandah's worden bij voorkeur met
dat nit Amerika, ik geloof van het eiland Cuba, afkom- geheele rijen van die ronde cellen bedekt, die gebouwd
stig was. Die kokertjes, gemaakt van een geelachtig worden onder het luide gegons van het insekt.
Het lager afgebeelde insekt is de Pelopaeus fistularis,
leem, waren van onderen dicht en van boven open, en
in een of twee daarvan bevond zich een dood insekt, een insekt met een bij afwisseling geel en zwart geringd
een soort van wesp. Op de vraag van den vinder van lijf. Beide insekten zoowel als hun huizen zijn op natuurdie kokertjes, wat het was, en welk dier het was dat lijke grootte afgebeeld.
er in zat, kon ik niet anders antwoorden als dat ik
De eel van den Pelopaeus is grooter dan die van den
hen hield voor de woningen van een soort van wesp. Trypoxylon; ook is er veel meer werk aan, en daarom
't Spreekt van zelf dat ik terstond ging onderzoeken of moet er ook meer tijd aan besteed worden: een week
ik den naam van dat insekt kon opsporen, en of ik ten minste heeft het dier noodig om haar gereed te
tevens iets kon verkrijgen. Het insekt
nemen omtrent de
kneedt langen tijd
levenswijs enz. van
een hoopje leem,
dat dier. In het
maakt er een klein
fraaie werk van den
kogeltje van, kneedt
Rev. J. G. Wood,
het, en rolt het
getiteld
Homes
nogmaals gedurende
without hands, vond
een paar minuten,
ik niet slechts het
en vliegt dan weg
plaatje 't welk hier
met zijn last. Op
nevens staat, maar
de plaats gekomen
ook de volgende bewaar het nest geschrijving die ik hier
bouwd wordt, legt
wil vertalen, omhet die leemballedat het niet ontjes neder op de
mogelijk is dat ook
zelfde wijs als een
anderen zulke leemetselaar de steemen kokers in tabak
nen plaatst om een
vinden, en ook bij
ronden schoorsteen
hen de vraag kan
te metselen, en welopkomen, wat is dat? Uit het bezien van dat plaatje bleek dra krijgt het gebouwtje den vorm van een van onderen
het mij dat mijne leemen kokertjes afgebeeld waren staande gesloten en van boven geopend kokertje.
en liggende op den grond, en dat de maker den wetenAls zijn woning gereed is, gaat het insekt op de
schappelijken naam droeg van Pelopaeus fistularis. Wood jacht om een voorraad van voedsel op te zamelen voor
zegt: uOp het nevens staande plaatje zijn de nesten af- zijn jongen. Daartoe kiest het bij voorkeur kleine spingebeeld van twee insekten, beiden inboorlingen van Zuid nen, en vult daarmede zijn geheele huis. Even als de
Amerika, en beiden tot
orde der hymenopteren be- Trypoxylon maakt ook de Pelopaeus een luid en niet
hoorende. Het bovenste insekt is bij de insektenkenners onaangenaam gegons als hij aan zijn arbeid is."
onder den naam van Try poxy Ion aurifrons bekend, maar
EEN PAAR HUIZENBOUWENDE WESPEN
ZUID AMERIKA-
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LODEWIJK

XIV

EN ZIJN

TIJD.

De monarchie van koning Lodewijk XIV werd in hare gezien zijn. De bewondering bleef bestaan zoolang de gedagen en in de op haar volgenden ten hoogste bewon- schiedenis zich vooral met de grooten en voornamen, met
derd , en in latere dagen veracht. Zij was de eerste regel- de daden der staatkunde en van de oorlogswetenschap
matige vorm van de volstrekte monarchie in Europa, en bezig hield. De verachting werd algemeen toen men de
vertoonde een glans en pracht zooals later nooit meer regeeringsdaden van dien koning vergeleek met de latere
1871.
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denkbeelden van staatkundige vrijheid, van ontwikkeling systematische onderzoekingen van het verledene en het
en welvaart der massa's.
tegenwoordige begonnen, had men zelfs over de uitwenVergeleken evenwel met den tijd die haar onmiddel- dige toestanden der landen, hun grootte en het getal
lijk voorafgegaan was, en met hetgeen vroeger voor de hunner inwoners, de zonderlingste denkbeelden. Toen er
ontwikkeling der menschheid gedaan was, is er geen onder Karel IX een kadaster gemaakt zou worden, maakte
twijfel aan of de monarchie van Lodewijk XIV was een Boulanger zich in korten tijd van die zaak af. Hij betrotsch gebouw van menschelijke grootheid. In dien tijd rekende het toenmalige Frankrijk op meer dan 14 400
werd Frankrijk het voorbeeld voor de geheele beschaafde vierkante geographische mijlen, terwijl het slechts 7 800
wereld. Zijn staatkundige inrichting, zijn bestuur, de zulke mijlen groot was, en nam aan dat er in wainrichting van zijn leger, en de etiquette van zijn hof ren 120 000 steden en dorpen, met 25 000 000 haarwerden overal nagevolgd. Fransche kunst, fransche let- den. Men rekende toen vijf personen op elken haard,
terkunde, fransche modes en de fransche taal beheersch- en dus kreeg hij 125 millioen inwoners. Onder Henten de beschaafde wereld.
drik IV stelde Sully het getal der kerspelen of gemeenten
Lodewijk XIV regeerde gedurende 72 jaar. Tusschen op 40 000, en toch was dit nog ten minste 12 000 te
Karel den Groote en Napoleon I was geen regent in veel. Waarschijnlijk had Frankrijk onder Hendrik II
Frankrijk aan hem gelijk. Hij was geen uitstekend ver- ongeveer 12 000 000 inwoners, 1 500 op de vierkante
stand, geen groot veldheer, geen genie op het een of mijl, zooals tegenwoordig Turkije. Thans komen er in
andere gebied, maar hij was een man van groote werk- Frankrijk 3 876 inwoners op de vierkante mijl. De
zaamheid, vasten wil en energie. Zijn persoon heeft den Grieken en Romeinen hielden reeds volkstellingen; in de
grootsten invloed geoefend op de geschiedenis van zijn middeneeuwen rekende men bij vuurhaarden, en men
volk, niet slechts op de politiek, maar ook op de be- stelde 5, en later 4V2 personen per haard. Na de verschaving en het leven der natie.
overingen van Lodewijk XIV was Frankrijk 9060 vierk.
Wij zullen hier geen geschiedenis schrijven van den mijlen groot, maar het algemeene geloof nam 10 800
oorlog, van de hooge politiek, van de beweging op gods- aan, en zelfs Vauban waagde het niet hiervan iets af
dienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied, maar te dingen, ofschoon de metingen van Cass^nis de waarwenschen slechts een schets te geven van de burgerlijke heid aan het licht hadden gebracht. Men scheen het
maatschappij van dien tijd.
wel gewaagd te vinden het rijk van den koning zoo veel
Vroeger sloeg men weinig acht op den toestand der te verkleinen. Lodewijk XIV liet in 1698 een volkstelmaatschappij, de staatsinrichting, de zaken, het leven ling doen, de eerste sedert Karel den Groote. Naar de
der verschillende volksklassen. De geschiedschrijver hield bekwaamheid en den ijver der ambtenaren die met dat
zich slechts bezig met de hoogst geplaatsten, koningen werk belast waren, kreeg men zeer verschillende uiten vorsten, veldheeren en staatsmannen. Zelfs tot ver komsten. Volgens den een waren er 19, volgens andein de 18 de eeuw sloeg men zeer weinig acht op de ge- ren 15 en 20 millioen, en de geschiedschrijver Dubois
schiedenis der wetenschappen en kunsten. Over de be- nam slechts 13 millioen aan. In andere landen was het
schaving en de zeden van het volk vond men slechts iets niet beter: in den tijd der Stuarts schatten sommigen
in de reisbeschrijvingen van vreemdelingen, die slechts Londen op verscheidene millioenen inwoners, en anderen
opteekenden wat in 't oog viel, wat afweek van de ge- geheel Engeland op 2 millioen. In dien tijd had Engewoonten hunner landslieden. In het laatst der vorige land ruim 5 000 000, Londen ruim 500 000, en Parijs
eeuw stelde de geschiedenis zich echter op een hooger 450 000 inwoners.
standpunt; Montesquieu en Voltaire zijn vooral in dit
Vauban trachtte gedurende den spaanschen successieopzicht de baanbrekers geweest. Voltaire stelde zich in oorlog een administrative statistiek in 't leven te roepen.
zijn Siecle de Louis XIV vooral ten doel niet de han- Hij liet in verschillende streken enkele vierkante mijlen
delingen van een enkel individu, maar den geest van nauwkeurig opnemen, wat hun landbouw, handel, opde menschen in de meest verlichte eeuw te schilderen.
brengst enz. betrof, en berekende daarnaar het geheel.
Maar goede grondslagen voor een stevig gebouw ont- De treurige uitkomsten van die onderzoekingen haalden
braken. Eerst in onze dagen heeft men uit de langza- hem de ongenade des konings op den hals. Voltaire bemerhand ontsloten archieven, uit staatspapieren en cor- streed in skeptische oppervlakkigheid het werk van Vaurespondents , bouwstoffen verkregen voor een goede ban, zooals hij ook het testament van Richelieu en de
geschiedenis van het leven der volken. Voor Frankrijk Memoires van St. Simon bestreed: de eeuw van den
heeft Tocqueville het cmcien regime, zijn reorganisatie grooten koning scheen hem onder die getuigenissen te
en handelingen in een klassiek werk beschreven, en Moreau lijden.
de Jonnes heeft uit een menigte feiten en overleveringen
Behalve aan het schitterende hof des konings en bij
de staathuishoudkundige toestanden van het oude Frank- enkele geestige schrijvers heerschte overal onwetendheid
rijk in 't licht geplaatst. Voordat de nieuwe wetenschappen en diepe ellende. Descartes trok reeds uit dit contrast
die men staathuishoudkunde en statistiek noemt, hare tusschen de macht en de pracht der monarchie en de
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ellende van het fransche volk het besluit, dat de methode
der schatting valscli moest zijn. Maar de meesten namen
voor 200 jaren den nood der lagere volksklassen zeer
koel op. Men nam hem aan als een onveranderlijke en
natuurlijke noodzakelijkheid, of beschouwde hem zelfs
als een gunstige voorwaarde voor de welvaart der maatschappij. Richelieu schreef in zijn testament: "als het
volk welvarend was, zou het niet gemakkelijk in wettelijke banden te houden zijn." De philanthropie der vorige
eeuw meende nog dat de boeren niet zouden arbeiden,
als zij niet bestendig door den nood daartoe gedreven
werden. Valsche denkbeelden en hardheid van gemoed werkten toen samen. Thans is het beter geworden, de menschen
zijn wijzer en welwillender geworden. Niemand waagt het
meer te beweren dat het volk slechts bestaat voor koningen
en grooten, zooals voorheen in 't openbaar gezegd werd.
Sedert de middeneeuwen is het volk bestendig toegenomen in getal, in beschaving en in stoffelijke welvaart.
De vooruitgang van de civilisatie ligt meer in de uitbreiding van welvaart en beschaving in telkens wijdere
kringen, dan in de hoogte die enkele uitstekende geesten bereiken, of in de ontwikkeling der hoogere klassen.
Die uitbreiding van beschaving en levensgenot in telkens
wijderen kring is de demokratische trek van onzen tijd,
waardoor hij zich van alle vroegere tijdperken onderscheidt.
Voor deze richting zijn onder Lodewijk XIV de fondamenten
gelegd , niet slechts voor Frankrijk, maar voor geheel
Europa. Om dien tijd goed te beoordeelen, moeten wij
hem vergelijken met den tijd die hem voorafgegaan is.
De groote maatschappelijke omkeeringen die den nieuwen
tijd scheiden van de middeneeuwen, waren voor de regeering van Lodewijk XIV reeds geschied. De macht van
den adel was gebroken; gehuurde soldaten waren in de
plaats gekomen van de vasallenlegers; de ruilhandel had
plaats gemaakt voor betalingen in geld; de omwenteling
in den prijs en de waarde van de edele metalen ten
gevolge daarvan en van de ontdekking van Amerika,
was geschied; de lijfeigenschap was bijna geheel in de
oude provincien van Frankrijk afgeschaft; en de onderdrukkende macht der kerk was daar bijna even volkomen
verbroken als in de protestantsche gedeelten van Europa.
Terwijl in Duitschland de dertigjarige oorlog het oude
rijk vernietigde, terwijl in Engeland een geweldige revolutie kerk en staat schokte, trad in Frankrijk het
koningschap in de plaats van de oude politieke machten.
Lodewijk XI had de groote vorstelijke vasallen aan zich
onderworpen; Hendrik IV had, na den verwoestenden
burgeroorlog, vrede en orde in het leven geroepen. Richelieu had het spaansch-oostenrijksche huis doen vallen,
de grooten onderdrukt, en het protestantismus als staatsmacht vernietigd. Maar jegens de protestantsche religie
was hij verdraagzaam, en daarin volgde Mazarin hem
na, die dikwijls protestanten in hooge betrekkingen
plaatste. De laatste pogingen van den adel om zijn
vorige macht weder te krijgen, mislukten in de fronde.

Toen Mazarin in 1661 stierf, was de koninklijke macht
gegrondvest. De laatste proef van het parijzer parlement
om een koninklijk bevel te weerstaan, was door het in
persoon optreden van den 16jarigen koning mislukt.
Sedert dien tijd werden zijn bevelen niet meer besproken , maar eenvoudig aangenomen. Lodewijk XIV, als
kind van 5 jaar op den troon gekomen, was in zijn
jeugd veronachtzaamd, en slecht opgevoed. Maar terwijl
hij de staatszaken aan Mazarin overliet, en zich slechts
met minnarijtjes en spel scheen bezig te houden, had
hij menschen en dingen gade geslagen, en nam, toen
hij 23 jaar oud was, zelf de teugels van het bewind
in handen, vast besloten geen eersten minister, geen
prelaat, geen grooten heer nevens zich te dulden.
V<5(5r den tijd van Lodewijk XIV had Frankrijk geen
wezenlijk aandeel in de groote uitvindingen, boekdrukkunst en buskruit, in de voortgangen van sterrekunde
en natuurkunde, in de ontdekkingen in het oosten en
het westen, en zijn staatkundige invloed in Europa was
tot in den laatsten tijd van Richelieu zeer gering geweest. Maar nu trad Frankrijk aan het hoofd der natien.
Uit den strijd der geesten gedurende den burgeroorlog
was een geheel geslacht van schitterende talenten te
voorschijn gekomen. Noemen wij hier slechts de beroemdste
namen: de dichters Corneille, Racine, Lafontaine, Moli5re; de philosophen Descartes, Malebranche; de wiskunstenaars Pascal, Fermat, Gassendi: de godgeleerden
en redenaars Bourdaloue, Massillon , Bossuet, Fenelon;
de schilders Poussin, Lesueur, Lebrun, Claude Lorrain;
de bouwkundigen Perrault en Mansard.
Maar toenmaals was het moeielijk voor geleerden en
kunstenaars om zonder de ondersteuning van koningen
of grooten te kunnen bestaan. Toen Mazeray in zijn geschiedenis eenige opmerkingen nederschreef, die den koning onaangenaam waren, werd hem zijn jaargeld ontnomen. Maar toch kwamen er na de bovengenoemde
mannen anderen, zooals Bayle en Fontenelle, en toen
Lodewijk XIV stierf, waren Rousseau en Diderot reeds
geboren, en Montesquieu en Voltaire volwassene mannen.
In dezen tijd vonden de fransche taal- en letterkunde
overal in Europa ingang; vooral in Duitschland streed
de fransche beschaving met goed gevolg tegen de daar
toen heerschende domheid en ruwheid, gevolgen van den
30jarigen oorlog. En in Frankrijk zelve werden groote
inrichtingen in 't leven geroepen, instituten en academien, hospitalen en observatoriums, en men riep Cassini
en Huygens naar Frankrijk. Maar bovenal verkreeg Frankrijk den hoogsten rang op staatkundig gebied door de
concentratie van de staatsmacht. Gelijk later, na de
revolutie, zoo ook toen, barstte de innerlijke onrust van
de natie naar buiten uit. De oorlog en de veroveringen
van Lodewijk XIV gaven de Franschen den krijgsgeest,
de eerzucht waardoor zij zich van alle andere volken
onderscheiden.

(Worclt vervolgd.)
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HET LEVEND SPREKEND

MENSCHENHOOFD-

Op de kermissen ziet men niet zelden een tentje
waarvoor in groote letters het bovenstaande opschrift te
lezen staat.
Gij treedt binnen, en komt in een niet zeer helder
verlicht locaal. Yoor u staat een tafeltje met drie pooten, waarop een schotel, en in dien schotel het hoofd
van een mensch. Onder de tafel ligt stroo, en tusschen
de pooten van de tafel door ziet men den wand van
het vertrekje. Gij ziet duidelijk dat het een hoofd van
een mensch is, hetwelk op dien schotel ligt; maar leeft
het, en is niet van was gemaakt? Doe een vraag aan
dat hoofd, en het zal u antwoorden, zoodat uw twijfel zal ophouden. Het hoofd draait om op den schotel,
beweegt de oogen en lippen, het spreekt, in een woord
het is, zooals buiten op het tentje geschreven staat,
een levend, sprekend menschenhoofd.
Dat alles hier een gezichtsbedrog is en anders niets,
behoeven wij haast niet te zeggen. De illusie wordt

stand die deze scheidt van den achterwand, loopen hunne
beelden ineen met wat men van dien achterwand ziet.
Voor den toeschouwer schijnt het alsof hij onder de
tafel door kan zien; onder de tafel ziet hij stroo, en
tusschen de pooten door ziet hij den achterwand van
het vertrek, maar in werkelijkheid is die wand niets
anders als het beeld van de twee wanden rechts en
links, en het stroo dat hij onder de tafel ziet, is het
beeld van het stroo dat er om heen op den grond ligt.
De toeschouwer kan niet bij het hoofd komen: een
hekwerk houdt hem op een afstand van ongeveer twee
meter. Men vertelt dat een ongeloovige bezoeker eens

een steen wierp onder de tafel waarop het hoofd lag:
hij wilde zich overtuigen dat er werkelijk iets onder
verborgen was. Dat de steen den spiegel verbrijzelde,
spreekt van zelf. Het geheim was verklapt, maar de
bezoeker moest zijn nieuwsgierigheid betalen.
Op een andere keer deed het hoofd juist een verhaal
van de ijselijke gebeurtenis waarbij het afgehouwen was,
toen een grappenmaker in eens begon te schreeuwen:
brand! brand! Plotseling rees het hoofd op, en vertoonde zich boven den schotel, zittende op een hals en
een romp met armen en beenen, die maakte dat hij
uit de voeten kwam.

A R I S T I D E S.

veroorzaakt door twee spiegels die tusschen de pooten
van de tafel ingezet zijn: zij zijn perpendiculair geplaatst, en in een hoek van 45 graden met de wanden
van het vertrek, rechts en links. Het stroo dat op den
grond ligt, wordt door de spiegels weerkaatst, en daardoor komt het dat het schijnt alsof er ook onder de
tafel stroo ligt. De spiegels weerkaatsen bovendien het
beeld van de wanden aan weerskanten; en daar dezen
op een afstand zijn van de tafel juist gelijk aan den af-

Wie kent niet de geschiedenis van Aristides? Wie
| weet niet dat die groote Griek verbannen werd, onder
omstandigheden die ons door Plutarchus verhaald worden, en die den schilder Hillemacher geinspireerd hebben tot het schilderen van het schilderij waarnaar de
gravure gemaakt is die biz. 181 ons vertoont. Zie hier in
't kort die geschiedenis.
Aristides was de eerste burger van de grieksche republiek, en vervulde de hoogste betrekkingen in den staat.
Door zijn handelingen opfinantieel en juridiek gebied
had hij den naam verworven van een rechtvaardig, onomkoopbaar, belangeloos man. Zijn eenige mededinger was
Themistocles, een man van groot genie , maar die nog
I de groote dingen niet gedaan had, waardoor hij later

ARISTIDES.

181

beroemd geworden is, en ook niet de rechtvaardigheid daaronder leden, en wel zoo erg dat Aristides zelf zei:
en eerlijkheid bezat, waarvan Aristides het type was. "Als de Atheners verstandig waren, wierpen zij ons beiBeiden hadden te Marathon gestreden. Sedert hun vroegste den in den barathronnamelijk in den afgrond waarin

Aristides.

jeugd waren zij mededingers geweest, en hun verschil- I men de ter dood veroordeelde misdadigers wierp. Zoover
lend karakter openbaarde zich in de geringste zaken. kwam het evenwel niet, maar het volk besloot beide
Eindelijk werden de mededinging en spanning tusschen mannen te onderwerpen aan het ostracismus, het stemde beide opperhoofden zoo hevig, dat de staatszaken men met oesterschelpen. Op een bepaalden dag omringde
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laat hem stilstaan zoodra zij geeindigd is. De weg dien
de wijzer in dien tijd heeft afgelegd, het getal der streepjes , geeft mij het getal der geheele seconden of tiende
gedeelten van seconden, naar dat mijn uurwerk ingericht
is. Derhalve bepalen wij den tijd door een afgelegden
weg, de eene snelheid door een andere ons bekende,
en handelen hier alzoo volkomen zooals bij andere metingen: zoo bepalen wij de lengte van een streep door
haar te vergelijken met een andere, ons reeds bekende,
de zwaarte van een lichaam door die van een ander,
ons reeds bekend. Op het eerste gezicht schijnt nu deze
manier van den tijd te meten zeer nauwkeurig en gemakkelijk: zij is het evenwel niet in zulke gevallen
waarin het om zeer korte tijden en om zeer groote snelheden te doen is. Immers ook voor de waarneming
van het begin zoowel als van het einde van het verschijnsel, voor het uitvoeren van de bewegingen
waardoor wij het uurwerk aan den gang maken en laten
stil staan, is zekere, zij het ook een zeer korte tijd
noodig. Beiden zullen wij alzoo bij die tijdsbepaling
door den secondeteller mede in rekening krijgen. De
ondervinding van Bessel echter aan zich zelven en aan
anderen deed reeds vermoeden dat zulk een fout voor
vele wetenschappelijke waarnemingen een zeer belangrijke en wezenlijke fout kan zijn. Volkomen onbruikbaar
wordt echter deze methode, als het begin en het einde
van de beweging zoo dicht bijeen liggen, dat wij hen,
DE SNELHEID VAN ONZE GEWAARWORDINGEN EN
in spijt van de grootste opmerkzaamheid, door geen
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van onze zinnen meer van elkander kunnen afscheiden. Dit
(Vervolg van biz. 176).
nu is het geval bij de waarnemingen waarover wij hier willen
Ik wil beproeven kortelijk de methode te schetsen spreken. Ons oog vermag het begin en het einde van een bewaarvan Helmholtz bij deze zoo buitengewoonfijne me- weging slechts nog afzonderlijk waar te nemen, als zij ten
tingen gebruik maakte. Het is bekend dat men de snel- hoogste Vio seconde van elkander verwijderd zijn. Wij onderheid van een beweging meet door den tijd dien zij van scheiden nog wel twee electrische vonken van elkander die
het begin tot het einde noodig heeft, en dien tijd meet in een tusschenruimte van Vio seconde op elkander volgen.
men door een uurwerk. Beschouwen wij nu, om te be- Wordt de tijd tusschen beiden evenwel nog korter, dan
ginnen , een gewoon secondehorloge. Hier legt, gelijk schijnen zij ineen te vloeien, en wij zien slechts edn
wij weten, de wijzer zijn geheelen kringvormigen weg vonk. Het zelfde is ook het geval met het onderscheibinnen een minuut af; de kring is in 60 deelen ver- dingsvermogen door het oor, en door het gevoel in de
deeld, zoodat de afstand tusschen elke twee van zijn huid of de tastzin. De onvolkomenheid van die tijdsbestreepjes aan een seconde beantwoordt. Nu zijn er ook paling is dus niet zoo zeer een gevolg van de onvolkomenheid van ons horloge — dit is te verhelpen, want
horloges die zoo ingericht zijn dat de wijzerplaat zelfs
in Vio seconde verdeeld is. Zulke horloges, die natuur- men heeft raderwerken samengesteld welker wijzer Vioo
lijk niet gebruikt behoeven te worden om den tijd van ja zelfs Viooo seconde aantoonden — maar eer een geden dag te weten, maar slechts om het getal seconden volg van de beperktheid onzer zintuigen, die het ons
te kennen, die zekere beweging duurt, hebben slechts onmogelijk maakt het begin en het einde van sommige
een minuiitwijzer en een secondewijzer, en geen uurwijzer. bewegingen van elkander te onderscheiden en waar te
Men noemt hen ook wel secondetellers, en brengt nemen. Het gaat ons hierbij als bij het meten van de
lengte van een streep. Ook daarbij kunnen wij slechts
er een inrichting aan, waardoor men in staat is hen
zoo ver gaan als onze zinnen reiken, en zeer spoedig
willekeurig door een druk van den vinger te doen stilschijnen voor ons oog twee strepen even lang te zijn,
staan, en door een druk in tegenovergestelde richting
die inderdaad ongelijk lang zijn, maar wij kunnen het
weder aan den gang te maken. Wil ik dus het getal
niet meer zien. In zulke gevallen versterken wij de
van seconden weten, die zekere beweging duurt, dan
kracht van ons oog door vergrootglazen, en dan zijn wij
breng ik den wijzer van mijn secondeteller eerst aan den
in staat een onderscheid te zien en waar te nemen dat
gang op het oogenblik waarop die beweging begint, en

men de publieke plaats te Athene met een rasterwerk,
waarin tien openingen waren voor de burgers der tien
stammen, en tien urnen stonden om de schelpen of potscherven op te nemen, waarop de naam geschreven
stond van den persoon dien men wenschte te verbannen.
'sAvonds werden de stemmen geteld, en als men 6000
schelpen vond met zekeren naam beschreven, dan was
die persoon veroordeeld om verbannen te worden. Men
stond hem tien dagen toe om orde op zijn zaken te
stellen, en als die voorbij waren, werd hij verzocht
Attica voor tien jaar te verlaten, maar hij behield zijn
bezittingen, onderging geen andere straf hoegenaamd,
en werd daardoor niet eerloos: integendeel zijn aanzien
werd er eerder door verhoogd.
En zoo kwam het oogenblik waarop het ostracismus
uitspraak zou doen over Aristides en Themistocles. Een
boer die noch lezen noch schrijven kon, ging naar
Aristides, bood hem zijn schelp aan, en verzocht hem
er den naam van Aristides op te schrijven. Deze vroeg
hem of Aristides hem ooit eenig leed had gedaan. "Neen,
antwoordde de boer, ik ken hem zelfs niet, maar het
verveelt mij hem overal en altijd den rechtvaardige te
hooren noemen." Aristides zei niets, maar schreef zijn
eigen naam op de schelp, en gaf haar aan den boer terug.
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wij zonder die hulp niet konden doen. Het schijnt haast
ongeloofelijk dat wij op die wijze zelfs in staat zijn
Viooo streep nauwkeurig te meten. Wij kunnen evenwel
den tijd niet zoo door een vergrootglas bezien, maar
wel hehben wij middelen die op hare wijze het zelfde
doen als de mikroskoop voor het oog doet. Ja, het is
zeker niet te stout gesproken als wij beweren, dat de
fijnheid van de tijdsverdeeling die van de ruimteverdeeling tegenwoordig ver overtreft.
Van de zeer geestig uitgedachte methoden zijn er
vooral twee die door Helmholtz gebruikt zijn. Beiden
stemmen daarin overeen dat zij de bepaling van het
begin en het einde van een beweging onafhankelijk
trachten te maken van onze eigene zinnelijke waarneming. De eerste van die methoden, op een geheel ander
beginsel rustende als al onze andere tijdmeters, hebben
wij te danken aan den franschen physicus Pouillet. Deze
geleerde bezigde de magneetnaald als horloge. Het is
bekend dat een magneetnaald, aan een draad hangende,
steeds met een van haar punten naar het noorden wijst,
en dat zij oogenblikkelijk in onrust geraakt als men haar
met een anderen magneet of met een staaf van staal
nadert. Legt men den laatsten nevens de hangende naald,
dan wijst deze op een ander punt, en niet meer naar
het noorden, maar keert tot hare oorspronkelijke stelling terug, zoodra men den staaf wegneemt. Koperen
voorwerpen oefenen zulk een invloed niet op de naald,
en zelfs als men deze met een volkomenen ring van
koper omringt, blijft zij naar het noorden wijzen. Laat
men echter door dien koperen ring, ook slechts voor
een oogenblik, een galvanischen stroom gaan, dan ziet
men dat, hoewel slechts zoolang de stroom duurt, de
magneetnaald in beweging geraakt. De physica leert
ons uit het getal en de grootte van de schommelingen
van een op die wijze onrustig gemaakte magneetnaald,
den tijd te berekenen, gedurende welken die stroom om
de naald heenging, en als het gelukt, de sluiting en
de opening van den stroom nauwkeurig met het begin
en het einde van een beweging te doen samenvallen,
dan krijgen wij daardoor een buitengewoon fijne maat
voor den tijd van de laatste. Ik durf hier niet verder
over deze methode spreken, daar het niet wel mogelijk is haar zonder de noodige toestellen begrijpelijk te
maken. Slechts dit nog, dat men haar het eerst gebruikt
heeft om de snelheid van geweerkogels te bepalen, en
dat Helmholtz haar gebruikt heeft om de snelheid te
bepalen, waarmede een prikkel door de zenuwen van een
kikvorsch heen gaat.

werk om een as wordt gedraaid. Het zal van de snelheid waarmede die cilinder omwentelt, afhangen hoe
dikwijls een punt van zijn oppervlakte voorbij ons oog
trekt, ondersteld dat wij het oog bestendig op den cilinder gericht houden. Als, bij voorbeeld, de omvang
van den cilinder 20 centimeter is, en hij in een seconde
eenmaal om zijn as draait, dan gaat het punt eenmaal
in de seconde mijn oog voorbij, of dat punt legt in een
seconde een weg af van 20 centimeter, in een halve
seconde van 10 centimeter, in Vio seconde van 2 centimeter , enz. Nu kunnen wij een centimeter zonder moeite
in 10 millimeter, en 1 millimeter nogmaals in tien deelen verdeelen, en als wij dan narekenen, zullen wij zien
dat Vio millimeter of streep ongeveer gelijk is aan V2000
seconde. Het is niet noodig hier verder uit te rekenen
hoe de verhouding tusschen den afstand en den tijd is,
als wij met behulp van den mikroskoop een nog fijnere
verdeeling maakten, of als wij den cilinder een nog
grootere omwentelingssnelheid gaven — men ziet reeds
uit de bovenstaande korte berekening welk een fijne
tijdsverdeeling wij op die wijze, zelfs zonder een vergrootglas, kunnen verkrijgen: wij bepalen door haar met
gemak V2000 seconde.

De tweede door Helmholtz gebezigde methode steunt
weder op het oude beginsel, tijd te meten door afstand.
Zij tracht slechts den laatste zeer veel te vergrooten,
door aan het daartoe dienende uurwerk een zeer groote
snelheid mede te deelen, dat is, zij meet een snelheid
door een andere, ons bekende.
Stel u voor een metalen cilinder die door een uur-

De volgende proef zal dit alles nog duidelijker maken.
Wij hebben den cilinder met papier bedekt, en terwijl
hij door het uurwerk omgedraaid wordt, raken wij hem
met een potlood zoo snel en zoo korten tijd aan, alsof
wij een punt wilden maken. Als wij nu, ondersteld dat
de beweging snel genoeg gebeurd is, het uurwerk laten
stilstaan, bevinden wij dat wij niet een punt, maar een

Die geheele toestel is zeer goed met een gewoon horloge te vergelijken, doch waarvan niet de wijzers, maar
de wijzerplaat door het raderwerk wordt rondgedraaid.
De wijzerplaat beantwoordt aan den omvang van den
cilinder: deelen wij die plaat door streepjes in 20 centimeters , dezen in millimeters, en dezen weder in tiende
gedeelten, dan krijgen wij alzoo in't geheel 2000 streepjes, en de afstand van elke twee streepjes van elkander beteekent hier niet, zooals op een secondehorloge,
seconden, maar slechts V2000 seconde. Bevestigen wij nu
ter zijde van die wijzerplaat een staafje of vaststaanden
wijzer, die op de plaat wijst zonder er aan te raken, en
plaatsen wij nevens de streepjes de getallenreeks van 1
tot 2000, dan kunnen wij, als de plaat niet al te snel
ronddraait, waarnemen welke cijfers voorbij de wijzerpunt trekken. Sluit ik nu, terwijl het uurwerk aan den
gang is, mijn oog, open ik het plotseling, en sluit ik
het weer even snel, en let ik op welke getallen gedurende het een oogenblik open zijn van mijn oog voorbij
den wijzer gaan, dan weet ik hoeveel tijd ik noodig
heb om mijn oog eenmaal te openen en te sluiten, dat
is, hoe groot een oogenblik is; want elk getal beteekent
V2000 seconde. Ik heb een reeks van zulke proeven genomen , en bevonden dat ik voor een oogenblik V5 seconde
noodig heb, dat is dus, 5 oogenblikken duren 1 seconde.
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streep gemaakt hebben. Als wij nu de lengte van die eersten maal dien schok laat ingaan dicht bij den handstreep meten, dan krijgen wij daardoor een maat voor wortel, en den anderen maal op een plaats van den
den tijd gedurende welken de potloodpunt aan het papier opperarm waar de beweegzenuw voor de spieren van de
raakte , dat is de maat van den tijd die er noodig is hand vrij oppervlakkig onder de huid ligt, er in het
om een punt op papier te zetten. Bij zulke proeven is laatste geval een uit die teekening merkbare, nauwkeuhet natuurlijk noodzakelijk dat het potlood zoo dicht rig meetbare vertraging van de spierverkorting plaats
mogelijk bij het papier gehouden wordt, dat het e"r even heeft, en wel zoo dat die vertraging wederom beantwoordt
aanraakt, en dat het er terstond weder van verwijderd aan een snelheid van ongeveer 30 meters in de seconde.
Als het dus bewezen is dat er zekere tijd verloopt
wordt. Ik bevond dat ik bij de grootste oefening en de
meeste oplettendheid toch altijd een streep trok in plaats eer de spier elektriesch geprikkeld wordt, vraag ik: is
van een stip te zetten, en dat die streep, naar de om- het zelfde ook het geval als ik mijn spieren niet door
wentelingssnelheid van mijn cilinder, een waarde had van een elektrieken schok, maar door mijn wil in werking
clooreengenomen Vio seconde, en derhalve had ik ten breng? En verder, is hetgeen voor onze beweegzenuwen
minste Vio seconde noodig om het potlood op het papier bewezen is, ook het geval met onze gewaarwordingste drukken, en het er weder af te lichten. Denken wij zenuwen? Om dit laatste te weten te komen, trachtte
nu dat er bij het begin van een beweging een potlood Helmholtz door behulp van de eerste, boven kortelijk
op den cilinder gedrukt wordt, en bij het einde daar- beschrevene methode, den tijd te bepalen die er verloopt
van er weer wordt af gelicht, dan zal de lengte van van het oogenblik waarop een elektrieke schok de huid
de zoo geteekende streep afhangen van den tijd gedu- van zijn vinger trof, tot dat waarop hij door de bewerende welken die kracht werkzaam was, en zijn wij in ging van den vinger te kennen gaf dat hij den slag
staat dien tijd te meten door de lengte van de streep. gevoeld had, derhalve den tijd tusschen het begin van
Helmholtz heeft dit alles op zeer vernuftige wijze op den gewaarwordingsprikkel en het uiten van de eene of
de beweegzenuwen van een kikvorsch toegepast. Een andere van te voren afgesprokene wilsuiting. Strikt geelektrieke schok prikkelt de zenuw, en de spier die zich nomen meten wij hier drie na elkander komende gebeurdaardoor samentrekt, teekent zelve het begin en het tenissen, prikkeling, gewaarwording en willen, waarvan
einde van haar werkzaamheid door middel van een pot- wij evenwel niet weten of de eene even veel tijd noodig
loodpunt op een draaienden cilinder. Laat men nu twee heeft als de andere. En zelfs al waren wij in staat de
zulke teekeningen door de zelfde spier maken, maar geheele lengte van dien weg van den vinger tot de herzorgt men er voor dat de elektrieke prikkel de eene senen, en van de hersenen terug tot de hand, met
maal zoo ver mogelijk van de spier verwijderd in de groote nauwkeurigheid te meten, zou dat ons toch nog
zenuw treedt, en de andere maal zoo dicht mogelijk niets helpen, want wij weten niet hoe die geheele tijd
bij de spier, dan volgt daaruit dat de prikkel in het over de afzonderlijke afstanden verdeeld wordt, en of
eerste geval een veel langer gedeelte van de zenuw de beweging in de zenuwen en in de hersenen met volmoest doorloopen, voordat de spier in werking kwam, komen de zelfde snelheid gebeurt.
en dit blijkt daaruit dat het begin der werking zich
Om toch dit laatste te weten, gaan wij op de volveel later vertoont, dan wanneer er slechts een kort ge- gende wijs te werk. Wij prikkelen de huid van den vindeelte van de zenuw tusschen den prikkel en de spier ger , en een volgende keer de huid van den opperarm,
ligt. De grootere lengte van de streep geeft ons de en geven het bewust worden van beide gewaarwordinmaat van den tijd die verloopen is, terwijl de prikkel gen telkens door de zelfde beweging van de hand te
door het langere zenuwgedeelte heenging.
kennen. Wij meten dan eenmaal den tijd voor den weg
Door beide methoden kreeg Helmholtz ongeveer ge- van de hand tot de hersenen, en terug tot de hand,
lijke uitkomsten, en wel dat de zenuwwerkzaamheid de volgende maal den korteren weg van den opperarm
ongeveer een seconde noodig heeft om 30 meter af te tot de hersenen en tot de hand, en de waarneming leert
leggen. Nadat het dus bewezen was dat de voortgelei- dat werkelijk de tijd van dien tweeden weg merkelijk
ding in de zenuwen, ten minste in kikvorschzenuwen, korter is. Verkort was echter slechts de weg in de
met een bepaalbare snelheid geschiedde, duurde het niet gewaarwordingszenuwen, en die door de hersenen tot de
lang of men begon ook de menschelijke zenuwen met beweegzenuwen bleef in beide proeven de zelfde. De
het oog daarop te onderzoeken. De hiertoe gebezigde vertraging van het proces kon dus slechts door den lanmethode is de zelfde: ook hier heeft men het begin en geren afstand van de gewaarwordende zenuwen veroorhet einde van een spierbeweging zich op een draaienden zaakt zijn. Meten wij nu den afstand van die beide
cilinder laten afteekenen, en de ruimtemaat tot tijdme- plaatsen der huid (aan den vinger en den opperarm),
ting gebruikt. Zoo heeft Helmholtz de spieren van den dan krijgen wij daardoor de lengte van den weg die in
bal van zijn duim hare verkortingen laten opteekenen, den tijd afgelegd werd, dien de eerste waarneming lanterwijl zij niet door zijn wil, maar door een elektrieken ger duurde dan de tweede.
(Wordt vervolgd.)
schok geprikkeld werden, en bevonden dat als men den
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NAAR

"Voort, kwajongens! naar school! En wat gauw ook,
hoor! of ik zal je beenen maken !" — Nu, zij gaan dan ook
naar school, de een huilend, en de ander houdt zich
in, maar zijn toegeknepen mond bewijst genoeg hoe
toornig hij is. Ik wed dat beiden plan hebben, als't mogelijk is, op school niets te doen, en niet te luisteren
naar het onderwijs. Zij worden naar school gezonden als

1871.
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tot straf: zij leeren het leeren te beschouwen als een
last, en zij zullen alles doen wat zij kunnen om er bevrijd van te worden, of er zich tegen te verzetten, door
niet te werken als zij bloode zijn, of door ongehoorzaamheid als zij driest zijn. Zou het dreigen met den
bezem het rechte middel zijn om de lust tot leeren bij
kinderen op te wekken ?
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DE SNELHEID

VAN O N Z E

GEWAARWORDINGEN

VAN O N Z E N

EN

WIL.

(Vervolg van bladz. 184.)

Helmholtz bespeurde door deze proeven dat de snelheid in zijn gewaarwordingszenuwen wel tweemaal grooter was dan in die van een kikvorsch. Herinnert men
zich de traagheid van de bewegingen en gewaarwordingen der kikvorsch, dan is die uitkomst volstrekt niet
onverwacht, en het was ook in 't geheel niet ondenkbaar
dat er werkelijk zulk een onderscheid tusschen de koudbloedige dieren en den mensch bestaat, te meer daar
er bewezen werd dat men die vertraagde voortgeleiding
in de kikvorschzenuwen nog verder kon vertragen, door
hen met ijs af te koelen. Latere waarnemers hebben
echter dat onderscheid niet waargenomen, en zelfs Helmholtz heeft later niet meer over zijn andere waarnemingen gesproken, zoodat men thans algemeen van meening
is dat de zelfde snelheid, namelijk 30 meter in de seconde, gebeurt in de gewaarwordingszenuwen als in de
beweegzenuwen, en dat er zelfs in dit opzicht geen onderscheid bestaat bij de verschillende dierklassen.
De groenlandsche walvisch wordt soms wel 30 meter
lang: wij kunnen dus aannemen dat hij een verwonding
van de uiterste punt van zijn staart eerst na een seconde
gewaar zal worden, en dat er nog een seconde zal voorbij
gaan eer hij door een afwerende beweging zal kunnen
te kennen geven dat hij die verwonding gevoelt.
Het was wel te verwachten, en het is ook door vele
waarnemingen en proeven bewezen, dat niet slechts bij
verschillende waarnemers, maar zelfs bij een en den
zelfden waarnemer op verschillende tijden, gewaarwording
en wilsuiting met een zeer verschillende snelheid zich
vertoonen. De zenuwen die de middelen tot beiden zijn,
zijn werktuigen die, gelijk alle andere gedeelten van het
lichaam, onder den invloed der voeding staan, en dus
veeltijds in hun samenstelling veranderen, en ten gevolge daarvan nu eens meer, dan weder minder levendig werken. Verder is het ook bewezen dat het in dit
opzicht ook niet onverschillig is hoe sterk de indruk is
dien onze gewaarwordende oppervlakte treft. De sterkere prikkel veroorzaakt een levendiger gewaarwording,
en een meer krachtige en snellere overbrenging naar onze
wilsorganen, en derhalve is het tijdsverloop tusschen
gewaarwording en willekeurige beweging korter bij krachtige dan bij zwakke zinsindrukken.
Laten wij nu met behulp van de zoo gevondene feiten
eenige korte berekeningen maken. De snelheid waarmede
wij een gewaarwording bewust worden, is, gelijk wij
gezien hebben, even groot als die onze wil noodig heeft
om de bewegingstoestellen van ons lichaam in werking
te brengen. Ik vind dat er bij mij tusschen een gewaarwording in den voet, en het antwoord dat ik daarop

geef, door een nauwkeurig op het oogenblik van het
bewustworden uitgevoerde en vooraf afgesprokene beweging, ongeveer 2 /i 0 seconden verloopen. De afstand van
mijn hand van de hersenen bedraagt ongeveer 1 meter:
om dien afstand af te leggen, dat is om de hand in
beweging te brengen, heeft mijn wil V30 seconde noodig.
De afstand van mijn voet van de hersenen is bijna twee
meter, en als er een aan den voet gegevene stoot tot
mijn bewustzijn komt, zal er ongeveer dubbel zooveel
tijd, dat is 2 / 30 seconden, noodig zijn. Beide processen
in de gewaarwordings- en bewegingszenuwen eischen alzoo samen l / l 0 seconde, dat is de helft van den geheelen tijd; de andere wordt gevorderd door het proces
in de hersenen, waardoor de bewuste gewaarwording
tot wilsuiting wordt. En zoo hebben wij dus een middel
gevonden om de snelheid te meten waarmede onze ziel,
zij het dan ook slechts in dezen eenvoudigen vorm,
werkt. Want dit geval is wel een zeer eenvoudig: ik
wist vooruit dat mijn lichaam op een bepaalde plaats
geprikkeld zou worden, en door een bepaalde, vooraf
afgesprokene beweging zou ik te kennen geven dat ik
die prikkel of aanraking bewust werd. Het is zeker dat
als dit alles niet vooraf bepaald was, als ik noch de
plaats, noch de soort van een zinnelijke waarneming
van te voren wist, er eerst een voorstelling van den
aard des prikkels moest volgen; en als er niet afgesproken was door welke soort van beweging ik te kennen
zou geven, dat de gewaarwording tot mijn bewustzijn
kwam, moest natuurlijk de tijd voor het proces van
bewustworden tot willen nog veel langer duren. Zulke
samengestelde gevallen zijn ook werkelijk onderzocht.
Men sprak af dat er na een gewaarwording links, een
beweging met de linkerhand, en na een gewaarwording
rechts, een beweging met de rechterhand gemaakt zou
worden. De persoon op wien die proef genomen zou worden,
wist vooraf niet wanneer hij een gewaarwording links of
rechts zou krijgen; hij moest alzoo de volgende gedachtenreeks doorloopen: Nu voel ik links, dus moet ik
volgens afspraak een linksche beweging maken, en omgekeerd.
De vertraging die de wilsuiting onderging door het
tusschenschuiven van deze eenvoudige gedachtenreeks,
bedroeg ongeveer 6/ioo seconden. Zij werd echter meer
dan dubbel zoo groot als die persoon niet slechts naar
de plaats van elken prikkel, maar ook naar de soort
daarvan zijn beweging wijzigen moest, en hij eerst over
den aard van den prikkel een oordeel moest vormen,
voordat hij de eene of de andere hand bewoog. Moest
hij, bij voorbeeld, door de eene of andere beweging te
kennen geven of een plotseling opflikkerend licht rood
of geel van kleur was, dan gebeurde de beweging wel
15/ioo s e c o n ( ^ e later dan wanneer hij, zonder acht te
geven op het verschil van kleur, slechts het zichtbaar
worden van een vonk te kennen gaf.
Nu gaan wij nog iets verder. Proeven hebben verder
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geleerd dat het voor de snelheid waarmede wij zekere
gewaarwording met onzen wil volgen, in 't geheel niet
gelijk is door welk gewaarwordingsorgaan de prikkel opgenomen wordt. Men heeft den tijd gemeten tusschen het
zien van een vonk, het hooren van een klank, het proeven van een smaak, het voelen van een aanraking der
huid, en het maken van altijd de zelfde beweging met
de hand, en bevonden dat hij in al die gevallen zeer
verschillend is. Zoo, bij voorbeeld, is de tijd tusschen
het voelen in de huid van het voorhoofd en de beweging met de hand belangrijk korter dan die tusschen
het zien en de zelfde beweging, en deze weclerom langer
dan tusschen hooren en beweging.
Bedenken wij nu dat de afstand die de lichtgewaarwording tot de hersenen aflegt, bijna even lang is als
die voor de huidgewaarwording op het voorhoofd, en
derhalve dat ook de geheele weg dien gewaarwording,
bewustzijn en willen in beide gevallen af te leggen hebben , gelijk is, dan volgt daaruit dat 5f de lichtgewaarwording langzamer gebeurt dan de huidgewaarwording,
of, wat zeker meer waarschijnlijk is, dat de overgang
van de bewuste gewaarwording tot willen in het eene
geval, bij het zien, meer tijd eischte dan in het andere,
bij het gevoel.
Yoor de gedachte: ik wil het vooraf afgesprokene teeken geven als ik bewustheid krijg van een gewaarwording,
heb ik 1 3 / 1 0 0 seconden noodig als ik die gewaarwording
door het gevoel in de huid van het voorhoofd, 1 7 / 1 0 0 als
ik haar door het gehoor, en 1 9 / 1 0 0 als ik haar door het
oog ontvang. De boven medegedeelde meening van Nicolai, dat het gebrek aan overeenstemming van zulke
waarnemingen die gelijktijdig door het oog en het oor
gedaan worden, zijn oorzaak vindt in de verschillende
snelheid der werking van het oog tot het bewustzijn en
van het oor tot het bewustzijn, krijgt dus door de zooeven medegedeelde feiten een groote waarschijnlijkheid.
In alle tot hiertoe besprokene gevallen hebben wij de
werkingen in onze hersenen steeds bijeen gemeten: zij
zijn evenwel, zooals uit al het boven gezegde roldoende
blijkt, zeer wel in twee zeer verschillende processen —gewaarworden en willen — te scheiden. Zou het niet
mogelijk zijn ten minste een van beiden naar den tijd te
bepalen? Stellen wij, zooals wij boven ook reeds gedaan
hebben, dat wij op een cilinder die zich met een bekende snelheid beweegt, een punt moeten zetten, dan
vinden wij altijd dat er een streep ontstaat, die, zooals wij weten, aan den tijd beantwoordt gedurende welken het potlood het papier aanraakte. Wij meten dus
den tijd waarin ik zoo snel mogelijk twee bewegingen
met mijn hand maak, de eene nadert tot en de andere
verwijdert van het papier het potlood; beide bewegingen
worden door twee elkander opvolgende wilsuitingen veroorzaakt. Tot deze geheele zaak gebruik ik, zooals wij
boven reeds gezien hebben, Vio seconde. Bereken ik echter naar vorige waarnemingen den tijd dien mijn wil

noodig heeft om elk van de beide tegen elkander in
werkende spieren in werking te brengen, dan vind ik
voor beiden samen ongeveer V30 seconde, dat is een
derde van den geheelen tijd: het overige twee derde
heeft mijn wil alleen noodig om twee verschillende zenuwbanen na elkander in werking te brengen. Elke wilsuiting duurt alzoo ongeveer V20 seconde, die alleen gebruikt wordt om het herseneinde van mijn beweegzenuwen
op te zoeken, en in werking te brengen.
Laat ons nu nog ten slotte de snelheden van eenige
bekende verschijnsels hier bijeen plaatsen, en vergelijken
met de snelheid waarmede de processen in ons zenuwstelsel geschieden:
De electriciteit legt af ongeveer 435 meter in 1 sec.
Het licht
,, ,,
,,
300 ,,
,, 1 ,,
Het geluid (in de lucht) ,,
335 ,, ,, 1 ,,
Een kanonskogel legt af ,,
500
,,
,, 1 „
Een arend
„ ,,
„
35 ,,
,, 1
75
Een renpaard
,, ,, „
25
1
Een locomotief
,, „
,,
24
1
De zenuwwerking ,, ,, ,,
30 ,,
,, 1 „
Hieruit volgt: een kanonskogel legt af in den zelfden
tijd die tusschen onze gewaarwording en de haar volgende wilsuiting verloopt, ongeveer 100 meter; een
arend 7 meter; een engelsch renpaard en een locomotief
ongeveer 3 meter. In den tijd echter die er, zooals wij
gezien hebben, vereischt wordt tot het verkrijgen van
een uiterst eenvoudige voorstelling, zou een arend reeds
2, en een kanonskogel 30 meter van zijn weg afgelegd
hebben, en zoo blijkt het dus dat de spreekwoordelijke
snelheid van onze gedachten volstrekt niet woordelijk
opgenomen moet worden, want reeds de eenvoudigste
gedachtengang wordt door de vlucht van den arend ver
overtroffen.

EGYPTISCHE

DOODKISTEN,

EN HET

BALSEMEN

VAN LIJKEN.

De oude Egyptenaren begroeven hunne dooden niet
in den grond, maar balsemden de lijken, om hen voor
bederf te bewaren.
Het balsemen geschiedde op de volgende wijze: de
inwendige deelen van het lichaam werden geheel weg genomen , het lijk in salpeter gelegd, dan alle holle
plaatsen aangevuld met kruiden en specerijen — b. v.
met myrrhe en cassia —- waardoor de vochtdeelen werden opgeslurpt, en het lichaam voor verderf bewaard.
Het was eene hoogst kostbare behandeling die veertig
dagen vereischte; dan bleef het lichaam nog dertig dagen
in dien toestand liggen, zoodat in 't geheel met balsemen en rouwen zeventig dagen voorbij gingen. Het gebalsemde lijk werd vervolgens geplaatst in een kist van
sycamorehout of van steen, de kist overeind gezet
tegen den muur van het huis, en ten slotte overgebracht
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naar een onderaardsch gewelf, waar het lijk eeuwen
lang kon blijven zonder tot bederf over te gaan.
Er zijn geen bewijzen dat de Hebreen het balsemen
kenden, en in praktijk brachten. Waarom werden dan
de lijken van Jakob en Jozef gebalsemd? De Egyptenaren geloofden dat het verblijven der ziel in de gewesten van gelukzaligheid afhing van het bewaren van het
lichaam. Met aldus cle Hebreen. Maar indien de overstrooming van den Mjl, waardoor het vlakke land gedurende bijna twee maanden van 't jaar onder water
stond, de Egyptenaren dwong op deze wijze hunne
dooden te bewaren, dan is dit tevens de reden waarom
bet lijk van den aartsvacler en dat van zijn zoon moesten gebalsemd worden, zouden zij later naar het land
van belofte ^evoerd worden.

structuur veranderd en verwoest, en zelfs de uiterlijke
vorm is slechts zeer onvolkomen behouden gebleven. Het
balsemen deed eigenlijk niets anders als de verrotting
veranderen in een langzame verandering en omzetting,
en dit doel werd bereikt deels door het gebruiken van
bederfwerende middelen, deels door afwering van de
lucht, deels door bevordering van het uitdroogen.
In den nieuweren tijd wordt het balsemen slechts
zelden gedaan. De eenvoudigste manier, waarbij echter
de vorm van de zachte deelen verloren gaat, is het
ook bij de oude Guanchen en vele zuid-amerikaansche
volken gebruikelijke uitdroogen van de lijken, dat met
het van zelf geschiedende mummificeeren in zekere zeer
drooge grafgewelven overeenkomt. Onder de kunstmatige
wijzen van mummificeeren behoort de behandeling van

Egyptische nmnmiies en doodkisten.

De egyptische wijze van balsemen is door Diodorus de lijken met stoffen die de vochtigheid er aan onttrekbeschreven. Zij deden het op onderscheidene manieren. ken, de eiwitstof doen stollen, en de geleiachtige beDe volkomenste bestond in het ledigen van de schedel- standdeelen looien, zooals creosoot, houtazijn, zekere
holte, en het weer opvullen daarvan met aromatieke plan- zouten, vooral sublimaat en arsenik, en andere minerale
ten ; het nemen van de ingewanden uit de borst- en buik- zelfstandigheden. Men verdeelt deze stoffen het best in
holten, en het opvullen van die holten met welriekende het geheele lichaam door oplossingen er van in de adeharsen of met asphalt; verder werd het geheele lichaam ren te spuiten. Het gebruik van harsen en specerijen
te weeken gelegd in een oplossing van een sodazout, en bij het balsemen heeft, behalve het verspreiden van een
vervolgens wercl het geheel gewikkeld in windsels die welriekenden geur, het afweren van ongedierte ten doel.
met aromatieke stoffen doortrokken waren. Het gelaat || Dat het gebruik van sublimaat en arsenik nadeelig is
en de handen werden ook wel verguld.
j| voor de gezondheid van hen die deze stoffen bij het
Dat die egyptische wijze van balsemen het lichaam balsemen van lijken gebruiken, is bekend, en daarom
niet onverandercl deed bestaan blijven, toont het uitzicht j| worden zij ook thans bijna niet meer gebruikt. Ofschoon
van elke mummie. Alle zachte deelen zijn volkomen van 1! de bovengenoemde wijzen de besten mogen zijn voor
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lijken die in doodkisten bewaard worden, zijn zij toch j cluren, dan wel om de verrotting te vertragen, met beniet voldoende als men lijken moet bewaren voor lang- j houd van de natuurlijke vormen. Het afweren van de
durige anatomische onderzoekingen, vooral in den zomer. | lucht door een overtreksel van vernis, getali pertsja en

Het balsemen van het lijk van Jozei".

En ook zijn zij niet voldoende als de lijken in 't openbaar ten toon gesteld moeten worden, zooals soms met
lijken van vorsten en grooten gebeurt. In deze gevallen
is het er minder om te doen om de lijken lang te doen

dergelijken, of door een dunne bekleeding van metaal
op galvanoplastischen weg verkregen, is voor dit doel
voldoende, ofschoon zij niet lang duren, daar de oorzaken der verrotting vooral inwendige processen zijn. De

DE BAAED.
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behandeling met alcohol en het bewaren in spiritus zijn
bekende middelen van de ontleedkundigen: als het lang
duurt, worden evenwel de weefsels in den spiritus zeer
veranderd en ontkleurd. Gannal heeft bewezen dat leemaardezouten in cle bloedvaten gespoten, zulk een verbinding
van de leemaarde met de weefsels van het lichaam veroorzaken , dat de natuurlijke vorm der deelen lang bewaard blijft, en de verrotting langen tijd uitgesteld
wordt. Het door Gannal daartoe gebruikte middel is een
oplossing van zwavelzure leemaarde. Later heeft men
nog vele andere middelen aanbevolen, zooals chroomzuur,
onderzwaveligzure soda, chloortin, ijzervitriool of zwavelzuur ijzer en vele andere metaalzouten.

D E

BAARD.

Baard noemt men het haar dat bij mannen rondom
den mond, op de kin en op de wangen groeit. De baardharen zijn veelal dikker en harder dan de haren van
het hoofd. Zij beginnen eerst op zekeren leeftijd te voorschijn te komen. Gewoonlijk ontwikkelt zich de baard
het eerst op de bovenlip, de knevel; de richting van
de haren die den knevel vormen, is naar buiten en
naar beneden. Later ontspruit de bakkebaard, welks
haren naar beneden en voren gericht zijn. Bij vrouwen
vertoonen zich op lateren leeftijd soms eenige baardharen
aan de kin, en vele vrouwen hebben een zeer fijn kneveltje als een donkere tint op de bovenlip, vooral die
zwart hoofdhaar hebben. De kleur van den baard komt
bij donkere menschen met die van het hoofdhaar overeen, maar bij blondharigen is de baard meestal lichter,
en veelal rooder of rosachtig van kleur dan het hoofdhaar. Zwartharige mannen met rooden baard zijn niet
zeldzaam, maar roodharigen met zwarten baard des te
zeldzamer: men wil dat men soms zulke mannen in
Schotland aantreft.
Op de lengte en dichtheid van den baard heeft het
klimaat en de nationaliteit een grooten invloed. De baard
is het meest ontwikkeld bij volken van slawischen en
keltischen stam : in de oudheid waren de baardige Scythen
reeds bekend. Daarentegen zijn de oorspronkelijke bewoners van Amerika bijna baardeloos, misschien wel ten
gevolge van het bij hen vrij algemeene gebruik om de
enkele baardharen die zij krijgen, uit te trekken. De
Engelschen, Zweden en Franschen onderscheiden zich
door zware en lange bakkebaarden. De Hongaar en de
Tyroler is trotsch op zijn knevel, en de Turk en andere
oosterlingen op zijn kinbaard; daarom zweert de Turk
bij zijn baard.
Oorspronkelijk werd de baard bij alle baardige natien
als een teeken van mannelijke kracht, en als een sieraad
van clen man beschouwd, en daarom zorgvuldig verpleegd, en in eere gehouden. Het oneerbiedig aanraken
van den baard is bij alle oosterlingen een beleediging,

en het afsnijden een straf. In Griekenland ontstond eerst
ten tijde van Alexander het gebruik om den baard te
scheren. De Romeinen liepen tot 300 jaar voor Christus
ongeschoren. Toen begonnen ook zij te scheren. Later, onder Hadrianus, liet men den baard weer groeien, en
dit duurde tot onder Constantijn den Groote, toen ten
minste de lange baarden in Europa grootendeels , hoewel slechts tijdelijk, verdwenen.
In Rusland begon Peter de Groote de beschaving van
zijn natie met het afsnijden der baarden. Sedert den tijd
van Lodewijk XIII en Lodewijk XIV begon de mode
over den baard te heerschen, en zijn vorm en gedaante
werd sedert dien tijd tallooze malen veranderd en gewijzigd. Een Spanjaard is de uitvinder van den valschen
baard geweest, waartegen Dom Pedro in 1351 een zeer
streng verbod uitschreef. Sedert de verovering van Algiers in 1830 werd het in Frankrijk en daardoor in
geheel Europa weder mode om den baard geheel te laten
staan, doch daar men er een symbool der democratie
in zag, zijn er thans regeringen die het dragen van
den baard aan hare ambtenaren verbieden.
Er zijn eenige ziekten die aan den baard bijzonder
eigen zijn, bij voorbeeld de baardworm of mentagra,
een korstenvormende uitzweeting van de ontstokene haarwortelkliertjes, die soms tot hardnekkige zweren en woekeringen, Sycosis menti, overgaat, en naar men beweert
soms door het scheren ontstaat of onderhouden wordt.
Henby heeft een bijzondere soort van schimmel in zieke
baardharen gevonden.
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(Vervolg van bladz. 179.)

Door de verovering van den Elzas, Franche Comte
en een gedeelte van Ylaanderen vergrootte Lodewijk XIV
Frankrijk met 660 vierkante mijlen, en onder zijn opvolger kwamen Corsica en Lotharingen nog daarbij. Tot
aan zijn laatsten oorlog vond hij nergens ernstigen weerstand : hij kon inderdaad als gebieder spreken in
Europa. Nec pluribus imparl In den tijd van zijn hoogsten
glans vond hij groote veldheeren , zooals Conch? , Turenne,
Catinat; vestingbouwkundigen als Yauban; uitstekende
ambtenaren en staatsmannen als Colbert en Louvois.
Louvois, een hardvochtig man met een ijzeren wil en
groote werkzaamheid, schiep het hedendaagsche leger.
De verdeeling der troepen in batailjons, regimenten en
brigaden, de strenge discipline, de gelijkmatige uitrusting en wapening, de vermeerdering en verbetering
van de artillerie, de exercities en inspecties werden overal nagevolgd. Overal op de grenzen vestigde Louvois
groote magazijnen ten dienste van het leger, en kon
daardoor een menigte soldaten onder de wapenen houden. Tot aan de oorlogen van Lodewijk waren de legers
bijna nooit boven de 50 000 man sterk geweest: het
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leger waarmede Hendrik IV den veldtocht tegen Oostenrijk
wilde openen, was slechts 36 000 man sterk. Maar nu
werd het leger op 100 000 man gebracht. In plaats
van werving werd de conscriptie ingevoerd, een instelling die jammer en ellende onder de bevolking verspreidde, terwijl de koning zich verbeeldde dat het volk
met geestdrift voor hem ten strijde toog.
Op staathuishoudkundig gebied voerde Colbert niet
minder groote verbeteringen in. Sully had reeds de
grondstelling der moderne geldpolitiek uitgesproken, namelijk : pour enricliir le prince, il fcmt enricliir le
peuple, dat is men moet maken dat het volk meer belastingen kan opbrengen. Colbert opende nieuwe wegen
voor de productie. Te onrechte heeft men hem van
overdrevenefiscaliteit beschuldigd. Pogingen om het geld ,
als bron van alle macht en alien rijkdom , in het land
te houden, dagteekenden reeds sedert Karel Y en de
Spanjaarden, en hadden tot de dwaaste maatregelen
gevoerd. Colbert vereenvoudigde het tolstelsel, trachtte
de binnenlandsche tollinien geheel op te heifen, liet de
eerste groote kanalen graven, lag havens aan en straatwegen, grondvestte handelmaatschappijen, bevorderde
scheepvaart en handel, en riep met schitterende uitkomst* een reeks van nieuwe industrien in het leven,
waarbij hij niet slechts te strijden had tegen gebrek
aan geld en werkkrachten, maar ook tegen den hardnekkigen weerstand der gilden en andere corporation.
Het is waar, aan bovenmatig reglementeeren en willekeurige wetten ontbrak het niet, maar dit geschiedde
toenmaals overal, en was sedert de middeneeuwen ook
in Frankrijk gewoon, waar men het verlof om te arbeiden als een bijzonder recht van den koning of van
den landheer moest koopen. Dat Colbert als minister
van finantien steeds nieuwe middelen om geld te krijgen moest uitdenken, was zijn schuld niet: op de uitgaven had hij geen den minsten invloed. Een groot
gedeelte van zijn arbeid werd kort na zijn dood vernield,
door de vervolging van de Hugenooten, door den oorlog
en hooge belastingen. Maar op de door Colbert gelegde
grondslagen zijn in vredestijd werkzaamheid en welvaart
weder opgebouwd , en hij mag als een van de grondleggers der tegenwoordige burgerklasse beschouwd worden.
Reeds door den tienjarigen oorlog, van 1688 tot 1697,
was een groot verlies van menschen en geld geleden. In
hunne verslagen van 1698 klaagden de intendanten over
afneming der bevolking, der industrie, over vermindering van den opbrengst der landbouw, en over vermeerdering van bedelaars en vagebonden. Men stelt dat ten
gevolge der vervolgingen waaraan de Hugenooten bloot
stonden, en het opheifen van de godsdienstvrijheid, meer
dan 400 000 protestanten het land verlieten, en dit
was het ijverigste en meest welgestelde gedeelte van de
bevolking der steden. "Zoo rijk als een calvinist" was
toen een spreekwoord in Frankrijk. De vierjarige vrede
duurde te kort om verbetering aan te brengen, en ge-
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durende den spaanschen successieoorlog namen ellende en
verval hoe langer hoe meer toe.
Evenwel was de handelsbeweging in dien tijd zeer
gering, vergeleken bij dien van onzen tijd. In het jaar
1715 bedroeg de invoer 71, en de uitvoer 105 millioen
francs: in 1870 de invoer 2992, de uitvoer 3390 millioen francs. De opbrengst van het land kon dergelijke
stijging niet veroorzaken, maar toch is ook deze zeer
aanzienlijk toegenomen. Men berekent de netto opbrengst
van Frankrijk omstreeks het jaar 1700 op 800 tot 900
millioen francs, en tegenwoordig op 2500 millioen francs.
In nog grootere mate is de bruto opbrengst gestegen,
en van deze bedroeg toen het arbeidsloon, dat is het
aandeel van de arbeidende bevolking aan den opbrengst,
35 ten honderd, en thans 60 ten honderd. Ook bedroeg
het arbeidsloon op het land toenmaals slechts 8 sous,
ongeveer 20 cent van onze munt, en thans 30 sous,
ongeveer 75 cent. In Engeland verdiende de arbeider
op het veld in 't laatst van de 17 de eeuw bijna tweemaal zooveel als in Frankrijk, namelijk ongeveer 36 cent
per dag, en de fabriekarbeider ten minste 60 cent. Sedert zijn die loonen meer dan verdubbeld. Daarentegen
zijn de tarweprijzen niet een derde gestegen, die van
andere granen nog minder, vleesch en bier ten minste
op verre na niet in verhouding tot de loonen; manufacturen en koloniale waren zijn goedkooper geworden.
Yolgens Moreau de Jonnes waren er in de tweede helft
van de 17 de eeuw driemaal zooveel werkdagen noodig
als thans om een hectoliter tarwe te koopen. Maar de
armere klassen consumeerden toen geen tarwe, en zeer
weinig vleesch; zij leefden van rogge, gerst en visch.
Zelfs in Engeland aten 's winters ook welgestelde lieden
slechts pekelvleeseh.
De woningen der arbeiders en kleine boeren op het
land waren nog zeer ellendig, grootendeels zonder schoorsteen; in plaats van een vloer, vastgestampt leem of
klei, en zeer weinig huisraad. Ook de meer welgestelde
pachters en boeren vermeden elken schijn van welvaart
te vertoonen, uit vrees van hooger aangeslagen te worden
in de belasting. Ruwe onkunde en doffe onverschilligheid
voor de gewoon- gewordene ellende kenschetsten dit gedeelte van het volk. Juist de armste klassen hebben in
levensgenot, beschaving en welzijn gedurende de laatste
200 jaar grooter vorderingen gemaakt dan ooit te voren.
En was hun leven in gewone omstandigheden beklagelijk, als er ongelukkige jaren , misgewas of duurte kwam ,
werd het volkomen ondragelijk. Gelijk in de middeneeuwen
de hongersnood met verschrikkelijke regelmatigheid terugkeerde, heerschte er ook nog gedurende de 72 jaren van
de regeering van Lodewijk XIY tienmaal hongersnood in
Frankrijk. Terwijl thans de handel en goedkoope transportmiddelen een gelijkmakenden invloed op de graanprijzen oefenen, waren toenmaals de prijzen zeer veranderlijk. Omstreeks 1700 was de gemiddelde normale prijs
van een hectoliter tarwe in Frankrijk 15 francs, soms
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claalde hij tot 8 francs, en gedurende den hongersnood
van 1709 steeg hij tot 120 francs. Zulke prijzen ruineerden
de rijken, en doodden de armen. G-ebrek aan kapitaal
en communication maakte den aanvoer van groote massa's
onmogelijk. Hongersnood en epidemien decimeerden de
bevolking. Te Parijs was er in de gelukkigste jaren der
17 de eeuw, van 1670 tot 1684, jaarlijks een doode op
de 22 inwoners, en thans een op de 42, zoodat de gemiddelde levensduur bijna verdubbeld is.
Vauban, Fenelon, St. Simon en Mad. de Maintenon
spreken van het treurige verval en de ellende na het
begin van den spaanschen successieoorlog. De landlieden
verlieten in tijden van gebrek, of als de ambtenaren die
de belastingen inden, hun vee en gereedschappen verkocht hadden, in groote troepen hun woonplaatsen, en
trokken bedelende door het land. In Bourbonnais telde
men op 144 vierkante mijlen 1700 verlatene boerderijen.
Te vergeefs stelde men straf op het verlaten van het huis ,
en op het bedelen. Vauban rekende 2 600 000 bedelaars
in Frankrijk, 1 op de 7 inwoners. Evenwel moet men
niet meenen dat deze massa bestendig en alleen van
bedelen leefde: een groot gedeelte versmolt bij gelegenheid in de categorien der handwerkslieden, daglooners
en bedienden.
Het getal van de laatsten was in dien tijd zeer groot.
Omstreeks het midden van de 17 dc eenw moest elke adellijke, ambtenaar of welgestelde burger een talrijke stoet
van bedienden houden. Toen St. Simon op 16jarigen leeftijd in de compagnie der musquetiers du roi trad, een
soort van lijfwacht waarin de hooge adel den dienst leerde
voordat hij een officiersplaats kon verkrijgen of een regiment
mocht koopen, trok hij met twee edellieden en 35 paarden naar Versailles, en toen was hij nog niet hoofd van
het huis, want zijn vader leefde nog. Langzamerhand
evenwel kwam ook hierin verandering: men begon op
meer burgerlijke wijze meer waarde te hechten aan een
gemakkelijke en verfijnde levenswijs, dan aan de weelde
van een prachtigen stoet. De menschen zijn duurder geworden. In hanclel en fabrieken werd reeds met zoo goed
gevolg gearbeid, dat geschikte lieden daarin beter gebruikt konden worden dan als leegloopers in den dienst
van groote heeren.
Het nu optredende en de lagere klassen tot zich opheffende burgerdom had zich in Frankrijk reeds lang aan
het koningschap aangesloten, om bevrijd te worden van
de onderdrukking, het geweld en de knevelarijen van de
aristocratie. Naar deelneming in staatszaken streefde het
nog niet. Eerst laat in de volgende eeuw stonden de
gemoederen op tegen geestelijk en wereldlijk despotismus.
Toenmaals was het absolute koningschap populair. Het
had in Europa niet tot een voortdurenden stilstand geleid, maar was een overgangsvorm, beantwoordende aan
de maatschappelijke toestanden en behoeften. Na een eeuw
van verscheuring en burgeroorlog had de koninklijke macht
rust en orde in 't leven geroepen; inderdaad stroomde

er uit de regeering kracht en leven in het staatslichaam.
Mag Lodewijk XIV ook het beroemde Tetat c'est moi
niet uitgesproken hebben, inderdaad was toch de staat
in den koning geconcentreerd. Dat hij de onbepaalde gebieder was, de bron van alle recht en alle eer, beantwoordde aan den toenmaligen franschen geest. De openbare meening keurde zelfs de pracht en verkwisting van
den koning goed. Langen tijd daarna schreef Horace Walpole nog: "de Franschen beminnen in hun koning zich
zelven". Lodewijk XIV vertegenwoordigde hun de nationale grootheid. Hij heeft de eerste regelmatige en krachtige staatsinstellingen ingesteld en gehandhaafd. De
werktuigen zijn later vermenigvuldigd en volkomener geworden, en daarmede zijn de regeeringen tevens werkzamer en gematigder geworden. Wel moest er in 't eerst
eens met geweld ingegrepen worden, maar zelfs willekeur en hardheid waren te verontschuldigen om de zaak
tot stand te brengen. Maar wat beteekenden die willekeurigheden en de hooge belastingen in vergelijking van
de onzekerheid, de barbaarschheid, de verwoesting en
de vroegere onlusten?
(Wordt vervolgd.)

VIJF

MEENINGEN.

Vijf personen zaten te praten in den waggon waarin
ik mij bevond. Ik heb niets gedaan als goed toe luisteren. Zie hier het r6sum6 van hun meeningen:
De eerste. Ik heb een afkeer van het idee van den
dood, ik verlang slechts te leven, het is mij onverschillig hoe.
De tweede. Ik wil wel leven, maar zonder zorgen,
en als 't kan in rijkdom.
De derde. Ik wil gaarne leven, maar in 't genot van
de schoonheden der natuur, en bewonderende alles wat
hier beneden te bewonderen valt.
De vierde. Ik wil leven, maar trachtende te begrijpen
waarom ik leef, en zoekende naar de waarheid.
De vijfde. Ik wil leven, bewonderende, zoekende de
waarheid, en ook gevoelende dat mijn leven niet nutteloos is. Beminnen, begrijpen, handelen, ziedaar mijn
devies.
Ik wenschte wel te weten wat ieder van die vijf personen deed , en hoe groot zijn bezittingen waren. Er waren
er ten minste drie bij , die ik wel nader wenschte te leeren
kennen, en waarom alle vijf niet ? De eerste scheen eerder gelaten na een groot ongeluk te zijn, dan een materialist en ongevoelig. De tweede leed er onder, zoover
ik kon nagaan, dat hij zijn huisgezin niet voor gebrek
kon behoeden. Er zijn meer brave lui in cle wereld dan
men wel meent.

EEN PORTRET UIT DE VERZAMELING PITTL

EEN PORTRET

UIT DE VERZAMELING

193

PITTI.

Een rabbi, naar een schilderij van Rembrandt.

Dit schoone portret, door Rembrandt geschilderd, be- ; onder den titel van een rabbi; men weet niet wiett
hoort tot de verzameling Pitti te Florence. Onder het eerste : het voorstelt. Naar het oordeel van kenners mag dit
keizerrijk is het met een ander stuk van Rembrandt uit portret onder de beste stukken van Rembrandt gerangde zelfde verzameling naar cle Louvre gebracht, doch in schikt worden.
1815 weder terug gegeven. Het is in de catalogi bekend

1871.
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(Vcrvolg van biz. 192).

Yolgens het door Richelieu nagelatene budjet werden
de gewone inkomsten der kroon op 79 millioen francs
berekend. Onder Lodewijk XIY stegen zij tot 365 millioen. Daarbij waren echter de kosten van inning niet
berekend, en deze beliepen toen dooreengenomen 33 ten
honderd. Zoo werden er dus ongeveer 500 millioen francs
van het volk geeischt. En tot de directe belastingen,
inkomsten-, grond-, en hoofdelijke belasting, droegen de
adel en de geestelijkheid, aan welken 4 / 5 van den geheelen grond van het koningrijk behoorde, slechts zeer weinig
bij. Daarentegen moest er aan de geestelijkheid nog ongeveer 150 millioen francs aan tienden, en een ten minste
even groote som op andere wijzen opgebracht worden.
Buitendien bedroegen de feudale lasten die de lagere
standen aan den adel en de geestelijkheid moesten opbrengen, 136 millioen francs. Dat geeft een som van
meer dan 900 millioen francs voor het belaste volk,
een belasting waarbij, de toenmalige verhoudingen van
kapitaal en arbeid in aanmerking genomen, elke hedendaagsche belasting een kleinigheid is: 43 francs per hoofd,
met uitsluiting van V2 millioen van de rijkste inwoners.
Yauban sloeg voor om den adel en de geestelijkheid
gelijkmatig in de belastingen te doen deelen. Maar in 't
algemeen schijnt het niet dat de voorrechten van die
standen toenmaals veel aanstoot gaven. Men vond hen
nog natuurlijk, terwijl later de maatschappelijke en staathuishoudkundige privilegien vooral den haat tegen adel
en geestelijkheid in 't leven riepen, en de hoofdoorzaak
waren van het geweld der revolutie.
Yanban rekende in het toenmalige Frankrijk 250 000
adelijken, 1 op de 80 inwoners. Onder Hendrik IY rekende men meer dan 600 000 geestelijken, monniken
en nonnen daarbij, I op de 20 inwoners. Sedert dien
tijd werden vele kloosters uitgeroeid, en Colbert telde
in 1667 slechts 266 000 geestelijken, ongeveer 1 op de
70 inwoners. De kloof tusschen den adel en den burgerstand was nog zeer wijd. De eerste beschouwde zich
zelven als van een ander ras, en hoewel enkele uitbarstingen van hoogmoed en moedwil de verontwaardiging
opwekten, het onderscheid van stand werd toch als een
deel van de goddelijke wereldorde beschouwd. Men droeg
de aristocratische rangschikking zelfs aan den hemel op,
gelijk eenige Zuidzee-eilanders slechts den adelijken een
onsterfelijke ziel toeschrijven. De hertogen en pairs beschouwden zich gelijk aan de duitsche keurvorsten.
St. Simon noemt den keurvorst van Beieren en den
machtigen hertog van Savoye, voordat de laatste den
titel van koning van Sicilie en Sardinie aannam, gelijk
de fransche hertogen eenvoudig mijnheer van Beieren,
mijnheer van Savo}re. Yoor de meesten kwam het overige

volk in 't geheel niet in aanmerking. Op de hooge ambtenaren , op de alvermogende ministers zagen zij uit de
hoogte neer. Dat de zoon van een minister, een markies , zijn oog dorst opheffen tot de dochter van een
hertog, werd met verontwaardiging vernomen. En toch
moest de adel zich schikken naar de macht der beambten. De politieke stelling van de aristocratie was volkomen veranderd. Uit de machtige leenheeren die het
volk te wapen riepen, legers vormen en het land in beweging konden brengen, was een gedienstige hofadel
onstaan. De hooge adel leefde reeds onder Lodewijk XIV
bijna geheel te Parijs en te Versailles. De lagere adel
werd in het leger getrokken. Deels door den burgeroorlog geruineerd, en deels door het slechte beheer zijner goederen, was de fransche adel in 't algemeen niet
rijk. Zelfs een groot gedeelte leefde van hofambten, gouverneursplaatsen en andere postjes, van geschenken en
jaargelden des konings. Het overige gedeelte diende als
officieren in het leger, of ging in den geestelijken stand
over. De koninklijke hof houding , het onderhoud der prinsen en dat van den adel verslonden ontzaglijke sommen.
Enkele grooten hadden een inkomen van verscheidene
100 000 francs , terwijl de ministers, officieel als secretarissen van den koning beschouwd, slechts 30 000
francs, 20 000 livres, inkomen hadden. Uit bijpostjes,
geschenken van den koning, aandeelen in de winsten
van de pachters der belastingen, uit het geoorloofde en
ongeoorloofde verkoopen van ambten enz. maakten zij
intusschen nog groote sommen, en velen lieten een
groot vermogen na. Met de dochters van Colbert kwamen twee hertogen weer in staat om hun schulden te
betalen.
De besten van de aristocratie beklaagden zich over
hun staatkundig verval. St. Simon vormde groote plannen om hun een zelfstandige plaats in den staat te
verzekeren, maar gedurende het regentschap mislukten
zijne pogingen, en hij zelf moest erkennen dat de adel,
die bijna een eeuw lang van alle zaken uitgesloten was
geweest, dom, lichtzinnig en lui was, en nergens meer
voor deugde dan om zich te laten doodschieten , of in
een onnut bestaan te vegeteeren.
Desniettemin vond men onder den adel en de hooge
geestelijkheid aan het hof mannen van geest, beschaving en groote kennis. Vooral de opvoeding der vrouw
werd toen behartigd. Onder Lodewijk XIV vinden wij
vrouwen van de hoogste beschaving, die een wezenlijken
invloed op de europeesche maatschappij hebben geoefend.
Maar in 't algemeen waren de hoogste rangen onwetend,
en onverschillig voor alle hoogere belangen. Velen namen
nooit een boek in handen. Van deze menschen leefde
een groote massa aan het hof van Versailles als opeen
gehoopt, de meesten in volkomen lediggang, zich bezig
houdende met intrigues, minnarijen, en het spel. De
speelwoede was algemeen. Uitspattingen en zedeloosheid
waren bij dit leven groot. De minnaressen van ministers
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en grooten hadden bijna een erkenden rang, zooals die handelingen van den koning mogen wij den toenmaligen
van den koning. Deze zelf gaf in dit opzicht het slecht- toestand en zeden niet vergeten. De onveiligheid, het
ste voorbeeld, totdat hij op 47jarigen leeftijd met Ma- getal der misdaden, diefstal en geweldenarij waren in
dame de Maintenon huwde. Deze merkwaardige vrouw, de 17de eeuw nog zeer groot. In een maand geschiedden
op 50jarigen leeftijd nog zoo schoon en lieftallig als er 17 moorden in de straten van Parijs. Zelfs onder
een jong meisje, verstandig , echt vroom, zeer eerzuch- de hoogere standen waren groote misdaden niet zeldtig, maar ongeschikt voor het hebzuchtige en veile hof- zaam. Bij een plotselingen dood dacht iedereen aan verleven, had gedurende 30 jaren den grootsten invloed giftiging. In 1665 moest er een bijzondere commissie
op de regeeringszaken m Frankrijk. Onder het vernis naar Auvergne gezonden worden, daar de adel van die
van beschaving was er toen nog veel gemeenheid en provincie het vuistrecht weer invoerde, en in 't openlaagheid verborgen. De hertogin van Berry werd dron- baar vele gewelddadigheden pleegde, terwijl de gewone
ken bij haar diners ; de vuile prinses de Harcourt stal maatregelen vruchteloos bleven: die commissie sprak349
bij het spel; de hertog van Soissons bedroog zelfs doodvonnissen uit. Schrik en geheime vonnissen werden
den koning met valsche kaarten; Vendome noemde zijn overal noodig geoordeeld om orde en veiligheid weer in
cynisch leven de eenvoudigheid van een oud Romein. 't leven te roepen. De commissaris van politie te Parijs
Maar de koning was in zijn theatrale majesteit op werd toen een persoon van gewicht. En eerst voor 200
uiterlijke waardigheid gesteld, en onderdrukte grove jaren begon men Parijs te bestraten en te verlichten.
nitspattingen. Men moest zich in acht nemen. Als de
De publieke moraliteit stond ook nog op een lagen
dames openbaren aanstoot gaven, liet Mad. de Mainte- trap. Als de staat in verlegenheid was, nam men zijn
non haar bij zich komen, en zelfs de princessen verlieten toevlucht tot bedriegerijen en afzetterijen van allerlei
soms met tranen in de oogen haar kamer. Zij temde aard. Herhaalde malen werd de munt veranderd, werd
zelfs de hertogin van Orleans , de moeder van den re- er papiergeld uitgegeven 't welk de regeering zelve niet
gent , de hoogmoedige en wilde duitsche , zooals St. weder aannam, schulden vernietigd, en renten niet beSimon haar noemde. Het onderscheid met de ruwheid van taald, den pachters der belastingen een gedeelte van
vroegeren tijd was zeer groot , en hoewel na den dood hun winst ontstolen, rechten verkocht en weder afgevan Lodewijk XIV de zedeloosheid op nieuw uitbarstte, nomen, enz.
was toch tijdens zijn leven de verbetering der zeden
Het instellen van een vasten, welgeregelden gang van
niet slechts uiterlijk. Vele voorname mannen , zooals de zaken beschouwde Lodewijk XIY als het doel van zijn
hertogen van Beauvilliers , Chevreuse , de Lorges , St. * leven. Met onvermoeiden ijver heeft hij daaraan gearSimon , leefden eerbaar en rein van zeden, De hoofden beid. Hij presideerde in persoon den ministerraad en de
der kerk waren toenmaals in den regel deugdzame, ta- finantieele afdeeling van den raad van staat, en dagelentvolle mannen.
lijks arbeidde hij uren lang met zijn ministers, meestal
In de katholieke kerk van Frankrijk was het toen in de kamer van Mad. de Maintenon. Niets mocht er
zeer onrustig. Gelijk in den tijd der kerkhervorming zonder zijn medeweten gebeuren. Maar bij de ontzaglijke
ontstond er reactie van het godsdienstig gevoel tegen hoeveelheid details werden de voorstellende ministers in
de orthodoxie. De kerk had wel eenige reden om voor der daad de leiders en uitvoerders der zaken. Door de
hare leerstukken te vreezen. Mad. de S^vigne schreef: groote uitkomsten van de eerste jaren zijner regeering
"verdik toch den godsdienst een weinig, opdat zij niet en door de vleierij zijner hovelingen verblind, schreef
onder het voorwendsel van hem te verfijnen geheel en hij alles aan zich zelven toe, nam geen raad aan, en
al verdwijne." Uit een staatkundig oogpunt echter was meende niets anders als uitvoerende bedienden noodig te
er geen aanleiding om de jansenisten en quietisten te hebben. Hij wilde zijn ministers en generaals zelf vorvervolgen. De jezuiten dreven den koning tot die ver- men. In deze omstandigheden koos hij bijna met opzet
volging. Het was bij hem niet alleen bigotterie. Gelijk onbeteekenende lieden, Mannen van uitstekenden geest en
hij bij de gruwelijke vervolgingen van de Hugenooten van helder inzicht en zelfvertrouwen mocht hij niet lijaan vroegere oproerigheden had gedacht, beschouwde den. Op de vroegere generation van groote staatsmannen
hij thans de jansenisten als oproerig tegen de kerkelijke en veldheeren volgde een heir van onbekwame gunsteen zijn eigene autoriteit. De gedachte il6en God en ^en lingen. Daaraan vooral is het ongeluk van zijn laatste
koning" beheerschte hem, en door het onderdrukken jaren te wij ten. Na den slag van Ramillies troostte hij
van ketterij meende hij het heil van zijn ziel te bevor- den maarschalk Villeroy door te zeggen: uwij worden
deren: ten koste van anderen deed hij boete voor zijn oud, maarschalk, het geluk verlaat ons." Dat hij zijn
zonden. Hij stelde dat er een soort van wederkeerigheid beste troepen aan een onbekwamen toevertrouwd had,
tusschen hem en den hemel bestond; eens, toen hij be- kwam niet in hem op.
richt kreeg van het verliezen van een veldslag, riep hij
Gedurende een geruimen tijd werkte de welingerichte
uit: God heeft vergeten, wat ik voor hem gedaan heb! machine van Colbert en Louvois nog voort: na de neDoch bij het oordeelen over de harde en willekeurige derlagen van Hauteville, Turin en Ramillies werden de
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snavel sluit over den ondersnavel heen: cle tong is rond,
tot aan den wortel gespleten, en kan ver uitgestoken
worden; de vleugels zijn lang en smal; cle pooten zeer
kort. Yan dit geslacht leven er ongeveer 250 soorten
in de warmste streken van Amerika.
Yan den Orinoko tot aan den kreeftskeerkring bewonen zij de met slingerplanten versierde bosschen,
doch sommigen gaan ook over die grenzen. Darwin zag
kolibri's op de schrale hoogvlakten der Cordilleras;
3000 meter boven de oppervlakte der zee, en volgens
den zelfden geleerde verspreidt zich de Trochilus forjlcatus
van het heete, droge Lima tot cle bosschen van het
Vuurland, waar men hem te midden van sneeuwvlokken ziet rondvliegen.
Gedurende dien successieoorlog kreeg hij gewetensSommigen noemen de kolibri's vlindervogels. Eenigen zijn
wroegingen omtrent het uitschrijven van een nieuwe be- niet grooter dan een meikever, alienfladderen rondom de
lasting in zijn uitgeput rijk. Zijn biechtvader Le Tellier kelken der bloemen of de welriekende bloesems van erythrien een uitspraak van de Sorbonne stelden hem gerust: nen en mimosen, steken de lange tong, als die van eene
alle eigendommen van zijn onderdanen behoorden hem specht ingericht, in het diepst der bloemkroon, en grijpen
toe; als hij daarvan nam, nam hij slechts zijn eigen- met den snavel, zoo dun en zoo spits als eene naald, het indom, en wat hij hun liet, was genade. De leer dat er sekt dat er in verborgen was. Inderdaad betooverend schoon
voor den koning wel morele plichten, maar tegen zijn is het, een kolibri te zien; hoe hij met bliksemsnelle
wil geen recht bestond, was hem van zijn jeugd voor- vleugelslagen en onder een gebrom als van eene bij van
gepredikt. Enkelen dachten , maar niemand sprak anders bloem tot bloem fladdert, of als een vlinder met siddein het toenmalige Frankrijk.
rende vleugels daarboven staat. Alle kleuren van den
Zijn gewonen arbeid zette hij tot in zijn laatste dagen regenboog, alle glans van edelgesteenten vonkelen op
voort. Zijn jonge opvolgers waarschuwde hij tegen den zijn vederdos, die nooit door het stof der aarde wordt
oorlog, tegen verkwisting en tegen verdrukking van het bezoedeld, want als eene sylplie steeds in de lucht rondvolk. Met een gerust geweten zei hij tot Mad. de Maintenon zwevend, raakt hij de aarde slechts aan gedurende de
dat het sterven hem niet zwaar viel. Zij vertrok naar St. Cyr, korte oogenblikken van rust. Zoo snel en krachtig is
en daarmede nam een merkwaardig tijdperk een einde.
zijne vlucht, dat een roofvogel te vergeefs een kolibri
Niet lang na dezen tijd werd de groote revolutie zou trachten te vangen, ja zelfs zijn oog zou de bewevoorbereid. De verhoudingen en beschouwingen zijn se- gingen van het kleine schepselje nauwelijks kunnen
dert grootelijks veranderd; wat toen natuurlijk en ge- volgen. Als eene verblindende, ras voorbij schietende
woon scheen, zou thans ongehoord en onverdragelijk kleurenstraal verschijnen en verdwijnen zij, en als zij in
wezen. Een beschouwing van het verledene toont ons zwermen om de honigrijke bloemkelken zwieren, gelooft
dat de wereld beter wordt. Als wij de menschelijke men een tooverspel van heen en weer schietende vuurmaatschappij in hare ontwikkeling als een groot geheel vonken te zien. De dichterlijke taal der Mexicanen noemde
beschouwen, mogen wij ons over haren vooruitgang ver- deze diertjes "zonnelokken, rozengeur in vloeibaar vuur
heugen. Wij willen echter niet met minachting op een gehuld," enz., en nam hen, nevens de vlinders, op in
verleden terug zien, dat, in spijt van zijn vlekken en de allegorien van hunne godsdienst. De glans van het
dwalingen, een tijdperk van heilzame verandering was. gevederte verdooft wel is waar na den dood niet geheel,
Wij moeten het lijden en het streven eeren van hen maar is dan toch slechts eene schaduw van het kleurenwier erven wij geworden zijn, gelijk wij wenschen dat spel van den levenden,fladderenden vogel, die zelfs het
onze arbeid vruchten drage voor onze nakomelingen, vuur van juweelen te boven gaat.
en dat wie na ons komen ons dankbaar mogen gedenken.
De lichaamsinrichting van den kolibri beantwoordt
volkomen aan zijne levenswijs. De vleugels zijn zeer lang
en dun, en veelal sabelvormig gekromd. De eerste slagpen steekt het verst uit, de volgenden worden trapsgeDE KOLIBRI.
wijs korter; de tweede rij dekvederen is zeer kort; de
Het groote geslacht kolibri, Trochilus, wordt ge- baarden der staartpennen zijn dicht en vast, overdekken
vormd door vogels waartoe de kleinsten behooren die elkander als dakpannen, en veroorzaken bij het vliegen
bekend zijn. Deze vogels onderscheiden zich door de dien eigenaardigen snorrenden toon, waarom de kolibri
volgende kenmerken :
ook "bromvogel" heet. De schachten der vederen zijn
De snavel is recht of een weinig gebogen; de boven- zeer sterk en veerkrachtig, en bij de soorten met sabel-

legers in uiterst korten tijd weder voltallig gemaakt en j
uitgerust. Maar langzamerhand verviel alles. De troepen
kregen geen soldij, geen onderhoud, geen wapens; de
finantien geraakten volkomen in cle war; het land verviel in ellende, en eindelijk redde de revolutie in Engeland slechts het land van een volkomenen ondergang.
De standvastigheid en grootheid van geest van Lodewijk XIY in het ongeluk, bij het uitsterven van zijn
huis en het zegepralen van zijn vijanden, verdient de
hoogste bewondering. Daardoor bereikte hij zelfs na den
ongelukkigsten oorlog toch het doel waarmede hij hem
ondernomen had, namelijk de spaansche monarchie aan
zijn dynastie te brengen, hoewel geenszins tot geluk
voor zich zelven en zijn land.
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vormige vleugels in het midden dikker en naar buiten
gebogen. Daarmede in overeensternming zijn de borst-
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regenbuien en zelfs sneeuwbuien treffen. Daarentegen
zijn alle lichaamsdeelen die niet tot vliegen dienen,

Phmthomu eremita en zijn nest.

spieren buitengewoon ontwikkeld. Slechts eene zoo krachtige inrichting tot vliegen maakt het den kleinen vogel

des te zwakker. De teedere, kleine pootjes kunnen
het diertje niet lang dragen, ja tot gaan deugen zij

OndtTscheiilene soorten van kolibri's en hun nesten.

mogelijk, bij het begin van het ruwe jaargetijde die j in 't geheel niet. De lange snavel is recht of gebogroote tochten te ondernemen, waarbij hem stormen, j gen, soms opwaarts gekromd; de tong, dun en rolrond.
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Yertrouwende op hunne buitengewone vlugheid en vliegsplitst zich aan de punt in twee draden , die soms van
kracht,
begeven de kolibri's zich met zekeren overmoed
weerhaken zijn voorzien. De kolibri broedt tweemaal in
het jaar; het kunstige nestje bevat zelden meer dan twee in groote gevaren, Zij vreezen den mensch zoo weinig,
witte eiertjes, soms niet grooter dan eene erwt, die met dat zij overal in de tuinen dringen , en zelfs de bloebewonderenswaardigen moed door de ouden verdedigd men die in de vensterbanken staan bezoeken, en zich
worden, want de kolibri is een zeer dappere en strijd- door de nabijheid van een beschouwer niet laten af~
lustige vogel, en daaraan mag het te danken zijn, dat schrikken. Bullock zag in een huis dat hij te Jalappe
cle Azteken hem als den krijgsgod Huitziton, dat is bewoonde, en dat, op mexicaansche wijze , een grooten vierhoek met een tuin in het midden vormde, vele kolibri's
kleine kolibri, vereerden.
Men kent ongeveer 250 soorten van kolibri's. Bij alien die insekten uit de webben van groote spinnen roofden.
is slechts het mannetje met dien wonderbaren vederdos De webben waren zoo sterk, en zoo veelvuldig tusschen
en kleurenpracht getooid, die somtijds nog door kragen, de balken en pijlers van het lage dak der veranda en
kuiven, oorbosjes enz. verhoogd wordt. In vergelijking de naastbij staande boomen uitgespannen , dat het clen
met de mannetjes, zijn de wijfjes zeer eenvoudig en dof vogel, die er in verward geraakte, ongetwijfeldbezwaargekleurd. Doch ook bij de mannetjes vertoonen veelal lijk zou gevallen zijn er weder uit te komen, zonder door
slechts de kop,' hals en borst die nog niet verklaar- de vergiftige spinnen gebeten te zijn. Zij vermeden inbare, heerlijke, juweelachtige kleurschakeringen. Hoe tusschen niet slechts al die hindernissen , maar roofden
schoon en prachtig die kleine vogels zijn, bewijst de ook de vliegen, eer het de spinnen mogelijk was die
omstandigheid dat zelfs de mannen der wetenschap aller- te grijpen. Dat de zoogenoemde vogel spin, My gale
hande poetische namen bedacht hebben om de soorten avicularia, van het heete Zuid-Amerika, kolibri's vangt
en opvreet, is overigens eene oude en voorzeker al te
aan te duiden.
vaak
weder vertelde fabel, die zelfs door de geleerde
Tot de meest bekenden behoort de robijnkolibri,
Trochilus colubris , goud en groen van kleur met gloeienden kunstige mevrouw Merian door eene zeer schoone
robijnrooden hals ; degoudoorige kolibri, Trochilus teekening vereeuwigd geworden is. Die spin maakt nooit
chrysalophus, met goudkleurige, nu eens in smaragd- een web, maar behoort tot de zoogenoemde graafspingroen, dan weder in purperrood schitterende vederbosjes, nen, die in gaten van den grond op prooi liggen te
met violette borst en groenen hals; de topaaskoli- loeren. Het is waar, er zijn in West-Indie groote spinbri, Trochilus pella, goudbruin met zwarten kop en nen uit het zelfde geslacht, waartoe onze gewone kruistopaasgelen hals ; de corakolibri, Trochilus cor a; spin of tuinspin behoort, welker webben voorzeker sterk
Gould's kolibri, Trochilus Goulcli; de sabelsna-genoeg zijn om een kolibri te vangen, maar die spinnen
velige kolibri, Trochilus recurvirostrus, met eenleven met de vogels in vrede.
Men heeft dikwijls doch altijd vruchteloos beproefd,
opwaarts gekromden snavel, zoo dun als een naald. Als
de schoonste onder deze vogels houdt men algemeen den kolibri's levend naar Europa over te brengen; vooral
sapphokolibri, ook de goudstaartige kolibri heeft men die proeven genomen met de kolibri van NoordAmerika, de robijnkolibri, Trochilus colubris, wijl
geheeten, Trochilus sappho, of T. chrysurus. Donker smaragdgroen van kleur, heeft hij een 10 centimeter lan- deze het best aan de koude weerstand schijnt te bieden.
gen, vurig goudrooden metfluweelzwarte handen afge- Zuid-amerikaansche kolibri's integendeel zijn niet zelden
wisselden vorkstaart, die niet een sieraad van vederen, levend in Engeland en Frankrijk aangeland, doch hebmaar van metaal gelijkt. De kleinste kolibri is Trochilus ben daar nooit langer dan eenige weken geleefd, wijl ze
minimus — 3 centimeter lang van den bek 'tot het niet slechts warmte, maar ook zonneschijn verlangen,
einde van den staart — ; de grootste is Trochilus gigcis.die onder onzen noordschen hemel soms al te lang ontDeze is zoo groot als een sijsje, en gaat omstreeks de breekt, en door geen kunstwarmte vervangen kan worlentenachtevening van de dorre woestijnen van Zuid-Ame- den. Zelfs in Amerika is zonneschijn voor den kolibri
rika naar Chile. Darwin zegt van dit diertje. "Hij heeft noodzakelijk. De groote amerikaansche vogelkenner Wilson
eene zeer bevallige vlucht, die slechts met het vliegen zegt: "Deze kleine vogel is zeer gevoelig voor kou, en
van de pijlstaarten onder de nachtvlinders vergeleken kan als hem de leven gevende zonnestralen lang onthouden
worden; terwijl hij zijne vleugels met zeer langzame en worden, wordt hij ziek, en sterft weldra. Ik ontving
krachtige bewegingen samen slaat, zeer verschillend van een zeer schoon mannetje, zette het in een kooi, en
het zwevende, gonzende vliegen dat de andere soorten plaatste die op een beschaduwde plaats in de kamer.
eigen is. Als hij boven eene bloem staat, neemt zijn Na eenigen tijd rondgefladderd te hebben, klom het bij
lichaam een bijna loodrechten stand aan, terwijl hij zijn de tralies op, en bleef daaraan in een schijnbaar bestaart aanhoudend als een waaier uitspreidt en weder wusteloozen toestand gedurende een geheelen voormiddag
samenvoegt. Het schijnt dat de vogel daardoor in dien hangen. Het was niet mogelijk om de geringste ademhalingsbeweging te ontdekken, ofschoon zulks op andere
zonderlingen stand kan blijven. Zijne stem is buitengetijden zeer in het oog valt; de oogen waren gesloten,
woon schel."
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en als het diertje even met den vinger aangeraakt werd,
gaf het niet het geringste teeken van leven of beweging.
Ik bracht het toen in de opene lucht, en zette het onmiddellijk in den zonneschijn. Binnen eenige seconden
werd de ademhaling merkbaar, de vogel ademde ruimer
en ruimer, opende zijne oogen, en zag er weldra even
levendig uit als te voren. Toen hij volkomen hersteld was, gaf ik hem de vrijheid weder , hij vloog naar
de kruin van een peereboom, bleef daar eenigen tijd
zitten, terwijl hij zijne in wanorde geraakte vederen
rangschikte , en verdween toen als een luchtverheveling."
Ook vrees doet de kolibri's sterven; men heeft herhaaldelijk die vogeltjes zien sterven als zij gevangen
werden in een gazen netje, zoo licht, dat het zelfs de
teedere schubbetjes van vlindervleugels niet beschadigde.
Overigens is de kolibri, misschien ten gevolge van
zijne driestheid en zelfvertrouwen, gemakkelijk te temmen. Men heeft gezien dat zulk een vogeltje reeds binnen vier uren zoo aan zijne vreemde omgeving gewend
geworden was, dat zelfs als men het losliet, het telkens weder naar zijn etensbakje terug keerde om de
lekkernijen te krijgen, honig b. v., die hij in zijne gevangenschap had leeren beminnen. Het schijnt echter dat
de kolibri's meer insektenetende vogels zijn, ten minste
in hunne buitengewoon kleine magen worden steeds overblijfselen van kleine insekten, dekschilden van kevertjes,
enz., gevonden.

I N D I V I D U E N.

Is een boom een individu, een enkel wezen ? Wanneer
kan men van een boom zeggen, dat hij zijn volkomenen
wasdom bereikt heeft ? Hoe vele takken, bladeren en bloemen zijn daartoe noodig? Van een insekt, een schaaldier,
een visch, een vogel, een zoogdier kunnen wij bepaald
zeggen wanneer het dier, om het zoo uit te drukken,
klaar is. Dan kunnen wij hem geene enkele ledemaat
ontnemen zonder hem te verminken, zonder zijn afgemaakt
lichaamsgebouw te verstoren; maar wij kunnen hem dan,
in onze gedachten, ook geenszins nog een echt lichaamsdeel toevoegen, geen vogel een derden vleugel, geen
zoogdier een vijfde been. Zij zijn individuen, dat is :
ondeelbare, op zich zelf als afgeslotene wezens bestaande
enkelwezens. Van een eik kunnen wij gevoegelijk een tak
afzagen, een anderen eik kunnen wij ons, in plaats van
met 10, zeer wel met 12 groote takken voorstellen,
zonder dat daarom een van beiden ophoudt een betrekkelijk volmaakte eikenboom te zijn. Nog meer; wij kennen de eigenschap van oude wilgenboomen die uit stekken gekweekt zijn, om ten laatste altijd, tot op eene
dunne houtlaag onder den bast, al hun hout te verliezen,
zoodat zij er eindelijk dikwijls als schilderhuisjes uitzien.
Wij kunnen zulke holle wilgen, van de ruwe, knoestige
kroon tot den wortel, in twee of drie lange strooken
splijten, de stukken weder afzonderlijk planten, en zeker

zal elk stuk op zich zelf blijven voortleven. Waar blijft
hier het denkbeeld van individu? Kunnen wij zoo iets
met een der genoemde dieren doen? Neen! Een boom
is geen enkelwezen, gelijk een dier. Hij is eene verzameling van wezens, eene vereeniging van vele enkelwezens tot een samengesteld wezen. Die enkelwezens van
den boom vindt men of in de knoppen (oogen), of in
de loten die zich telken jare ontwikkelen. Met beiden
schijnt het toch niet recht duidelijk. Als het de knoppen
zijn, dan zijn het individuen zonder leven, en zij houden dus op individuen te zijn zoodra als er zich in hen
leven begint te ontwikkelen, en zij de loten uit zich
doen ontstaan. Als het de loten zijn, dan zijn het individuen die niets wezenlijks op den gezamenlijken boom
vooruit hebben. Nevens deze opvattingen moeten wij ook
niet de volgende vergeten, namelijk: dat de bladeren
en de bloemen twee reeksen van individuen aan een
boom zijn, waarvan de eersten zich in zekere mate door
de knoppen voort planten, die, ten minste de echte
knoppen, steeds in de oksels der bladeren ontspringen,
terwijl de bloemen niet slechts zich zelven maar ook de
geheele verzameling van wezens door zaad voortplanten.
De bladeren vormen het voedende sap, waardoor de geheele boom wast, en zoo doende vergrooten zij jaarlijks
de woonruimte in het gemeenebest dat men boom noemt;
de bloemen daarentegen grondvesten, daar zij het zaad
rijp maken en uitstrooien, nieuwe, zelfstandige kolonien.

EEN TOCHTJE

NAAR HET

NOORDEN.

(Vervolg van bladz. 171).

Wij voeren nu verder in een aanhoudende mist, en
zagen ten laatste de ijsvelden weer blinken. Weldra
echter was het weer geheel anders, de zon brak door,
er was bijna geen wind, zoodat onze lieden in dunne
kleeding werkten. Niet lang echter hadden wij daar
pleizier van, de wind sloeg om, en kort daarna waren
wij weer in een dikke mist gehuld. Er is dan ook meer
dan een voorbeeld bekend dat booten van schepen in
zoo'n dikke mist voor altijd verdwenen zijn. Een belangrijk gevaar dreigde ons, namelijk om door de ijsvelden
ingesloten te worden. Wij zagen niet anders als ijs voor
en achter ons. Eenige dagen daarna stootte het schip
vreeselijk, en
wij zaten gevangen. Geheel in de
verte hoorden wij menschenstemmen, en merkten daaraan dat wij lotgenooten hadden. Bij al die ellende kwam
nog een erge vochtigheid, niets was droog, zelfs onze
kleederen waren nat. Weldra echter werd het weer wat
beter, ja soms konden wij een klein blauw plekje aan den
hemel zien. Wij zagen ook niet ver van ons af drie schepen
liggen, die even als wij ook ingesloten waren. Op het
laatst echter, en ofschoon er in het geheel geen wind was ,
dreef het ijs toch langzamerhand vooruit, en zaten wij
daardoor niet meer gevangen. Daar het ijs echter zeer

<200

EEN TOCHTJE NAAR HET NOORDEN.

langzaam voort dreef, gaf het ons niet veel, en maakten
wij daarom maar tochtjes over het ijs. Eindelijk kwam
er meer wind, en konden wij onzen tocht verder
voortzetten. In het zuiden kruisende, zagen wij op
een ijsveld een buiterigewone talrijke troep ijsberen. Wij
merkten daar ook zeer gauw de oorzaak van. Tegen den
rand van het ijsveld lag een doode walvisch, waarvan
de ijsberen hun maaltijd hielden. Zij schenen kwaad te
worden toen wij dichterbij kwamen, maar wij maakten
het hun maar niet lastig, daar de walvisch voor ons toch
geen waarde had.
In September werd het weder weer slechter; zware
sneeuwbuien verkondigden ons den naderenden winter.
Dikwijls waren de zeilen en touwen z66 met ijs bedekt,
dat wij het met bijlen moesten loshakken. De walvisschen werden zeldzaam, en de meeste schepen hadden
ons reeds verlaten; enkelen slechts, waaronder ook
het onze, bleven om nog een laatste vangst te maken.
Wij vingen ook werkelijk onzen twaalfden walvisch, en
bereidden ons toen tot den terugtocht. Het had echter
niet veel gescheeld, of wij waren nooit terug gekeerd.
Een vreeselijke storm overviel ons niet ver van Kaap
Lisboerne. Ons laatste nur scheen geslagen, ook de
moedigste hoopte niet meer, toen in den hoogsten nood
de storm bedaarde, en langzamerhand ophield.
Wij passeerden gelukkig de Aleoeten, en sneeuw en
koude vergetende, liepen wij op den laatsten October
door de "gouden poort" van Californie, en ankerden
in de haven van San Francisco.

MANIER OM VLEESCH TE BRADEN DOOR
NEWARMTE-

Middel om onderscheidene bloemen in water te infundeeren, zoodat het daarvan de geur en de deugden behoudt.
Plaats een hollen spiegel in den zonneschijn, en tusschen de zon en den spiegel een glazen vat waarin de
bloemen in het water gedaan zijn, zoodat de zonnestralen door den spiegel op het glas gekaatst worden ,
zooals de onder staandefiguur aantoont.
In 1662 maakte Villette te Lyon een spiegel waarvan het
brandpunt zoo groot was als een halve louisd'or. Het punt
waar de hitte het sterkst was, wras ongeveer drie voet (0,97
meter) van het middenpunt van den spiegel verwijderd.
In een oogenblik vloog groen hout in brand. Een klein
stukje ijzer van een ijzeren pot smolt tot een druppel
in veertig seconden. Een quinze sols-stuk werd in vier
en twintig seconden doorboord.
In 1687 maakte de baron von Tchirnhausen een spiegel van een blad geel koper, tweemaal zoo dik als de
Fig. 2.

ZON-

Het is reeds lang bekend dat de warmte geconcentreerd wordt in een glazen klok. Reeds ten tijde der
Fig. "1.

rug van een gewoon mes. Door middel van dien spiegel
begon het water in een aarden pot terstond te kooken ;
de eieren die er in gedaan werden, waren in een oogenblik gekookt; en als de proef eenigen tijd aangehouden
werd, ging al het water tot damp over. Vele anderen ,
zooals Buffon, de Saussure, Ducarla en John Herschel
hebben dergelijke proeven genomen.
Mouchot heeft in den laatsten tijd dergelijke proeven
genomen, en zegt in zijn werk getiteld La clialeur solaire
et ses applications industrielles. 1869, het volgende:
Ik heb een glazen vat genomen, welks zijwand niet
dikker was dan een gewoon glasruit, en waarin ik gemakkelijk een cylinder kon plaatsen van koper of geslagen ijzer, waarvan de rand steunde op dien van den
glazen
bokaal. Vervolgens heb ik op alles een glazen
kruistochten gebruikten de Arabieren dunne glazen flesdeksel
gelegd,
en deze soort van kookpot heeft mij goede
schen, om de zonnewarmte aan zekere vloeistoifen mede
te deelen, en glazen helmen om in den zonneschijn te diensten bewezen, want, in het brandpunt van den redistilleeren. In een werk van Adam Lonicer van 1551 flecteur, die van zilverblik gemaakt is, geplaatst zijnde ,
kookte er in anderhalf uur drie liter water m, dat bij
leest men:

MANIER OM VLEESCH TE BRADEN DOOR ZONNEWARMTE.
den aanvang van de proef een temperatuur van 15° had.
Verder heh ik er een uitmuntende soep in gekookt,
uit een kilogram rundvleesch en de noodige groente. Na
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Door de twee deksels te vervangen door een helm die
nauwkeurig op den ketel sloot, heb ik een zeer geschikten
toestel verkregem om alcohol te distilleeren in den zon-

Fig. 3.

vier uren in den zonneschijn gestaan te hebben, was alles
behoorlijk gaar, niettegenstaande er eenige wolken voorbij
de zon getrokken waren.
Ziehier overigens (fig. 2) den toestel dien ik gebruikt heb. Een glazen
Fig.
vat, gesloten met een glazen deksel, bevat een cilinder van zwart gemaakt
metaal, die met zijn rand
op het glas hangt. De reflecteur is verzilverd, concentreert de zonnestralen,
en brengt hen op het glas.
Deze reflecteur is 50 centimeter hoog, de basis is
een boog met een koord
van 1 meter. Hij staat
hellend, zoodat de zonnestralen op den bokaal geconcentreerd worden, 't
welk gemakkelijk te zien
is door het licht 't welk
er op geworpen wordt.
Om dezen toestel in een
bakkersoven te veranderen, is het genoeg den
ketel te bedekken met een
ijzeren plaatje, onder het
glazen deksel. Op die wijze
heb ik in minder dan drie uren een kilogram brood
kunnen bakken, dat volkomen gelijk was aan het gewone
brood zooals het door de bakkers wordt geleverd.
1871.

neschijn. Die toestel is hierboven afgebeeld (fig. 3); a is
de ketel in het glas staande, en die den wijn bevat; b
is de helm; c de slang waarin de damp verdicht wordt;
d de kraan waaruit koud water loopt om de slang koel
te houden: e de buis waar4.

uit het water weer naar
buiten komt; f de fiesch
die de gecondenseerde alcohol opneemt, en g de
reflecteur.
De zelfde reflecteur heeft
mij ook gediend om vleesch
te braden in de opene
lucht. Door hem te plaatsen voor een spit waaraan
een stuk rund-, kalf-, of
schapevleesch was gestoken, heb ik in minder dan
drie uren een heerlijk stuk
gebraden vleesch verkregen, dat niets te wenschen overliet. Doch om
te beletten dat de scheikundige stralen een onaangenamen smaak aan
het gebraad geven, moet
men niet vergeten een gele
of roode glasruit te plaatsen voor het vleesch.
Ook heb ik bij ondervinding dat men in den zonneschijn snel groenten, granen, enz. kan kooken. Te dien
einde plaatste ik in het brandpunt van den reflecteur

202

DE SLAAP.

een gesloten vat met water, en als dit begon te kooken, stelde ik door middel van een bnis het bovenste
gedeelte van dat vat in verband met den bodem van
een ander vat waarin de groente, erwten enz. gedaan
waren, en in korten tijd werden zij door den damp gaar.
De schrijver doet vervolgens opmerken dat men aan
den geheelen toestel een meer bevalligen vorm kan geven,
en wel zoo als in fig. 4 is afgebeeld, en die hier zeker
geen uitvoerige verklaring noodig heeft.

oogleden ophouden, valt het individu snel in een bewustloozen toestand, die in dit geval slaap wordt geheeten. De inwendige onvrijwillige levensbewegingen van
het hart en de ademhalingsorganen houden onafgebroken
vol, slechts de vrijwillige bewegingen en de werkingen
van den geest houden op. Ongerustheid, onrust van den
geest, zorgen , een proces, wraakzucht, hartstochten ,
verdriet enz. kunnen den slaap langen tijd weren, en
den reeds begonnen slaap afbreken. De daardoor veroorzaakte en dikwijls langdurige slapeloosheid kan tot
verkorting van het leven voeren. William Pitt, Mirabeau,
koning Hendrik IV van Engeland en vele andere staatsSCHRIJFINKT
mannen hebben een aanhoudend gebrek aan slaap met
De Romeinen gebruikten in het eerst sap van moerverkorting van hun leven betaald. De slaap begint met
bezien als inkt, en later een soort van chineesche
het ophouden van alle geestkrachten en werkingen,
(zoogenoemd oostindische) inkt, die volgens Dioscorides
het verlies van alle herinnering en van wat men weet,
bestond uit drie deelen roet en een deel gom. Waaren is volkomen als de geheele hersenarbeid afgeleid
schijnlijk was een dergelijke inkt ook bij de Grieken in
wordt van de zenuwen die de spieren in beweging
gebruik, want Demosthenes verwijt Eschines dat hij door
brengen, en overgebracht wordt op het opnemen van
armoede genoodzaakt was de scholen aan te vegen, en
nieuwe stoffen.
inkt te wrijven.
Als een gezond mensch die vast ingeslapen is, een
uur of anderhalf uur nadat hij begonnen is te slapen,
D E SLAAP
plotseling gewekt wordt, is hij in het eerste oogenblik
Iedereen weet dat de s 1 a a p een noodzakelijke behoefte volkomen machteloos, en kan noch hand noch voet veris; dat de slaap met het waken moet afwisselen; dat roeren. Dit is een bewijs dat in den toestand waarin
er geen zoogdier is 't welk niet slaapt; dat de slaap hij zich zoo even bevond, de invloed van zijn hersenen
onvermijdelijk een gedeelte van de levensverschijnselen op zijn bewegingszenuwen volkomen vernietigd was. Door
moet uitmaken. Geen volkomene rust, geen overvloed eenige hevige pogingen tot beweging, waarmede hij zich
van voedsel kan den slaap vervangen. Wordt de slaap wakke# schudt, komt hij langzamerhand in 't bezit van
aanhoudend belet, dan treedt hij eindelijk zelfs onder zijn spieren, maar daarmede houdt dan ook tevens de
pijn en kwelling in, of de dood volgt. Uit dit alles in den slaap aangevangene vorming van nieuwe lichaamsblijkt dat de slaap een volstrekte behoefte is; dat er deeltjes op. Men hoort niet zelden beweren dat een
in den slaap iets gebeurt 't welk in wakenden toestand middagslaapje dof en vermoeid maakt. Dit is zoo niet,
onmogelijk is, en tot voortduring van het leven onver- slechts was in het oogenblik waarop de slaap afgebroken werd, de vergoeding van het lichaam nog niet afmijdelijk en noodzakelijk is.
De tijd der afwisseling van slapen en waken is bij geloopen, en de hersenen alzoo niet gestemd tot bewealle wezens de zelfde, en afhankelijk van den omwen- gingsverschijnselen. Schudt men ook nu door vrijwillige
telingstijd van onze planeet, dat is hij heeft bij alle bewegingen die vermoeidheid af, dan komt men na
wezens plaats binnen een zonnedag. Alle op aarde le- eenigen tijd weder in zijn gewone stemming, en voelt
vende wezens hebben zich onder den invloed van die zich werkelijk door het middagslaapje verkwikt. Hoe
afwisseling gevormd, en dus zijn duur van tijd aange- gezonder men is, en hoe vaster ingeslapen, des te onnomen. De meesten slapen bij nacht, velen echter ook machtiger voelt men zich door een ontijdige afbreking
bij dag (de roofdieren), en gaan in den nacht op voed- van den slaap, en hoe onrustiger en zorgvoller men
slaapt, des te meer is men in 't bezit van zijn krachten
sel, niet op roof, uit.
bij
het ontwaken. De soldaat die op wacht op de brits
De oorzaak van den slaap is niet vermoeidheid, want
slaapt,
is bij het in de wapens roepen onmiddellijk bij
ook zonder vermoeid te zijn, valt men in slaap. Iemand
de
hand
en voor den dienst geschikt, maar de zelfde
kan door in den voormiddag hard te werken zeer versoldaat,
den
volgenden nacht in de kazerne op zijn bed
moeid zijn , zonder dat hij bij dag in slaap valt, en een ander
slapende,
moet
wakker geschud worden, en is, als hij
kan den geheelen dag in een fauteuil of op de canapee
ontwaakt,
bijna
bewegingloos.
gezeten hebben, en toch zal hij op den gewonen tijd
De slaap is des te vaster en dieper hoe minder hij
in slaap vallen. Geen rust bij wakkere zinnen kan den
na het ontwaken bewustzijn van den verloopenen tijd
slaap vervangen.
Bij gezonde menschen treedt de slaap ter rechter tijd overlaat. Een slaap vol droomen maakt het lichaam vervan zelf en onbemerkt in. Zoodra de uitwendige in- moeid , en beneemt het zijn spankracht. Het is dus
4rukken door de duisternis of door het sluiten van de klaarblijkelijk dat de beteekenis van den slaap ligt in

1)E SLAAP.
een werkzaamheid die volstrekt tegenovergesteld is aan
de geestelijke verrichtingen van de hersenen.
De slaap moet voor elk mensch zekeren duur hehhen,
en deze duur hangt af van cle som der werkzaamheden
die gedurende den slaap gedaan worden, om lichaam
en geest weder de door het waken verlorene krachten
terug te geven. De slaap is niets ander als het middel
om de verbruikte deeltjes van het lichaam te vergoeden, dat is nieuwen te vormen uit het bloed.
Het is een bekend verschijnsel dat er na harden arbeid of na een langen marsch, ook in wakenden toestand, door het opnemen van voedingsmiddelen en door
rust van het lichaam zonder slaap, toch een belangrijke
herstelling der krachten kan worden verkregen. De voedingsmiddelen kunnen echter niet als spijs en drank,
of als chylus, of als bloed tot het verwekken van krachten opgenomen worden, maar zij moeten eerst den vorm
van spier- en zenuwvezel aangenomen hebben. Nu blijkt het
echter uit bovengemeld verschijnsel dat er ook in wakenden toestand zekere vergoeding van de levende lichaamsdeeltjes kan gebeuren, maar de ondervinding bewijst
ook dat dit slechts tot zekere hoogte kan gebeuren, en
dat er eindelijk toch een onoverkomelijke behoefte aan
slaap ontstaat. Wij leeren Meruit dat er nog iets anders
vergoed moet worden als het verlies aan spierkracht,
en dit andere kan niet in wakenden, maar moet in
slapenden toestand vergoed worden. In een woord: de
verloren gegane of verbruikte spiervezel kan tot zekere
hoogte in wakenden toestand hersteld worden, doch beter en volkomener in den slaap, maar de vorming van
nieuwe zenuw- en hersendeeltjes kan slechts geschieden
tijdens den slaap.
Het van zelf ontwaken is een teeken van de volbrachte assimilatie of opneming van deeltjes, vervanging
van de verbruikten, herstelling van krachten. De zenuwkracht die gedurende het opnemen der stoffen uit
het bloed een geheel andere, men zou kunnen zeggen
middenpuntzoekende richting had aangenomen, keert
langzamerhand weder in haar middenpuntvliedende baan
terug, en bij het ontwaken is men terstond in 't voile
bezit van zijn krachten. Het uitrekken bij het ontwaken
nemen wij bij alle zoogdieren waar. Het is een korte,
maar geweldige poging om de zenuwkracht van de hersenen en het ruggemerg weder naar de peripheric, naar
de ledematen enz. terug te leiden. Het uitrekken is
een teeken van een gezonden, en nuttigen slaap, en
geschiedt niet in ziekte of na een onrustig doorgebrachten
nacht. Hoe meer behoefte men 's morgens gevoelt om
zich uit te rekken, des te verkwikender is de slaap geweest , en als men zich uitgerekt heeft, springt men
met beide beenen te gelijk uit het bed.
Het bloed is de drager of voeder van de stoffen die
ter vervanging van de verloren gegane deeltjes des
lichaams bestemd zijn. Door zijn voorraad van vormende
bestanddeelen gedurende zijn loop door het Lichaam af
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te geven aan de organen, wordt het bloed armer aan
die stoffen, en deze toestand kondigt zich aan in een
gezond mensch als het gevoel van honger. De honger
is een van die wonderbare regulateurs van het levende
lichaam, die den voortduur van het leven mogelijk maken. De honger is de waterstands-buis aan den stoomketel, waaraan men zien kan of er nieuwe stof aangevoerd moet worden. Hij is alzoo het teeken van de
onttrekking van voedingsstoffen uit het bloed, en geeft
zich als een subjective gewaarwording door zenuwwerking
in de hersenen te kennen. Hij wordt noch op de tong,
noch in de maag waargenomen, maar, gelijk elke pijn,
elke gewaarwording, slechts door het centraalorgaan, de
hersenen. Als men na een flinken avondmaaltijd verzadigd te bed gaat, ontwaakt men toch 's morgens met
genoeg eetlust om naar het ontbijt te verlangen. Gedurende den geheelen nacht heeft men geen willekeurige
bewegingen of krachtsuitingen gemaakt, men heeft geen
andere bewegingen gedaan als de onwillekeurigen die
tot den bloedsomloop, de ademhaling, de spijsvertering
en de afscheidingen dienstig zijn, en toch is 's morgens
het bloed armer geworden aan plastische stoffen. Gedurende den slaap geschiedden de spijs vertering, chylvorming, bloedmaking en bloedverbruik. Een vloeistof
kan geen drager van het leven zijn, wegens de bewegelijkheid van hare deeltjes, en als wij derhalve het
bloed, zooals andere vloeistoffen , speeksel, gal, maagsap, enz., voor niet levend moeten houden, dan is de
werking van den slaap deze: dat levenlooze stoffen van
het bloed veranderd worden in levende spier- en zenuwvezel. Nu kan evenwel het vermogen van de spier- en
zenuwvezel om kracht voort te brengen niet van zelf,
niet door een soort van kristallisatie ontstaan, maar
de kracht die wij uit die werktuigen na het ontwaken
kunnen ontwikkelen , moet van een andere kracht afgeleid worden. De bron van deze kracht is de ademhaling,
waardoor warmte en mechanische beweging veroorzaakt
wordt. Een gedeelte van die verkregene kracht verbruiken wij gedurende den slaap ter onderhouding van de
vegetatieve processen, en een ander gedeelte wordt in
de nieuw gevormde gedeelten van het lichaam als in
voorraad opgestapeld. Hierdoor wordt de lange duur van
den slaap voldoende verklaard. Gedurende den slaap
moet er zekere hoeveelheid kracht voortgebracht worden , die echter niet terstond verbruikt wordt, maar tot
het ontwaken in het levende lichaam bewaard wordt.
Op geen anderen tijd zijn de spieren van het lichaam
zoo vast en stevig op het gevoel als na een gezonden
slaap. Yerkort men den slaap door 's morgens vroeg op
te staan , dan vertoont zich de behoefte aan slaap 's avonds
des te vroeger: de vervanging of vergoeding van de zenuwzelfstandigheid was noch niet voltrokken toen de
slaap afgebroken werd, en zij is nu niet voor den geheelen dag voldoende.
Elke vrijwillige uitoefening van kracht begint met
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een werkzaamheid van het eentraalorgaan der zenuwen,
de hersenen, op de spiervezel door middel van de bewegingszenuwen. Derhalve heeft die krachtsuitoefening
ten gevolge een verbruik van spiervezel en van hersenzelfstandigheid. Bij ingespannen arbeid wordt derhalve
ook de zenuwzelfstandigheid vroeger uitgeput, en de
behoefte aan slaap vertoont zich vroeger. Als er in de
eerste helft van den dag door hard werken zeer veel
van de spierkracht gevergd wordt, dan kan zij door
voedsel en rust in zekere mate hersteld worden, en de
nog voorhandene zenuwkracht is nog roldoende om ook
in den namiddag dat verlies aan spierkracht te vergoeden.
Maar daarmede is de zaak ook uit, en de slaap treedt
vroeger en gebiedender in. Zoo zien wij dat hands werkslieden tusschen 12 en 1 uur terstond na den maaltijd
in slaap vallen, zelfs onder ongunstige voorwaarden,
op den harden grond en in den helderen zonneschijn.
Het is bekend dat men door geestelijke werkzaamheden
den slaap lang kan uitstellen, en nog veel meer
lichaamskracht kan voortbrengen. Bij den verscheidene
dagen durenden brand van Hamburg was de uitputting
van vele spuitgasten zoo groot geworden, dat zij eindelijk op straat nedervielen en insliepen. Hier was het
bewustzijn van het noodzakelijke van hun arbeid, en de
overtuiging dat het behoud van een groot gedeelte der
stad van hun werk afhing, voldoende om hun geheele
spier- en zenuwstof te verbruiken; het geheele kapitaal
van hun lichaam werd als 't ware aangetast. Natuurlijk
neemt na zulk een inspanning de duur van den slaap
toe, of het lichaam boet daarvoor door zwakte of met
een zenuwkoorts. Men kent gevallen dat de slaap na
een sterke uitputting 18 tot 36 uren geduurd heeft,
en dit bewijst volkomen dat de slaap niet een gevolg
van de vermoeienis is, maar dat hij tot het voortbrengen
van bepaalde uitwerkselen bestemd is, die met zekere
levensverrichtingen in verband staan. Het voortbrengen
van zenuwzelfstandigheid vordert een betere en edeler
kost dan het voortbrengen van spierzelfstandigheid. De
daglooner en arbeider op het veld kan van ruwe spijzen
leven, en heeft aan zeven uren slaap genoeg: de denker
moet betere kost hebben, en een langeren slaap.
De slaap is dus een teeken van gezondheid, want hij
bewijst dat er nieuwe vorming plaats heeft, dat er deeltjes van het bloed tot vaste deeltjes van het lichaam
omgezet worden, en het voortdurende gebrek aan slaap
is een zeer gevaarlijk teeken van onwelzijn. Een pasgeborene zuigeling slaapt eerst onafgebroken, vervolgens
23, 20, 17 uren per dag. Ook is in geen leeftijd de
vorming van nieuwe deeltjes zoo krachtig als in de
eerste dagen. Naar mate het kind wakker blijft, en indrukken van buiten opneemt, neemt ook de som der
vorming af. Op middelbaren leeftijd zijn 7 of 8 uur
slaap voldoende. Op hoogen leeftijd neemt de slapeloosheid toe, wijl er minder nieuw gevormd wordt, en de
vergoeding van het verloren gegane afneemt.

Het tegenovergestelde van den slaap is niet het waken,
maar de koorts: dit evenwel zou ons hier te ver op
ziektekundig gebied brengen; wie weet of het ook niet
slaapverwekkend zou werken op onze lezers.

DIATOMEEN.

Onder den naam van b e r g m e e 1 is een geelachtig witte,
of zilvergrijze, fijne aarde bekend, die in Duitschland
Kieselguhr wordt geheeten, wijl zij bijna geheel uit
kiezelzuur bestaat. Ehrenberg, die zich sedert langen
tijd bijna uitsluitend met het onderzoek van de laagste
levensvormen bezig houdt, heeft veel licht over deze zonderlinge aarde verspreid. Het bergmeel bestaat uit mikroskopisch kleine wezens, die men Diatomeen noemt. Zij
bestaan steeds uit eene enkele eel die door eene schaal
van kiezelzuur omgeven is, welke cellen zich dikwijls
op rijen, waarom zij soms ook staafdiertjes geheeten worden, of in een kring naast elkander plaatsen. Zij
zijn zoo klein dat het bergmeel een buitengewoon fijn
poeder is. Diatomegn komen zoowel in zee- als in zoet
water voor, en vormen op den grond daarvan door hunne schalen, die niei voor verrotting vatbaar zijn, eene
laag van eene buitengewoon fijne meelachtige stof, die
of zuiver of met fijn slijk vermengd is. Aan den zuidelijken rand der Luneburger heide is zulk eene laag
van 9 meter dikte, waarin men 14 verschillende soorten
onderscheiden heeft. Een groot gedeelte van Berlijn staat
op eene leemlaag van 1 tot 30 meter dikte, die voor
twee derde uit diatomeen bestaat. Zulke lagen zijn bovenaan nog levend, en wassen, door de groote vermeerdering van die raadselachtige wezens, zonder ophouden
nog steeds voort. Men onderscheidt reeds ongeveer 1000
soorten, die over de geheele aarde verspreid zijn, ofschoon ook, gelijk de hoogere dieren- en plantensoorten,
aan bepaalde plaatselijke voorwaarden onderworpen. De
diepste peilingen van de zee, waarover zij in een vorig
opstel uitvoerig gesproken hebben, hebben uit ontzettende
diepten diatomeen naar boven gebracht. In de haven van
Pillau spoelt een slijk dat voor de helft uit diatomegnschalen bestaat, en jaarlijks 7200 tot 14000 kubieke
meter oplevert. Het t r i p e 1 of de zoogenoemde polijstaarde, tot de jongste bezinksels der voorwereld behoorende,
bestaat ook grootendeels uit diatomeenschalen. Een kubieke centimeter uit de bijna 5 meter dikke laag tripel
van Bilin bevat 41 000 000 000 diatomeenschalen.

EEN

ARABISCH

KISTJE.

Op de Exposition des beaux-arts appliques a Vindustrie die in 1869 te Parijs in de Champs elysees
gehouden is, was ook het arabische koffertje te zien,
'twelk op biz. 205 afgebeeld is. Het is in het jaar 1060
te Tanger gemaakt, en door zijn tegenwoordigen eige-

Een arabisch koffertje.
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naar, de heer Baur, gekocht van een priester te Cordova. Het is waarschijnlijk met de Mooren in die stad
gekomen, en er sedert gebleven, totdat het in 1869 te
Parijs te bezichtigen was. Het is van ivoor gemaakt,
en heeft een opschrift in oostersche karakters op den
rand van het deksel. Dat opschrift staat in zijn geheel
boven de afbeelding, en het luidt in onze taal aldns:
"Het is schooner dan een met edelgesteenten versierd
kistje, en het dient om er muskus, kamfer en amber
in te bewaren. Zijn gezicht is voor mij het schoonste
schouwspel, en het boezemt mij edelmoedigheid in jegens
den ongelukkige die bij mij komt."

voorjaar een groot getal naar die stad. In den herfst
en den winter bezochten zij met het zelfde doel Holland
en Engeland. Echter was de handel toen overal van
weinig belang, daar, bij de gebrekkige middelen van
verkeer van dien tijd, de verzending uiterst lastig en
kostbaar was, en tevens veel te lang duurde. Bovendien
geloofde men dat het vervoer per as voor de vogels
schadelijk was, en liet hen derhalve naar Hamburg en
Lubeck op den rug dragen. Niet zelden moest men wegens tegenwind weken lang in een van die havens liggen te wachten , en als eindelijk de reis begonnen was,
duurde zij toch soms nog eenige weken, tenzij de wind
toevallig zeer gunstig was. Dat de handel zulke hindernissen niet te boven kon komen, behoeft geen betoog.
DE HANDEL IN VOGELS.
"Gelijk ook tegenwoordig nog gebeurt, werden de
De handel in vogels heeft in den laatsten tijd een vogels bij de kweekers opgekocht, en terstond in kleine
zoo hooge vlucht genomen, dat het niet onbelangrijk is houten kooitjes, in de bekende Ilarzer Bauer gezet. Die
hier een kort overzicht van het ontstaan daarvan te prikken kooitjes werden op een lichten draagtoestel, das
geven. De ontwikkeling van den handel in vogels is Reffe geheeten, geplaatst, totdat men de lading, uit
vooral te danken aan het hoe langer hoe meer volkomen honderd en zestig tot honderd en zeventig kooitjes beworden van de middelen van verkeer. Vijftig jaar gele- staande, bijeen gebracht had. Dan werd alles in een
den was er van een handel in vogels nauwelijks spraak. kleed gewikkeld, een man nam den geheelen toestel op
Het ging er toen mede zooals het reeds een paar eeuwen zijn rug, en vertrok. Voor omstreeks duizend vogels had
gegaan was. Zeelui brachten voor den reeder van het men zes sterke dragers noodig, en een reis van den
schip of voor goede vrienden enkele vogels uit vreemde Harz naar Lubeck duurde twaalf dagen, terwijl ik thans
landen mede, die zij toevallig in een vreemde haven een viermaal grooter getal in slechts twee dagen meer
hadden kunnen koopen, en soms zelfs brachten zij een en veel gemakkelijker naar NewYork zend.
"Reeds een uur voordat de dag aanbrak, begon de
kleinen voorraad mede voor den winkel van den een of
anderen opkooper van vogels in de havenplaatsen. Eerst reis: men liep een mijl, voederde de vogels, liep de
met het ontstaan en den bloei van dieretuinen begon tweede mijl, voederde weder, en als men de derde mijl
afgelegd had, ging men een herberg binnen om daar
ook de ontwikkeling van den vogelhandel.
De eerste vogel die een artikel van handel is gewor- den nacht door te brengen. Niet slechts de zwaarte van
de vracht, maar ook haar omvang maakte dat men slechts
den , is de kanarievogel. 1
langzaam
vooruit kon komen, vooral als het slecht weer
Jaarlijks lezen wij in de dagbladen een aavertentie
was,
harde
wind, enz. De vracht had niet slechts een
waarbij de aankomst bericht wordt van den een of andegroote
hoogte,
breedte en diepte, maar woog ook minren vogelkoopman, meestal uit Saksen, met een verzameling van kanarievogels die zoowel bij avond als bij stens 100 pond (50 kilogram), en de drager mocht dus
dag zingen , die den waterrol of den nachtegaalslag slaan , wel een sterke man zijn. En toch moest hij om de tien
enz. En niet zelden ook zien wij een man langs de minuten eenigen tijd zitten te rusten. Voor het voedestraten loopen, met eenige kleine prikken kooitjes met ren en overnachten had men op alle wegen bepaalde
kanarievogels op den rug, of aan een stok in de hand. rustpunten en herbergen. Als men, om te voederen, den
De vogelhandelaar Reiche te Alfeld zegt over dien han- herberg binnen getreden was, werden alle kooitjes schiedel het volgende in Dr. Brehm's Hand- nnd Lhrbuch lijk van het Relfe af genomen, en zoo schielijk mogelijk eten en drinken aan de vogels gegeven. De kooitjes
fur Liebhaber und Pflege einheimischen und fremdwaren bij zevenen aan een lichten stok, Spille genoemd,
ld7idischen Kdfigvogel :
"De handel in kanarievogels en geleerde goudvinken 2 vast gemaakt, en wel zoo dat de etensbakjes zich aan
naar de landen buiten Duitschland bestaat sedert het de eene zijde, en de drinkpotjes aan de andere zijde
laatst van de vorige eeuw: mijn grootvader en overgroot- be vonden. Een van de dragers nam de eene rij na de
vader hielden zich reeds daarmede bezig. Beiden ver- andere van het Reffe, en gaf haar aan den tweeden,
kochten hun vogels te Petersburg, en brachten elk die eenig voeder in de bakjes schudde, terwijl een derde , door middel van een daartoe ingerichte kan, de
drinkenspotjes van water voorzag, en een vierde de
1 De kanarievogel, Dryospiza can aria, vroeger Crithagra
rijen tegen den muur opstapelde. Het laatste vooral met
canaria, en noch vroeger Fringilla canaria, geheeten.
het doel om elken vogel licht en lucht te geven, en
2 De goudvink,
Pyrrhula
vulgaris, oudtijds Fringilla
tevens om te kunnen nazien of er ook zieken bij waren,
pyrrhula.
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of die eene bijzondere verpleging noodig hadden. In een
uur had men zoo ongeveer duizend vogels verzorgd, en
dan liet men hen een uur lang staan, opdat zij op
hun gemak zouden eten en drinken, verkwikte zich zelven met spijs en drank, pakte weer in, en dan liep
men weer een mijl voort.. Om de drie dagen werden
alle kooitjes schoon gemaakt, en daartoe ook de rijen
uiteen genomen, en weder samen gevoegd, een arbeid
die zooveel tijd vorderde dat er op dien dag slechts
twee mijlen afgelegd konden worden. Het voor de reis
noodige voeder werd door een bijzonderen drager medegenomen, terwijl het voor de zeereis benoodigde als
vrachtgoed vooruit naar de havenplaats werd gezonden.
"Hoe lastig zulk een wijze van verzending ook was,
de zwaarbelaste dragers trokken vroolijk en vergenoegd
voort, vergezeld van het welluidende lied van honderd
vogelkeeltjes. Aangelokt door het luide en ver klinkende
gezang der vogels kwamen soms geheele scharen van
wilde bloedverwanten opdagen; vinken, 1 hennipvinken,?
distelvinken,3 en dergelijkenfladderden rondom de door
het land trekkende karavaan, en vergezelden haar soms
uren lang."
In het jaar 1842 nam Reiche een proef om kanarieen andere europeesche vogels in Noord-Amerika in te
voeren. Doch de lief hebberij voor buitenlandsche, ten
minste voor duitsche zangvogels bestond toen nog niet,
en met veel moeite gelukte het hem zijne duizend vogels
in den loop van den herfst en den winter te verkoopen.
Aan alles was er gebrek: aan liefhebbers, aan kooien,
aan voeder zooals de vogels gewoon waren, aan kennis
om hen te behandelen, enz. Doch eenige jaren later was
dit alles verbeterd, en de liefhebberij breidde zich hoe
langer hoe meer uit. Reeds in 1846 nam Reiche zijn
jongeren broeder in zijn zaken op, en beiden dreven nu
regelrecht handel in kanarievogels op Noord-Amerika.
In het jaar 1853 hadden zij het tot een afzet van
10 000, en in het jaar 1860 tot een van 15 000 ka_
narievogels gebracht, en in het jaar 1869 brachten zij
het tot ongeveer 26 000. Door andere kooplieden zijn
er in het laatstgenoemde jaar ongeveer 16 000 vogels
naar NewYork gebracht, zoodat men veilig mag aannemen dat er in een jaar ten minste 42 000, en waar-

1

De vink, Fringilla coelebs.

2

Hennepvink, kneii, vlamsijs, in 't nederlandsch en hol-

landsch. Jftobiintje, robiintien, robiintsje, robijntje, te Emden,
Groningen, Leeuwarden en Utrecht; knenter in Noordbrabant;
tukker in Gelderland. Cannabina linota,

schijnlijk niet minder dan 45 000 kanarievogels uit Duitschland naar NoordAmerika zijn gevoerd.
Van NewYork tot Californie, van Canada tot den
Mississippi, overal heeft de kanarievogel vrienden en
lief hebbers gevonden; zijn liefelijk, klankvol en krachtig
gezang vervult den saloon der rijken van NewYork,
zoowel als het blokhuis van den eenzamen landbouwer
in het bosch. Een Duitscher te NewYork maakt met
omstreeks honderd arbeiders en onderscheidene stoommachines in zijn fabriek niets anders als vogelkooien.
Rekent men bij de bovengemelde getallen ook nog
de kanarievogels die jaarlijks , behalve naar Holland, Engeland en Rusland, naar ZuidAmerika, Indie en Australie
uitgevoerd worden, dan krijgt men een getal van ongeveer 72 000 kanarievogels die Duitschland over de wereld
verspreidt.
Laat ons nu een blik werpen op den invoer van vogels in Europa. Veel vroeger dan men in Europa aan
het temmen van vogels en den handel in vogels dacht,
bedreef men beiden in andere gedeelten der aarde, namelijk in het zuiden van Azie en in Zuid-Amerika. De
oudste berichten spreken over de neiging van de Indiers
om schoone vogels gevangen te houden. De ontdekkers
van Amerika spreken over de tamme vogels die de inboorlingen hen ten geschenke gaven. Ook de Egyptenaren hadden getemde vogels.
Uit Afrika krijgen wij tegenwoordig de meeste vogels
in de havenplaatsen van Europa. Vooral zijn het de landen aan den Senegal die ons vogels leveren. Tusschen
den Senegal aan den eenen kant, en Marseille , Bordeaux
en Liverpool aan den anderen kant bestaan er sedert
eenigen tijd geregelde handelsverbindtenissen , en daaraan hebben wij de betrekkelijk goedkoope prijzen te danken van de gewone vogelsoorten uit die streken. De
kustvaarders koopen de vogels op, en doen hen over
aan de schepen die van de kaap de Goede Hoop naar
Liverpool, of van den Senegal naar Frankrijk bestemd
zijn. Wij krijgen jakos 1 en inseparables 2 voornamelijk
door engelsche, en de overige vogels van den Senegal
vooral door fransche schepen. Niet zelden worden er door
een schip te Liverpool duizend jakos te gelijk aangebracht, want als de vangst in Afrika gelukkig was,
koopt iedere zeeman, van den kapitein tot den kajuitsjongen, een of meer dozijnen van deze overal beminde,
steeds begeerde en gemakkelijk te verkoopen vogels, en
verkoopt hen te huis met eenige winst. Ook twee- of
driehonderd paar inseparables komen niet zelden te gelijk

oudtijds Fringilla

cannabina.
Eene andere soort van hennipvink die ook bij ons voorkomt,

1

De jako is het urtype van de papagaaien, die nog zijn

systeinatischen naam van Linne Fsittacus

erylhaeus heeft be-

is de Cannabina montium, het fratertje of frijtertje; heide-

houden. De hollandsche naam is granwe papegaai, gewone grauwe

barmke in Friesland; granwe barm in Groningerland.

papegaai. 't Is de loodgrijze papegaai met vermiljoenrooden staart

De stienbarm in Friesland is Linaria rubra, het barmsijsje ,
in Noordholland en Noordbrabant paapje, enz.
3

Putter, distelvink, bloemputter, in Groningerland kletter.

Carduelis elegans, oudtijds Fringilla car due/is.

van WestAfrika.
2

Inseparables,

eene geheele afdeeling vau papegaaien, die

door de geslachten Psittacula,

Agaporuis en Na,siferna word!

samengcsteld. Een nederlandsche naam bestaat hitrvoor niet.
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op de europeesche markt. In nog veel grooter aantal
komen afrikaansche vogels met de fransche stoombooten
te Marseille en Bordeaux. Duizend paar beloonen nauwelijks de moeite van den koopman die hen gehaald
heeft, of van den kapitein die hen onder weg heeft ver-

DE

pleegd, en daarom neemt men, als 't mogelijk is, twee
of drie duizend paar mede, en levert in het gunstigste
geval tachtig tot negentig van de honderd in de europeesche havens af.
( Wordt vervolgd.)

B R O O D B O O M .

Onder de zetmeel bevattende plantendeelen die tot
voedsel voor den mensch dienen, staat de vrucht van den
schoonen boom dien wij hierboven zien afgebeeld, de
vrucht van den broodboom, boven aan. Wij willen een
vluchtige beschrijving geven van die vrucht en van den
boom waaraan zij groeit, doch willen vooraf zien wat
zetmeel is, en hoe het in eenige planten voorkomt.

Zetmeel is een verbinding van koolstof, waterstof en
zuurstof. Het is in zuiveren toestand een wit, reuk- en
smaakloos poeder dat onder het mikroskoop uit meestal
ronde of eironde korrels blijkt te bestaan. Elk van die
korrels bestaat uit elkander omhullende lagen.
In fig. 1, 2, en 3 op biz. 210 zien wij zetmeel uit
verschillende planten vergroot afgebeeld.
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Men vindt zetmeel in bijna alle
plantencellen.
Bijzonder rijk aan
deze stof zijn de
zaadlobben der
graangewassen,
vele wortels en
knolge wassen,
het merg der
boomen, enz. De
aardappel, bij
voorbeeld, bestaat nit cellen
die niets bevatten als zetmeelkorrels en een waterachtig vocht,
waarin geringe
hoeveelhedenvan
eiwitachtige en
andere stoffen
zijn opgelost.
De wijze om
zetmeel te verkrijgen , bestaat
in het afscheiden
van de kleefstof.
Dit geschiedt op
onderscheidene
wijzen : vooreerst
door het meel
met water te
mengen, en het
begin der gisting
af te wachten,
wanneer het gevormd e zuur de
kleefstof oplost ;
doch zoodoende
gaat een gedeelte
van het zetmeel
verloren, en het
werk is zeer ongezond, door de
zich daarbij ontwikkelende schadelijke gassen;
ten tweede door
op de eenvoudigste wijze de twee
bestanddeelen te
scheiden , namelijk door wassching in koud
1871.

Tak met bladeren en vrucht van den broodboom.

Bloeiende tak en wortel van Jntropha maw hot.

water: op deze
wijze wordt er
zoowel veel kleefstof als zetmeel
verkregen; en
ten derde door
de kleefstof in
een verdund zuur
op te lossen,
waarbij het zetmeel onveranderd achterblijft.
Als het zetmeel
genoegzaam zuiver is, wordt
het met smalt
blauw gekleurd,
en dan langzaam
gedroogd; gedurende deze bewerkingsplijthet
met groote regelmatigheid in
de prismatische
kolommen, waarin tarwezetmeel,
gewoonlijk s t ij fs e 1 genoemd,
meestal aangetroffen wordt.
De afscheiding
van zetmeel uit
aardappelen,
waaruit het
meeste zetmeel
van den handel
verkregen wordt,
geschiedt als
volgt: de aardappelen worden gewasschen, totdat
alle aanhangende aarde verwijderd is, en vervolgens tot eene
brij gebracht.
Deze wordt op
eene zeef van
ijzerdraad aan
een sterken waterstraalblootgesteld. Een melkachtig troebel
vocht loopt er
door, terwijl de
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celstof, waaruit de celwanden van den aardappel bestaan ,
op de zeef achterblijft. Na eenigen tijd bezinkt uit het troebele water een wit poeder, het verlangde zetmeel. Op dergelijke wijze kan deze zelfstandigheid uit vele planten
worden afgescheiden.
Behalve in zaden, wortels en vruchten vindt men ook
nog zetmeel in de stengels van vele planten , vooral in
Fig. 1.

gebruikt wordt. Het eerste wordt meest gemaakt van
tarwe, garst, rijst en aardappelen; het tweede is bekend als arrowroot, sago, tapiocca, enz.
Een soort van zetmeel is in den handel bekend onder
den naam van arrowroot. Arrowroot wordt gemaakt
van den wortel der Maranta ctrundinacea en der Maranta
indica. De eerste is een inboorling van Zuid-Amerika en
Jamaica; de gestampte wortel wordt door de Indianen
gelegd op de wonden door vergiftige pijlen veroorzaakt,
en vandaar zijn engelsche naam arrowroot, p ij 1 w o r t e 1.
Om arrowroot te maken, worden eenjarige knollen goed
gewasschen en tot eene dunne pap gestampt; deze wordt
weder gewasschen, en de houtvezel met de handen er
uitgewrongen, en weg geworpen; de melkachtige vloeistof
wordt dan uitgewrongen door een doek; het zetmeel bezinkt, wordt weder gewasschen, en dan gedroogd.
Sago is eene soort van zetmeel, afkomstig van het
merg van den sagopalm, Sagus farinifera, die in Afrika
en in Oost-Indie groeit. Als de boom groot genoeg is,
wordt hij omgehakt, en de stam in stukken van omstreeks
twee meter lang gezaagd, die vervolgens overlangs gespleFig. 3.

die van de palmen, en in verscheidene korstmossen,
zoodat men het zetmeel, met uitzondering van de
houtachtige vezel, als de meest verspreide van alle j
plantaardige zelfstandigheden kan beschouwen. In welk
deel van de plant het zetmeel ook gevonden moge
worden, men treft het altijd aan, drijvende in een waterachtig vocht in kleine cellen.
Fig. 2.
Tarwezetmeel, vergroot.

Aardappe 1 zetmeel, vergroot.

Scheikundig gesproken is er slechts 66n soort van
zetmeel, maar in den handel treft men verschillende
soorten aan, slechts onderscheiden wordende naar de
planten waaruit, en de wijze waarop zij verkregen zijn.
Daardoor kan het in twee klassen verdeeld worden:
zetmeel dat in de kunsten, en zetmeel dat tot voedsel

ten worden. Het merg wordt er uitgenomen, met water
gemengd, en fijn gestampt, vervolgens wringt men het
mengsel uit; het zetmeel bezinkt, en moet dikwijls gewasschen worden. Het zoogenoemde sagomeel wordt dan
tot een deeg gemaakt, en tot kleine korrels gewreven.
De sagopalm levert de grootste hoeveelheid merg op
even v6or de ontplooiing van de bloemkroon: een boom
geeft dikwijls tot drie honderd kilogram sago.
Een paar andere soorten van zetmeel zijn als c a s s a v e
en tapiocca bekend.
Cassava is een meelachtige zelfstandigheid, die uit
Zuid-Amerika, de West-Indien en sommige gedeelten van
de afrikaansche kusten aangevoerd, enbraziliaansch
arrowroot geheeten wordt. Zij wordt verkregen uit den
wortel van de manioc, Jatropha maniliot, een braziliaansche plant. De wortels worden geschild, tot pap
gemaakt, en deze uitgeperst om er het vergiftige sap uit
te verwijderen, dat eene groote hoeveelheid blauwzuur
bevat. De massa wordt nu gedroogd om het daarin
overgeblevene vocht te doen verdampen, en tot een
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poeder gemaakt, in welken toestand het gebezigd wordt
om er cassavabrood van te maken, dat een voornaam
voedsel voor de negers is.
Tapiocca is het zetmeel van den zelfden wortel,
nadat alle andere bestanddeelen verwijderd zijn, en dat
onder gedurig omroeren op heete platen gedroogd wordt,
waardoor het in kleine, korrelachtige massa's aaneenkleeft. Op biz. 209 zien wij een bloeienden tak en daarachter den wortel van de manioc afgebeeld.
Aardappelzetmeel wordt dikwijls als een goedkoop plaatsvervangend middel van al deze meelvormen
gebruikt, en niet minder dikwijls gebezigd om hen te
vervalschen.
Boven zeiden wij reeds dat de vruchten van den
broodboom zeer veel zetmeel bevatten. De bewoners
van warme landen eten, in plaats van brood, vele
soorten van boomvruchten. Onder dezen moeten wij
in de eerste plaats noemen de vruchten van den
broodboom, Artocarpus incisa, die op de eilanden van de Stille zee inheemsch is. Hij is een hooge
en fraaie boom, die beladen is met groote, ronde
vruchten, dikwijls zoo groot als een kinderhoofd. Zij
worden op onderscheidene tijden van het jaar rijp, zoodat men in acht maanden van de twaalf altijd voorraad
van rijpe vruchten vindt. Gewoonlijk worden die vruchten gebakken voordat zij gegeten worden, en te dien
einde geeft men de voorkeur aan niet volkomen rijpe
vruchten, waarvan de schil nog groen, maar het inwendige reeds sneeuwwit is. Zulke vruchten, gebakken
zijnde, smaken gelijk tarwebrood, maar veel zoeter.

Priestley, Cavendish en Lavoisier deelen gezamenlijk
de eer, de natuur van het water ontdekt te hebben. Omstreeks het jaar 1783 bespeurde Priestley dat er zich
bij de verbranding van waterstofgas in eene flesch, ten
koste ran het zuurstofgas der lucht, een waterachtig beslag aan den wand van het glas nederzette. Z66 dicht
bij de ontdekking van de samenstelling van het water, deed hij die ontdekking zelve toch niet, daar hij
het zoo voor de hand liggende besluit, dat dit water
door de oxydatie van de waterstof (door hare verbinding
met zuurstofgas) ontstaan moest zijn, niet vormde. Tusschen die waarneming en de daaruit te maken goede
gevolgtrekking drong zich een spook dat de geheele scheikunde destijds beheerschte, namelijk het phlogiston. Om
de groote beteekenis die dit blootelijk vermoede ding
verkregen had, is het noodig er hier een weinig van
te zeggen. Y6or dat men de natuur der zuurstof kende,
veroorzaakte de verklaring van het verbrandingsproces
aan de scheikundigen veel hoofdbrekens. In het jaar
1665 verklaarde de Engelschman Robert Hooke de verbranding door te zeggen: dat de lucht die wij inademen,
het oplosmiddel voor alle brandbare lichamen was, en
dat de werking der oplossing die hooge temperatuur
voortbracht, welke wij vuur noemen ; ja hij was der waarheid reeds z66 nabij dat hij kon zeggen, dat de oplossing van het brandende lichaam door eene stof die
met de lucht vermengd was, veroorzaakt werd. Reeds
ten tijde en na den tijd van Hooke verwijderden John
Mayow, Robert Boyle en Becker zich weder verder van de
reeds half gevondene waarheid, en de leerling van den
De boom die deze nuttige vruchten oplevert, is een laatstgenoemden, Georg Ernst Stahl, bedacht in 1720
groote schat voor de eilanden waarop hij groeit. Gelijk het phlogiston, dat in onze taal brandbaar beteekent.
den eik strekt hij zijne takken ver uit; zijn sappig, Dat phlogiston zou in elk lichaam aanwezig zijn, en
groen loof koelt niet alleen weldadig de heete zonne- wel op die wijze dat dit lichaam uit phlogiston en uit
stralen af, maar is ook aangenaam voor het oog door een onverbrandbaren grondslag zou bestaan; de zwavel
de fraaie lijnen, welke het groote, ingesneden blad met b. v. uit phlogiston en zwavelzuur. Bij de verbranding
zijne blinkende oppervlakte bezit; zijne vruchten herin- zou het vluchtige phlogiston ontwijken, en het onverneren door hare gedaante de hooggeprezen vruchten der brandbare bestanddeel achterblijven. Die theorie van het
phlogiston hield langer dan eene halve eeuw stand.
Hesperiden, waarvan de dichter zingt.
Forster zei, van den broodboom sprekende: "als iemand Bayen bewees dat deze theorie niet volkomen toegepast
in deze landstreken in zijn leven slechts 10 broodboo- kon worden, en hij was, naast Priestley en Cavendish
men geplant heeft, heeft hij zijn plicht jegens zich zelven (die zich gelijktijdig met Priestley met het voortbrengen van
en zijne nakomelingen vervuld, gelijk een bewoner van water uit de beide elementen bezig hield), de wegwijzer
onze ruwe luchtstreek, die zijn geheele leven lang ge- voor Lavoisier, die de waarnemingen door Bayen gedurende de koude des winters geploegd, in de zonne- maakt als goed erkende, terwijl de beide andere genoemhitte geoogst, en niet alleen voor zijne eigene huishou- de geleerden nog aan het phlogiston zijne roi lieten voortding voor brood gezorgd, maar ook voor zijne kinderen spelen.
eenig geld met moeite bespaard heeft."
Priestley en Cavendish hebben dus ontdekt dat erbij

DE

S A M E N S T E L L I NG VAN

HET

WATER.

Iedereen weet tegenwoordig dat het water een scheikundige verbinding is van twee gaasen, waterstof en
zuurstof,' maar niet iedereen kent de geschiedenis van
die ontdekking.

de verbranding van waterstof in dampkringslucht (die
altijd zuurstof bevat), of in zuurstof, water geboren
wordt; doch Lavoisier heeft meer bepaald bewezen dat
het water een samengesteld lichaam is, en dat waterstof
en zuurstof, tot waterstofoxyde verbonden, zijn beide
bestanddeelen zijn.
In November 1783 werd Lavoisier's ontdekking in
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eene zitting der fransche Academic des sciences voorge- of door het samengeperst worden van groote stroornen
dragen.
in plotselinge vernauwingen van hunne beddingen, iets
Kort daarna werd er door verschillende scheikundigen, dichter wordt. Daardoor nu dat het water bij -f- 4° R.
namelijk door Fourcroy, Vauquelin en Seguin, en sedert dichter en dus zwaarder dan bij andere warmtegraden is,
door alle leeraars der scheikunde tallooze malen, kunst- wordt het geheel dicht vriezen tot den bodem, in mematig, water gevormd uit zijne bestanddeelen, en daar- ren, lagunen of andere groote verzamelplaatsen van het
door tevens met zekerheid aangetoond dat het gewicht water, belet.
van het gevormde water nauwkeurig gelijk is aan het
Is in den winter de oppervlakkige laag van het water
vooruit gewogene gewicht der gebezigde gassen.
tot op + 4° R. afgekoeld, dan zinkt zij, wijl zij alsdan de zwaarste is, naar den bodem, en dit afwisselend
zinken heeft zonder twijfel zoo lang plaats, totdat de
geheele watermassa dien warmtegraad verkregen heeft. Dan
DE SMART.
eerst bedekt zich de nog verder afgekoelde oppervlakte met
ijs, en dit beschut nu, als een slechte warmteleider,
Albert Lemoine zegt in zijn werk Memoire sur Vhahet daar onder gelegene water voor verdere bekoeling,
bitude: "Men gewent aan het genoegen, zooals onze
en dus voor bevriezen. Zonder die eigenschap van het
longen aan de lucht die ons doet leven; men gewent
water, en indien integendeel het ijs zwaarder was dan
slechts aan de smart, zooals de maag aan een vergif."
het vloeibare water, zou op hooge breedten het water
Evenwel, zou men hem kunnen tegen werpen. Zie om
van rivieren, meren, enz. in strenge winters tot op
u heen, en herinner u: hebt gij niet gekend en kent
den grond in ijs veranderd worden. Daardoor zou het
gij niet zielen die een groote en aanhoudende smart
voor de meeste in het water levende dieren niet mogeheeft onttrokken aan de lichtzinnigheid, en voor altijd
lijk zijn om te leven, en zou ook de ruimte tot woning
opgevoed tot een ernstige plichtsbetrachting, tot ware
voor het dierenrijk belangrijk minder zijn dan zij temenschenadel ? En is dat een uitwerksel van een vergif?
genwoordig is.

HET

BEVRIEZEN.

MISDADEN

EN

ONKUNDE.

Er zijn twee oorzaken waarom in strenge winters of
Het getal der misdaden staat in verband met cle 011op hooge aardbreedten de slooten en vaarten niet tot kunde: iedereen weet dit, en dat is overal gebleken.
den bodem bevriezen. De eerste is dat het ijs lichter Uit een verslag over de rechtspleging in Frankrijk in
is dan onbevroren water, en de tweede dat water op een 1867 blijkt dat van 100 misdadigers niet meer dan
temperatuur van 4° R. zwaarder is dan op een tempera- een derde konden schrijven en lezen, en dat de overige
tuur van 0° R., of van het vriespunt.
twee derden zoo gebrekkig konden schrijven en lezen,
Alle voorjaren zien wij de ijsschotsen van de weder dat zij geen nut konden trekken van het weinige dat
vrij wordende wateren op de oppervlakte van het water zij wisten, en wel zoo dat men veilig mag aannemen
drijven, zonder daarbij er aan te denken dat wij hier dat vier vijfden der veroordeelden bijna volkomen oneene uitzondering op andere lichamen zien, die in vasten kundig waren.
toestand zwaarder dan in vloeibaren zijn, wijl zij dan
eene kleinere ruimte innemen, of een geringer volumen
hebben. Het water zet zich bij het bevriezen uit, en
IN DE
SYNAGOGE.
neemt dus eene grootere ruimte in dan de zelfde hoeveelheid water vo6r het bevriezen had; het ijs moet dus
De psalmen van David en de gebeden zijn opgezegd.
lichter zijn, en gevolgelijk op het water drijven. Dat Nu wordt de tabernakel geopend, en de voorlezer
uitzetten van het water bij het bevriezen heeft reeds neemt er de wetsrol uit. Het is een manuscript dat aan
menigeflesch doen stuk springen!
de beide einden op met zilver beslagene staven is opEene zeer bijzondere en voor het organische leven gerold. De voorlezer draagt het door de synagoge; de
hoogst gewichtige eigenschap van het water bestaat leden der gemeente staan op een rij, en raken de wetsdaarin, dat het den hoogsten trap van zijne dichtheid en rol aan, terwijl zij hun hand kussen tot een teeken van
gevolgelijk zijne grootste zwaarte eerst dan verkrijgt, eerbied. Zoo wordt het manuscript gebracht naar den
als het een weinig warmer dan 4° R. boven het vries- rabbi, die het uit de handen van den voorlezer aanpunt is. Gelijk alle vloeistoffen heeft het water overigens neemt. Met luider stem wordt nu dat gedeelte van den
weinig of geen veerkracht, en laat zich dus kunstmatig Pentateuch gelezen, 't welk voor de week is aangewezen;
slechts uiterst weinig samenpersen, ofschoon het wel vervolgens wordt het perkament weer opgerold, en
door zijn eigen gewicht in de diepere lagen van de zee, naar den tabernakel terug gebracht. De voorlezer

.Een eerenionie in de synagoge.
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gaat nu langs een anderen weg, opdat de gemeenteleden
die aan dien kant geschaard staan, ook op hun beurt
hun eerbied voor de wet van Mozes kunnen betuigen.
Met gebeden en het zingen van psalmen wordt deze
ceremonie besloten,

DE

HANDEL

IN

VOGELS-

(Vervolg van bladz. 208.)

Na Afrika levert Amerika de meeste vogels aan den
handel, ten minste wat de soorten betreft, terwijl het
thans reeds door Australie, wat het getal individuen
aangaat, overtroifen wordt. Een geregelde stoomverbinding bestaat slechts tusschen het noorden van Amerika
en Europa: uit het zuiden komen slechts bij toeval vogels aan de markt. De belangrijkste uitvoerhavens van
NoordAmerika zijn NewYork en NewOrleans. Ten gevolge van den voornaamsten vangtijd in de Vereenigde
Staten ontvangen wij kardinalen 1 tusschen Februari
en April; non-pcireils, 2 indigovogels, 3 troepiaals,
paperlingen,5 en andere gewone soorten in Mei en
Juli; spotlijsters, 6 kuifkwartels, 7 en boomkwartels, 8 kraanvogels, 9 eenden, enz. echter in den
herfst en den winter. Jaarlijks komen er ongeveer
1000 stuks kardinalen in Europa, doch dit getal wisselt zeer af: gedurende den amerikaanschen oorlog had
men die vogels in Europa met goud kunnen opwegen,
en in 1869 bedroeg de gezamenlijke invoer tusschen de
2500 en 3000 stuks. Non-pareils en indigovogels komen in
1

Kardinalen, noemt in 't algemeen alle vogels van deonder-

fainilie der papegaaivinken, Pityli;
geslachten Coccoborus,
Catamblyrhynchus,

deze onderfamilie omvat de

Cardinalis,

Pitylus,

Paroaria,

Sporophila,

Caryothraustes,

Saltator en

Phytotoma. Allen zijn in Amerika t'huis.

kleinere troepjes van tweehonderd tot driehonderd stuks , en
alle overigen bij dozijnen. Spotlijsters krijgen de handelaars
in den regel slechts bij vooruitbestelling, daar men dien
uitnemenden zangvogel ook in Amerika hoogacht, en,
als er ergens een te koop is, met dertig tot veertig
dollars betaalt.
De zuidamerikaansche vogels gaan vooral naar Engeland en Frankrijk. Alle zuidamerikaansche vogels die
geregeld aan de markt komen, groene of amazonenpapegaaien,1 parkieten,2 muschpapegaaien,3 araras, 4
grauwe kardinalen,5 en tangaras,6 worden in kleine
troepjes aangebracht, de grootere parkieten meestal bij
enkelen, en zelden aangevoerd door matrozen, stuurlieden, enz. der stoomschepen. Bezendingen van dertig
paar dezer vogels behooren tot de zeldzaamheden. De
vogelhandel in het zuiden van Amerika beteekent
nog niet veel, wijl een ijverig en bekwaam man op
andere wijzen gemakkelijker en meer geld kan verdienen dan met dit bedrijf, 't welk bovendien zekere
kennis
en vooral geduld vereischt. Het vangen en op4
kweeken van papegaaien wordt heden nog, gelijk voor
eeuwen, door de Indianen gedaan; de vinkesoorten en
tangaras worden door vrijgelatene en lui gewordene negers gevangen, naar de stad gebracht, door oude negerinnen op de markt te koop aangeboden, door opkoopers gekocht, en naar Europa verzonden.
In Australie heeft de vogelhandel in de laaMe jaren
een ongekende vlucht genomen. De jaarlijksche uitvoer
bedraagt tegenwoordig 30 000 tot 40 000 stuks, en
reeds meermalen is een schip met meer dan 5000 levende australische vogels in een engelsche haven binnengekomen. De kleine groene parkietjes7 en andere papegaaien ,fluitvogels , 8 fasantenvinken,9 diamantvogels,10
kuifduiven, 11 bronsduiven, 1 2 en andere duiven zijn de
voornaamsten.

De echte kardinaal is Cardinalis virginianus, geheel vuur
rood. Een andere kardinaal, grijs met rooden kop, is Paroaria
2

die in Brazilie eardinalo heet.

cucullata,
Fringilla

ciris nit zuidelijk NoordAmerika, die door de

1

De amazone of de amazone-papegaai, Chrysotis amazonicus.

2

Parkieten, Paloeornithes. Het type is Paloeornis torqua-

tus, halsbandparkiet.

Franschen in Louisiana pape en ook nonpareil wordt ge-

3

Muschpapegaaitje, Psittacula

noemd, een prachtig vogeltje dat veel naar Europa wordt gevoerd.

4

Araras, leden van de onderfamilie der Arae,

3

Indigovogel, Fringilla cyanea. Dit is de indigobird van

de Anglo-amerikanen.
4

(oudtijds Icterus Baltimore),

de

morebird van de Anglo-amerikanen.
bird van de Engelschen in Louisiana, reedbird in Pennsylvanie,
in Carolina, butterbird

op Jamaica,

rob-linh

te NewYork. Een zeer gemeene vogel in NoordAmerika.
6

Taxostoma en Galeoscoptes is samenge-

steld. Het type is Mimus polyglottus,

de spotlijster, mocking

bird van de Anglo-amerikanen.
7

Kuifkwartel,

die de ge-

Conurus en Fnichonathus

5

californische kwartel, Lophortyx

Er zijn twree soorten van grauwe kardinalen:

Paroaria

Tangaras of tanagras, leden van de onderfamilie der Tana-

grae,

die uit de geslachten

Tanagra, Pyranga,

Calliste,

Rhamphocelus, Lanio en EupJione is samengesteld.
7

Melopsittacus undulatus is de gewone kleine heldergroene

parkiet, die tegenwoordig overal zeer algemeen is, en in de

Spotlijsters zijn de leden van de familie Mimi, die uit de

geslachten Mimus,

Anodorhynchus,

cucullata met een kuif, en P. dominicana zonder kuif.
6

Paperling, Dolichonyx oryzivorus, rijsttroepiaal; meadow-

rice-bunting

Ara,

omvat. Ara macao, de macao, is het type.

Hyphantes Baltimore

baltimorevogel of baltimoretroepiaal, de hangnest or balti5

slachten

passerina.

califor-

nianus.

kooien broedt. Een hollandsche uaam is er niet voor. De menschen zeggen slechtweg parkietjes.
8

Fluitvogel, GymnorJiina tibicen.

9

Fazantenvink, Astrilda undulata.

10

Diamantvogel, Pardalotus

punctatus, diamonbird van

de Engelschen.

8

Boomkwartel, virginische kwartel, Ortyx virginianus.

11

Kuifduif,

9

Kraanvogel, Grus cinerea.

12

Bronsduif, Phaps

Ocyphaps lophotes.
chalcoptera.
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Azie levert ons betrekkelijk niet veel vogels. De grootste hindernis is zeker de lange duur van de reis rondom
de Kaap de Goede Hoop of Kaap Hoorn. Behalve door
enkele Engelschen worden alle aziatische vogels die in
Europa komen door hollandsche schepen aangevoerd.
De Japanneezen, Chineezen en Indiers zijn groote
dierevrienden, en zij drijven een geregelden handel in
vogels, zoogdieren, enz., en toch krijgen wij uit onze
oostindische bezittingen bijna niets anders als de sedert
eeuwen levend in Europa gebrachte papegaaien, rijstvogels,1 bengalisten,2 muskaatvogeltjes , 3 nonnetjes, 4
beo's, s rozespreeuwen , 6 duiven,7 enz.
Volgens Brehm bedraagt tegenwoordig de geheele invoer van vogels in Europa jaarlijks ongeveer 200 000 stuks.
Als stapelplaatsen van den handel in vogels moeten
genoemd worden L on den, Hamburg, Bordeaux, Marseille,
Antwerpen, Rotterdam, en Havre de Grace. De vogels
die te Liverpool, Southampton, Bristol, Plymouth en
Portsmouth aangebracht worden, gaan meest alien naar
de londensche groothandelaars; Bremerhaven en Lubeck
zenden hun vogels naar Hamburg; Havre en Duinkerken
naar Londen en Antwerpen; Lissabon naar Bordeaux.
Antwerpen vormt als 't ware de beurs van den vogelen dierehandel van geheel Europa, daar er elk jaar in
zijn fraaien dieretuin een verkooping wordt gehouden,
die door bijna alle bestuurders van dieretuinen, de
voornaamste handelaars en grootste liefhebbers wordt
bijgewoond.
1

De gewone rijstvogel van Java, Padda oryzivora,

ook

Munia oryzivora geheeten.
2

Bengalisten zijn de leden van de onderfamilie der prachtvin-

ken, Amadinae. {Amadina, Spermestes, JPyrenestes, Donacola>
Poephila,
blema,

Padda

of Munia,

Hypochera,

Mariposa,

Pytelia,

Lagonosticta, JSm-

Astrilda.)

Aan Mariposa

phoenicotis wordt den naam van bengalist 't meest gegeven.
3

Muskaatvogeltje, Amadina

4

Nonnetjes zijn er in twee geslachten; de Amadina maja

punctularia.

(met geelachtig witten kop) en de Amadina

majanoides of

A. ferruginea.
5

Beo's of Beoos, leden van het geslacht Gracula,

familie der spreeuwen, Stumi. Vooral Gracula

van de

religiosa, de

mino of meinate, het type van 't geslacht; Gracula javanica
is de gewone javaansche soort, die door de Hollanders op Java
beo wordt genoemd.
6

De rozespreeuw, Pastor

7

De gewone duif van Java, met het halve ringetje om den

roseus.

hals, is eene tortelduif, de Turtur tigrinus, en Turtur bitorquatus; de eerste is de gemeenste. Het kleine duifje van Java,
de boeroeng pekoetoet,

is Geopeleia

HET

striata.

K R IJ T.

Onmiddellijk boven de lagen van de aardkorst die in
het juratijdvak zijn ontstaan, vindt men eene reeks van
lagen, uit zeezand, mergelleem en dikke krijtbeddingen,
een aardachtige kalksteen, bestaande. Deze lagen, die

zelden eene dikte van 300 tot 500 meter te boven
gaan, vormen het k r ij t s t e 1 s e 1, zoo geheeten omdat
het krijt de voornaamste delfstof dezer vorming is.
Ofschoon niet door groote uitgestrektheid van oppervlakte uitmuntende, is het krijt toch in vele opzichten
een van de merkwaardigste stelsels in de aardkorst, en
heeft reeds lang de aandacht der geologen tot zich getrokken. Van een mineralogisch standpunt beschouwd,
vormt het een zeer onderscheidene groep onder de laagsgewijze gesteenten; in het algemeen is het niet moeielijker de grenzen van het krijt dan die van de steenkool,
de bergkalk of eenige andere zeer kenbare formatie te
bepalen. Als het bovenste van de jongere secondaire
stelsels sluit het krijttijdvak de mesozoische tijden, en
van de ontelbare soorten die de flora en fauna van de
secondaire tijdperken vormden, zijn er betrekkelijk weinigen in de tertiaire lagen van Europa gevonden.
Het krijt dat de bovenste groep van het stelsel
vormt, is hoofdzakelijk koolzure k'alk, heeft eene aardachtige textuur, en is zoo zacht dat het met den nagel
gekrast kan worden. Ofschoon over het algemeen wit
van kleur, gaat het soms in een dof grijs, ja zelfs in
rood over, zooals in het noorden van Engeland; en
waar het met plutonische gesteenten in aanraking gekomen is, zooals in het noorden van Ierland, is het
verhard en soms van eene kristalachtige textuur, gelijk
die van marmer. In Engeland wisselt de krijtgroep in
dikte af van 200 tot 300 meter, en wordt in "onder"
en "boven" beddingen verdeeld; de eersten zijn dichter,
dof wit van kleur met groene korrels, en bevatten
weinig vuursteenknollen; de laatsten zijn eene zachte
witte kalkmassa met regelmatige lagen vuursteenen, die
de afzonderlijke krijtlagen van elkander scheiden. In
sommige europeesche krijtlagen komt van 8 tot 10
procent koolzure magnesia voor, waardoor zulke beddingen nog aardachtiger van textuur worden, terwijl sommige amerikaansche aequivalenten zoo kwartshoudend
zijn, dat zij bijna het karakter van kalksteen verliezen.
Het krijt is, wegens het algemeene gebruik dat er
van gemaakt wordt om daarmede te schrijven en te
schilderen, zeer algemeen bekend: want wie kent niet
die brooze aardachtige zelfstandigheid, die wit krijt
genoemd wordt? Maar zijn ware aard is evenwel niet
zoo algemeen bekend. Uit een scheikundig oogpunt onderscheidt het witte krijt zich van de kalken der andere
aardvormingen slechts daardoor, dat het volstrekt geen
koolzuren talk bevat. Zijn hoofdkarakter bestaat in eene
losse structuur, en tevens daarin, dat men onder den
mikroskoop eene ontzaglijke menigte kleine schelpjes
erkent. Gelijk wij weten, behooren zij tot de thans nog
levende familie der foraminiferen of polythalamien, wezens
die evenwel, wegens hunne meestal mikroskopische gedaante, nog altijd zeer onvolkomen bekend zijn. Want
sommige natuurkundigen houden hen voor infusorien,
anderen voor polypen, en eenigen zelfs voor sepien.
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Overigens vertoont zich het krijt niet in den algemeen bekenden vorm alleen, want slechts in de bovenste
lagen heeft het dat voorkomen van een witten, aardachtigen kalksteen, maar de onderste en ondere lagen
vormen den lichtgelen, dichten en vasten planerkalk,
die op vele plaatsen mergelachtig wordt. Slechts het
witte, aardachtige krijt heeft grootendeels een organischen oorsprong, en is, gelijk wij reeds zeiden, eene
dikke laag van bezonkene koraalbrokken, stnkken van
schelpen en foraminiferenschalen, die door vrije kalkdeeltjes onderling verbonden zijn. Het krijt schijnt ontstaan te zijn in groote wijde zeeboezems, bekkens of
kommen, door eene duizenden van jaren lang volhoudende verbrijzeling van koraalriffen en schelpen en schalen
van eene menigte zeedieren. Volkomen gelijke vormingen
ontstaan er nog tegenwoordig in de vlakke kommen,
lagunen, tusschen de koraalriffen der Zuidzee. Nog
altijd bezinkt daar een wit, krijtachtig gesteente, uit
de koraaldeeltjes bestaande , die door de zee van het
rif worden losgespoeld. Binnen het atol, waar het water
rustiger is en waar de massa's, door de branding voortgestuwd, zich kunnen verzamelen, worden zij met de
tallooze foraminiferen vermengd, die op de kusten en
klippen wonen.
Den langen duur der vorming van de krijtlagen bewijst de dikte dier witte gesteenten op de oostelijke
kusten van de eilanden Riigen, Mon en Seeland en
aan de tegenoverliggende zweedsche stranden.
Het krijt bevat zeer veel vuursteenen, die er
soms zwarte lagen in vormen van verscheidene centimeters dikte. Door atmospherische invloeden losgebroken,
geraken zij ten laatste in de zee, en worden door deze
heen en weer gerold, totdat zij langzamerhand afgerond
worden, en de gedaante van kogels, eieren enz. aannemen. Vele vuursteenen zijn hoi, anderen hebben in de
holte eene vaste, meestal bewerktuigde kern, nog anderen zijn inwendig met zeer schoone maar kleine kwartskristallen overtrokken, doch in verre de meesten zitten
bewerktuigde lichamen. Die feiten, en het veelvuldige
voorkomen der keiaarde als versteeningstoffe, geven ons
het bewijs dat de vreemde organische lichamen als 't
ware aantrekkend op de keiaarde der vuursteenen werkten, en de middenpunten werden waar omheen de keiaarde zich nederzette. De omzetting of de verandering
van de weeke keiaardegelei tot de harde knollen geschiedde zekerlijk in het krijt zelf, waarvan ons vooral
de aanwezigheid van eene krijtkorst overtuigt, die langzamerhand in vuursteen overgaat. En zoo moest het ook
geschieden, toen de keiaardegelei nog week in het krijt
lag, en zich daaruit afscheidde. De verschillende gele,
bruine, grauwe of zwarte kleuren van het vuursteen zijn
zoowel een gevolg van dierlijke als van plantaardige
bewerktuigde zelfstandigheden, die wij niet zelden onveranderd in de massa aantreffen. In sommige stukken
vindt men volkomen welbewaarde bacillarien, te gelijk

met stekels van spongillen, in anderen het peridiniumdiertje, dat ook in den tripel en in het bergmeel voorkomt. Door middel van den mikroskoop zien wij dat
sommige vuursteenen slechts uit pantsers van die diertjes
bestaan. Hier zien wij wederom een voorbeeld hoe de
natuur in het kleine werkt: wij staan verbaasd over
dat getuigenis van de oneindige almacht van den grooten Schepper, vooral wanneer wij tegenover die kleinste
schepseltjes de reusachtige gedrochten der zeeen van die
tijden plaatsen.

DE BOOM VAN SATURNUS.

Het lood kan een zeer fraaien kristalvorm aannemen ,
als men het uit zijne oplossingen afscheidt, door middel
van een metaal dat niet zoo gemakkelijk oxydeert. Een
kunstmatige vorming van loodkristallen is algemeen bekend als de boom van S a t u r n u s. In cle nevens

De boom van. Saturnus.

staande figuur zien wij zulk een gedaante van loodkristallen afgebeeld, alsmede de wijze waarop zij gevormd
worden. Men lost 30 gram azijnzuur lood op in een liter
water, en doet de oplossing in een bolvormig glazen
vat. Aan den stop bevestigt men een stuk zink, en daaraan hecht men vijf of zes draden van geel koper, die
eenigszins van elkander af staan. Men dompelt nu de
draden in de vloeistof, en weldra worden zij bedekt met
schitterende loodblaadjes die hoe langer hoe grooter en
talrijker worden. De alchemisten kenden deze proef reeds ,
en meenden dat het koper daarbij in lood veranderde;
inderdaad is het echter niets anders als een vervanging
van het eene metaal door het andere. Het koper lost in
de vloeistof op, en wordt vervangen door het lood 't welk

DE BEKER.

zich afscheidt. Men kan naar believen den vorm van het
glas en de richting van de koperdraden wijzigen, en
daardoor is het gemakkelijk letters, cijfers of figuren
van koper te maken, die men weldra in lood terug heeft,
dat is die uit fraaie regelmatige loodkristallen zijn gevormd.

D E

B E K E R.

Bekers zijn drinkvaten van metaal, hout, hoorn,
steen enz. in den vorm van een meestal ronden cilinder
die van boven wijder is dan van onderen, gewoonlijk
zonder of met een zeer lagen voet: is de voet lang dan

wordt de beker een bokaal. Groote bekers met deksel
en oor, veelal van leem gemaakt, en niet zelden met
figuur en relief versierd, heeten hompen. Zij ontstonden in de middeneeuwen. Een kleinere soort, van onderen
rond, heet tuimelaar. De oorspronkelijkste, natuurlijkste bekers waren runderhoorns. Wij vinden hen bij de
Oude Grieken, Germanen en Skandinaviers. Homerus
beschrijft verscheidene soorten van bekers. Zijn amphikypellon was waarschijnlijk een dubbele beker, waarbij
de gemeenschappelijke bodem in 't midden ligt. Verwantschap met hun oorsprong, runderhoorns, toonen
nog de leemen bekers der Grieken, die in plaats van
een voet een dierekop vertoonen. Zij moesten in eens
uitgedronken worden, daar zij niet anders als omgekeerd
konden staan, of men plaatste hen in daarvoor gemaakte, meestal houten toestelletjes. De noordsche volken
gaven de hoorns soms een voet die met edele metalen
rijk versierd was, en daardoor is de langzame opklim1871.
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ming van den beker tot bokaal te verklaren. De voornaamste vormen van den beker met hunne namen bij
de Grieken waren de volgenden: het Icarchesion. een
hooge beker in 't midden nauwer dan van boven en beneden , met ooren van den boven- tot den onderrand;
de Imntharos, een groote wijde beker met een deksel,
en een tuit aan den rand om er uit te drinken; de
kylix, een drinkschaal met een voet en een kort handvatsel; de hotyle, een klein bekertje als onze punchglaasjes. Deze vormen werden door de Romeinen nagevolgd, en zeer versierd, en zoo ontstonden de jwcula
nevens nog veel andere vormen, zooals de kleine beker
met een oor, capis, bij het offeren in gebruik. Uit het
poculum vormde de christelijke kerk den avondmaals-

kelk, den miskelk, calix missalis, en den doopkelk ,
calix baptismalis.

B IJ G E L O O F.

Gelijk de beschavingstoestand van een mensch niet
beter beoordeeld kan worden dan door te onderzoeken
hoe veel of hoe weinig vooroordeelen hij heeft, is dit
zelfde ook het geval met de volken. Het is een zeer
belangrijk onderzoek, het bijgeloof en de bijgeloovige
vooroordeelen van een volk op te sporen, en daaruit
besluiten te trekken ten opzichte van den beschavingstoestand van dat volk. De stof tot zulk een onderzoek is
overal aanwezig, maar aan de wetenschappelijke bewerking van die stof ontbreekt nog zeer veel. Zulk een
onderzoek zou de volkenpsychologie, de geographie en
de geschiedenis ten voordeele zijn. De zelfde zeden en
28
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gebruiken van bijgeloovigen aard ontmoet men gelijktijdig op ver van elkander gelegene punten der oppervlakte
van de aarde, en in de meeste gevallen is het onbekend
welke ideeengang daartoe geleid heeft.
Zoo, bij voorbeeld, vindt men den afkeer om den
naam van een gestorvene te noemen, bij vele volksstammen. Nooit spreekt de noord-amerikaansche indiaan
den naam van een dooden bloedverwant uit, en het
zelfde vindt men bij den Yuurlander, zoowel als bij den
Samojeed. Toen Dr. Lang een Nieuw-Hollander naar
een overledene vroeg, beschreef deze hem zeer nauwkeurig, maar noch belooningen noch bedreigingen konden hem bewegen den naam van dien man te noemen.
Ook de Wamsai in het oosten van Afrika en de Papoeas
op de oostelijke eilandgroepen van Australie spreken
nooit zulk een naam uit. De Yesidis of "duivelaanbidders in Koerdistan, die zich zeer logisch door een ijverige vereering van den duivel voor zijn klauwen trachten te
beschernien, noemen nooit zijn naam. Op de Shetlands
zal een weduwe uren lang over haar overledenen man
spreken, maar zeker zijn naam niet noemen. Ook de
oude Romeinen hadden een afschuw voor het uitspreken
van den naam van een doode; zij geloofden daardoor
de ziel van den doode te verontrusten. Dit zelfde geloof
heerscht thans nog in vele streken, waar men meent
dat een "genoemde" komen zal bij dengeen die hem
noemt. De vrees voor het noemen van de namen van
bovennatuurlijke wezens, geesten en spoken, vindt men
zelfs bij de oude Grieken, die de furien nooit noemden,
maar haar Eumeniden, dat is "welwillenden" heetten.

zon gewijd, eindelijk op een berg onthoofd, en zijn
bloed op een rots gestreken, die door de morgenzon
beschenen werd.
Ook de Mexicanen waren zonnedienaars. Hun hoofdgod was de zonnegod, Tonacateuhtli. of ook wel Ometecutli, (groote heer) geheeten. De opkomst der zon
werd elken morgen met gebeden en offeranden begroet.
Dat hoofdzakelijk het licht en de warmte die de zon
aan de aarde geeft, de oorzaken van het ontstaan van
den zonnedienst waren, bewijst de omstandigheid dat
ook het vuur als een gocl vereerd werd, en dat de
mexicaansche priesters het vuur als den vader en de
moeder der goden vereerden.
Ook bij de Tolteken werd de zon vereerd, en zelfs
brachten zij menschenoffers aan de zon, waartoe men
misdadigers nam, terwijl de latere Azteken, welker
eeredienst nauwelijks iets anders als een voortdurend
menschenslachten was, den zonnegod geen offers brachten, omdat hij die niet begeerde. De koning Netzahualcojotl van Tezcuco zei dat de zon zijn vader en de
aarde zijn moeder was, maar dat hij dit slechts in
zinnebeeldigen zin zeide, want dat de zon op zich zelve
geen goddelijk wezen was.

Menschenoffers vonden de Spanjaarden , toen zij Mexico
gingen veroveren, eerst op een klein eiland aan de oostkust, waarom zij het 't offereiland noemden. Daar stond
voor een afgodsbeeld het beeld van een leeuw waarin
een goot gemaakt was, waardoor het bloed der slachtoffers weg vloeide. Het hart was voor de goden bestemd.
Men schat het getal offers op 20 000 per jaar. Als er
Een onder de verschillendste volken zeer verspreid het eene of andere ongeluk gebeurde, werden de offers
bijgeloof is het geloof aan een grooten watervloed waarbij nog vermeerderd.
slechts enkelen van hun stam gered zijn geworden, maar
Toen, op den 49 den Februari 4487, de hoofdtempel
alle andere menschen zouden zijn omgekomen. De Jo- van Mexico ingewijd werd, moeten er volgens Torqueden gelooven aan een zondvloed waarbij slechts Noach mada meer dan 80 000 menschen geofferd zijn. De
met zijn familie bewaard gebleven is. In hoever het lichamen der geofferden, met welker harten de lippen
geloof aan zulk een vloed bij andere volken in verband van het afgodsbeeld gewreven werden, werden door het
staat met het verhaal van Mozes, behoeven wij hier volk opgegeten. Zoo deed men ook met de gevangene
niet te onderzoeken; genoeg zij het te zeggen dat die Spanjaarden, en Diaz zegt dat de Mexicanen hem verlegenden der volken alien met plaatselijke herinneringen weten dat hun vleesch bitter smaakte.
doorweven zijn. De legende van den vloed van Deucalion
De vereering van de zon vond Cortez ook in het
is bekend. De oude Peruanen hadden eigenlijk twee land Acalan, waar men ook menschenoffers aan de zon
vloed-legenden. Zij geloofden dat de zon uit het meer bracht. De oude bewoners van Darien zagen in de zon
Titicaca voortgekomen was, en wel na een grooten den schepper der wereld, en in de maan zijn vrouw.
vloed, uit het schuim der zee, vira-coclia, voortkwam.
Dat zulk een eeredienst oorspronkelijk uit het gevoel
Yolgens een ander verhaal zou Pacha camac, de wereld- van af hankelijkheid en dankbaarheid ontstaan is, valt
schepper, het heelal, en daarmede ook de zon gescha- niet moeielijk aan te toonen, maar onmogelijk is het
pen hebben.
uit te maken hoe het volgende bijgeloovige gebruik is
De zonnedienst was overigens niet tot Peru alleen ontstaan. Yolgens Schomburgk heerscht in Siam het
beperkt. De Peruanen geloofden dat alle ongeluk een gebruik menschen die aan pokken, cholera, in het
straf was voor een begane zonde; zij biechtten bij den kraambed, door moord, zelfmoord, in het gevecht of
priester die dan de gebiechte zonden aan de zon vertelde. door het eene of andere ongelukkige toeval het leven
In Nieuw-Granada was de maan nevens de zon een verloren hebben, gedurende een paar maanden te behoofdgod. Bij de Chibchas werd een in den oorlog ge- graven, dan weder op te graven , en vervolgens te vervangenen jongeling in den tempel opgevoed, en aan de branden. Het bijgeloof zegt dat als men anders deed ?
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de geesten zouden komen, en hen zouden plagen, en
aanleiding tot een onnatuurlijken dood zouden geven.
In het oosten hegraaft men op sommige plaatsen de
lijken in een kist zonder deksel, daar men gelooft dat
de doode hij de opstanding door het deksel belet zou
kunnen worden om uit de kist te klauteren.
Ook over het vampyr-bijgeloof moet hier even gesproken worden. Men ontmoet deze dwaasheid in de
arabische zandwoestijnen, waar Gul en Salat vampyrdemons zijn, zoowel als op Borneo, waar men, om
te beletten dat de geest van een gestorvene als vampyr
terug komt, het lijk door middel van een houten hoepel aan den grond bevestigt. In Rusland, van den Don
en den Dnjeper tot de hellingen van den Balkan, en
zelfs in de boheemsche dalen slaat men sommige dooden
een paal of een ijzeren staaf door het hart, opdat zij
niet als vampyrs terug zullen komen. In het dorp Kisolova bij Gradiska liep alle nachten een vampyr rond,
en doodde telkens een mensch. De boeren namen in
hun angst maatregelen om het dorp te verlaten. Doch
de oostenrijksche gouverneur kwam met den pastoor van
Gradiska om dat te beletten; zij lieten het graf openen,
en vonden dat het haar en de nagels van het lijk gegroeid waren. Men sloeg het een paal door de borst,
en sedert had het dorp rust.
Bastian zegt dat als er voorheen in Lotharingen een
vampyr begraven werd, er in het dorp een besmettelijke
ziekte uitbrak ,. die zoo lang duurde totdat het lijk zijn
lijkkleed verteerd had. In Bulgarie is, volgens Clair en
Brophy, het vampyrgeloof in den hoogsten bloei. Deze
beide reizigers hadden een bediende die de zoon van
een bekenden vampyr was. "In den vastentijd," schreven zij , "doet hij boete, rookt niet, en drinkt geen
wijn of brandewijn, daar hij gelooft zich op die wijze
voor het vampyrworden te kunnen behoeden. Het vampyrdom is namelijk niet slechts epidemisch, maar ook
erfelijk. Als een man die vampyrblOed in de aderen
heeft, of die zekeren aanleg voor vampyrismus heeft,
gestorven is, blijft hij de eerste negen dagen rustig in
zijn graf liggen. Maar dan komt hij terug, eerst als
een doorschijnende gedaante die vonken verspreidt, en
op den muur een dunne, langzamerhand zwarter wordende schaduw werpt. In dit tijdperk is de vampyr nog
vrij goedaardig, soms evenwel bruit hij ontzettend, roept
de boeren uit hunne woningen, en ranselt hen ter dege
af. De vampyr blijft 40 dagen in de hel, en dan komt
hij eerst in een menschelijke gedaante uit het graf, en
is van andere eerlijke lieden niet recht te onderscheiden." De genoemde reizigers berichten dat een vreemdeling die verscheidene jaren in een dorp van Bulgarie
leefde, plotseling verdacht werd een vampyr te zijn,
door de boeren gegrepen, en zonder beraad levend verbrand was.
Terwijl bij het vampyrgeloof het gevoelen ten grondslag ligt dat iemand voor het kwaad 't welk hij bij
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zijn leven gedaan heeft, na zijn dood gestraft wordt
door een rusteloos en pijnlijk rondzwerven op aarde,
ontstaan de zoogenoemde godsgerichten, ook een voortbrengsel van het bijgeloof, door de onderstelling dat de
schuldige, door het bovennatuurlijke ingrijpen van een
almachtige kracht, als zoodanig bekend gemaakt, en
daardoor onmiddellijk gestraft kan worden. Het bijgeloof
der godsgerichten dagteekent van de hoogste oudheid.
In Indie was oudtijds het volgende gebruikelijk. Als
iemand van een doodschuldig misdrijf was aangeklaagd,
werd hem gevraagd of hij de vuurproef wilde doorstaan.
Als hij toestemmend antwoordde, maakte men een stuk
ijzer roodgloeiend, lag het op zeven bladeren van zekeren boom, en liet den beschuldigde dat ijzer er af
werpen door het met zijn hand aan te vatten. Daar op
werd zijn hand onmiddellijk in een leeren zak gestoken,
en deze verzegeld. Drie dagen later werd de zak geopend, en als er geen bewijs van verbranding aan de
hand te zien was, werd de beschuldigde onschuldig verklaard, en de aanklager tot het betalen van een geldboete veroordeeld. Soms kookt men water in een ketel,
en als het kookt werpt men er een ijzeren ring in, en
beveelt den beschuldigde dezen er met zijn hand uit te
halen.
Ook op de volgende manier doet men in Indie het
godsgericht. De beschuldigde doet zijn gebeden, baadt
zich in heilig water, en vast met den priester gedurende vier en twintig uur. Dan wordt hij gewogen,
terwijl de priesters tooverspreuken murmelen. Men geeft
hem de op papier geschrevene beschuldiging in de hand,
en laat hem eenige spreuken opzeggen, waarin hij. de
weegschaal prijst als de zetel der waarheid, en haar
bidt de waarheid te verkondigen. Eenigen tijd later
wordt de aangeklaagde tveder gewogen, en als hij nu
zwaarder is dan toen hij de eerste maal gewogen werd,
dan is hij schuldig, en is hij even zwaar gebleven of
licht er geworden, dan is hij vrij. Hoeveel bedriegerij
hierbij voorvalt, laat zich denken.
Het godsgericht door vergif wordt op twee wijzen gedaan: bij de eene eet de beschuldigde een mengsel van
rottekruit en boter, bij de andere wordt een brilslang
met een ring of een geldstuk in een aarden pot gedaan,
en de beschuldigde moet het laatste er uithalen. Wordt
hij door de slang gebeten, dan is hij schuldig.
Op de zelfde manier, maar minder gevaarlijk, gebeurt
het ook met beeldjes. Twee beeldjes, het eene van
zilver, dharma of de gerechtigheid voorstellende, en het
andere van klei of van ijzer, worden in een aarden
kruik gedaan: als de beschuldigde er het zilveren uit
haalt, is hij niet schuldig. Heeft men zulke beeldjes
niet, dan zijn een paar stukjes zwart en wit doek ook
even goed.
In Afrika vooral bloeien de godsgerichten. Pater Dos
Santos, die als zendeling naar de Kaffers ging, v«*id
bij dien stam het geloof aan drie soorten van godsge-
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richten, die Xoqua, Lucasse en Calong heeten. Het
eerste bestaat in het likken van een roodgloeiend ijzer,
en de beide laatsten in het drinken van vergiftige
dranken. Merolla verhaalt dat men in Congo godsgerichten op verschillende wijzen houdt: door een rood
gloeiend ijzer over het bloote been te strijken; door
water te drinken waarin gloeiend ijzer gebluscht is;
door den beschuldigde een banaanwortel in den mond
te duwen, die, als hij aan de tanden kleeft, hem
schuldig verklaart. In een ander geval gaf een der toovenaars den beschuldigde een langen wollen draad in
de hand, en hield zelf het andere einde vast, vervolgens lag hij een gloeiend ijzer op den draad, en toen
deze daardoor verbrandde en brak, was de man schuldig.
Zulke voorbeelden van bijgeloof bij onbeschaafde volken zouden wij nog een menigte kunnen aanhalen. Ook
in de beschaafde gedeelten van Europa is evenwel het
bijgeloof noch niet volkomen uitgeroeid. Het geloof aan
den duivel bestaat nog heden, in ons vaderland, en
het geloof aan geheime geneesmiddelen blijkt ons nog
dagelijks uit advertentien in alle kranten. De Pruisen
die, omdat zij de Franschen overwonnen hebben , bij
alle mogelijke gelegenheden verkondigen dat zij nu het
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beschaafdste volk van Europa zijn, en die beweren dat
de duitsche schoolmeester eigenlijk de Franschen heeft
verslagen, zijn desniettemin nog zoo bijgeloovig, dat
er in een gedeelte van hun land, in het mecklenburgsche, door een aanzienlijk lid van de luthersche geestelijkheid voor eenigen tijd verkondigd werd, dat hij de
specifiek mecklenburgsche duivels op een getal van 36000
berekend had. En als een boer in dat land een tusschenpoozende of zoogenoemd koude koorts heeft, gaat
hij voordat de zon opkomt naar buiten, zoekt een wilgeboom op, knoopt drie twijgen met drie knoopen aan
elkander, en zegt dan:
Go'n morgen, Olde,
Ick geb di dat kolde,
Go'n inorgen, Olde.

en als hij maagpijn heeft, gaat hij naar een appelboom,
legt zijn hand tegen den stam, en zegt:
Appelbom ick klag di,
Dat Hartspann plagt mi,
Nimm't van mi, nimm't up di!
De ierst Vagel, de awer di fliiggt,
Sal 't wedder van di nelmien.

EN

DALEN.

Een vlakte in Klein-Azie.

Als de oppervlakte van de aarde niet oneffen was, zou
er geen droog land bestaan. In de kuilen en laagten van
den aardbodem verzamelt zich het water en vormt zeeen en
meren. De waterspiegel der zee behoefde slechts zeer weinig hooger te staan, of het land slechts zeer weinig lager te liggen, om zeer belangrijke veranderingen in de
verdeeling van land en water te doen ontstaan. De golven zouden vloeien over wijde en breede landstreken

die nu droog liggen. Breede zeearmen zouden de hoogere
gedeelten der tegenwoordige vaste landen van elkander
scheiden, en die tot eilanden maken. Van geheele streken zouden de hoogste heuvels alleen, als afzonderlijke
en verstrooide eilandjes, uit de wateren oprijzen. Maar
aan den anderen kant behoefde de waterspiegel der zee
ook slechts eenige meters lager te staan, of het land
slechts weinig hooger te liggen, om talrijke eilanden
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door droogen bodem met de vaste landen te vereenigen;
om geheele eilandgroepen tot vaste landen te doen wor-
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De streken van de oppervlakte der aarde die rijk
zijn aan oneffenheden, noemt men gebergten: daar-

Een heuvelachtig landschap.

den; en om tallooze nieuwe eilanden, grooten en kleinen,
te doen verschijnen. De eilanden zijn slechts de hoogste

entegen worden streken die slechts weinig oneffenheden
bezitten, vlakten geheeten. Een strenger onderscheid

Een bergachtig landschap.

toppen van den door water bedekten zeebodem, en die
grond is even rijk aan de meest verschillende oneffenheden, als de van water ontbloote grond der landen.

is er tusschen die beide vormen der oppervlakte niet te
maken. In nabijheid van zeer hooge gebergten noemt
men eene landstreek reeds een vlakte, niettegenstaande
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zij toch oneffenheden genoeg bezit. Slechts vergeleken dan de landen welke er om heen liggen, een kuil. In
met die veel grootere hoogten en bergen is 'zij dan zulke kuilen heeft het water der binnenzeeen zich vervlak te noemen: in vergelijking met echte vlakten zou zameld. Bij velen daarvan ligt de grond lager dan de
men zulk eene landstreek voorzeker een geheel anderen waterspiegel der zee, en bij sommigen ligt zelfs de wanaam geven. Wanneer de bewoner der zwitsersche Alpen terspiegel van de binnenzee lager dan die des oceaans, b. v.
in de kantons Aargau, Zurich en Thurgau komt, vindt bij de Kaspische zee en vooral bij de Doode zee. Maar
hij dat de gebergten dier streken zoo laag en klein nog veel meer zulke met water gevulde kuilen liggen
zijn, dat hij die landstreken met den naam van het er in hooge streken, en blijven bij al de diepte die zij
"vlakke Zwitserland," die ebene Scliweiz, betitelt, ter- bezitten, toch met den bodem nog hoog boven de lijn
wijl daar toch bergen zijn, die in hoogte zelfs niet on- der laagvlakten, ja zelfs somtijds boven die van hooge
derdoen voor die van het Hartzgebergte. Lage gebergten gebergten.
heeten ook wel heuvels, en landstreken met talrijke
Ten gevolge van zinsbedrog schatten wij steeds alle
kleine bergen heuvellanden. Ook hier is echter geen vlakke afstanden te gering, en te\ens in de zelfde mate
grensscheiding aan te geven: een heuvel die in een alle hoogten te hoog. Yan den noordelijken oever der
bergachtig land geheel over het hoofd wordt gezien, en Elbe, van de Elbe-oevers van Lauenburg en Holstein,
zelfs geen bijzonderen naam draagt, wordt door den ziet men de als Luneburger heide bekende vlakte als
bewoner der vlakte als een "berg" beschouwd, en als een blauwen bergrug die zich langs den oever schijnt
iets ongewoons met
uit te strekken.
verwondering aan.
.. -. - . ,
. . / • .. • ..
Trekt men over de
rivier en zoo landEven als op het
waarts in naar dat
land zijn er ook
gewaande gebergte,
op den bodem der
dan komt men in
zee gebergten,
eene vlakte die aan
heuvellanden
het oog slechts hier
en vlakten. Vele
en daar eene geeilanden zijn slechts
golfde, overal echde ruggen van lage
ter zacht afgeronhoogten, op vlakde oppervlakte verten, weinig benetoont, en het "geden den waterspiebergte" verdwijnt
gel gelegen; andehoe meer men het
ren zijn heuvels;
meent te naderen.
nog anderen bergNa eene vervelende
toppen of geheele
dagreis is men er
gebergten, die gereeds over getrokdeeltelijk van de
ken, zonder het geDe berg Libanon,
laagste vlakten des
vonden te hebben.
zeebodems oprijzen. Kon het water der zee weg genomen Men is daarbij , op een afstand van ongeveer zes mijworden uit de kuilen die het vult, dan zou men zien len van de rivier, evenwel op eene hoogte gekomen
dat de laagste gedeelten van het land niets anders zijn die ongeveer 100 meter boven de oeverlijn der Elbe
als de ruggen van groote hoogten des zeebodems. Het ligt, en die hoogte is het, welke, van den anderen
spraakgebruik geeft volstrekt geen acht op den bodem oever gezien, zich als de ruglijn van het blauwe geder zee, maar beschouwt den algemeenen waterspiegel bergte vertoonde. Maar men had er niet op gelet dat
als de laagste vlakte. Daarom heeten dan zulke vlak- die geringe hoogte, die toch zoo nabij scheen te ligten die slechts weinig boven dien spiegel verheven zijn, gen, evenwel meer dan drie honderd maal verder af
laagvlakten, en die, welke zoo ver den zeespiegel lag, en zoo op die plaats volkomen onzichtbaar moest
te boven gaan als nauwelijks een heuvel boven de zijn. Dat zelfde zinsbedrog volgt ons ook in de hoogere
laagvlakten oprijst, heeten hoogvlakten. Er zijn ook gebergten, zelfs in de Alpen, waar men overal als men
landen die lager liggen dan de zeespiegel, en die slechts nog in de dalen is, reeds in het "vlakke Zwitserland"
voor overstrooming beschermd worden door andere hooge onbeklimbare hoogten met steile hellingen, ja met loodlanden die tusschen hen en de zee in liggen. Krijgt rechte muren meent te zien, totdat men de eene na
de zee toegang tot zulke kuilen, dan worden zij zee- de andere beklimt. En als men dan ademloos en vergronden. Alle verdiepingen van den zeegrond zijn derge- moeid van het klimmen, de helling met den graadboog
lijke kuilen. In zekeren zin is elke plaats die lager ligt meet, verwondert men zich dat de "steile helling" ,
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waar men kuchende en hijgende bij op geklommen is, voet niet minder dan elf dorpen gelegen zijn — de Rigi
een hoek met het waterpas vormt niet grooter dan twin- zelf ondergaat, van nog hoogere toppen gezien, eene
tig graad. Hellingen van 30 tot 40° zijn zeer moeielijk dergelijke verlaging. Van de hoogste toppen gezien, schijnt
te beklimmen, en bij de meeste beklimmingen van hooge het land eindeloos in de vlakte uitgestrekt te zijn, terbergen worden zij slechts gedeeltelijk bestegen. Hellingen wijl alle gebergten slechte als lage , nauwelijks bemerkvan iets meer dan 45° zijn slechts voor de bedrevenste bare golvingen der oppervlakte zich vertoonen: slechts
en geoefendste bergbeklimmers geen onverkomelijke hin- dicht rondom het standpunt van den beschouwer schijnen
dernissen: zulke hellingen worden, in schilderingen van de hoogten iets belangrijker te zijn.
de op bergtochten ondervondene moeielijkheden en geTusschen die twee misleidingen die ons aan den eenen
varen, gewoonlijk met de overdrevene uitdrukking "lood- kant door den blik over de vlakten heen, en aan den
recht" beschreven. Steilere hellingen worden door men- anderen kant door den blik van de hoogten af, verwekt
schen nooit beklommen, tenzij zulken die als trappen, worden, kan slechts eene vergelijkende meting ons de
zij het dan ook ongeregelden, steun geven aan den voet. verhouding der hoogten tot de vlakten leeren kennen.
Loodrechte rotsmuren komen er wel in het klein voor, Door zulk eene meting blijkt het, dat wij op het geen zelfs overhangenden, maar zij zijn oneindig zeldzamer zicht beter oordeelen over de hoogte der heuvels, bergen
dan men op het eerste gezicht gelooft, en uit de be- enz. dan over de uitgestrektheid der vlakten. In werschrijving van gevaarvolle klimpartijen zou moeten be- kelijkheid zijn de hoogten bijna onmerkbaar in verhouding
sluit en. De helling van den Mont Blanc naar het dal tot de uitgestrektheid der landen.
van la lex blanche (dat is, van de witte rots, verDe oneffenheden van het boven den zeespiegel uitstekeerdelijk gewoonlijk Vallee blanche geschreven) schijntkende land zijn betrekkelijk gering. Vele landen verheffen
zeer steil te zijn, en bedraagt toch niet eens 45°. De zich slechts eenige meters boven de wateren, en zeer
gemiddelde helling van den Piek van Teneriffe,
weinigen zijn daar een vijftig meters boven verheven.
die den zeeman als een steile toren voorkomt, bevond Hoogvlakten zijn hoe hooger des te zeldzamer en des te
v. Humboldt slechts I2V20 te zijn. De steilste helling geringer in uitgestrektheid. De gebergten zijn ook geenszins
van alle bekende gebergten heeft de Silla de Cara- door hunne hoogte belangrijk, wijl zij in verhouding
cas, die zich tot eene hoogte van 2000 meter onder slechts smalle richels op den aardbol zijn. Immers, de
een hoek van 5372° verheft. Een werkelijke lood- meeste gebergten b. v. van Duitschland steken slechts
rechte helling bereikt zeker nergens op aarde een hoogte met enkele toppen tot 1500 meter opwaarts; terwijl zij
van 500 meter. In vele hooge streken der Alpen zoekt in het algemeen ver beneden die hoogte blijven. Zelfs
men, met behulp van hier onontbeerlijke werktuigen, de Alpen gaan slecbts met smalle ruggen tot 2000 en
te vergeefs naar eene helling die slechts 70° tot 80° 3000 meter, en met enkele toppen hooger dan 3500
bedraagt. En gelijk men de uit de verte geziene berg- en 4000 meter. De hoogste toppen der Oude wereld en
ruggen van het vlakke land en van cle heuvellanden der geheele aarde bereiken slechts 9000 tot 10000 meter,
geheel uit het oog verliest, als men er over heen en in Amerika is geen berg hooger dan 8000 meter.
trekt, verwondert men zich daar, wanneer men een top
Men heeft beproefd te berekenen hoe hoog het land
bereikt eenige honderd meter hooger dan een andere, zijn zou op de geheele aarde, indien alle bergtoppen
dat alle hoogten die men beneden voor nauwelijks te en bergruggen afgebroken en gelijkmatig in de lagere
bestijgen gehouden had, er nu als vlakke, golfgewijze landen en kuilen des bodems nedergelegd waren. Uit die
ruggen uitzien. Van den top van den Rigi, die toch berekening blijkt dat geheel Europa op die wijze slechts
slechts 1650 meter boven den waterspiegel reikt, ziet 210 meter, geheel Azie bijna 370, geheel Amerika nog
men het geheele bergland der kantons Luzern, Aargau niet 300 meter hoog zouden zijn. Derhalve zou het vlak
en Zurich als eene zwak gegolfde vlakte. Gebergten van maken van alle hoogten zekerlijk alle vastelanden der
600 tot 900 meter hoogte, zooals de Lindenberg en aarde niet eens 300 meter hoog boven den zeespiegel
de Albisketen, zien er dan uit als de nauwelijks ge- doen uitsteken; eene hoogte, die alzoo vijftien maal
welfde aardruggen naast de ploegvoren van een diepge- kleiner is dan de dooreengenomene diepte van alle zeeen
ploegden akker. Maar van beneden gezien, rijst die zijn zou. Al het land, tot op den tegenwoordigen wazelfde Albisketen boven Zurich zoo "steil" opwaarts, en terspiegel weg genomen, zou den grond der zee zoo weigeeft den Rigi-beklimmer in de bestijging van den Uetli nig hooger maken, dat de algemeene overstrooming der
een voorsmaak van wat hem bij het beklimmen van landen ten gevolge daarvan slechts ongeveer 80 meter
hooge gebergten te wachten staat. De Rigi zelf — hoog zou gaan. En wanneer alles gelijk gemaakt werd,
welks hoogste top, de Kulm, met vier andere weinig dat is wanneer het land zoo ver afgegraven kon worvoor hem onderdoende toppen als op een gemeenschap- den dat men alle diepten der zee daarmede zou kunnen
pelijken voet staat; welks omvang 8 tot 10 uren be- vullen, en de vaste aardbodem das eene volkomen kodraagt ; tusschen welks bosschen en weidegronden ander- gelvormige oppervlakte zou bekomen, dan zou de zee
halfhonderd boerderijen verscholen liggen; aan welks toch nog eene algemeene diepte hebben van ongeveer
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4000 meter. Zulk eene diepte, in verhouding tot den I zijn voorheen zeegrond geweest. Ten gevolge van zijn
omtrek der aarde, kan men af beelden door eene pot- j oprijzen uit de wateren is derhalve de grond tot droog
loodstreep waarmede men een kring trekt van een j land geworden, en men mag veilig besluiten dat zulke
meter in doorsnede.
j landen in het algemeen de grootste uitgebreidheid zullen

De berg Sinai.

Daar de voet der gebergten in vergelijking met hunne
hoogte zoo ontzaglijk breed is, mag men vermoeden

bezitten, welker toppen de grootste hoogte bereikt hebben.
Dat wordt inderdaad bevestigd door eene vergelijking

De berg Horeb.

dat eene geringe toeneming van die hoogte gepaard
moet gaan met eene zeer belangrijke vergrooting van
de drooge oppervlakte. De aard van den bodem van
alle tegenwoordige landen laat geen twijfel over of zij

van de vier vastelanden: zij volgen ten opzichte van
de hoogten hunner bergen in de zelfde orde op elkander
als in hunne uitgebreidheid, terwijl het verschil in het
laatste opzicht in eene veel snellere verhouding toeneemt
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I Tot woonplaats kiest de vos boomachtige, van heuj vels voorziene landstreken, doch zelden hoogstammige
1 bosschen, meestal kreupelhout. Zijn voedsel bestaat uit
: kleine zoogdieren, vogels, eieren, ook visschen, schaal| dieren, slangen, zelfs torren, wespen en bijen, in geval
i van nood ook rottend aas , en vruchten.
| Men vindt vossen in Europa, Amerika, Azie en
! Afrika, hoewel tot verschillende soorten of verscheidenI heden behoorende. De europeesche vos is van Spanje
I tot Noorwegen en van Engeland tot het oosten van
| europeesch Rusland verspreid. Zijn kleur is vrij verEEN PAAR SOORTEN VAN VOSSENanderlijk , nu eens meer rood, dan weder meer geel of
De vos, Canis vulpes, onderscheidt zich in vele op- grijs. Scherpte van gehoor en gezicht, gepaard met onzichten van de overige dieren van de hondefamilie, ophoudelijke waakzaamheid en groote lenigheid van

dan in het eerste. Terwijl de Oude Wereld Amerika
meer dan tweemaal in uitgebreidheid overtreft, zijn
hare belangrijkste bergtoppen slechts een zesde gedeelte
hooger dan die van het amerikaansche vaste land. Ook
zou het laatste, indien zijn hoogste toppen een zesde
gedeelte in hoogte konden toenemen, tevens zoo zeer in
uitgebreidheid toenemen, dat het nauwelijks in grootte
bij de Oude Wereld zou behoeven achter te staan.

I)e vos , Canis Snipes.

de wolf, de jakhals, enz. Zijn kop is spitser, de hals
korter, de pooten zijn korter, en den staart draagt hij
altijd naar beneden. Zijn pupil is bij dag niet rond,
maar trekt zich tot eene lange, loodrechte spleet samen,
gelijk bij de kat. Ook leeft de vos niet gezellig zoo als
de wolven, jakhalzen, enz.; hij graaft een hoi en bewoont het in eenzaamheid. Volkomen te temmen is de
vos nooit; ook is hij schuw, buitengewoon voorzichtig,
dapper, listig, wantrouwig, geduldig, en in staat de
hevigste pijnen zonder klagen door te staan, ja zelfs wel
een poot die in de klem is geraakt, af te bijten. Tusschen den vos en de andere dieren van de hondefamilie
heerscht eene aangeborene en onverzoenlijke vijandschap.
1871.

lichaam, maken het den vos mogelijk, elk gevaar tijdig
te ontvlieden. en elken buit te betrappen. Zijne kracht
is onbegrijpelijk groot; in Engeland is het op vossejachten meer dan eens gebleken dat een vos gedurende
meer dan 10 uren vervolgd kan worden, zonder een
oogenblik in het loopen te verflauwen. Hij gaat steeds
met den neus in den wind; kent in den omtrek van
zijn hoi alle sluiphoeken en uitwegen; alle omstandigheden van een doorgestaan gevaar houdt hij in zijn geheugen , en zeer zelden is het mogelijk hem te betrappen.
Voorwerpen die hem nieuw zijn, nadert hij schuw en
langzaam; slechts met een hem onbekend middel kan
hij gevangen worden; weet hij eenmaal wat het is, dan
29
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is het vergeefs gepoogd hem in de val te krijgen; even- gevangen, en liet hem vervolgens los, maar weldra
wel weet hij zeer goed het aas er uit te stelen. In zijn kwam het dier aan boord terug, en sloop in zijn hok
hoi overvallen en belegerd, sterft hij liever den honger- op het dek.
dood dan zich over te geven. Wordt hij al te veel
vervolgd, dan verlaat hij den omtrek, en zoekt een
A L E X A N D R E DUMAS.
nieuw jachtveld. De jongen worden in April blind geboren, en met veel teederheid door de moeder verpleegd.
"Alexandre Dumas, dont le nom doit
u se trouver partout, ou il y a des pecdie dan alle vrees aflegt en in staat is te sterven om
"cadilles littSraires & signaler."
de jongen te redden.
Quekakd.
De amerikaansche vos, Canis fuhus, var.
Op een kouden, guren winterdag van den gedenkdecussatus, is vrij gelijk aan den europeeschen, zoodat
Ouvier hem voor den zelfden hield; vroegere dierkenners waardigen winter van 1870, op den 8 s t i n December,
houden hem echter voor een verschillende soort: vooral bewoog zich een kleine, eenvoudige lijkstoet op den
omdat zijne voetzolen veel breeder zijn, en zijn kop ronder landweg tusschen de dorpen Puys en Neuville. De weiis. Zijne levenswijs en geaardheid zijn als die van den nige vrienden die de lijkkoets volgden, en nu eens naar
europeeschen vos, ofschoon hij zwakker is. Volgens de hevig bewogene zee, dan eens naar den kant van
Richardson loopt hij slechts eenige honderd schreden zeer Rouaan hunne blikken wendden, van welken kant een
snel, doch is dan reeds zoo vermoeid dat een hond steeds zegevierende vijand in aantocht was, waren een
hem gemakkelijk kan inhalen. Een wegens zijne huid treurig bewijs van de weinige belangstelling die het
hoog in prijs staand ras noemt men den zwartvos overlijden van den man, wiens stofFelijk overschot zij
of den zilvervos, Canis fidvus. var. argentatus, die naar het graf geleidden, in de voor Frankrijk zoo treurige
somtijds glim mend zwart van haar is met een witte laatste dagen van 1870 ten deel viel. Vreemd voorwaar,
de man die gedurende vele jaren bijna geheel Frankrijk
staartpunt, doch veelal een zilverachtigen glans heeft,
boeide
door de talrijke werken die door hem geschreven
doordien alle haren aan de punt wit zijn.
waren,
of onder zijn naam het licht zagen, werd slechts
De ijsvos, Canis lagopus, leeft in het hooge noorden , tot aan de grenzen van het bekende vaste land, door een paar vrienden naar zijn laatste rustplaats gewordt nooit zuidelijker dan den 50 t e n breedtegraad ge- leid. Zijn overlijden, dat in rustiger tijden een vloed
vonden , en komt vooral rondom de Hudsonsbaai, de van meer of minder uitgebreide artikels in de dagblastraat van Behring, en de noordkust van Siberie voor. den veroorzaakt zou hebben, werd door dezen nu schier
Zelfs verlieten de ijsvossen , volgens Parry, het eeuwig geheel over het hoofd gezien, of slechts met een paar
bevrozene Melvilleland niet eerder dan in November. woorden herdacht. Niemand voorzeker had kunnen denLang, in den winter sneeuwwit en dan wollig haar be- ken dat het heen gaan van den man die tijdens zijn
dekt niet slechts het lichaam van den ijsvos, maar ook leven zoo herhaaldelijk de algemeene aandacht op zich
zijne voetzolen, en besehermt de overigens dunne huid gevestigd had, bijna geheel onopgemerkt zou blijven.
voldoende tegen de koude der pool. Om wangen en hals En toch was het zoo. De oorlog en zijne gevolgen, de
heeft hij een krans van opstaande haren als een kraag, elkander opvolgende overwinningen der Duitschers, de
en gedurende den slaap slaat de ijsvos zijn langen, dicht- voortdurende nederlagen der Franschen waren zoovele
behaarden staart om den kop, zoodat het schijnt alsof oorzaken dat het overlijden van Alexandre Dumas den
die in een mof verscholen zat. Ofschoon niet zonder ver- vader niet de algemeene aandacht trok, die het anders
stand , is de ijsvos, naar Hearne's ondervinding, toch verwekt zou hebben. En toch had hij recht daarop; hij
moeielijk te temmen , en heeft hij een grooten tegenzin in was toch de vruchtbaarste auteur geweest dien Frankliefkozingeri. Men heeft gezien dat hij toezag hoe de rijk, neen de geheele wereld ooit bezeten heeft; daarjager een val opzette, en er blindelings in liep zoodra door en door zijn letterkundige bedriegerijen, zijn herdeze zich verwijderde. Kapitein Lyon ving eens met haald plagiaat en door zijne excentrieke levenswijze was
een val binnen vier uren vijftien ijsvossen. Voor den hij een poos de meest populaire persoon dien Parijs
mensch is hij niet bevreesd, want alle reizigers in het kon aan wijzen. Ook in ons land heeft hij een groote
noorden klagen over de driestheid waarmede de ijsvos menigte bewonderaars gehad; wie herinnert zich niet
in de tent dringt, proviand steelt, en de schoenen der de aangename oogenblikken die de lectuur der Trois
slapenden, ja zelfs de stokken weghaalt die dienen mousquetaires, of nog meer van den Comte de Montemoesten om hem te verjagen. Om de brandgans te lok- Christo bezorgde?
ken, weet hij de stem van dien vogel na te bootsen.
Bij dag slaapt hij, doch bij nacht speelt hij met anderen vroolijk op de sneeuw. Op IJsland wordt hij ijverig
gejaagd, en is dien ten gevolge daar vrij schuw geworden. Kane hield eenige dagen een ijsvos op het schi^

Om de lezers van zijn talrijke werken met zijn leven
en lotgevallen een weinig bekend te maken, mogen de
volgende regelen dienen. Het is echter niet ons plan
eene gedetailleerde levensbeschrijving van Dumas te geven ; die deze verlangt verwijzen we naar de door hem
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uitgegevene Memoires (22 vol. 1852—1859) waaraan
het volgende voor een groot gedeelte ontleend is, maar
om met korte trekken de silhouette te teekenen van een
der curieusstefiguren onzer eeuw, en meteen meer uitvoerig stil te staan bij zijne letterkundige producten?
en voorgelicht door Querard, Granier de Cassagnac,
Eug. de Mirecourt, H. Bartling e. a. het een en ander
over de door Dumas gepleegde letterkundige misdaden
mede te deelen.
Alexandre Dumas werd den 24 sten Juli 1802 te VillersCoterets geboren; zijn vader, generaal Alexandre Dumas
Davy de la Pailletterie, was de zoon van den markies
Antoine Alexandre Davy de la Pailletterie (die op Sint
Domingo een plantage bezat) en van eene mulattin,
genaamd Marie-Cessette Dumas, wier naam later, toen
de kinderen die de markies bij haar had, door dezen
gewettigd werden, bij hun familienaam gevoegd werd.
Deze markies was , als men ten minste den auteur der Memoires mag gelooven, een man van reusachtigen lichaamsbouw en van buitengewone krachten. Zoo verhaalt Dumas
in het eerste deel zijner Memoires dat zijn grootvader
in zijn jeugd er dikwijls genoegen in schepte om zijne
kameraden door allerlei kunststukken te vermaken. Als
zij in de manege les kregen in het paardrijden was
het een zijner lievelingsgrappen om, als hij onder een
balk doorreed, zijn armen daaromheen te slaan, en zoo
het paard tusschen zijn knieSn van den grond op te
tillen, of met twee mannen op zijn schouders op
been de zaal door te loopen. Ook had hij bijzondere
kracht in zijne vingers. Eens zag hij een soldaat den
vinger in den loop van een geweer steken, en het op die
manier langzaam optillen, tot groote verbazing zijner kameraden. Onze markies juichte dien soldaat toe, maar
vroeg hem tevens om vier geweren. Toen hem deze
gebracht waren, stak hij vier vingers zijner rechterhand
in de loopen , en tilde ze langzaam horizontaal in de hoogte.
Hen langzaam en bedaard den soldaat terug gevende, voegde
hij hem toe: "Tiens, quand on se mele de fcure cles
tours de force, voila comme on les fait." Alexandre
Dumas beriep zich dikwijls op zijn krachtigen grootvader,
en poogde menigmaal de door dezen verrichte kunststukjes
te doen voorkomen alsof hijzelf ze gedaan had, daar
ook hij een meer dan gewone lichaamskracht bezat.
De jonge Dumas begon zijne studien bij zekeren
abt Gr^goire, die met groote moeite hem de eerste beginselen der latijnsche taal leerde; het griekscb en de
rekenkunde kon Dumas maar nooit machtig worden; een
weinig italiaansch en duitsch had hem zijne moeder geleerd. Was hij in het leeren van talen enz. zeer ten achteren, op ander gebied, waarop hij zijn opvoeding naar
eigen goedvinden voltooide, was hij beter thuis. De velden, bosschen, bergen en dalen, dat waren de scholen
die hij altoos ijverig bezocht. In het opstellen van vogelstrikken , in het schieten, rijden, jagen en vechten was
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hij volleerd, en zocht hij vruchteloos zijn meester. Hierdoor en door het leven in de bosschen kreeg hij een
bijzonder sterk gestel, waardoor het hem ook mogelijk
werd op later en leeftijd allerlei genietingen.des levens na
te jagen zonder nadeel voor zijne gezondheid. Ook kan
men veilig aannemen dat dit omzwerven in de schilderachtige omstreken van Picardie heilzamen invloed op
zijn phantasie oefende. Toen hij 18 jaar oud was, kwam
hij als schrijver bij den notaris Menesson te VillersCoterets, en raakte tevens in kennis met de in 1815 uit
Parijs verdrevene familie De Leuven, wier oudste zoon
Adolphe, nadat hij reeds door eenige kleine, door hem
geschrevene vaudevilles naam gemaakt had, spoedig Dumas'
boezemvriend werd. Op aanraden van zijn vriend poogde
Dumas eenige vaudevilles te schrijven: Le major de
Strasbourg, TJn diner d*amis en Les Abencerrages. Zijn vriend en diens familie juichten den jongen
auteur om 't zeerst toe, spiegelden hem allerlei fraaie
luchtkasteelen voor, spraken reeds over de schatten die
hij door zijn schrijven verdienen zou, en maakten dat
Dumas die drie stukjes naar Parijs aan de directie van
verschillende schouwburgen zond. Na verloop van eenige
dagen, die Dumas in angstige gejaagdheid doorbracht,
kreeg hij zijne vaudevilles terug met het bericht dat
geen van alien geschikt was om opgevoerd te worden. Terneergeslagen, doch lang niet ontmoedigd door
deze weigering, besloot hij naar Parijs te gaan om
ddar zijn geluk te beproeven. Dit besluit kwam tot
rijpheid toen zijne moeder bem op een morgen zei dat
alles wat zij bezaten slechts 253 francs bedroeg. Hij
ging daarop naar Parijs in de zoete verwachting dat de
vrienden van zijn overledenen vader hem wel met open
armen zouden ontvangen. Onmiddellijk na zijn aankomst
ging hij naar den maarschalk Jourdan, werd echter met
weinige woorden afgewezen; daarop ging hij naar den
generaal S^bastiani, die hem onbeleefd ontving, en daarna
naar den Hertog de Bellune, wien hij in het geheel
niet te spreken kon krijgen. Hoe langer hoe meer ontmoedigd, ging hij ten laatste naar den generaal Foy,
voor wien hij een aanbevelingsbrief had van den heer
Danre. Foy ontving hem beleefd, ondervroeg hem naar
allerlei zaken, en deed hem een soort van examen ondergaan, waardoor het en den examinator en den ge~
examineerde bleek dat deze laatste zoo goed als niets
kende. Dumas' fraaie hand van schrijven echter was het
eenige waarmede de generaal Foy genoegen kon nemen;
hij beloofde daarom aan Dumas dat hij trachten zou hem
eene betrekking bij de secretarie des prinsen van Orleans
te bezorgen. Zijn voorspraak had gunstig gevolg, daar
Dumas als surnumerair aangesteld werd met een salaris
van 1200 francs. Zijn weldoener met tranen in de oogen
voor zijne goedheid dank zeggende, riep hij uit: "Je
vais vivre de mon ecriture, mais je vous promets de
vivre un jour de ma plume." — Uit de volgende regelen zal blijken dat hij zijn voornemen heeft uitgevoerd.
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Niemand was meer overtuigd dan Dumas zelf dat zijn
kennis nog veel te wenschen overliet; met schaamte dacht
hij nog dikwijls aan het droevigefiguur dat hij voor den
generaal Foy gemaakt had, toen deze hem dat vroeger
genoemde examen deed ondergaan. Hij besteedde dus al
zijn vrije oogenblikken om zijn kennis te vermeerderen,
niet door ijverig studeeren, niet door zich toe te leggen
op de taal- of rekenkunde, maar door Schiller, Goethe,
Shakespeare en andere auteurs te lezen. Zijn goede genius
hracht hem eens in den schouwburg, waar Shakespeare's
Hamlet opgevoerd werd. Gedurende de voorstelling kwam
het hem voor, alsof hij in een geheel andere wereld verplaatst was; uals een blinde die voor het eerst het gebruik zijner oogen ontvangt en een geheel nieuwe wereld
"ontdekt, was het Dumas te moede; toen eerst werd
"het hem duidelijk waarvoor hij eigenlijk geboren was,
"welke loopbaan voor hem weggelegd was: hij moest
"treurspeldichter worden."

branden dezer twee tooneelstukken geschiedde slechts in
zijne verbeelcling, even als later gebeurde met den roman Fabien die, door de Fresse en den Gonstitidionel
geweigerd, door den auteur volgens zijn eigen verklaring verbrand werd, doch later onder den titel van
"Aventures de quatre femmes et d'un perroquet" met
den naam van Alexandre Dumas Fils als auteur op den
titel, uit zijn asch verrees. Even zoo kwam later de
vertaling van Schillers Fiesko weder uit haar asch te
voorschijn, niet als een zelfstandig drama, maar als
een gedeelte van Henri III en Christine , die Dumas
later schreef.
( Wordt vervolgd.)

DE

SPIEGEL.

Als een lichtstraal schuins valt op een gepolijste op" Oh! c'etait done cela que je cherchcds, qui me pervlakte, zooals een spiegel, water, gepolijst metaal
en dergelijken, wordt hij als een elastieken bal er af
mcinquait, qui me demit venir: c}etaient ces homines
de theatre, oubliant quits sont sur un theatre; e'etait geworpen, in een richting die beantwoordt aan de richcette vie factice, rentrant dans la vie positive, a force ting waarin hij op het voorwerp is gevallen. Die beide
d'art: e'etait cette realite de la parole et cles gestes richtingen zijn in het zelfde vlak, namelijk perpendicufaisant des acteurs des creatures de Dieu, avec lewslair op de oppervlakte. Dit wordt uitgedrukt door de
vices, leurs vertus, leurs passions, leurs faiblesses, et twee volgende wetten:
non pas des heros guindes, impassibles, declamateurs 1. De lijnen van inval en van uitgang of afkaatsing
et sentencieux. — OA, Shakespeare, merci! — Oh!zijn gelijk.
Kemble et Smithson! merci; merci a mon Dieu! merci2. De reflexie geschiedt slechts in e6n richting, zooa mes anges cle poesie/" 1
dat de invallende straal en de afgekaatste liggen in
Dumas dramatiseert in deze phrasen zijne eigen ge- een vlak perpendiculair op de weerkaatsende oppervlakte.
schiedenis , want men zou daaruit kunnen afleiden dat
Een weerkaatsende oppervlakte noemt men gewoonlijk
Dumas, toen hij die voorstelling bijwoonde, en eensklaps een spiegel. Er zijn twee soorten van spiegels, vlakken
het bewustzijn kreeg wat eigenlijk zijn roeping was, nog en gebogenen,, Wij zullen ons hier slechts tot de eerste
nimmer iets had geproduceerd, en hij door een soort soort bepalen, vooreerst omdat deze soort het meest in
van ingeving, door Shakespeare's geest geinspireerd het dagelijksche leven gebruikt wordt, en ten tweede
werd om zich voortaan aan de letteren te wijden. Dit omdat het een vlakke spiegel is dien wij op de fraaie
zou wel zeer poetisch geweest zijn, maar het was verre plaat van biz. 229 zien, en die ons aanleiding geeft
van waar, daar Dumas reeds, toen hij nog te Villers- tot deze korte schets van een spiegel.
Cotterets woonde, drie vaudevilles geschreven had, en
Wij zien hier een zoogenoemden toiletspiegel en een
daardoor reeds de letterkundige wereld was ingetreden. jonge dame die een huilend kind in dien spiegel laat
Hij zelf heeft immers beschreven hoe hij in 1820, dus zien, misschien wel om het te doen begrijpen hoe leelijk
v66r dat hij de voorstelling van Shakespeare's Hamlet zijn gelaat wordt door te huilen. Elk punt van de opbijwoonde, zijn vrije oogenblikken doorbracht met het pervlakte der beide aangezichten en van een gedeelte
vertalen en omwerken van verschillende beroemde dra- van de kleederen wordt terug gekaatst door de metalen
ma's ; "je composais d'abord une tragedie des Gracches,
laag achter het glas: het is bekend dat het bij zulke
"de laquelle je Jis justice en la brulant aussitot apresspiegels
sa
niet het glas is 't welk de lichtstralen weer"naissance; puis une traduction du Fiesque de Schilkaatst, maar wel het amalgama van tin en kwik dat
"ler. Mais je ne voulais debuter que par un ouvrage
de achterzijde van het glas bedekt. De lichtstralen, ko"original et puis d'ailleurs Ancelot venait d'obtenir mende
un
van die verschillende punten, vallen op het glas,
"succes avec le meme ouvrage; mon Fiesque alia doneen worden terug gekaatst in een hoek gelijk aan den
"rejoindre les Gracches et je pensai serieusement, ceshoek van inval. Het beeld dat door het oog gezien wordt,
"deux etudes fciites, a creer quelque chose." Dit ver-Wordt voortgebracht door al die terug gekaatste lichtstralen samen. Doch daar wij altijd de voorwerpen zien in
de richting die de lichtstralen volgen op het oogenblik
1 Alex. Dumas. Comment je
devins auteur d/ramatique,
waarin zij tot ons komen, volgt daaruit dat het oo g
voorkomende in Mevue des deux Mondes 1833.
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't welk den terug gekaatsten lichtstraal opneemt, meent
te zien het punt waaruit hij is voortgekomen, en niet
dat waar de richting van die straal heenloopt. Bij voorbeeld, de lichtstraal die voortgekomen is uit de linker
hand van het kind, wordt terug gekaatst op het zelfde
punt van het beeld, maar het oog bepaalt zich niet tot
dat punt, en ziet de hand op den zelfden afstand achter den spiegel, en uit dit eerste gezichtsbedrog volgt
een tweede, namelijk dat het beeld symetrisch is, dat
zeker punt van dit beeld zich bevindt achter het glas
op de zelfde wijze als het correspondeerende punt van
het voorwerp voor het glas is, zoodat bij voorbeeld de
linkerhand beantwoordt aan de rechter, de rechter wang
aan de linker, enz. Ten gevolge van die symmetrie kwam
op de daguerrotypien een ring, dien men aan de rechterhand droeg, aan de linkerhand; een ridderorde die
op de linkerborst gedragen werd, kwam op de rechter, enz.
Om onderscheid te maken tusschen de beelden gevormd
door vlakke spiegels, beelden die wezenlijk niet bestaan
en slechts een gezichtsbedrog zijn, en de wezenlijke beelden
van voorwerpen, heeft men de eersten ook gezichtsbeelden geheeten.
In een glazen spiegel zien wij dus eigenlijk twee terug
gekaatste beelden: het eene, zeer duidelijk en scherp,
ontstaat door de metaallaag achter het glas ; het andere,
zeer flauw, door de oppervlakte van het glas zelf. Het
eenvoudigste middel om zich hiervan te overtuigen is
den vingertop of de punt van een potlood op het glas
te drukken: tusschen de beide beelden is een afstand
precies even groot als de dikte van het glas.
Het kind 't welk op onze plaat gedwongen wordt zijn
knorrig gelaat in den spiegel te bezien, weet zeker van
alles wat wij hier boven over den spiegel gezegd hebben, niets; en of de jonge dame er wel veel van weet,
is zeer twijfelachtig. Zou het haar roeping zijn, of
zou 't haar streven zijn dat alles te weten?

PETROLEUM.

In de laatste jaren heeft het winnen, het zuiveren
en de handel in petroleum in Noord-Amerika bijna evenveel menschen vereischt als de steenkool- en ijzerindustrien samen.
Pennsylvanie, Yirginie en Ohio, alsmede Canada
moeten thans als de landen bescliouwd worden die den
meesten petroleum opleveren. De meeste petroleum die
naar Europa verzonden wordt, komt uit Venango-county
in Pennsylvanie, uit den omtrek van Oil-city, Titusville, Petroleum, Cherry-Run, enz. Daar zijn boorgaten
van 9 tot 41 centimeter doorsnede, die soms 180 tot
200 meter, en zelfs 270 meter diep zijn. In het eerst
vloeit de petroleum er van zelf uit, later moet hij er
uit gepompt worden. De ondervinding heeft geleerd dat

dikwijls. als er in een olielaag geboord werd, plotseling
zulk een groote hoeveelheid gas uitbarstte, dat de boorwerktuigen er uit, en hoog in de lucht geworpen werden. Daarop volgt dan het uitstroomen van een mengsel
van petroleum en gas, totdat er eindelijk enkel petroleum verschijnt. Deze wordt evenwel in 't eerst noch
hoog op geworpen, totdat de oliekolom langzamerhand
lager wordt, eindelijk niet eens meer de oppervlakte
bereikt, en opgepompt moet worden. Dikwijls ook verschijnt er, als de laatste laag doorboord is, petroleum
met water in plaats van met gas, en eerst later komt
het mengsel van gas en olie, en ook komt er soms
gas, water en olie om beurten met geregelde tusschenpoozen. Die verschijnsels hebben tot het besluit gevoerd
dat de petroleum voornamelijk ligt in spleten, barsten
en andere holligheden van de aardkorst, dat hij daarin
op een laag water drijft, en dat het gas zich daarboven
bevindt, en er op drukt. In Pennsylvanie, te Oilcreek,
zit de petroleum in lagen van een zeer poreuzen zandsteen die als een honigraat vol cellen en holten is. Als
men in dit gesteente een gat boort, wordt de olie
door het gas er uit gedreven tot de oppervlakte, en
zelf 15 meter hooger opgestuwd. Doch weldra wordt
die oliezuil lager, daar de drukking van het gas vermindert, omdat de ruimte grooter wordt door het uitvloeien van de olie. Doch uit den omtrek stroomt
weder gas in de holte, de spanning neemt weer toe,
en de olie spuit weer op, en zoo gaat dit bij afwisseling , totdat eindelijk al het gas vervlogen is, en de
olie opgepompt moet worden.
Zulke oliebronnen leveren dikwijls jaren lang een groote
hoeveelheid petroleum. De kwantiteit en de kwaliteit
daarvan is veelal in verhouding tot de diepte van het
boorgat: uit korte gaten komt slechts een kleine hoeveelheid zware olie, terwijl lange gaten meestal lichte
olie opleveren. In het district Cherry-Run in Pennsylvanie hebben de boorgaten in het dal een diepte van
ongeveer 200 meter; dat van Pit-hole is zelfs 210
meter diep. Om een boorgat van 300 meter diepte te
boren, heeft men een maand noodig. Het boren en inrichten van zulk een oliebron kost van 4000 tot 5000
dollars. De 10 boorgaten van een enkelen ondernemer
leveren dagelijks meer dan 300 barrels petroleum tot
een waarde van 1500 dollars, terwijl de daarbij ontwijkende gassen tot het voortbrengen van de noodige
stoomkracht zonder andere brandstof gebruikt worden.
Rekent men dagelijks 500 dollars onkosten, dan blijft
er toch nog een winst van 1000 dollars per dag over.
Niet onbelangrijk zijn de statistieke opgaven van den
Titusville Herald, een dagblad van Pennsylvanie. In
het jaar 1868 waren er in Pennsylvanie 182 bronnen,
welk getal in het begin van 1869 tot 373 geklommen
was, en dus een toeneming van 191 bronnen toonde.
In 1869 was de prijs van den petroleum hooger dan
vroeger. De beste boorgaten leverden dagelijks 250 tot
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300 barrels, doch van dien tijd nam de opbrengst af,
zoodat er in 't laatst van het jaar slechts 4 waren die
deze hoeveelheid opleverden, en een van 200 barrels,
terwijl 30 bronnen slechts 50 tot 100 barrels dagelijks leverden.
Een barrel petroleum bevat 195 liter. Men kan dus
nagaan hoeveel petroleum Pennsylvanie opgebracht heeft,
als men het volgende lijstje inziet:
In 1859
82 000
500 000
1P60
33
2 103 600
33 1861
1862
3
056 600
33
1863 2 611 300
2 116 100
33 1864
2 497 700
33 1865
3 597 700
31 1866
1867 3 347 300
33
1868 3 715 700
33
4 215 100
33 1869
in 11 jaren .
27 853 100

D E S K I N K.

Daarbij kwamen alleen in het jaar 1869 in WestYirginie en Ohio nog dagelijks ongeveer 1000 barrels,
waarvan | uit West-Virginie, 't welk bovendien nog
1000 barrels smeerolie opleverde. Verder in Kentucky
ongeveer 75 barrels dagelijks, en in de oliestreek van
Canada wekelijks 4000 barrels, zoodat er uit Canada
210 000 barrels, en uit Kentucky 2700 in 1869 gewonnen werden. De geheele opbrengst was dus:
in 1868
barrels.
Pennsylvanie
3 715 000
West-Virginie en Ohio 125 000
Kentucky
25 000
Canada
100 000

1870 Uitvoer.
1869 Uitvoer.
kisten.
barrels
barrels
kisten,
337 318
20 000
Antwerpen 391 376
99 928
291 566
2 922
309 675
46 936
Bremen
4 668
137 549
1 299
Hamburg 206 628
150
128 381
24 390
Rotterdam 146 092
131 953
Stettin
133 728
25 300
Amsterdam 27 890
samen 1 197 280 128 539 1 070 146
71 754

in 1869
barrels.
4 215 000
365 000
27 000
210 000

Hierbij zijn Californie en Montana niet gerekend,
wijl de opbrengst van die streken betrekkelijk onbeteekenend is.
Van hoeveel belang de petroleumhandel voor Europa
is, blijkt het best uit de volgende opgaven van den
invoer en uitvoer van de voornaamste havens :
1869 Invoer.
1870 Invoer.
barrels
kisten,
barrels
kisten.
119 000
6 350
333 318
Antwerpen 415 035
294 417
287 470
Bremen
1 220
2 000
142 785
200 007
Hamburg
1 776
121 444
24 026
Rotterdam 157 544
146 924
132 634
Stettin
25 000
35 700
Amsterdam
144 246
samen 1 228 460 10 126 1 063 688

Weinig hagedissen, misschien de kameleon uitgezonderd, zijn zoo beroemd geworden als de skink, Sanctis officinalis. Al mag zij tegenwoordig in Europa
vergeten zijn , er was eens een tijd waarin elk geneeskundige haar kende, en haar als geneesmiddel voorschreef,
terwijl zij soms met haar gewicht in goud betaald werd.
Waaraan het wel te wij ten is dat zij in poeder of
in afkooksel gebruikt den naam gekregen heeft van de
zwakte die op uitspattingen volgt te kunnen genezen,
ja zelfs volkomen uitgeputte gestellen weder krachten
te kunnen geven, is niet te ontraadselen, want dat
geloof is al zeer oud. Reeds Plinius vermeldt dat men
skinken als koopwaar naar Rome bracht, haar kop en
poten in wijn gekookt innam, of het ingezouten dier
op at, en Belon was in 1551 nog getuige van het
bestaan van dat geloof. Onnoodig zal het zeker zijn te
zeggen dat heden ten dage de gedroogde skinken uit
de apotheek verdwenen zijn, en dat men slechts in zeer
oude winkels nu en dan eens een exemplaar als eene
zeldzaamheid aantreft. Onder de niet minder bijgeloovige als aan uitspattingen overgegevene Mahomedanen
schijnt het vertrouwen op de wonderkracht der skink
nog het langst stand gehouden te hebben, doch thans
ook verloren gegaan te zijn.
Het vaderland van deze veelbesprokene hagedis is
grooter dan men voorheen wist. De Ouden meenden dat
de skink slechts in Egypte en in het wonderland Arabie
inheemsch was; doch nieuwere nasporingen hebben bewezen dat zij ook in Nubie, Abessinie en aan den Senegal zeer gemeen is, en Bruce wil haar in menigte
in de puinhoopen van Baalbec aangetroffen hebben. Een
fransch natuuronderzoeker, Alexandre Lefebure, zag in
het jaar 1828 vele skinken in de oasis van Barieh, op
de kleine heuveltjes van stuifzand die door den zuidewind samen gejaagd worden. Zij lagen in den brandenden zonneschijn zich te koesteren, en sprongen tusschenbeide op om een kever of een ander voorbijloopend
insekt te grijpen. Zij waren zeer schuw, en ontvluchtten
op den geringsten schijn van gevaar, of, als dat belet
werd, groeven zij zich schielijk diep in het zand. Gegrepen zijnde, trachtten zij wel te ontkomen, maar maakten
daarbij van tanden of klauwen geen gebruik.
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naar den ouderdom en de sexe, en misschien ook naar
het jaargetijde, want er zijn ten minste drie zeer verschillende verscheidenheden door de nieuwere herpetologen beschreven geworden.

De gewone skink is een span lang, dikker dan een j
mansduim , van boven stroogeel met acht donkere, alien I
even ver van elkander afstaande dwarsbanden, en op
den kop bruinachtig. Overigens verschilt de kleur veel

PARIJSCHE TYPEN UIT DE VORIGE

De nevensstaande afbeelding is die van een oesterverkoopster uit dien tijd. De marchande dlmitres, zooals
zij hier is afgebeeld, een mand met oesters op den rug,
en het mesje om oesters open te maken in de hand, is
een figuur tegenwoordig geheel onbekend in de straten

I.
DE

EEUW.

OESTERVROUW.

Wij zijn in de gelegenheid den lezer van ons tijdschrift

De oestervrouw.

eenige fraaie gravures aan te bieden. 't Zijn teekeningen van Mouilleron , naar het werk van Poisson, Cris
de Paris, 1774. 't Zijn voorstellingen uit het volksleven te Parijs in het laatst van de vorige eeuw, voornamelijk bestaande uit afbeeldingen van kleine neringen
en bedrijven. De meesten van dezen bestaan thans niet
meer, zij zijn verloren gegaan door de veranderingen
die er sedert dien tijd in het maatschappelijke leven
voorgevallen zijn , ten gevolge van stoom en gas, telegraaf en artooischen put.

;

van Parijs. De millioenen oesters die jaarlijks te Parijs
verorberd worden , komen thans per spoor in die stad,
en worden niet meer op den rug van arme vrouwen
daarheen gebracht. De Parijzenaars zijn groote liefhebbers van oesters: in de groote restauratien van Duval
en in die van Duvathelle, die van 's morgens 10 tot
's avonds laat geopend zijn, kan men zich elk oogenblik oesters laten voorzetten; eene huitriere is bijna
onverpoosd bezig met het openmaken van oesters. Het
zou misschien hier nu de plaats zijn iets te vertellen over

PARIJSCHE TYPEN.

oesters, het kweeken van die weekdieren, de handel
daarin, enz., doch wij hebben in dit tijdschrift reeds
herhaalde malen over al die dingen gesproken, en meenen dus thans te kunnen volstaan met naar die vorige
opstellen te verwijzen.
II.
DE

WATERDRAAGSTER.

Het verkrijgen van goed drinkwater was, gelijk in
vele groote steden, ook te Parijs voorheen- een zeer
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waterdraagster, geteekend door Mouilleron , naar Poisson
les Cris de Paris, 1774. De groote moeite en kosten
aan den aanvoer van drinkwater op de bovengemelde
wijze verbonden, heeft aanleiding gegeven dat men is
gaan zoeken naar beter drinkwater, dat gemakkelijker
te verkrijgen, en dus goedkooper was dan het Seinewater. Een gevolg van dat zoeken naar beter water is
geweest het boren van twee artooische putten, namelijk
die van Grenelle en van Passy. Die beide kunstmatige
springbronnen leveren thans bijna al het water 't welk
dagelijks te Parijs wordt verbruikt, niet slechts tot drinkwater , maar ook tot huishoudelijke einden, tot het be-

Een waterdraagster.

moeielijke zaak. Een geheel leger van porteurs en porteuses a'eau haalde water uit de Seine , en amont de
la riviere, dat is boven Parijs, namelijk uit de Seine
voordat die rivier door de stad vloeide, en bracht het
in emmers tot op de hoogste verdiepingen der huizen.
De wijze waarop die emmers met water gedragen werden , is te zien op de bovenstaande af beelding van een

1871.

sproeien der parens en squares, het natmaken van het
asphalt der boulevards, het doorspoelen van de goten
en egouts, enz.
Over het boren van den puits de Grenelle hebben
wij in een vorigen jaargang van ons tijdschrift het noodige gezegd: als het den lezer belang inboezemt, kan
hij dat opstel nalezen.

30
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De Cassagnac willen wij weder tot onzen held terugkeeren, en deze biographische schets vervolgen. Wij zagen
(Vervolg van bladz. 228.)
hoe Dumas eene sinecure aan de bibliotheek van het
Palais Royal ontving. Nauwelijks had hij deze betrekking aanvaard, of daar brak de Juli-revolutie uit, die
Den l s t e n Februari 1829 werd Dumas' tooneelspel zijn beschermer een kroon bezorgde. Dumas dacht dat
Henri III, ontleend aan Walter Scott en Schiller , met deze gebeurtenis ook z ij n e positie kon verbeteren; de
schitterend succes ten tooneele gebracht, en spoedig gevolgd lauweren die hij door zijn geschriften verworven had,
door Christine, dat eveneens den jongen auteur veel lof waren hem niet voldoende meer , hij meende dat hij aanen toejuichingen bezorgde. Ook zag hij door deze beide spraak had op eene politieke betrekking, en erkent zelf
stukken zijne maatschappelijke positie verbeterd, daar hem in zijne Memoires dat hij sedert den dag dat Louis Philippe
eene betrekking aan de bibliotheek van het Palais Royal de kroon bekwam, slechts heil zag in de politiek, en dat hij
aangeboden werd; hij nam dit aanbod gretig aan, en zag de letterkunde geheel zou laten varen: "des ce jour, je ne
zich daardoor in staat gesteld om, door den goeden nit- vis plus rien autre chose en ce monde que la politique,
slag zijner eerste twee drama's, spoedig daarop te doen et foubliai totalement la litterature. Due couronne vient
de tomber au front du prince qui me protege, quelle
volgen: Charles VII chez ses grands vassaux, Richard
d'Arlington, Antony, Teresa en Angele, die achter- heureuse chance! A moi les honneurs! a moi les digeenvolgens ten tooneele opgevoerd werden. De geheele n>tes! a moi le portefeirille de ministre!
letterkundige wereld stond verbaasd over de vruchtbaarHet was Louis Philippe onmogelijk hem van de dwaasheid van dezen jongen auteur, en wenschte zich geluk met heid van zijn verlangen te overtuigen. Dumas meende
dit ontluikend genie, toen eensklaps hare vreugde ver- daarentegen dat in zijn verzoek om een ministersportestoord werd door een paar artikels in het Journal des feuille niets belachelijks gelegen was, en noemde het
Debats. In 1833 nl. toen Dumas' roem als tooneel- een schandaal, eene ongerechtigheid dat men hem datschrijver ten toppunt gestegen was, schreef de heer gene onthield waarop hij recht meende te hebben. Al zijn
Granier de Cassagnac twee artikels in de De'bats waarin moeite en smeeken waren te vergeefs, hij bekwam de
hij op rechtvaardige, doch strenge wijze de juiste waarde vurig verlangde ministerspost niet; vol spijt en teleurvan het talent van Alexandre Dumas als hervormer der stelling over deze nederlaag riep hij uit: "Oh! certes,
tooneelliteratuur en als dramaticus aan het licht bracht. apres une revolution, on doit hair les hommes; mais
Groote verlegenheid en teleurstelling onder Dumas' be- apres deux revolutions, on ne peut plus que les mepriwonderaars waren het gevolg van deze artikels. Dumas ser!" Als om te bewijzen dat hij de menschen verachtte,
zelf begreep dat De Cassagnac de voile waarheid sprak, verliet hij Parijs, en begaf zich naar de Vend6e."C'etait
maar wilde toch zijn aanval niet onbeantwoord laten. le coeur du parti royahste", lezen we in zijn Memoires,
Op het einde van dat zelfde jaar schreef hij daarop in de lije voulais en calculer les battements. Des cins de Vive
Revue des Deux Mondes het reeds vroeger genoemde Charles X! m'acceuillirent partout. Cepays ladumoins
opstel " Comment je devins auteur dramatique", waarin
est un pays loyal et qui ne change pas." Die uitroep
hij zich wel zoo veel mogelijk verdedigde, maar toch in was voorzeker een bittere pil, die Dumas aan Louis
bijna alle punten De Cassagnac gelijk gaf. De Cassagnac Philippe te slikken gaf, maar de voorzichtige monarch
bewaarde daarop het stilzwijgen, totdat in 1834 Dumas ignoreerde hem geheel, en de ministers-portefeuille waarop
zijn Theatre complet uitgaf. De tusschen beide heeren Dumas al zijne zinnen gesteld had, bleef hem geweigerd.
geslotene wapenstilstand was geeindigd; De Cassagnac Dumas wilde zich nu op zijn voormaligen beschermer
hernieuwde zijn aanval in het Journal des Debats van wreken, en schreef een drama, getiteld: Napoleon
30 Juni 1834 scherper en meer gemotiveerd dan zijn Bonaparte. Met dit stuk beginnen, volgens Eugene
beide vorigen, en leverde tevens daardoor eene hoogst de Mirecourt 1 , de letterkundige bedriegerijen waaraan
belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der fransche Dumas zich sedert dien tijd schuldig maakte, met dit
letterkunde. Hij wees 6en voor £en de passages aan die stuk werd defirma Alexandre Dumas en Co. geopend,
Dumas in Henri III, Christine, Antony, Teresa endie voortdurend goede zaken maakte. Dumas liet nl. door
La tour de Nesle aan andere buitenlandsche tooneel- verschillende jonge auteurs tooneelstukken schrijven, die
stukken ontleend had. Dumas zelf had hem dit reeds in hij onder zijn naam in de wereld zond, en waarvan hij
de Revue des deux mondes toegegeven, en gezegd dat alleen den lof inoogstte. Hij alleen zette zijn naam op
hij die passages (de schoonste die in zijn tooneelstukken den titel van het drama Napoleon Bonaparte , hoewel
voorkomen) niet van andere auteurs gestolen , maar op Cordelier-Delanoue het grootste gedeelte daarvan geandere schrijvers overwonnen had, "Chomme de genie ne schreven had; hij alleen zette zijn naam op Charles
vole pas, il conquiert" zeide hij.
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VII, waarvoor Gerard de Nerval en Theophile Gautier op de affiche voorkwam. Hoewel Dumas hiermede genoevijf geheele bedrijven leverden; hij alleen noemde zich gen nemen moest, deed hij het toch voorkomen alsof
als den schrijver van Antony, een stuk dat hij voorna- hij slechts uit medelijden aan Gaillardet toestond dat
melijk aan Emile Souvestre te danken had. Ook Victor zijn eigen naam voor dien van Gaillardet plaats moest
Hugo's Marion Delorme had hij voor dit stuk geplunderd,maken, daar hij bleef beweren dat La tour de Nesle
nog voordat Hugo's drama het licht had gezien. Dumas van hem (Dumas) alleen was.
Door dit proces in het minst niet ontmoedigd, ging
had gelegenheid gehad bij Victor Hugo met het manuDumas
voort met het onder zijn naam uitgeven van
script kennis te maken vtftirdat de censuur beslag daarop
gelegd had. Hij las het met bijzondere attentie , noteerde Angele en Catherine Howard, die hij met Anicet
eenige karakteristieke scenes daaruit, en voegde die in het Bourgeois schreef; Kean, eene comedie die hij met
stuk dat hij met Souvestre onder handen had. De hoofd- The'aulon en Fr£d. de Courcy schreef; Piqudlo eene opera
personen uit Antony kregen het zelfde karakter als die die hij aan Gerard de Nerval; en Caligula die hij voor
uit Marion Delorme, en geleken daarop als het eene het grootste gedeelte aan Bourgeois te danken had.
haar op het andere. Dumas' aandeel in het op zijn naam Mademoiselle de Belle-Isle, een drama dat naar men
gegeven stuk bepaalde zich tot deze bijvoegingen, terwijl beweert door den graaf de Walewski geschreven werd ;
Souvestre het overige schreef. Toen nu het verbod voor VAlchimiste dat hij met Gerard de Nerval schreef, en
Hugo's stuk opgeheven was, en dit opgevoerd werd, zag nog vijf andere stukken die zijn vrienden De Leuven en
men dat Victor Hugo, naar het scheen, de voornaamste Brunswick voor hem schreven, als: Un mariage sous
tooneelen aan Antony ontleend had. Vol vrees voor het Louis XV, Lorenzino, Le laird de Dumbiclcy, Une
mogelijke schandaal dat deze ontdekking zou veroorzaken, fille du regent en Ljes demoiselles de Saint-Cyr.
haastte Dumas zich Victor Hugo's verklaring te voor- Toen dit laatstgenoemde stuk opgevoerd werd, onderkomen , en deed in de Revue des deux mondes van 15wierp Janin het aan een strenge kritiek, die Dumas z66
Sept. 1831 amende honorable, en verklaarde dat als er beleedigend vond, dat hij in eenige couranten eene antivan plagiaat sprake was, hij (Dumas) alleen de schul- kritiek plaatste, maar door Janin, die in zulk een letterkundig tweegevecht meer bedreven was dan Dumas, op alle
dige was 2 .
Teresa was het eerstvolgende drama dat Dumas op- punten hevig wederlegd, en totaal verslagen werd. Dumas
wilde nu op andere wijze zijn recht verdedigen, en zond
voeren liet, en dat hij met Anicet Bourgeois schreef,
aan Janin twee secondanten om hem tot een duel op
hoewel Dumas' naam alleen als auteur op het affiche
stond. De voornaamste tooneelen die Dumas voor dit leven en dood uit te dagen. Janin nam de uitdaging
stuk schreef, zijn een letterlijke vertaling van Schiller's aan, en verscheen op de aangegevene plaats. Dumas, als
de beleedigde partij , had de keus der wapenen, en koos
Verschivdrung des Fiesquo en die Rauber, hoewel hij
daarvoor den degen, waarmede Janin echter geen genoedie als zijn eigen werk liet doorgaan.
Gaillardet, een jong auteur had aan de directie der gen nam daar hij, zooals hij beweerde, zoo goed trekken kon en zoo juist het geheele samenstel van het
Porte Saint Martin een drama, La Tour de Nesle , aangeboden; de directie vond het stuk wel goed, maar niet menschelijke lichaam kende, dat hij Dumas met den eergeheel voor opvoering geschikt, waarom zij aan Jules sten stoot dooden zou. Uit menschlievendheid stelde hij
Janin verzocht het te veranderen en te verkorten. Janin daarom voor om met het pistool te duelleeren. "Pistolen?
nam het mede naar huis, borg het in zijn lessenaar, en "Zijt ge dwaas, mijn waarde Janin?" riep Dumas uit.
dacht er niet meer aan. Toen hij er eindelijk iets aan "Op 40 pas afstand raak ik een vlieg, en gij zijt toch
deed, maakte hij 't nog slechter dan het oorspronkelijk "grooter dan een vlieg!" Daar zij dus begrepen dat
was. De directie gaf het daarop aan Dumas, met verzoek beiden een onfeilbaar middel hadden om den ander te
het ter opvoering geschikt te maken. Deze grijpt dade- dooden, achtten zij het 't beste in het geheel niet te
lijk naar de schaar, knipt het werk van Gaillardet in duelleeren. Na elkander vergiffenis gevraagd te hebben,
stukken, verscheurt eenige passages, voegt er een paar gingen zij met elkander naar huis alsof er nooit iets
tooneelen, vertaald uit Goethe, Lopez de Vega en Schiller, tusschen hen beiden was voorgevallen.
Niet met de recensenten alleen lag Dumas voortdubij, naait het weer aan elkaar, en zendt het zooals hij
rend
overhoop, maar ook zijne medewerkers maakten
het veranderde aan de directie terug; deze vond het
nu uitmuntend, en liet het onder Dumas' naam opvoeren. hem onophoudelijk het leven zuur, en dreigden hem openGaillardet werd boos, en deed hem een proces aan , waar- lijk aan de kaak te stellen, als hij niet beter zijne
van het gevolg was dat de rechters den eerste in't gelijk verplichtingen nakwam. Hij wist geen beter middel om
stelden, en zijn naam in de plaats van dien van Dumas hen te bevredigen dan hen te beloven dat zij voortaan
hunne stukken mochten teekenen, en dat hun naam naast
den zijnen op de affiches zou prijken; het toeval wilde
3 Querard, Les supercheries
dat slechts die stukken welke onder zijn naam alleen oplitteraires. 2e edition T. II.
kolom 1059.
gevoerd werden, succes hadden, en dat die welke onder
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den naam zijner helpers verschenen , weinig of geen op- nooit had bijgewoond Een ongenoemde dichter beschreef
daarop in een pamphlet hoe Dumas zijne romanfabriek
gang inaakten.
Dumas wilde nu ook eens beproeven of hij romans ingericht had , en wel in de volgende regels:
zou kunnen schrijven; daar hij echter overtuigd was
II prend vingt travailleurs, copistes impudents,
dat hij zeer weinig vindingskracht had, zag hij er
Charges de rajeunir les plus vieux incidents;
volstrekt geen bezwaar in zijne strooptochten ook op
lit quand avec V esprit, le style de Brantome,
JEn un jour ils ont fait ce qu'il faut pour un tome,
romantisch gebied uit te strekken. Zijn roman Jacques
Vite, ainsi quun Pradier, pay ant ses ebaucheurs,
Ortis is niets anders als eene letterkundige vertaling
Le maqon , sans revoir Voeuvre de ses gdcheurs,
van Foscolo's JJltime Littere di Jacopo Ortis, waarin
Sur le cahier , malqre les fautes d'orthographe,
Dumas slechts een paar werkwoorden of bijvoegelijke
Pose avec majeste son flamboyant paraphed
naamwoorden veranderd heeft; Les aventures de John
Deze zweepslag was raak, en trof Dumas gevoelig,
Davy is woordelijk uit de Revue britannique afgetoch
kon hij hem slechts een bios op het aangezicht
schreven, Gaule et France is aan Thierry's Lettres
jagen
, daar hij op den eenmaal ingeslagen weg voortsur rhistoire de France en aan de Etudes historiques
van Chateaubriand ontleend. In Querard Les superche- ging, en nog meer helpers engageerde. Onder deze
ries litter aires, Tom. II worden de bewijzen daarvan gege- helpers waren o. a. de Napolitaan Fiorentino, die de
ven , door een paar bladzijden van Thierry en van Chateau- romans Corricolo en Speronare leverde; Paul Meurice
briand naast een paar bladzijden van Gaule et France af te schreef Ascanio, Amaury en Les deux Diane; Malledrukken, waardoor het gepleegde plagiaat duidelijk aan fille schreef den roman Georges, waarop Dumas als fahet licht komt. Le capitaine Arena, onder Dumas' briekmerk zijn naam zette. Auguste Maquet, de meest
naam verschenen, is niets als de reproductie eener in productieve en vlijtigste zijner helpers, leverde hem 80
de Revue britannique voorkomende novelle, getiteld: deelen, waaronder de voornaamsten zijn: Le chevaTerence le tailleur; Albine is de vertaling van een duit- lier d' liar mental, Les trois mousquetaires, Vingt ans
schen roman; Filles, Lorettes et Courtisanes is een ro-apres, Le comte de Monte Christo (dien hij op zijn
man, hoofdstuk voor hoofdstuk gestolen uit een in 1824 beurt grootendeels copieerde uit Peuchet's Memoires
verschenen boek, getiteld: Les fetes cle la Grece. Les tires des archives de la police, en uit Arnould's Roue
Memoires a mi medecin zijn niets als eene omwerkingde la fortune) la Reine Mar got, Le bdtard de Mauvan een roman onder dien titel voorkomende in de Revue leon, Le chevalier de Maison Rouge, Les memoires
dKun medecin, zooals hierboven reeds gezegd is, niets
brittannique: enz. enz.
Yreemd genoeg, al die romans maakten opgang; de als eene omwerking van een roman uit de Revue Britboekverkoopers maakten goede zaken daarmede, en sloten tannique , en vele anderen, kortom van bijna alle romans
kontrakten met Dumas, waarbij hij zich verbinden moest die Dumas den naam bezorgden van den vruchtbaarsten ,
op bepaalde datums een nieuwen roman te leveren; uitstekendsten romanschrijver dezer eeuw te zijn. Dude redacteurs en uitgevers van dagbladen, zooals Le mas gaf voor sommige romans de idee en aan, schreef
Siecle, la Presse, Les Debats, La Patrie e. a. deden eenige passages, of bracht eenige veranderingen daarin,
insgelijks, zoodat Dumas op een bepaald oogenblik, over en hierbij bepaalde zich zijne medewerking.
(Wordt vervolgd.)
een paar maanden, 90 deelen romans moest leveren. Wat
te doen? de kontrakten had hij geteekend, hij moest
dus zijne verbindtenissen nakomen, en naar middelen omDE HANGENDE TUINEN VAN BABEL.
zien om hiervoor in staat te zijn. Hij zocht onder jonge
schrijvers eenige helpers, zette hen aan het werk, liet
Perzie en Assyrie waren in vorige tijden landen die
hen den geheelen dag voor hem werken, zag hun werk een grooten tuin mocht en geheeten worden. De tuinen
meestal niet na, maar zette op het titelblad zijn naam- van Babel waren vooral beroemd, en onder dezen niet
teekening, en zond het naar de boekverkoopers of cou- het minst de zoogenoemde hangende tuinen van Semirantredacteurs. Eugene de Mirecourt verhaalt hoe Du- ramis, die zelfs voor een van de zeven of acht wondemas eens in een gezelschap zijnde, door een zijner ren der wereld gehouden werden. Sommige schrijvers
bewonderaars op eene onvergeefiijke geographische fout
noemen de koningin Semiramis als de stichtster van
in een zijner romans opmerkzaam gemaakt werd. Dumas die tuinen, anderen beweren dat zij door een assyrisch
bezon zich een oogenblik, en vroeg toen, in welken ? In vorst gebouwd zijn om genoegen te doen aan eene van
le chevalier d'Harmental was het antwoord, waarop zijn perzische vrouwen die verlangde de lachende boschhij, zich zelf vergetende uitriep: "Ah ! diable! je ne Vai jes en velden van haar vaderland weder te zien. 't Is
pas lu. — Qui m'a fait cela ?. .. Bon ! cest Auguste ...tegenwoordig niet meer bekend waar de plaats van die
Je lid laverai la tete."
hangende tuinen geweest is, en hoe groot zij waren: de

Niet lang duurde het of deze snelschrijverij trok de
aandacht der letterkundige wereld, die zoo iets nog

plaat op biz. 237 is dan ook niets meer dan een teekening gemaakt naar de beschrijvingen die wij vinden in

hangende tuinen van Babel.
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de werken van Strabo, Diodorus van Sicilie en Philo
van Byzantium.
De hangende tuinen waren vierkant, en hadden aan
elke zijde een lengte van vier plethra of 120 meter.
Zij waren amphitheatersgewijze' gebouwd, en bestonden
uit verscheidene terrassen, het eene boven het andere.
Onder elk terras waren gemetselde galerijen die het geheele gewicht van de daarop liggende aarde en boomen
droegen. De hoogste van die galerijen, waarop het bovenste terras rustte, had een hoogte van vijftig ellebogen. De muren hadden een dikte van twee en twintig
voet. Het plafond van de galerijen bestond uit gehouwen
steenen, in den vorm van balken die zestien voet lang
en vier voet breed waren. Op die steenen plafonds lag
een laag takkehossen of riet vermengd met veel asphalt,
vervolgens een dubbele laag gebakken steenen met kalk
aaneengemetseld, en eindelijk een vloer van looden platen, om te verhinderen dat de fondamenten nat werden.
Op die looden platen lag een laag teelaarde, dik genoeg
om boomen van vijftig voet hoogte te doen groeien, en
die kunstmatige bodem was bedekt met een menigte
planten uit vreemde landen overgebracht, en uitstekende
door hun bloemen, vruchten of bladeren. Het geheel
was dus een bosch van twintig verdiepingen. De galerijen die het licht van ter zijde ontvingen, bevatteden
verscheidene koninklijke vertrekken die op onderscheidene
wijze versierd waren, en een daarvan had van boven
verscheidene openingen, waardoor water uit den Euphraat
opgepompt werd door machines, zonder dat men van
buiten iets van dat werk kon bespeuren. Door dat water
werden de planten besproeid, en werd de grond steeds
vochtig gehouden.
Tegenwoordig is het een woeste en onvruchtbare vlakte,
waar eens die hangende tuinen van Babel stonden.

hij, bij voorbeeld, het sterftecijfer van een jaar voor
zich heeft, dan verandert de geringste afwijking van
het gemiddelde getal, de kleinste rijzing, voor hem in
een levend beeld. Hij denkt niet slechts aan de in dat
jaar meer gestorvenen, aan de daardoor veroorzaakte
weduwen en weezen, maar bij dat getal denkt hij ook
aan de mogelijke en waarschijnlijke oorzaken, en aan
de te verwachten gevolgen. Hij voelt hoe welvaart en
beschaving en ontwikkeling van het geheele land, hoe
individueele levensvreugd en smart in vele familien met
dat getal verbonden zijn, en hoe de kleinste wijziging
in de groote balans tusschen leven en dood aan alle
kanten gevolgen heeft.
De beschouwingen en besluiten die de statisticus uit
zijn getallen trekt, zijn het die zijne wetenschap eerst
waarde geven. Wat den navorscher tot een statisticus
maakt, is evenwel het getal of liever de nauwkeurigheid van de waarneming. Dat menschen geboren worden
en opgroeien, trouwen, misdaden doen, krankzinnig
worden, arm worden, en sterven, wisten wij reeds lang
voor dat men dacht aan statistiek. Sedert er menschen
bestaan, kende men dat bonte en afwisselende tooneelspel des levens. Maar men kende zijn maat en zijn
orde niet: als een verwarde mierehoop wriemelde het
leven der millioenen dooreen. Het vrome geloof hield
vast aan de onderstelling dat de goddelijke Yoorzienigheid het leven van elk individu in hare hand hield, en
het bonte gewirwar tot een geheel samenknoopte. De
meeste menschen evenwel zagen en zien in het leven slot van elk individu slechts het resultaat van individueele
willekeur, van een onberekenbare persoonlijke inrichting
of organisatie van den geest, van het karakter, en van
toevallige levensomstandigheden. Dat de denkbeelden en
stroomen van een tijd of van een natie ook het individu
wat donkerder of wat lichter kleurden, stemde men
wel toe, en bouwde daarop geschiedkundige beschouwingen en onderzoekingen. Maar dat het individueele leven
DE UITKOMSTEN VAN DE STATISTIEK.
veel dieper en sterker door algemeene oorzaken wordt
De uitkomsten van de onderzoekingen der statistiek beheerscht, heeft eerst de statistiek ons geleerd. Eerst
verdienen de aandacht van elk denkend mensch. Wij een nauwkeurige waarneming van de massa's heeft aanwillen in dit opstel een blik werpen op de nieuwste getoond dat een wiskunstige rythmus dat bonte gewoel
resultaten van de bevolkings- en zedelijkheids-statistiek. des levens beheerscht; dat de werking van wetten zich
De lezer behoeft niet te vreezen dat ik hem hier met vertoont in de verschijnselen van het persoonlijke en
een menigte getallen, of met een reeks van tabellen het maatschappelijke leven, wetten die van aard wel
lastig zal vallen. Ik weet zeer goed dat niet slechts verschillen van de wetten die den loop der planeten en
vrouwen, maar ook vele mannen verklaren niet de schoon- de aantrekking der deeltjes beheerschen, maar die, wat
heid van een getal te kunnen vatten, dat zij een soort hun meetbare uitkomsten betreft, bijna de zelfde zekervan zeeziekte krijgen door het turen op lange lijsten heid, de zelfde onverbiddelijkheid toonen te bezitten.
en tabellen van cijfers en statistieke opgaven. En dat
Eer wij verder gaan zal het toch noodig zijn hier
is geen wonder, want de tabellen van den statisticus een zeer vluchtig overzicht te geven van de belangrijkspreken een taal die onverstaanbaar is voor wie niet ste regelmatigheden van het physische en moreele leven
door jarenlange oefening gewoon is dat cijferschrift te der volken. Immers, een, zij het ook oppervlakkige
lezen. Anders evenwel is het met den man van het vak. schets der feiten, moeten wij hebben, eer er van hun
Door een enkelen blik op eene reeks van cijfers krijgt beteekenis gesproken kan worden.
hij een reeks van voorstellingen en denkbeelden. Als
De geheele inrichting van onze maatschappij, onze
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zeden en een groot gedeelte van ons recht zijn gegrond
op de monogamie, alsmede op het feit zonder hetwelk
de monogamie haast onmogelijk zou zijn, namelijk dat
er dooreengenomen evenveel vrouwen als mannen bestaan.
En dat evenwicht van de sexen was niet mogelijk als
er niet dooreengenomen, gelijk zulks door de telling
van meer dan 100 millioenen geboorten gebleken is, op
100 meisjes ongeveer 105 tot 106 jongens geboren
werden. Het overschot aan jongens is noodwendig, daar
er zoowel onder de doodgeborenen, als onder de kinde ren die in het eerste levensjaar sterven, meer jongens
dan meisjes zijn. In het eerste jaar komen er op de
100 meisjes die sterven, 124 jongens die hun tweede
levensjaar niet bereiken. Zoo wordt, als er geen bijzondere oorzaken, zooals een oorlog of landverhuizing,
daartusschen werken, het evenwicht tusschen jongelingen
en jonge dochters omstreeks het 20 ste levensjaar bereikt.
De afwijkingen van de waargenomene verhouding der
jongens- en meisjes-geboorten zijn zeer zelden en zeer
gering. En zij vertoonen zich, alsof een besturende hand
een verstoring van de orde niet kon dulden, voornamelijk slechts waar door buitengewone historische gebeurtenissen het evenwicht der sexen van te voren verstoord
is geworden. Als, wat het meest voorkomende geval is,
het mannelijke geslacht groote verliezen heeft geleden,
als het onder 50 ten honderd van de bevolking daalt,
dan neemt de sterfte van de mannen iets af, en het
getal der jongensgeboorten iets toe. De oorzaken daarvan kent men niet: men weet slechts dit vrij zeker, dat
dooreengenomen uit huwelijken waarbij de man ouder
is dan de vrouw een weinig meer jongens dan meisjes
geboren worden, en dat zulke huwelijken in tijden of
landen waarin het vrouwelijke geslacht de meerderheid
vormt, ook iets meer voorkomen.
Het totaal der geboorten in een land is niet standvastig, maar de grenzen waartusschen het getal zich
beweegt, zijn toch zeer dicht bij elkander. In 't algemeen genomen komt er jaarlijks 1 geboorte op 29 tot
30 personen: de afwijkingen in verschillende landen zijn :
1 geboorte op 23, en 1 op 36 personen.
Deze afwijkingen zijn evenwel niet het gevolg van
het klimaat, van den toestand van den bodem, of van
de nationaliteit, ja zelfs het getal der volwassenen, en
het getal der huwelijken die in een jaar gesloten worden , heeft daarop geen onmiddellijken invloed. Wel
kunnen wij bijna overal waarnemen dat het getal der
geboorten met de dichtheid der bevolking langzaam iets
afneemt, dat het door oeconomische omstandigheden
beheerscht wordt, en dat ten gevolge daarvan in streken waar de industrieele ontwikkeling het grootst is,
ook het getal der geboorten toeneemt.
En toch zou het valsch zijn daaruit te besluiten dat
de geboorten steeds in die verhouding gebeuren als de
mogelijkheid van een goede verpleging, opvoeding en
ontwikkeling van het kind ergens aanwezig is. Dat dit
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zoo niet is, zien wij aan de groote kindersterfte. Gelijk
op andere velden, zoo ook hier, moet de natuur meer
kiemen uitstrooien dan er tot rijpheid komen: gelijk de
boom meer bloemen moet voortbrengen dan hij vruchten
zal dragen, wijl wind en weer menig vruchtbeginsel
vernielen, is er ook geen opwassend geslacht te krijgen
zonder vele offers die vallen als slachtoffers van kinderziekten en ongelukken. Maar de meeste kinderen die
sterven, sneuvelen als de slachtoffers van de geringe
beschaving en den maatschappelijken toestand der ouders ,
en bereiken den volwassenen leeftijd niet, omdat zij
voor hun ouders meer een last dan een lust zijn. De
bevolking neemt altijd gemakkelijk iets te snel toe, en
herstelt als 't ware die fout weder door een slechte
verpleging van het kind, en door groote kindersterfte
als een gevolg daarvan. Bijna de helft van alle gestorvenen, namelijk 45 ten honderd, zijn kinderen onder
de 5 jaar. Yan 100 geborenen bereiken dooreengenomen
in Europa 18,83 ten honderd niet eens hun eersten
verjaardag. In sommige staten met groote kindersterfte
bereikt het getal der overledenen beneden het jaar zelfs
37 ten honderd van de geboorten. Nog erger is het
in enkele streken en groote steden, zooals bij voorbeeld
te Parijs, waar de moeders in 't algemeen te gemakkelijk zijn geworden om de eerste voeding en opvoeding
van het kind in haar eigen huis op zich te nemen,
waar de arme kinderen in creches en vondelingshuizen,
de welgestelden in opvoedingsgestichten en bij minnen
op het land aan een systematischen kindermoord bij
massa's overgeleverd worden. Boscher roept uit: "eer
een overtollig kind weder gestorven is, welk een reeks
van droefenissen voor goede, van misdaden voor slechte
ouders." De nood der ouders, de zedelijke laagheid van
de armste volksklassen hebben beiden evenveel schuld
aan dezen kanker van de hedendaagsche beschaving.
Maar het oeconomische verlies voor de geheele natie
dat daardoor ontstaat, is zeer belangrijk. Hoffmann heeft
berekend dat in Pruissen van 1816 tot 1841, en dus
in 25 jaren, 4 500 000 kinderen voor hun 14(le jaar
gestorven zijn. Als elk van deze kinderen slechts 200
gulden in 't geheel gekost heeft, dan is dat een verlies
van 900 000 000 gulden, een som die bespaard of voor
de overige kinderen besteed had kunnen worden, als die
kindersterfte niet had bestaan. Hoe meer een natie als
't ware nieten, non-vcdeurs, dat is kinderen moet opvoeden die nooit den volwassenen leeftijd bereiken, nooit
door eigen arbeid de kosten van hun opvoeding weder
vergoeden, des te geringer moet de som van geestelijke
en stoffelijke middelen zijn, dat is des te slechter zal
de opvoeding in 't algemeen zijn.
Uit het getal der geboorten en dat der sterfgevallen
samen blijkt de natuurlijke vermeerdering der bevolking,
die altijd belangrijker is, ten minste in Europa, dan
de vermeerdering door landverhuizing. Tusschen de verschillende staten zien wij hierin vele verschillen. In vele
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duitsche landen is een jaarlijksche toeneming der bevolking van tot 1.] ten honderd; in Frankrijk is de
toeneming veel langzamer, of blijft de bevolking op de
zelfde hoogte. Als de bevolking dichter wordt, wordt
de toeneming iets langzamer, en soms in wonderbaar
regelmatige verhouding, zooals, bij voorbeeld, blijkt in
Engeland, waar de bevolking toenam :

DE INDISCHE

van
„
„
„
„

1811
1821
1831
1841
1851

tot
„
„
„
„

1821 jaarlijks 1,6 ten honderd
1831
„
1,5
1841
„
1,4
1851
„
1,3
1861
„
1,2
(Wordt

rercolgd.)

VIJGEBOOM.

Een groote boom die het landschap in Indie versiert, I tels zijn dun zoolang zij den grond nog niet bereikt
is de zoogenoemde indische vijgeboom, Ficus reli- hebben, maar zoodra dit gebeurd is, nemen zij snel toe
giosa. Merkwaardig is deze boomsoort vooral door de in dikte en stevigheid, en vormen als 't ware nieuwe
menigte bij wortels die uit de takken ontstaan, en, recht stammen rondom den hoofdstam. De bewoners van de
naar beneden gaande, in den grond wortelen. Die wor- landen waarin deze zonderlinge boomen groeien , verrich-
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Door de vruchtbaarheid van zijn pen en van die zijner
medewerkers verdiende Dumas jaarlijks ongeveer 200 000
francs, daar hij voor het door zijne fabriek geleverde
verbazend hooge honorariums van de uitgevers ontving.
Zoo ontving hij, om maar e6n voorbeeld te noemen, van
een dagblad voor den eersten afdruk van een zijner
romans geregeld 3 francs per regel, welke som hij zelf
"e norme" noemde, daar een groot gedeelte zijner romans
uit korte regels bestond, ja geheele pagina's niet anders
als met de volgende regels gevuld waren: Eh hien ?
— Out — Comment ? — Out — Incroyahle! enz. —
Voor elk dezer woorden 3 francs honorarium te ontvangen, was toch waarlijk geen kleinigheid. Daar hij nu
ALEXANDRE
DUMAS
jaarlijks 20 tot 30 deelen leverde, was zijn inkomen ongeveer 200 000 francs, en toch wist hij geregeld meer te
(Yervolg van bladz. 236).
verteren dan zijn inkomen bedroeg. Hij reed altoos slechts
Het was niet meer dan natuurlijk dat deze roman- op de beste arabische volbloedpaarden, bewoonde de
fabriek voor den chef daarvan verbazende sommen geld prachtigste huizen, liet een vorstelijk kasteel bouwen, dat
opleverde, en hem spoedig een rijk man maakte. Hij hij Monte Christo doopte, en deed altoos zijn best z66
woonde aanvankelijk in een groot huis in de Rue Saint- te leven als hij de hoofdpersonen in zijne romans leven
Lazare, maar verwisselde dit spoedig voor een buiten- liet. Het natuurlijke gevolg hiervan was dat hij bijna
gewoon fraai huis in de Rue Bleue, dat hij op waarlijk altoos diep in schulden was, en dikwijls de wijk moest
vorstelijke wijze inrichtte. Niets ontbrak meer aan zijn nemen voor zijne schuldeischers. Van iedereen dien hij
geluk dan het roode lintje in zijn knoopsgat, waarop kende, wist hij geld te leenen, zelfs zijn eigen zoon
bijna iedere Franschman naijverig is. Den vorst, die moest hem dikwijls met contanten bijstaan, hoewel deze
hem dit kon bezorgen, had hij echter door zijn drama zelf diep in schulden stak. Zoo gebeurde het later
Napoleon Bonaparte tegen zich in het harnas gejaagd; eens dat de jonge Dumas, met een zijner vrienden aan
hij moest dus, wilde hij zijn verlangen bevredigd zien, het flanecren zijnde, in de eene of andere voorname reszich bij dien koning weder in de gratie dringen, het tauratie wilde gaan dineeren. Hij keek zijn geld na, en
mocht kosten wat het wilde. Dumas weifelde niet lang, zag dat hij slechts 10 francs bezat. "Dat is niets"
zocht hulp bij den jongen Hertog van Orleans, die, zeide hij tot zijn vriend, "wij zijn dicht in de buurt bij
even als eertijds zijn vader, Dumas' beschermer was, en vader; we zullen zien of hij ons niet met een 25 francs
zag zich door dezen te Versailles voor den koning ge- kan helpen." Zoo gezegd zoo gedaan. Dumas Fils ging
bracht. Nauwelijks de kamer binnengetreden, en den naar zijn vader, en kwam eenige minuten later met een
koning ziende, valt Dumas op de knieen, vraagt. ver- bedrukt gelaat bij zijn vriend terug. — Wel, wat is er
giffenis voor hetgeen hij jegens zijn vroegeren bescher- gebeurd? vroeg deze, was je vader niet thuis? — Ja
mer misdreef, en bekent schuld. Louis Philippe zag wel wel, antwoordde Dumas zuchtende. — Welnu? — Ik
wat Dumas daarmede bedoelde, greep hem bij zijn oor, heb nu nog maar 5 francs. 1
en liet hem opstaan, terwijl hij hem ten aanhoore
Nadat Dumas het lintje in zijn knoopsgat droeg, wilde
van het geheele hof toevoegde: "grand collegien." De hij ook lid der fransche akademie worden, in de plaats
vernedering was groot, maar had toch het door Dumas van wijlen Casimir Delavigne. Al zijn moeite was vergewenschte gevolg, daar hij uit handen van den koning geefs, een ander werd gekozen, en hij zag zich niet
het vurig verlangde kruis ontving. Eenige maanden slechts teleurgesteld in zijne verwachting, maar daarenlater huwde hij met de actrice Ida Ferrier, bij welke boven aangevallen in een scherp geschrevene brochure
gelegenheid hij een groot diner gaf, waarop hij de ge- waarvan de auteur onbekend gebleven is. Tot overmaat
heele parijsche letterkundige wereld noodigde. Het duurde van ongeluk namen sommigen zijner helpers hun ontslag,
niet lang of cle groote voet waarop het jonge paar daar zij in die brochure met naam en toenaam bekend
leefde, was oorzaak dat de uitgaven geen gelijken tred gemaakt werden. Dat hierdoor min of meer eene werkmeer hielden met de ontvangsten, dat de schulden met staking ontstond, laat zich begrijpen. Dumas kon de
elken dag vermeerderden, en dat de tweedracht tus- aangenomene romans niet op den bepaalden tijd afleveschen de echtgenooten heviger werd naarmate de geld- ren; de Presse en de Constitutioneel deden hem een
middelen verminderden. Het einde van het lied was dat proces aan omdat hij zijne verplichtingen niet nakwam,
Dumas zijn prachtig huis in de Rue Bleue verlaten hoewel hij zijn honorarium reeds vooruit had ontvangen.
moest, zich van zijne vrouw liet scheiden, en deze naar
Florence ging, waar zij kort daarna overleed.
1 Wurzbach, Alex. Dumas Sohn, pag. 87.
j

ten hnn godsdienstoefeningen veelal onder het loofdak
van dezen boom, vandaar zijn bijnaam religiosa. Op
het eiland Semao in den Indischen Archipel wordt een
geheel bosch gevormd door een enkelen van deze boomen. De beroemdste van alien is evenwel die van Narboeddah: de overlevering zegt dat Alexander de Groote
onder zijn bladerendak heeft gerust. Deze boom heeft
ongeveer 350 groote bijwortels en meer dan 3000 kleineren, zoodat hij in den ruimsten zin van het woord
een bosch in het bosch vormt.

1871.
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Maquet zelfs, de eenige getrouwe medewerker , zette hem verbod La jeunesse de Louis XV gedoopt werd, eene
het pistool op de borst, en dreigde dat hij zijn ontslag vertaling van een duitsch drama, dat Dumas door Max
zou nemen, als hij de door hem geleverde romans niet Goritz ontving. La conscience, eene vertaling van Iffland's
mede onderteekenen mocht. Of hij wilde of niet, Dumas tooneelspel Das Bewusztsein, dat van vijf bedrijven tot
moest hem dit toestaan, te meer daar hij in dien tijd drie verkort werd. Romidus, geheel en al ontleend aan
het vroeger genoemde kasteel Monte Christo liet bou- een roman van La Fontaine.
wen, en dringend geld noodig had. Maquet tevreden
gesteld, werkte als van ouds, en stelde zijn patroon in
staat het kasteel te voltooien, dat deze ook later met
Na de Februari-revolutie van 1848, die Dumas geoverdadige pracht inwijdde.
loofde dat slechts gestild was door het door hem verOok de feesten bij deze inwijding gegeven, waren oor- vaardigde gedicht le Choeur des girondins, deed hij zich
zaak dat Dumas' geldkist weer spoedig ledig was. Om kennen als een democraat en republiekein van het ergste
daarin verandering te brengen, zocht hij naar andere soort door de oprichting van een dagblad, la Liberte
medewerkers, richtte zijne romanfabriek op nieuw in, en genoemd, dat echter spoedig na zijn geboorte stierf.
annonceerde in vier dagbladen vier nieuwe romans te Niet in het minst ontmoedigd door het kortston dige
gelijk.
leven van deze courant kondigde hij onmiddellijk daarna
Hoewel hij de wereld met nieuwe romans overstroomde, een nieuwe courant aan, die getiteld was: Le Mois,
vergat hij toch het tooneel niet. Ook daarvoor leverde resume historique et politique de tous les evenements,
hij voortdurend nieuwe drama's, en ontving groote hono- jour par jour, heure par heure, entierement redige
rariums ; daar hij echter niet zooveel daarvoor ontving par Alexandre Dumas. Ook hiervan zagen slechts een
als hij wel wenschte , dacht hij er aan zelf een schouwburg paar nummers het licht. Het l c nummer droeg als
op te richten, waarin geene andere als door hem geschrevene motto de aanmatigende woorden: Dieu dicte, nous
stukken ten tooneele gebracht zouden worden. Door den ecrivons.
hertog de Montpensier geholpen, door verschillende voorNu hij ook dit tweede door hem opgerichte dagblad
name vrienden bijgestaan, kon hij spoedig zijn plan ten zoo spoedig moest staken, bemerkte hij wel dat in de
uitvoer brengen, bekwam het noodige privilegie, en kon journalistiek voor hem geen geluk te behalen was. Hij
zijn comedie openen onder den naam van Theatre his- liet zijn hoop daarop dus varen, en wendde moeite aan
torique. Spoedig verkocht hij zijn privilegie voor 100 000 om lid der assemUee ncdionale te worden, en daar
francs aan den directeur Hastein, doch met de bepaling hij zeer goed begreep dat de liberalen hem niet verkiedat slechts stukken van hem zouden opgevoerd worden. zen zouden, liet hij een open brief drukken en ronddeeV6<5r dat het Theatre historique geopend werd, deedlen onder al de priesters in Frankrijk en Navarre, in
Dumas een reis naar Spanje, verteerde daar 50 000 de hoop hen door die politieke geloofsbelijdenis tot de
francs om met glans de feesten bij te wonen , die ter overtuiging te brengen dat hij de man was dien ze voor
eere van het huwelijk van den hertog de Montpensier hunne belangen en die van het land noodig hadden.
gegeven werden, bezocht daarna Algiers, Tunis en an- Die open brief is te curieus, en werpt een te helder licht
dere afrikaansche steden, bevrijdde daar, zooals hij op Dumas' kwakzalverij wat zijne politieke gevoelens
beweert, twaalf gevangenen uit de handen van Abd-el- betreft, dan dat wij dien hier niet zouden inlasschen.
Kader, en kwam, de borst beladen met ridderorden, te Hij luidde als volgt:
Parijs terug, en opende spoedig zijn Theatre met het
drama La reine Mar got. Maquet, die dit stuk geMonsieur le cure!
schreven had, zag zijn naam naast dien van Dumas
op de affiches verm eld. Catiliua, Le chevalier de Med- "Si, parmi les ecrivains modernes, il est un homme
son Rouge, La jeunesse des mousquetaires, La guerrequi a defendu le spiritualisme, proclame Fame immordes femmes, en JJrhain Grandier volgden spoedig, telle
en , exalte la religion chr^tienne, vous me rendrez
bewezen dat Dumas aan Maquet een onontbeerlijken cette justice de dire que e'est moi. Aujourd'hui, je viens
medewerker had. Hij alleen had het voorrecht zijn naam me proposer comme candidat a l'Assembl^e nationale.
als medeschrijver genoemd te zien, de overige helpers J'y demanderai le respect pour les choses saintes, et
mochten den hunnen niet vermelden. Dumas' naam al- parmi les choses saintes, la religion a toujours ete
leen stond onder Hamlet dien Paul Meurice schreef. mise par moi au premier rang. Je crois la nourriture
La harriere de Clichy, mede van Meurice, en Ccichemire
spirituelle aussi necessaire a l'homme que la nourriture
vert, door Eugene Nus geschreven, verschenen eveneens materielle. Je crois qu'un peuple qui saura allier la
onder Dumas' naam alleen. Dumas zelf leverde ook veel, liberte et la religion, sera le premier des peuples. Je
doch voornamelijk bestond zijn werk uit plagiaat; zoo crois enfin que nous serons ce peuple-la. C'est dans le
is bijv. La jeunesse de Louis XIV, dat, na langen tijd desir de contribuer autant qu'il sera en moi a cette
door de censuur verboden zijnde, na opheffing van dat oeuvre sociale, que je viens vous demander non-seule-
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ment votre voix, mais encore les voix que la haute
confiance inspiree par votre caractere peut mettre a votre
disposition.
Je vous salue avec 1'amour d'un frere et l'humilit^
d'un chretien.
Alexandre Dumas.

Edouard Merlieux, Les souvenirs d'une franqtdse, captive de Scharnyl. Merlieux daagde hem voor de rechtbank, die Dumas veroordeelde tot 500 francs schadevergoeding en in de kosten, en de confiscate der 3 nummers zijner courant. Het uitvoerige vonnis werd in twee
couranten afgedrukt.
Zijn dramatische producten van dien tijd waren van
Wat was het gevolg dezer uitnoodiging ? Wat be- weinig beteekenis. Le verrou de la reine en La tour
werkten deze keurig uitgezochte phrasen? Niets anders Saint Jacques maakten fiasco, waarvan het onvermijdeals dat ook hierin bleek dat men van Dumas niet meer lijke gevolg was dat zijnfinancien hoe langer hoe meer
gediend was, dat zijn rijk uit was. Hij kreeg slechts achteruit gingen, en hij, die toch even overdadig en
weinig stemmen, en werd niet gekozen.
weelderig als voorheen leefde , dagelijks door schuldeischers
Ziende dat hij in de politiek zoo min kon slagen als vervolgd werd. Om dezen te ontkomen, kwam hij op het
in de journalistiek, wendde hij zich weder tot het too- origineele denkbeeld een scheepje uit te rusten, en daarneel, dat in die ongelukkige dagen van 1848 in treu- mede op zee zijn geluk te beproeven. Het eerst wendde
rige omstandigheden was. Om het Theatre historiquehij den steven naar Italie, om daar zijn hulp aan Gariwaarin hij meer dan iemand anders geinteresseerd was, baldi aan te bieden. Nauwelijks aan wal gekomen, haastte
van een wissen ondergang te redden, besloot hij op hij zich om aan dezen niet zijn degen maar zijn pen
zijn kasteel Monte Christo een hypotheek te nemen, en als hoofdcorrespondent aan te bieden. Garibaldi nam
het daardoor verkregene geld in de kas van dat Theatre te zijn aanbod aan, en werd door Dumas op al zijn tochten
storten. Te vergeefs, het Theatre maakte hankroet, vergezeld. In 1860 werd hij, toen Garibaldi het koninkDumas' geld was verloren, en hij zelf ten einde raad; rijk der beide Sicilien veroverd, den koning verjaagd
hij liet zijn kasteel en zaken over aan de zorgen der had, en Dictator van Napels geworden was, tot directeur
schuldeischers en rechtsgeleerden, en nam de vlucht naar der musea benoemd. Hij kweet zich zoodanig van zijn
Belgie. Een der oorzaken van zijn overhaast vertrek taak, en maakte zoovele verteringen die de staat betalen
was dat Auguste Maquet, de eenig overgeblevene, hem moest, dat de nieuwe regeering hem spoedig met veel
zijn verdere medewerking weigerde, en van hem het nog dankzegging voor de door hem bewezene gewichtige dienverschuldigde honorarium, p. m. 60 000 francs , vorderde. sten zijn ontslag gaf.
Daar Dumas geen geld had, vorderde Maquet van hem
Naar Parijs terug gekeerd, zocht hij wederom door
het recht om op de door hem geleverde romans zijn wederoprichting zijner courant Le Mousquetaire en door
naam nevens dien van Dumas te plaatsen. Of Dumas het houden van letterkundige conferences zijn financien
wilde of niet, hij moest hieraan gevolg geven, en daar- te verbeteren. Te Parijs werden die voordrachten niet
door prijken ook op de sedert dien tijd verschenen edi- gunstig opgenomen, de zalen bleven ledig; hij beproefde
tien van La reine Mar got, Vingt ans apres, Montedus of hij in het buitenland wellicht beter kon slagen.
Christo, Vicomte de Bragelonne e. a. de beide namenHet eerst, in 1866 , ging hij naar Weenen , waar hij geen
op den titel. Toen Maquet zijne vordering ingewilligd wetenschappelijke voordrachten maar causeries hield
zag, nam hij voor goed afscheid van Dumas, en hun over allerlei onderwerpen. Ook hier vonden zijn lezingen
samenwerken was geeindigd. Om Dumas' lijden no; meer geen gunstig onthaal; hij verliet dus spoedig deze stad
te vergrooten, weigerde ook Paul Lacroix (een zijner om naar Boeda-Pesth en vervolgens naar Venetie te gaan,
anonieme medewerkers) om verder iets meer voor hem waar hij zijne campcigne litteraire eindigde.
te doen.
Yolgens de Mirecourt werd hij, toen hij weder te
Na het verlies dezer twee medewerkers verminderde Parijs terug kwam, kok, en wilde een tweeden Baron
Dumas' letterkundige roem. De weinige romans die hij Brisse worden, dat hem echter niet gelukte. In 1868
later met hulp van anderen leverde, hadden weinig suc- werd door sommige couranten bericht dat hij een groot
ces. Twee periodieke geschriften die hij, om zijn finan- kookboek had geschreven, en het spoedig in het licht zou
cien weder te verbeteren, opgericht had, Le mousque- zenden. Zoo ver ons bekend is, verscheen dit boek tot
taire en Monte-Christo, hadden even weinig levenskrachtenheden niet; slechts is van Dumas' laatste levensjaren
als zijne politieke couranten. Na een reis door Rusland, bekend dat hij een zonderling leven leidde, eene liaison
begaf hij zich weder naar Frankrijk, en stichtte ook aanknoopte met Miss Menken, en, bijna geheel kindsch
toen weder een courant, Le Caucase. Om de kolom- geworden, na den slag bij Sedan met zijn zoon en famen hiervan te vullen, nam hij weder een dikwijls door milie Parijs verliet, en naar Dieppe de wijk nam, waar
hem gebruikt middel te baat. Zijn plagiaat ging nu hij, betreurd door zeer weinige vrienden, den 5 (]en Deechter alle palen te buiten. De N r s . 19, 20 en 21 cember 1870 overleed. "11 est mort sans s'en douter,
van zijn courant o. a. bevatten circa 1400 regels over- comme il avait veen", schreef zijn zoon een paar dagen
genomen uit het voor 4 jaren verschenen werk van later.
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Men mag over Dnmas denken hoe men wil, ontegenzeggelijk is het dat hij in zijn tijd de meest gelezene,
de meest popnlaire schrijver was dien Frankrijk kon aanwijzen. Zijn werken toch werden bijna door iedereen,
door alle standen der maatschappij gelezen, daar al de
op zijn naam verschenen geschriften, zijne drama's, romans en impressions de voyage uitmuntend geschikt
waren om den lezers eenige aangename oogenblikken
te verschalfen. Men leest zijn geschriften niet om zich
te onderrichten, maar slecht s om zich te amuseeren; ook
zal men ze niet voor de tweede maal gaan lezen; maar
tooh wordt men, eens aan het lezen begonnen zijnde,
door de levendige dialoog, door de plastische wijze van
voorstelling, door den boeienden verhaaltrant tot verder

lezen aangespoord. Al wordt de lezer door elke bladzijde
die hij leest meer en meer overtuigd dat hetgeen hij
leest, de beschrevene lotgevallen , de geteekende karakters tot de onmogelijkheden behooren, toch is het haast
onmogelijk zijne werken, vooral die welke hij met
Maquet schreef, uit de hand te leggen als men eens
met de lezing begonnen is. Een blijvenden indruk
laten zijn geschriften echter bij den lezer niet achter;
daarvoor zijn de door hem geteekende karakters te overdreven; de lezer gevoelt te veel dat, wat hij gelezen
heeft, roman en enkel roman is. Van Dumas' werken
kan men met voile gerustheid beweren, dat zij haastig
geschreven zijn, haastig gelezen, maar nog sneller vergeten worden.
Louis D. PETIT.

De speldekoopman.

III.
EEN KOOPMAN IN SPELDEN.

De afbeelding van een jongen die spelden te koop
aanbiedt, bewijst ons dat reeds in 1774 de spelden te
Parijs verkocht werden op zoogenoemde brieven. Uit
het werk van Poisson, les Cris de Paris , is ook deze
teekening ontleend, even als eenige anderen die wij op

vorige bladzijden besproken hebben. Het is bekend dat
de spelden in den handel komen, 6f bij losse hoopen,
en dan, even als spijkers, bij het gewicht verkocht worden; of zij worden bij bepaalde getallen in eene nette
orde op papieren strooken of zoogenoemde "brieven" gestoken. Dit werk geschiedt door kinderen, en deze op
zich zelf eenvoudige arbeid wordt door eenige hulpmiddelen nog veel gemakkelijker gemaakt. Het papier

245

PARIJSCHE TYPEN UIT DE YORIGE EEUW.

wordt door bepaalde werklieden in de vereischte vouwen gebracht, hetzij door het over scherpe kanten te
doen loopen, of door het in de vouwen te strijken; in
Engeland bedient men zich daartoe van eene vouwmachine. Het papier wordt eerst door platen en rollen
tot het verlangde fatsoen gebracht, en daarin door
de noodige werktuigen gehouden. Deze toestellen zijn
zoo ingericht dat de papiervouw een weinig buiten de
reepen der machine uitsteekt, zoodat de werkman er de
spelden kan insteken, hetwelk ook dikwijls eerst geschiedt nadat eene soort van kam de gaatjes bij rijen
in het papier heeft gestoken. Doch opdat het kind (want

zorgt altijd dat hij een genoegzaam getal spelden in
voorraad in de hand heeft, en ten einde deze uit den
verwarden hoop die in zijn schootsvel ligt, in orde
voor den dag te halen, bedient hij zich van een hoornen kam, met welken hij de spelden opvat, die dan aan
hare koppen tusschen de tanden blijven zitten, zoodat
hij hen met de hand gemakkelijk zoo kan opnemen, dat
al de koppen en dus ook de punten bij elkander komen.
IY.
DE AZIJN VERKOOPER.

Het gebruik van azijn bij spijzen klimt tot de oud-

De azijnverkooper.

dit werk geschiedt gewoonlijk door kinderen) de vooraf
gestokene gaten, of indien deze niet vooraf gestoken zijn,
de juiste plaats voor het insteken van elke speld niet
zou behoeven te zoeken, is het bovenste lineaalvormige
gedeelte van den toestel voorzien van gevijlde groeven,
zoodanig van plaatsing en getal, als de spelden moeten
hebben. Daarbij is dus niets noodig als door elk groefje
eene speld in het papier te steken. De kleine arbeider

heid op. In den bijbel lezen wij in het boek Ruth,
kap. 11 vers 14: "Als het nu etenstijd was, zeide Boaz
tot haar : kom hier bij, en eet van het brood, en doop
uwe bete in den azijn." Dat de oude Grieken en Romeinen azijn gebruikten bij hun maaltijden, blijkt uit de
woorden oxybaphon en acetabulum, namen van zekere
bekers die men met azijn gevuld op tafel plaatste, opdat de gasten er het brood in konden doopen.
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In de dertiende eeuw vond men onder de kleine koop- stroomen. Dooreengenomen vormen de 20 tot 60 jarilieden te Parijs, die het droit de cri public hezaten , gen, dat is dus de voor den arbeid geschikten, die door
ook sommigen die een vaatje op een kruiwagen hadden, hun arbeid de geheele natie moeten onderhouden, noch
en hun koopwaar aankondigden door het roepen van : niet de helft (48,8 ten honderd) van de geheele bevolvinaigres bons et blaux! vinaigre de moustarde i a!king; de meer dan 60 jarigen 6 tot 7 ten honderd;
In 1567 gaf Karel IX aan de burgers van Parijs de minder dan 14 jarigen 33,64, de 14 tot 20 jarihet privilege om azijn te verkoopen in 't klein en a pot. gen 9,72 ten honderd. De opvoeding van het opgroeiende
Het waren toen vooral kleine jongens met een roode geslacht komt het volk dus veel duurder dan de dankmuts op het hoofd, een wit voorschoot voor, en een baarheid jegens de voorgaande generatie.
maat in de hand, die met een kruiwagentje , waarop een
De statistiek van den burgerlijken stand geeft ons
vaatje azijn lag, de stad doortrokken onder het geroep ! antwoord op de vraag hoeveel personen in 't huwelijk
van: marchand de vinaigre, du bon vinaigre!
treden. Van de geheele bevolking zijn dooreengenomen
Hoe goed die azijn ook mocht heeten, toch scheen 34 ten honderd, en van de personen die boven de 18
hij voor verbetering vatbaar te zijn, want het duurde jaar oud zijn, ongeveer de helft getrouwd. Rekent men
niet lang of men kon onderscheidene soorten van azijn daarbij ongeveer 10 ten honderd weduwnaars en weduwen ,
koopen, die uitgevent werden onder de namen van zoete en y; tot \ ten honderd gescheidenen, dan maken de
azijn , gezondheidsazijn , azijn van cichorei-bloemen , azijn gehuwden en die gehuwd zijn geweest samen iets meer
van wilde rozen, azijn a la girojlee, azijn a Voeillet, enz.dan 60 ten honderd van de volwassenen, boven de 18
In 't laatst der zeventiende eeuw stond de azijnfa- jaar, uit. Van de rest, dat is van de 40 ten honderd
bricatie te Parijs op den hoogsten top. Behalve de boven- ongehuwden, zijn de meesten tusschen de 18 en 30
genoemde soorten vond zekere Savalette de volgenden jaren, dat is die mogelijk in de toekomst nog zullen
uit: knoflookazijn, azijn au basilic, dragonazijn, truffel- trouwen, en een veel kleiner gedeelte vormen de ongeazijn, sellerijazijn, pimpernelazijn en vlierazijn. En Sa- trouwden boven de 30 jaren, waarbij de waarschijnlijkvalette werd nog overtroffen door zekeren Maille, die heid van het sluit en van een echtverbintenis van jaar
niet minder dan honderd zeven en veertig nieuwe azijn- tot jaar geringer wordt.
soorten voegde bij de reeds bestaanden — twee en negenDe jaarlijksche huwelijksrekening is ook vrij stand tig voor het toilet, en vijf en vijftig voor de tafel. Hij vastig gelijk. In Pruissen komt tegenwoordig jaarlijks
stelde zijne azijnsoorten onder het patronaat van vor- op elke 115 bewoners 1 huwelijk. De verschil!en tussten en grooten, en zoo kreeg men azijn a la Dauphine, schen het eene jaar en het andere hangen af van den
a la Charolais, a la Choisy, a la Nevers, a la Saintprijs der levensmiddelen en andere behoeften: in dure
Florentin, a la Vrillere, enz.
jaren neemt het getal der huwelijken een weinig af,
De bovenstaande afbeelding is die van een parijschen maar zoodra de omstandigheden beter worden, komt
azijnverkooper uit het laatst van de achttiende eeuw. het schielijk weer in 't gelijk. In 't algemeen is het
Hij is geteekend door Mouilleron, naar het werk van getal der huwelijken die alle jaren gesloten worden, zelfs
standvastiger dan dat der jaarlijksche sterfte. Quetelet
Poisson, les Cris de Paris, 4774.
en Wagner hebben daaruit het besluit getrokken dat
de regelmatigheid grooter is in de maatschappelijke verschijnsels
die van den vrijen wil af hangen, dan in de
DE UITKOMSTEN VAN DE STATISTIEK
zuiver physische verschijnsels. Bovendien is in de huwe(Vervolg van bladz. 238.)
lijksstatistiek de gelijkmatigheid van echtverbintenissen
Belangrijk is het ook de bevolking van een land te merkwaardig : zij is zelfs grooter dan die van het huwetellen, en te verdeelen in zekere categorien, bij voorbeeld lijkscijfer zelf. Een bijna volstrekt gelijk procentaandeel
naar den leeftijd, naar den burgerlijken stand, dat is der huwelijken bestaat jaarlijks uit zulken die door onhoeveel van de inwoners ongehuwd, gehuwd, weduw- gehuwden , door weduwen met jongelingen en omgekeerd,
naars, of gescheiden zijn, enz. Dat geeft een groote en door weduwnaars met weduwen gesloten worden. En
boekhouding voor de geheele natie, waarin elk individu een dergelijke regelmatigheid wordt er waargenomen in
den leeftijd van die trouwen , tot zelfs in de zeer ongezijn plaats heeft, een boekhouding die jaarlijks afgesloten wordt en elke generatie op haar levenspad verge- wone huwelijken van mannen boven de 60 jaar met 20
zelt. Ook hier zien wij weder een wonderbare regelmaat. jarige meisjes, en van jongelingen onder de 20 jaar
De procenten der ongehuwden, gehuwden, weduwnaars, met oude vrouwen boven de 60. In Belgie, bij voorhun rekening-courant als wij dat zoo mogen noemen, beeld, komen sedert vele jaren jaarlijks standvastig
blijft gelijk, ofschoon elken dag, ja zelfs elk uur de op 10 000 huwelijken 6 tot 7 huwelijken voor van
individuen in gestadige afwisseling zich hier laten in- vrouwen die meer dan 60 jaren oud zijn, met jongere
en daar laten afschrijven. De leeftijdsklassen behouden mannen.
haren vasten omvang , ofschoon zij onophoudelijk voort-

Het zou ons hier te ver voeren als wij op dergelijke
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wijze het geheele gebied der statistiek zouden doorloopen, als wij, bij voorbeeld, zouden behandelen: de
echtscheidingen, het school- en kerkgaan, het armwezen, het verbruik van sommige levensmiddelen per hoofd,
het gebruik maken van den spoorweg, en vele andere
dingen meer. Slechts nog een enkel oogenblik willen
wij ons ophouden bij de statistiek der misdaden, der
krankzinnigheid, en van den zelfmoord, om met een
woord over de sterfelijkheid te eindigen.
Het getal van de misdaden die jaarlijks ontdekt, onderzocht en gestraft worden, is zoo standvastig gelijk,
dat Quetelet daardoor tot het gezegde werd verleid:
"er is een tweede budjet in het leven der volken, 't
welk met grooter regelmatigheid betaald wordt dan dat
derfinantien , namelijk het budjet der jaarlijksche misdaden." — "Alle jaren, zegt Wagner, hoort in onze beschaafde staten een ongeveer gelijk getal van onze medemenschen, bijna gelijk verdeeld naar godsdienst, geslacht , ouderdom, beroep, opvoeding en beschaving,
het doodvonnis over zich uitspreken, bestijgt het schavot,
vult den kerker op voor levenslang, voor langeren of
korteren tijd." In dure jaren nemen de misdaden tegen
den eigendom iets toe, gelijk in goedkoope jaren misdaden tegen personen. Ook het getal van wie door den
rechter vrijgesproken worden, alsmede dat bij wie verzachtende omstandigheden worden aangenomen, blijft
steeds bijna gelijk.

hectoliter rogge duurder wordt kost zooveel menschen
meer het leven. Over lange tijdruimten toont zich ook
hier een groote gelijkmatigheid, maar een gelijkmatigheid die voor verschillende landen, zelfs voor enkele
steden, voor de steden en het platte land verschillend
is. Het totaal der jaarlijksche sterfte wordt verkregen
uit bepaalde getallen van elken ouderdom, en daarin
vertoonen zich niet veel afwijkingen. Het zijn jaarlijks
ongeveer evenveel kinderen, jongelingen, volwassenen en
grijsaards die het doodsgetal leveren en volmaken. De
oude Siissmilch noemt deze ordening de grootste, schoonste en volkomenste, die noodwendig tot een hoogst Verstand, een hoogste Wijsheid moet opvoeren.
Doch genoeg van zulke bijzonderheden. Niet daarover
wilde ik eigenlijk spreken, velen zijn ook bekend genoeg: Het was mij hier slechts te doen om vluchtig
eenige hoofdzaken te herinneren of mede te deelen. Wat
wij hier voornamelijk willen bespreken, is de beteekenis, de zin van deze getallen, is de vraag wat wij te
besluiten hebben uit die regelmatigheden, uit die onverbiddelijk en onbestrijdbaar voor ons staande getallenreeksen.

In betrekking tot de krankzinnigen en de zelfmoordenaars toont de statistiek niet juist een standvastige als
wel een regelmatige toeneming in de meeste landen,
vooral in de protestantsche landen, dat is in de landen
waarin de moderne beschaving het hoogst ontwikkeld is.
Naar de landen is hierin evenwel een belangrijk onderscheid: zoo, bij voorbeeld, heeft Denemarken de meeste
zelfmoordenaars, en daarna Saksen: 215 jaarlijks op 1
millioen menschen, en daarentegen Beieren slechts 44
op 1 millioen, maar bij den zelfden volksstam, de zelfde
zeden, de zelfde beschaving en de zelfde traditioneele
toestanden een vast, langzaam maar zeker toenemend getal.

Was het een gewoonte bij de Gallen om in oorlogstijd wachtposten te plaatsen in de boomen? Geen schrijver zegt dit, maar er is ook geen enkele reden te bedenken waarom het niet waar kan zijn. Hij is krachtig,
fier, sterk van lichaam en ziel, die jonge krijgsman,
rechtop en onbewegelijk staande op dien tak van een
eik, terwijl zijn oog staart in de wijde verte, of er ook
vijanden te bespeuren zijn. Zoodra hij een helm zal zien
flikkeren, of een standaart zien wapperen, zal hij een
kreet doen hooren die, van boomtop tot boomtop herhaald, het opperhoofd van den stam zal waarschuwen
en den geheelen stam zal te wapen roepen. Hij is lang
en slank van lijf; zijn lange haren, met kalk geverfd,
zijn eerder rossig dan blond. De dierehuid die op zijn
rug hangt, is zijn mantel en zijn bed tevens; zijn geheele kleeding, de bronzen ring om zijn pols, zijn kort
zwaard, alles is zooals de romeinsche schrijvers ons
verhalen dat het was bij de Gallen die zij beoorloogden.
Evenwel meent men dat de schilder Luminais, die dit
schilderij op de parijsche tentoonstelling van 1869 heeft
ingezonden, een paar historische fouten heeft gemaakt.
De eerste is dat hij het korte zwaard heeft gehangen
aan de linkerzijde, terwijl de Gallen het rechts droegen; en de tweede zijn de banden die om de beenen
zijn gewonden: uit geen enkel monument blijkt dat de
Gallen ooit die germaansche en merovingiaansche mode
hebben gevolgd. Wie gelijk heeft, de schilder of de criticus, mogen de geleerden beslissen.

De statistiek beschouwt de sterfelijkheid uit verschillende oogpunten. Zij tracht, bij voorbeeld, naar de
sterfte van een land of van een generatie te berekenen
welken duur het menschelijke leven dooreengenomen heeft.
De dikwijls verkondigde bewering dat men door zulke
berekeningen bevonden heeft dat de gemiddelde levensduur in den nieuweren tijd langer geworden is dan
voorheen, is volstrekt niet een onbestredene bewering.
Wel heeft men in dit opzicht belangrijke verschillen
gevonden tusschen verschillende landen en provincien,
tusschen verschillende beroepen enz. die zich vrij standvastig toon en. Set totaal van de jaarlijksche sterftegevallen van een land wisselt af naar de jaren: in Pruissen, bij voorbeeld, tusschen 1 doode op de 30 en 1
doode op de 38 levenden. Vooral de prijs der levensmiddelen heeft daarop invloed. Elke stuiver die het
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van den voet op den grond kan rusten. Als eene merkwaardige uitzondering heeft hij niet zeven, zooals andere zoogdieren, maar negen halswervelen. Ook is hij
zoo taai van leven, dat, al valt hij ook van de hoogste
De geslachten 1 u i a a r d , Brady pus : gordeldier,boomen af, dit hem niet den dood kan veroorzaken.
Dasypus .-miereneter, Myrmecophaga ,-schubdier,Om te slapen legt de luiaard zich met den rug op een
Mam's: en anderen worden bijeengevoegd tot de orde dikken tak neder, omvat met de voorpooten een hooger
der tandeloozen of Edentata. Deze orde der Eden- groeienden, en rolt zich als een kogel op. In de gevantaten bestaat uit dieren die of in 't geheel geene tan- genschap verraadt hij nooit eenige opmerkzaamheid, en
den , of ten minste geene snij- of hoektanden hebben, schijnt uiterst geringe verstandelijke vermogens te hebben.
waarom zij ook wel weinigtandigen, Oligodonta, Boombladeren dienen hem tot voedsel, en bij voorkeur
geheeten worden. Als er kiezen aanwezig zijn, hebben die van den trompetboom, Cecropia pellata, die langs
zij geen wortels, en groeien al voort naarmate zij door de rivieren van Zuid-Amerika in menigte groeit, en daar
het gebruik afslijten; ook zijn zij zonder glazuursel. de wilgen van koudere landstreken vervangt. Drinken
Sommige tandeloozen eten planten, anderen insekten, doet de luiaard niet; slechts de dauwdruppels die
sommigen zijn behaard, anderen met schubben of schilden 's morgens aan de bladeren hangen, lekt hij waarsehijnbedekt. De meesten zijn langzaam in hunne bewegingen, lijk. Het wijfje heeft tepels aan de borst, en brengt
eten slechts dingen die gemakkelijk te bekomen zijn, telkens slechts een jong ter wereld, dat zich aan de
en hebben veelal
moeder vastklemt,
vreesselijke nagels
en langen tijd door
of klauwen, die zij
haar rond gedragen
echter niet tot zelfwordt.
verdediging weten
Op den ronden
te gebruiken. Allen
kop heeft de driezijn bewoners der
vingerige luiaard
heete luchtstreek.
lang, aan beide zijden afhangend haar,
De dieren die tot
verder een geelachhet geslacht 1 u i tig dun behaard geaard, Bradypus,
zicht, en over het
behooren, hebben
geheel is hij aschgeen snijtanden, en
kleurig bruin van
overal een hoektand.
kleur. Het haar geBoven hebben zij
lijkt meer op hooi
vier, onder drie kieDe drievingerige luiaard.
dan op haar, is
zen. Zij hebben zeer
lange voorpooten met twee of drie teenen; de achterpoo- grof, hard, en aan de punt plat, doch bij den wortel
ten zijn altijd drieteenig, alien met lange, haakvormige nauwelijks half zoo dik als een menschehaar.
klauwen. De staart is zeer kort, en de snuit is rond.
Een van de twee bekende soorten van dit geslacht
heet de drievingerige luiaard, Bradypus tridacDE UITKOMSTEN VAN DE STATISTIEK.
tylus, omdat hij drie teenen aan de voorpooten heeft.
(Vervolg van bladz. 247.)
Dit dier heeft de grootte van een middelmatigen hond ;
Hoe moeten wij de getallen die de statistiek ons
het komt voor in de bosschen van Brazilie en Guyana,
waar het een eenzaam leven voert. Het valt moeielijk levert, beschouwen; wat moeten wij er uit besluiten?
den luiaard in de toppen der boomen te bespieden; zelfs Zullen wij hen met den lutherschen theoloog Oettingen
het geoefende oog van den inlander bemerkt niet licht het houden voor een bewijs van de menschelijke verdorvenaan een tak hangende dier, dat eerder op een knoestigen heid, voor een getuigenis van den vloek die van geboomtak dan op een levend schepsel gelijkt. In die hou- slacht tot geslacht werkt in de gevallene, aan verlosding, onder aan de takken hangende, brengt hij zijn sing behoefte hebbende menschheid? Zullen wij ons met
geheele leven door, kruipt langzaam voort, en verlaat den grooten mathematicus Gauss troosten met de uitden boom niet eerder dan nadat hij hem van alle bla- spraak: de Heere God is een groot mathematicus ? Zullen
deren heeft beroofd. Het donkere oog blikt als vermoeid wij met de mystiken gelooven aan een wonderbaar spel
en klagend rond, de lange hals draait den ronden kop der getallen, 't welk alle menschelijke dingen beheerscht,
als smeekend links en rechts. Op clen grond loopen is en zullen wij ons te vreden gesteld gevoelen door de
den luiaard bijna onmogelijk, wijl slechts de buitenrand gedachte dat een onverstaanbaar cijferraadsel als een
33
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ijzeren wet over ons heerscht? Zullen wij met den materialist die het leven der ziel en dat des geestes slechts
beschouwt als een phosphoresceeren van de hersenen,
zeggen dat alles wat geschiedt, physische oorzaken heeft,
en physische oorzaken kunnen geen andere als standvastige gelijkmatige gevolgen hebben? Zullen wij met hen
die een welkome verontschuldiging zoeken voor een verongelukt bestaan, uit die getallenreeksen afleiden dat
er geen schuld en geen strafbaarheid bestaat, dat elke
moord en elke misdaad het product is van noodwendige
uitwendige oorzaken, dat alle dingen moeten gebeuren
of men wil of niet wil, om de statistische wet van het
groote getal te vervullen?
Doch al die wijzen van beschouwing lijden aan eenzijdigheid. Die getallen zijn verstaanbaar en met een
gezonde zedelijke en gousdienstige wereldbeschouwing niet
slechts vereenigbaar, maar ook noodzakelijk daarmede
verbonden. Maar het is niet gemakkelijk in korte woorden het geheele samengestelde proces, en de zoo verschillende verschijnsels en oorzaken van die getallenreeksen voldoende te verklaren. Daarom zullen wij hier slechts
eenige hoofdpunten kunnen bespreken.
De school van Maltha beweert: het is een wet dat
de bevolking zich alle 25 jaren vermeerdert in de verhouding van de getallen 1, 2, 4, 8, 16, 32, en dus
in geometrische proportie. Anderen willen andere getallenreeksen tot wetten verheffen: zij zeggen, bij voorbeeld : het is een wet dat het getal der geboorten in
omgekeerde rede staat tot de dichtheid van de bevolking.
Het vol maken van het getal zou het doel en het einde
der ontwikkeling zijn. Dit nu is wel de ruwste, de
oppervlakkigste opvatting van de uitkomsten der statistiek. Het geheele rijke bonte leven met al zijn lusten
en lasten, zijn vreugden en smarten, zijn wroeten en
streven naar vooruitgang, zijn verlangen naar het ideeale,
zou tot einddoel slechts hebben het opleveren van bepaalde getalverhoudingen, vaste formules, mathematische
cijferreeksen! Met de inhoud van het leven was dan
het belangrijkste, maar de uiterlijke, een formule opleverende feiten; niet op de innerlijke oorzaken kwam
het aan, maar op een som van uiterlijke feiten. Die
opvatting rukt de uiterlijke telbare feiten, zooals geboorte
en dood, uit hun samenhang met het maatschappelijk
leven dat hen als oorzaak voortbrengt. Deze opvatting
is in tegenspraak met de meest algemeen aangenomene
wetten van het denken, die een bepaald gevolg slechts
aan een bepaalde oorzaak hechten, maar nooit het gevolg op zich zelf zonder oorzaak voor noodzakelijk kunnen verklaren. Alle absurditeiten die men soms uit de
statistieke bescheiden heeft afgeleid, vallen met deze
opvatting: de absurditeit alsof jaarlijks een absoluut
bepaald getal menschen moet trouwen en sterven, onverschillig wat die menschen zijn, welken godsdienst, welke
zeden zij hebben ; de absurditeit als of, als er niet genoeg
door hun verleden tot een zelfmoord heengevoerde menschen

voorhanden zijn, de statistieke wet zeker getal volkomen
onschuldige menschen het pistool in de hand geeft,
opdat het getal vol gemaakt worde; de absurditeit als
of alien die jaarlijks sterven, zich laten trouwen, armenonderstand aanvragen, enz., door een blind noodlot
daartoe bestemd worden.
Nooit kan dus de wet daarin liggen dat gelijke getallen zich herhalen. Gelijke getallen kunnen slechts
ontstaan door gelijke oorzaken. In de hoofdzaak gelijk
blijvende oorzaken zijn echter overal aanwezig, waar
sprake is van de feiten van het natuurlijke, physische
leven. Zoover onze waarneming reikt, is de physische
natuur van den mensch tamelijk de zelfde gebleven, en
heeft, ten minste in zoover physische oorzaken werken ,
geen neiging om anders te worden. Daardoor zullen de
feiten die hieruit ontstaan, de duur van het leven, het
verschil in ouderdom, geslacht en dergelijken, ook binnen gelijke vaste grenzen blijven. Maar zullen wij daarom
nu verder gaan; zullen wij, omdat wij regelmatigheden
waarnemen, niet slechts in het physische, maar ook in het
moreele leven der volken, zoo maar in eens toestemmen
dat alle verschijnselen van het menschelijke leven in
laatste instantie physische oorzaken hebben? Zullen wij
als statistici noodwendig materialisten moeten worden?
Bij vele statistici nemen wij de neiging waar tot een
materialistische opvatting, tot een verklaring van alle
verschijnsels uit physische oorzaken. Auguste Comte,
Buckle, Quetelet staan op dit standpunt; Engel, Wagner
en anderen gaan dien kant uit; om van Dankhwardt,
Lowenhardt en andere materialisten, die slechts uitstapjes op het gebied der statistiek gemaakt hebben, niet
te spreken. Comte meent dat de ontwikkeling van den
mensch af hangt van den graad dien de aardrijkskundige
ligging hem toestaat te verkrijgen. Wagner beweert dat
het onderscheid in het karakter der volken een gevolg
is van het onderscheid in de physische inrichting oforganisatie der hersenen. Buckle beweert dat het geestelijke leven van den neger af te leiden is uit de gloeiende
afrikaansche zon, en de kusten zonder inhammen van
Afrika. Quetelet wil den vrijen wil des menschen redden , en den vooruitgang van het menschelijke geslacht
erkennen, maar tevens zegt hij: "alle waarnemingen
bevestigen cle waarheid van de bewering dat alles wat
betreft het menschelijke geslacht in massa beschouwd,
in de reeks van cle verschijnsels der physische natuur
gebracht moet worden."
Bij sommigen van deze schrijvers is die materialistische opvatting een gevolg van hun eenzijdige wetenschappelijke vorming. Quetelet's fout is een gevolg van
zijn uitsluitend natuurwetenschappelijk-mathematische opvoeding. Bij anderen, vooral bij Buckle, gaat het gebrek aan een philosophische en historische vorming over
in een volkomene onbekendheid met die vakken. Deze
schrijver en de eigenlijke materialisten slaan dikwijls
zelven hun natuurwetenschappelijke methode in't gezicht,

DE UITKOMSTEN VAN DE STATISTIEK.

als zij, alle schakels van den samenhang overspringende, |
uit de uiterlijke natuur van een landstreek het geestelijke leven en de handelingen der bewoners afleiden, als
zij uit het eten van rijst in Indie, of het eten van
dadels in Egypte de geheele staatkundige geschiedenis
van die landen willen ontwikkelen. Zij vergeten daarbij
welke verschillende beschavingen op den zelfden bodem
gebloeid, welke verschillende stammen van menschen op
den zelfden bodem geleefd hebben, en door de zelfde
zon zijn beschenen; welk een verschillend lot volken
gehad hebben van het zelfde ras, de zelfde voeding,
het zelfde klimaat; zij vergeten dat de menschelijke
beschaving , in den loop der geschiedenis steeds verder
naar het noordwesten trekkende, op een steeds onvruchtbaarder, magerder bodem steeds rijkere oogsten des
geestes heeft getoond, dat elke historische schrede vooruit een overwinning is van den geest op de stof.
Het is waar, ook het leven der natuur, het physische
leven, heeft een historische ontwikkeling. De geologische
geschiedenis van onze planeet leert het ons, Darwin
heeft het ons bewezen. Maar dat zijn processen waarin
het gevoelen, denken en handelen van den mensch zich
niet als schakels in de keten der oorzaken vertoont,
zooals bij de statistieke vraagstukken die wij hier bespreken. Als het materialismus deze vraagstukken wil
verklaren, als het vasthoudt aan een onafgebrokene
keten van oorzaken en gevolgen, dan moet het toestemmen dat het nog weinig opgeleverd heeft. Het
moet, als het eerlijk is, toestemmen dat de verschijnselen van het physische leven absoluut onvergelijkbaar
zijn met de eigenaardige natuur der geestes toestanden.
Op de wereld onzer voorstellingen en gedachten zijn de
wetten van het mechanische verloop der dingen volstrekt
niet toepasselijk. In de natuur zien wij, bij voorbeeld,
dat twee elkander tegenovergcstelde bewegingen elkander vernietigen of een derde gemiddelde beweging voortbrengen, maar iets dergelijks kunnen wij nooit beweren
van onze voorstellingen en gedachten. Het resultaat van
een reeks tegenstrijdige beweegredenen in ons binnenste
heeft in het physische leven geen analogie. Bovendien
heeft de natuurwetenschap nog nooit voldoende verklaard hoe uit een zenuwbeweging een gevoel, een
voorstelling, een gedachte ontstaan is of ontstaan kan.
Hier is de kloof die de natuurwetenschap en cle geestwetenschap, die het materialismus en de moraalstatistiek scheidt. De laatste toestand van stoffelijke dingen,
die wij kennen, en het eerste verschijnen van de gewaarwording , het eerste akkoord van het leven der ziel,
staan tot heden zonder eenige verbinding, zonder eenig
uitzicht op een oorzakelijke verbinding en verklaring
naast elkander, en zullen wellicht altijd zoo naast elkander blijven staan. En daarmede vervalt ook de mogelijkheid van een physische verklaring van zeden en recht,
moraal en godsdienst, een physische verklaring van de uitkomsten der bevolkings- en moraal-statistieke vraagstukken,
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Maar omdat het materialismus die dingen niet kan
verklaren, daarom behoeven wij het niet geheel te verwerpen. Wij kunnen zeer goed toegeven dat er niets is
wat niet aan stoffelijke voorwaarden verbonden is. Wij
zien geen verschijnsel van den geest, zonder de werking
van een lichamelijk mechanismus. Maar is een voorwaarde genoeg om het wezen van een zaak te verklaren ?
Wordt het denken verklaard als wij aannemen dat het
niet mogelijk is zonder een mechanische werkzaamheid
van de hersenen ? Zijn daarom de veranderingen van
het geestes leven slechts gevolgen van physische toestanden ?
Nemen wij eenige belangrijke feiten van de statistiek
van den nieuweren tijd: het sterk toenemen van de
krankzinnigheid, vooral van den hoogmoedswaanzin, van den
zelfmoord, de zenuwziekten, en de waarschijnlijkheid dat de
gemiddelde levensduur, in spijt van geneeskundige inspecteurs, ten minste niet in alle landen toegenomen is. Zou men
kunnen twijfelen dat die verschijnsels in verband staan
met onze beschavingstoestanden ? Stoombooten, spoorwegen en telegrafen jagen alle menschen. De genietingen
van het materieele leven zijn door den vooruitgang der
kunsten in de laatste 50 jaren zooveel vermeerderd als
voorheen in eeuwen, maar het fortuin is ongelijk verdeeld, een koortsachtige opgewektheid heeft de minder
gegoede klassen bevangen, die de weelde der hoogere
klassen in de groote steden dagelijks voor oogen hebben : zij verteeren van haast om ook aan te zitten aan
de rijk gedekte tafel der genietingen. Alle krachten
worden ingespannen om geld te krijgen. Onze tijd leeft
sneller, leeft drukker, koortsiger dan vroegere tijden,
en daarbij gaat elk jaar de technische en verstandelijke
ontwikkeling evenveel vooruit, als de godsdienstige en
zedelijke vorming van het karakter achteruit gaat. Moeten
krankzinnigheid en zelfmoord daarvan niet de gevolgen
zijn? Moet dat niet ten koste van het zenuwleven gebeuren? Zeker zal eenmaal de physiologie onze hersenen
en zenuwen met het oog hierop onderzoeken, en zij zal
dan vinden dat die geestelijke en zedelijke drijfveren
invloed geoefend hebben op onze lichamen. De materialist zal dan met trots betoogen dat wij nergens geestelijke veranderingen vinden zonder wijzigingen van den
lichamelijken toestand. Maar dan zal het de vraag zijn
wat het eerste was. Het zal de vraag zijn of er in den
tijd van 1750 tot 1870 zekere veranderingen in de
zenuwen en hersenen der menschen gebeurd zijn, en onze
geheele tegenwoordige beschaving voortbrachten, dan
wel of omgekeerd, ten gevolge van de wetenschappelijke,
godsdienstige, zedelijke en staathuishoudkundige ontwikkeling van onze eeuw, onze zenuwen- en hersenverrichtingen
in zekere richting geleid zijn. Voor cle eerste opvatting
heeft de materialist volstrekt geen bewijzen, voor de laatste
opvatting heeft de statisticus en geschiedkundige zeer
veel bewijzen. En dus zullen wij den laatsten toch eerder gelooven dan den materialist. Slechts dit is toe te
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stemmen, dat, als eenmaal zulke geestelijke oorzaken
in geheele volken en generation gewerkt hebben, en de
physische toestanden der bevolking daarvan den invloed
hebben ondervonden, die physische gevolgen zelven dan
weder tot oorzaken ook van geestelijk-zedelijke veranderingen knnnen worden.
De wederkeerige werking van lichaam en geest op
elkander is niet te loochenen, en evenmin de medewerking van physische invloeden als secundaire oorzaken
van de menschelijke handelingen op zedelijk gebied. Als,
bij voorbeeld, het getal van de zelfmoorden zeer veel
grooter is midden in den zomer dan in andere jaargetijden, dan is het klaarblijkelijk dat de physische oorzaak der zomerwarmte daarop werkt. Maar men zal toch
de zomerwarmte even min voor de hoofdoorzaak van den
zelfmoord houden, als men den nacht voor de oorzaak
van den diefstal zal houden, omdat er bij nacht meer
diefstallen gedaan worden dan bij dag.
De zomerwarmte en dergelijke invloeden der natuur
zijn voorwaarden die bevorderend of tegenstrevend op de
algemeene zedelijke en geestelijke beweegredenen werken.
De dingen die tot zelfmoord voeren, krijgen meer kracht
door den lichamelijken staat gedurende het heete jaargetijde; de beweegredenen die van den zelfmoord afhouden, moeten in Juli en Augustus iets krachtiger zijn dan
in andere maanden, als het getal zelfmoorden in alle
maanden gelijk zal zijn. Maar de eigenlijke oorzaken
liggen veel dieper dan in de zomerhitte. Zij liggen in
het lot der menschen, hun karakter, hunne driften,
hun zedelijke krachten. Dat blijkt reeds uit een oppervlakkigen blik op de statistiek van den zelfmoord. Men
ziet dan dat gevangenen, dienstboden en soldaten, alzoo
lieden die onder streng opzicht staan, die niet vrij zijn,
en het verlies van hun vrijheid niet kunnen verdragen,
thans de meeste zelfmoorden doen; dat van zulke lieden
vooral zij daartoe vervallen, die zekere halve beschaving
bezitten, die zich boven hun spheer willen verheffen,
maar niet kunnen; en verder dat meer ongehuwden dan
gehuwden, eenmaal meer weduwnaars dan gehuwden,
en drie tot zes maal meer gescheidenen dan gehuwden
zelfmoord doen. Deze weinige feiten werpen reeds een
helder licht op de maatschappelijke en geestelijk-zedelijke
oorzaken van den zelfmoord, en waartegenover de zomerhitte ons slechts als een toevallige, onbeduidende
aanleiding voorkomt.
Erkennen wij alzoo de geestelijk-zedelijke oorzaken
niet slechts nevens, maar zelfs boven de physieke oorzaken van vele statistisch waargenomene verhoudingen,
dan zal van vele kanten de tegenwerping geopperd
worden: hoe is dan de standvastigheid der uitkomsten
te verklaren? Daarop antwoorden wij eenvoudig: uit de
standvastigheid van de geestelijk-zedelijke oorzaken, uit
het feit dat in den regel het leven zich steeds als een
reeks van gelijkblijvende samenstellingen of combinaties
vertoont.
(Wordt vervolgd.)

JEAN-BAPT1STE DE

LULLi.

Jean-Baptiste de Lulli werd in 1633 bij Florence
geboren. Guichard beweert dat hij de zoon van een molenaar was. De brieven van naturalisatie, hem in 1661
door Lodewijk XIV gegeven, geven hem den titel van
ecuyer, en zeggen dat hij een zoon is van Laurent de
Lulli,florentijnsch edelman, en van Catherine del Sarte.
Zijn huwelijkscontract geeft hem de zelfde eigenschappen,
maar daar hij zijn naam verfranscht heeft door de i te
vervangen door een ?/, een letter die in het italiaansche
alphabet niet bestaat, is het ook wel mogelijk dat hij
tevens het adellijke de voor zijn naam heeft geplaatst.
Hoe dit ook zij, zijn echte adeldom ligt niet in zijn
naam, maar in zijn muziek, en deze zal niemand hem
betwisten.
Als hij een edelman was, rijk was hij zeker niet,
want zijn vader vond er geen bezwaar in hem dienst te
doen nemen bij den ridder de Guise die, in Italie reizende, den aardigen jongen zag, en hem medenam naar
Frankrijk. Lulli was toen dertien jaar oud; zijn talenten bepaalden zich tot lezen en op de guitar spelen,
en ook een weinig op de viool, kundigheden die hij aan
een ouden schoenlapper in zijn familie te danken had. De
ridder de Guise gaf hem aan Mademoiselle de Montpensier, zooals men een fraaien hond of een papegaai aan
een ander ten geschcnke geeft. Men verhaalt dat zij zich
eenigen tijd vermaakte met het italiaansch gebabbel en
de grappen van het kind, doch hem weldra moede werd,
en hem in de keuken d#n kok liet helpen saus roeren
enz. In zijn ledigen tijd, en de marmitons of, zooals
men toen zei, de galopins van Mademoiselle hadden
zeker veel ledigen tijd, oefende hij zijn muziekaal talent
door airs te spelen op verschillende braadpannen, of te
krassen op een slechte viool. Zelfs beweert men dat hij
daar het beroemde An clair de la lime componeerde,
ten minste als het zeker is dat dit air van hem is.
De graaf De Nogent, die hem bij toeval hoorde spelen , maakte la grande Mademoiselle op het muziekale
talent van den knaap opmerkzaam, en zij gaf hem tot
meesters op het clavecin en in de compositie Metru,
Roberdet en Gigault, organisten van Saint-Nicolas des
Champs. Hij studeerde ijverig, en zette ondertusschen
op muziek schimpliedjes en aardigheden die door de bedienden van de prinses gezongen werden. Maar ongelukkig was een van die liedjes van toepassing op de dochter van Gaston zelve: zij werd verontwaardigd over dat
gebrek aan dankbaarheid in den jongen, en joeg hem weg.
Dit kon hem evenwel niet veel schelen. Hij was reeds
bekend genoeg om beschermers te vinden, en zoo kwam
hij in de bende van de grands violons du roi. Deze
troep, die men de vier en twintig violen noemde, ofschoon
er vijf en twintig waren, was verplicht om de ooren
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van het hof te streelen gedurende den maaltijd van den dronken zij op feestdagen zooveel, dat zij alles door
koning, en dit bewijst dat de ooren van het hof niet : elkander speelden. Toen Lulli bij die bende was gezeer kieskeurig waren, want bij dien geheelen troep was j plaatst, ergerde hij zich over hun spelen, en deed zijn
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niet een die zijn partij kon spelen zonder haar eerst j best om er weer uit te komen. Hij componeerde airs
van buiten te hebben geleerd, en daar zij bovendien I voor de viool, die hem deden opmerken door den koning,
groote hoeveelheden vleesch en wijn kregen, aten en j en toen hij zoo in de gunst van Lodewijk XIV geko-

men was, werd hij weldra belast met de inspectie der hof te Versailles bijeen gekomen was om cle eerste voorstelling van de Armide bij te wonen, vertraagcle een 011violen. Toen vormde hij een nienwe troep die men de
petits violons noemde, en die niet slechts beter werden dan voorzien toeval den aanvang van het stuk eenigen tijd,
de grands violons, maar zelfs de besten van geheel en een officier der gardes kwam Lulli het ongenoegen
Frankrijk. Eerst waren zij zestien, later een en twintig van den koning daarover betuigen, met te zeggen:
in getal. Lulli was toen negentien jaar oud, en door le roi attend: Lulli antwoordde: "Nu, de koning mag
de gunst van den koning vrij om te componeeren wat wel wachten, hij is hier de baas, en niemand heeft
hij wilde, en zijn composition te doen uitvoeren door het recht hem te beletten te wachten zoolang hij vermuziekanten die door hem zelven onderwezen en gediri- kiest."
Dit was zeer onvoorzichtig, en de hovelingen geloofden
geerd werden. 't Spreekt van zelf dat dit alles zeer
gunstig was voor de ontwikkeling van zijn talent. Hij zoo vast aan de ongenade van Lulli, dat zij niet durfden
beproefde toen van alles. Na symphonien, een soort van applaudiseeren toen de Armicle voor het eerst gespeeld werd.
ouvertures met airtjes vermengd, die hij voor zijn petits Met een anderen componist zou deze opera ongetwijfeld
violons schreef, componeerde hij eenige airs voor de gevallen zijn, maar Lulli, zonder dat hij het wist den
balletten van het hof, waarin de koning danste. Ver- Griek Antigonides nabootsende, die trotsch tot zijn leervolgens schreef hij de partituur voor de divertissements ling zei: "ik speel voor de Muzen en voor mijzelf", liet
van Moliere, la Princesse d'Elide, VAmour medecin ,een paar dagen later een voorstelling geheel voor zich
alleen geven, en toen Lodewijk XIV dat vernam, beenz. Ook componeerde hij kerkmuziek, die zeer bemind
werd door Lodewijk XIV, en gevolgelijk door het ge- greep hij dat zijn muziekant beter dan het geheele hof
in staat was om zijn werk te beoordeelen, en voegde
heele hof.
zich bij het gevoelen van Lulli. Natuurlijk richtte het
Onder den naam van Baptiste was hij aan het hof
bekend, zooals uit een brief van Mad. de Sevigne van hof zich naar cle meening van den koning, en deze Ar1672 blijkt. Niet slechts componeerde hij de muziek mide bleef heerschen op het tooneel totdat zij door de
voor de stukken van Moliere, maar zelfs speelde en Armide van Gluck werd onttroond.
In 1672 stichtte Lulli een schouwburg in de rue Vaudanste hij daarin. Met veel succes speelde hij de rol
van Pourceaugnac en van den Mufti. Deze laatste rol girard, en spreidde daarbij een groote werkzaamheid ten
diende hem zelfs om weer in de gunst te komen van toon. Hij vormde zelf zijn acteurs, zijn dansers^, en zijn
den koning, die op dat oogenblik vrij koel voor hem orchest; was te gelijk directeur, regisseur, balletrneeswas. Baptiste probeerde een coup d'eclat: hij versierde ter, muziekmeester en machinist, en vond toch nog tijd
en overdreef de rol van dien grooten Turk, en toen hij om negentien opera's te componeeren.
Van 1672, toen bij de eerste voorstelling in zijn schouwin die rol de vlucht moest nemen voor Jourdain, sprong
hij van het tooneel af in het orchest, en verschool zich burg les Fetes de Vamour et de Bacchus werd opgein een clavecin dat daarbij den bodem ingeslagen werd. voerd, tot in 1687, toen hij zijn laatste werk Acis et
Galatee schreef, componeerde hij, behalve de genoemde
Deze grap, met italiaansche levendigheid uitgevoerd,
maakte Lodewijk XIV zoo aan het lachen, dat hij den negentien opera's, een menigte pastorales en balletten.
muziekant weder in zijn goede gunst opnam, en hem Door zijn talenten, zijn werkzaamheid , zijn geschiktheid
zelfs een compliment maakte over de manier waarop hij om zich aan het hof staande te houden, verdiende hij
veel geld, want na zijn dood vond men in zijn geldden Mufti gespeeld had.
"Sire, antwoordde Lulli, het spijt mij dat ik het heb kist 630 000 livres in goud. Bovendien had hij een huis
moeten doen om den koning te behagen; ik zou zoo laten bouwen versierd met ornamenten op de muziek
gaarne secretaris des konings geworden zijn, en nu toepasselijk, op den hoek van de straten Sainte-Anne
zullen uwe secretarissen mij niet meer willen ontvangen." en Neuve-des-Petits-Champs, 't welk ten minste in 1869
''Wat, zullen zij u niet willen ontvangen? het zal nog bestond.
Lulli liet het eerst (in 1681) in het ballet le Trihun een eer zijn; ga den kanselier spreken."
Lulli ging naar den markies Louvois die hem vrij omphe de VAmour vrouwen op het tooneel dansen. Tot
slecht ontving, en hem zijn stoutmoedigheid en aanma- dien tijd waren de vrouwerollen gedanst door mannen
in vrouwekleederen.
tiging verweet, daar hij niets anders kon doen als den
De Armide, het laatste lyrische product van Quinault,
koning aan 't lachen maken.
"Wel, tetebleu, antwoordde Lulli, gij zoudt het ook en tevens zijn meesterstuk, werd in 1686 voor 't eerst
gespeeld. Gedurende de repetities was Lulli ernstig ziek,
gedaan hebben als gij er kans toe hadt gezien."
Niemand durfde zekerlijk zoo tot Louvois spreken, en gehoor gevende aan de vermaningen van zijn biechtmaar Lulli, vertrouwende op de gunst van den koning, vader, stemde hij er in toe om zijn manuscript in't vuur
vreesde den minister niet, en ook was hij er de man te werpen. De jonge prins de Conti, die Lulli den zelfniet voor om een bon mot terug te houden, dat hem den dag een bezoek bracht, verwonderde zich over die
daad, en gaf zijn spijt over dat verlies te kennen. "Wees
in het hoofd kwam. Eenige jaren later, toen het geheele
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gerust, Monseigneur, zei Lullifluisterend, ik wist wel
wat ik deed: ik heb er nog een copie van."
Een jaar later, in 1687, liet Lulli in de Feuillants
van de straat Saint-Honore een Te Deum uitvoeren, dat
hij voor den koning gecomponeerd had, toen deze van
een ziekte was hersteld. Hij sloeg de maat met zooveel
kracht, en stampte daarbij zoo hevig met den voet,
dat hij een ontsteking van het voetgewricht kreeg, en
de geneesheeren reeds over de amputatie van den voet
spraken. Lulli kon daartoe niet besluiten , en gaf zich
over aan een kwakzalver die beloofde hem te zullen genezen , maar het koudvuur kwam er bij, en Lulli stierf
den 22 sten Maart 1687.

DE

HANDEL

IN

VEDEREN.

De handel in vederen in Erankrijk, waar hij meer uitbreiding verkregen heeft dan in eenig ander land der
wereld, is sedert eenige jaren zeer belangrijk geworden.
Yederen vormen tegenwoordig in Frankrijk een zeer gewichtig artikel van nitvoer.
De voornaamste vederen die in den handel gebracht
worden, zijn vederen van den struisvogel, den gier, den
haan, de gans, den zwaan, den kalkoen en den pauw.
Het dons komt hoofdzakelijk van de eidereend, den
zwaan en de gans.
Het is moeielijk een prijs van de vederen op te geven:
die prijs is zeer veranderlijk; men heeft soms in het zelfde
jaar gezien dat zekere soort van veeren 5 francs het
kilogram kostte, en een maand later voor 50 centimes
te koop was, terwijl anderen van 20 francs gestegen
zijn tot 200 francs, en omgekeerd. Dit komt omdat
vederen voorwerpen van weelde zijn, en onderworpen aan
de mode, zoodat de vraag den prijs doet rijzen of dalen , en zij soms zelfs geheel zonder waarde worden.
In Frankrijk, Oostenrijk, Duitschland en Nederland
bereidt men dons; Boheme, waar vele ganzen gekweekt
worden, verzendt dons door geheel Europa.
Als een veer goed zal zijn, en veerkrachtig in al haar
deelen, moet zij geplukt worden van het levende dier.
Dit is zeker wreed, maar het kan niet anders, want
de vederen die van een dooden vogel verzameld zijn,
zijn gemakkelijk te herkennen; zij zijn dof, week, slap,
in een woord, dood. Het zelfde is het geval met het
dons: een bed van dons van een levend dier is zacht,
veerkrachtig en tevens stevig, in 't tegenovergestelde
geval zakt het ineen.
De struisvogel levert de duurste veer, en die het
meest gezocht wordt om haarfijnheid en veerkrachtigheid: zij wordt het meest van alien voor dameshoedjes
en kapsels in alle kleuren gebruikt. Men weet die prachtige veeren te bewerken en op te maken, zoodat zij nog
grooter en fraaier worden dan zij oorspronkelijk zijn, en
sorteert haar voor den handel in drie kwaliteiten. Haar
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waarde, berekend naar den gemiddelden prijs over eenige
jaren, is van 200 tot 500 francs het halve kilogram,
naar de kwaliteit en de vraag naar dit artikel. Allen
komen uit Afrika.
De veeren van den gier worden veel gebruikt, en vormen het belangrijkste artikel van den handel in vederen.
Zij komen ruw in groote hoeveelheid uit Zuid Amerika,
onder de namen van groote en kleine gier. De veeren van den grooten gier heeten in den handel ook j)ied
sec en pied blanc. Het onderste gedeelte van de veer
is wit, en het bovenste zwart. Deze veer wordt gebruikt
voor dameshoeden, het witte gedeelte of ongeverfd, en
naturei, of in een lichte tint gekleurd, en het zwarte
gedeelte zwart geverfd: de slechten dienen tot het maken
van plumeaux of vederbezems.
De waarde van deze veer is gemiddeld sedert vijf en
twintig jaren van 5 tot 18 francs het kilogram, naar
de mode en naar den aanvoer, die soms zeer verschillend
is. In sommige jaren zelfs is er uit Buenos-Ayres geen
uitvoer.
De kleine gier wordt uitsluitend voor coiffures gebruikt;
de waarde is gemiddeld van 6 tot 30 francs het kilogram.
Haneveeren worden in groote hoeveelheid verzameld , en uit bijna geheel Europa komen zij naar Frankrijk om bewerkt te worden. Uit Polen en Kusland komen
de meesten, 5000 tot 7000 kilogram per jaar.
In den handel verdeelt men de haneveeren op de volgende manier: de grande blanche, een fraaie zuiverwitte
veer die van 20 tot 60 francs het kilogram waard is ;
de pampille van 10 tot 30 francs; de petite blanche
van 4 tot 9 francs; de grande noire van 15 tot 40
francs; de zwarte pampille 10 tot 25 francs; en de petite noire 3 tot 5 francs; de grande bigarree en de
pampille 5 tot 15 francs. Al deze veeren komen van den
staart, de vleugels en onder de vleugels. Yerder de croupe ,
grijs en geel, van 3 tot 6 francs, en de cou van 2 tot
6 francs. Haneveeren worden gebruikt voor hoedjes, militaire pluimen en vederbezems.
Ganzeveeren worden hoofdzakelijk in Frankrijk en
in Boheme verzameld, en een weinig in alle andere landen van Europa. Zij vormen een belangrijk handelsartikel, en worden gebruikt: la bonne voor sieraad, le dechet
bon voor volants, le dechet mauvais voor vederbezems,
de schaft of bout voor schrijfpennen en penseelen, het
dons voor bedden. Ook bereidt men in Frankrijk een
groote menigte ganzehuiden tot ho uppes , de zoogenoemde
witte donsjes die de geheele wereld door in de mode zijn.
Men vilt de gans, terwijl men het dons er op laat blijven.
Zwaneveeren en zwanedons en zwanehuiden worden even als ganzeveeren en huiden gebruikt; maar dit
artikel is vrij zeldzaam, en komt slechts in kleine hoeveelheden in den handel.
De veer van den kalkoen dient uitsluitend voor hoedjes en kapsels: zij is van 15 tot 30 francs het kilogram waard.
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Raveveeren worden ook soms voor sieraad, en ook
voor schrijfpennen en penseelen gebruikt.
Pauweveeren dienen uitsluitend voor sieraad, en
voor bet zelfde doel heeft men in de laatste jaren ook
gebruik gemaakt van veeren van eenden, duikers,
i b i s s e n , enz.

den kiang voor den stam vader van den tammen ezel,
een dier dat veel op den koelan gelijkt, en ook in
Midden-Azie leeft, doch bruin van kleur is. Men wil
dat eene plaats uit het boek Job op dit dier betrekking
heeft. Ook in Afrika vindt men wilde ezels; Bruce zag
hen in Abessinie, en voorheen schijnen zij ook in Egypte
gevonden te zijn. In den circus te Rome speelde de
wilde afrikaansche ezel eene rol, en zijne veulens werden, onder den naam van Lalisiones, door de gastroDE EZEL, DE MUILEZEL EN HET MUILDIER.
nomen van het oude Rome hoog geacht.
| Het geheele voorkomen van den tammen ezel bewijst
De e z e 1, Equus asinus, is een zoo algemeen bekend
dier, dat het voorzeker onnoodig is, hier eene beschrij- ! dat hij reeds sedert onheugelijke tijden getemd is geving van zijne gedaante te geven. Wij vinden het daarom worden. Doch zoo klein en onaanzienlijk als hij in het
onnoodig hier te spreken van zijne lange ooren; van ! noorden van Europa geworden is, zoo gunstig is toch
zijn kalen, aan de punt van een haarbos voorzienen zijn voorkomen in zijn vaderland, in het oosten. Waar
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staart; van de donkere rug- of zoogenoemde aalstreep
met een of twee dwarsstrepen over de schouders; noch
van het onderscheid tusschen den ezel en het paard.
Dat er twee soorten van wilde ezels zijn, schijnt tegenwoordig uitgemaakt, doch welke van beiden de stamvader van onzen tammen ezel is, kan tot heden nog
niet beslist worden. Sommigen houden daarvoor den
koelan der Kirgizen, Tartaren, Kalmukken en noordelijke Perzianen, waarschijnlijk het dier dat bij de oude
Grieken onder den naam van Oncigros bekend was. De
koelan is grijsachtig geel van kleur, aan den buik wit,
met donkerbruine manen; hij heeft een haarkwast aan
den staart, en een rugkruis. Hij is zeer schnw en leeft
in troepen, die door een hengst aangevoerd worden.
Zijn vleesch wordt gegeten. Andere natuurkenners houden

de ezel goed verpleegd wordt, is hij vrij groot, heeft glad
haar, draagt den kop en de ooren opgericht, en galoppeert en draaft als een paard. In Syrie vindt men drie
of vier rassen van ezels , waarvan een volkomen wit is , dat
eens de koningen van Juda ten gebruike diende, en nog
heden bij voorkeur door geestelijken bereden wordt. Een
ander ras is niet grooter dan een new-foundlandsche
hond, en is in het bezit der Zigeuners of Heidens, die
het tot lastdragen gebruiken. Men ziet in het oosten
niet zelden lange rijen van zulke kleine ezels met kleine
koorn- of zoutzakken of met pottebakkersleem beladen.
Aan de in Midden-Europa voorkomende ezels is geen
noemenswaardig onderscheid in ras te bespeuren; alien
zijn ontaard, hebben een zwaarmoedig, dom uitzicht,
dikke, lange, hangende ooren, en een stijven gang.

Allen zijn geduldig, arbeidzaam, langzaam, koppig, en
veelal luimig, als gevolgen van eene onbillijke behandeling. Getergd wordende, zijn zij boosaardig, bijten en
slaan; doch zachtzinnig behandeld, zijn zij hoogst geduldig en vrij gewillig. Met het slechtste, door paarden
en runderen vers made voedsel te vreden, in verhouding
tot zijne grootte sterker clan eenig ander huisdier, en
in staat om zwaren arbeid langen tijd aaneen en zonder
voedsel uit te voeren, is de ezel overal het paard van
den arme, en verdient ongetwijfeld meer belangstelling
dan hem gewoonlijk ten deel valt. Hi^ is wel is waar
gevoeliger voor de kou dan het paard, doch over het
algemeen veel minder aan ziekten onderworpen, en hij
wordt even oud, als zijne verpleging en voedsel slechts
n verhouding staan tot den arbeid dien men van hem
vergt. De ezel is scherp van zintuigen, en heeft een
uitmuntend geheugen. In het water gaat hij niet, en
hij blijft staan zoodra men hem blinddoekt. Voor wateren grasarme streken, b. v. voor een groot deel van
Nieuw-Holland, zal de ezel altijd een onmisbaar dier zijn.

geestelijk-zedelijke oorzaken, dan vervalt de vrijheid der
keus in de menschelijke handelingen, dan schijnt ook
het begrip van schuld en straf te verdwijnen, en in de
plaats van een zuiver physisch komt een geestelijk defcerminismus, niet minder erg dan het eerste.
Het is niet mogelijk binnen de enge grenzen van dit
opstel een volledig antwoord te geven op deze belangrijke gewetensvraag. Bovendien zijn wij daartoe niet in
staat, misschien zelfs is daartoe geen mensch in staat.
Maar eenig antwoord willen wij toch trachten te geven.
Vooreerst dan moeten wij melding maken van een
uitweg dien vele navorschers ingeslagen hebben, om de
persoonlijke vrijheid van den wil overeen te brengen met
de wetten der causaliteit op het gebied del' statistiek.
Wij bedoelen het valsche gebruik hetwelk men van de
zoogenoemde "wet van het groote getal" heeft gemaakt.
Den naam van de wet van het groote getal geeft
men sedert Poisson's onderzoekingen aan het feit dat
de meesten van de waargenomene regelmatigheden zich
slechts vertoonen als men op groote getallen het oog
vestigt. Op 205 geboorten zal men bezwaarlijk ooit vinden
Het paard en de ezel verwekken basterden, die, als dat zij uit precies 100 meisjes en 105 jongens bestaan.
zij van een ezelhengst en eene merrie afstammen, muil- Maar in een stad van 10 000 zielen toont zich die
dier en, Mulus, en in het omgekeerde geval muil- verhouding (100 meisjes op 105 jongens) ten minste in
ezels, Hinnus, heeten. De laatsten zijn zwakke, lee- een jaar ; in een stad van 50 000 zielen in een maand;
lijke dieren, die geene enkele deugd van een der ouders en in een land van 10 millioen zielen vertoonen de op
bezitten. Daarentegen zijn de eersten edele dieren, die elken dag geborenen die verhouding. Als er van 33
de voortreffelijke eigenschappen van beide ouders in zich menschen jaarlijks 1 sterft, zooals de statistiek leert,
vereenigen. Burmeister zegt: "Het muildier is niet slechts dan zullen evenwel 33 menschen die ergens bijeen zijn
een veredelde ezel, maar in vele opzichten ook een ver- daarom noch niet met zekerheid kunnen zeggen: een
edeld paard." Het muildier verdraagt lionger en zwaren van ons moet in 't volgende jaar sterven ; maar een
arbeid beter dan het paard, is met slechter voedsel millioen menschen kan zeker zijn dat elke 33 stc van
te vreden, kan grootere lasten dragen, en is veel zeker- hen in 't volgende jaar zal sterven.
der van gang. In Spanje, Portugal en de bergachtige
Daaruit nu heeft men het besluit getrokken, niet het
streken van Italie en Frankrijk zijn muildieren onont- individu, maar het geheel staat onder den druk van
beerlijk; in Zuid-Amerika maakt het muildier alleen het een onverbiddelijke noodwendigheid. Doch kunnen wij
verkeer mogelijk. De meeste muildieren ziet men in inderdaad met Wappaeus wetten denken die voor alien
Auvergne en in Guienne. Eeeds ten tijde van de eerste zonder uitzondering geldig zijn, maar toch het individu
koningen van Israel waren er muildieren in Palestina; vrij laten? Kunnen wij ons troosten met te gelooven
de bijbel spreekt op verscheidene plaatsen van muildie- dat wel het bepaalde getal van handelingen, maar niet
ren. In Syrie heeft men nog tegenwoordig een schoon de daders vooruit bepaald zijn? Kan het beeld 't welk
ras van witte muildieren, die zeer duur betaald worden. Quetelet geeft, de zaak verklaren: de stipjes en plekjes
De christenen en joden in de Levant, die nog voor van een krijtstreep die samen een cirkel vormen, liggen,
weinige jaren geen paard mochten berijden, reden toen met een vergrootglas beschouwd, zonder eenige orde en
steeds op muildieren. Ten tijde van Lodewijk XIV reden zonder samenhang, maar alien gezamenlijk vormen toch
de doctoren op muildieren, en in Italie is het van met elkander een harmonisch geheel. In vele opzichten
oudsher het werk van muildieren om den wagen der mogen zij zonder orde en regel gelegen zijn, in den
kardinalen te trekken.
opzicht, in dat 't welk wij onderzoeken en welks wet
wij kennen, zijn zij gedetermineerd. Met de vrijheid,
maar de noodzakelijkheid verbindt al die krijtstipjes tot
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een cirkel. De schijnbare onregelmatigheid vertoont zich
(Vervolg van bladz. 260.)
dus hier als een wettelijkheid. En zelfs als dit niet zoo
Maar, zal men met ontzetting vragen, waar blijft dan was, de vrijheid die Quetelet door dit voorbeeld voor
de vrije wil van den mensch ? Als het menschelijke den mensch wil redden, is geen waardige, geen die. te
handelen een noodzakelijk gevolg is van physieke en vreden stelt, het is de vrijheid van een hond die aan

m

den ketting ligt, maar zich toch een of twee schreden
ver kan bewegen.
De wet van het groote getal is z60 niet te verklaren.
De oorzaak waardoor wij hij een groot getal grootere
regelmatigheden vinden dan bij kleinere getallen, ligt
ergens anders. De wet van het groote getal blijkt in
't geheel niet bij alle waarnemingen. Er zijn er waar
reeds de kleinste waarnemingsreeks de zelfde regelmatigheid vertoont, en er zijn er waar bij het optellen
van duizenden en millioenen gevallen geen spoor van
regelmaat wordt bespeurd. De wet van het groote getal
kan zich slechts vertoonen waar een hoofdoorzaak of
een samenwerking van hoofdoorzaken op zeker getal van
menschen of levenstoestanden werkt, niet echter waar
een reeks van toevallige oorzaken de gevolgen min oi
meer wijzigen. Als wij aanhoudend in een land vinden
dat er op 33 menschen jaarlijks 1 sterft, dan bestaan
de samenwerkende hoofdoorzaken die dat te weeg brengen , nit de sterfelijkheid van de menschen verbonden
met de ouderdomsverhoudingen , den gezondheidstoestand,
de levenswijs enz. van dat volk, en dus louter uit werkers die gelijkmatig op alien werken, en hoogstens bij
de individuen op een verschillende kracht van weerstand
bieden stooten. Wij vinden evenwel bij 33 menschen
niet noodwendig jaarlijks 1 sterfgeval, wijl met 33
menschen de verschillende combinaties van individueelen
leeftijd, individueele gezondheid enz. niet uitgeput zijn,
wijl eerst bij een grooter getal al die kleine wijzigingen
van het algemeene menschelijke type zich in een gelijkmatig getal herhalen. En uit dit alles volgt dat hoe
meer de hoofdoorzaak de toevallige oorzaken beheerscht,
des te grooter de regelmatigheid wordt, en omgekeerd
hoe krachtiger de toevallige oorzaken zijn tegenover de
hoofdoorzaak, des te grooter moeten de getallen worden
om ons de wet te vertoonen. En als vele even krachtige, elkander kruisende en opheffende oorzaken nevens
elkander werken, dan houdt eindelijk alle regelmaat op,
zelfs al bezien wij het totaal van millioenen waarnemingen.

voortbrengende oorzaak van zijn handelingen was. Men
sprak van een neiging tot misdaden, tot trouwen, tot
zelfmoord, en mat de sterkte van die neiging naar statistieke getallen. Men zei: als er van 100 000 menschen 21 een misdaad in het volgende jaar begaan,
dan is de neiging tot misdaden eenmaal grooter dan
wanneer er 10 zulk en onder de 100 000 waren. Als
van 100 mannen 8 voor het 30 ste jaar trouwen, en 9
na het 30 ste jaar, dan is de huwelijksneiging na het
30 ste jaar grooter dan er voor.
Het is niet moeielijk aan te toonen hoe valsch deze
redeneering is. Met de huwelijksneiging wordt bij mannen
na het 30"te jaar sterker dan voor dien tijd, maar de
mogelijkheid om een huisgezin te grondvesten, een familie te onderhouden, is grooter geworden.
Een groote dwaling is het dus als zulk een gemiddeld cijfer der waarschijnlijkheid tot een neiging verheven wordt, die alien bezielt. Het gemiddelde zedelijke
of geestelijke niveau van het algemeen wordt tot een
eigenschap van alle individuen gemaakt, en dit is een
andere groote dwaling. Dit is het zelfde alsof een aardrijkskundige uitrekende hoeveel kubieke meter inhoud
Europa heeft, en hij ons dat getal gaf voor een aardrijkskundige beschrijving van Europa. Zoo is het ook
met de driften die het gemiddelde resultaat van een
geheele bevolking zijn. Zeker zijn er physische, maatschappelijke en godsdienstige oorzaken aanwezig, die in
Frankrijk jaarlijks 21 van de 100 000 op de bank der
beschuldigden brengen; zeker staat de geheele fransche
natie onder den druk van die algemeene oorzaken; maar toch
ook even zeker de individuen in zeer verschillende mate,
elk naar zijn physieke lichaamsinrichting, zijn opvoeding, zijn levensomstandigheden. De algemeene oorzaken bewerken dat er op de 100 000 zoo of zoo veel
met een slechten , onzedelijken aanleg geboren worden,
zooveel een verwaarloosde jeugd hebben, zooveel later
door armoede en ellende tot misdaden worden gebracht.
Yan al die personen zal een gedeelte zedelijke kracht
om weerstand te bieden hebben en op den goeden
De waarschijnlijkheidsrekening in de statistiek tracht weg blijven, en een ander gedeelte zal die kracht niet
vast te stellen met welken graad van waarschijnlijkheid bezitten, en zoo zal het komen dat er, bij gelijkblijvende
een persoon in het volgende jaar zal trouwen, een mis- algemeene oorzaken, jaarlijks 21 op de 100 000 op de
daad begaan, sterven enz., en zij doet dit zeer eenvou- bank der beschuldigden komen. Maar dat bewijst daarom
dig naar het gemiddelde getal. Als, bij voorbeeld in niet dat er bij alien een gelijke penchant an crime,
Belgie van de mannen van 25 tot 30 jaar jaarlijks 8 bestond, maar slechts dit, dat de combinaties van indivan de 100, en van 30 tot 35 jaar 9 van de 100 vidueele eigenschappen en persoonlijke ondervindingen
trouwen, dan is de waarschijnlijkheid voor het individu een reeks van de meest verschillende menschen voorts,ioo
en 9 / i o 0 . Als van 100 000 menschen in Frankrijk brengen, dat van dezen een bepaald getal in een slechjaarlijks 21 van een misdaad aangeklaagd worden, dan ten toestand geraken, en de verzoeking om een misdaad
is de waarschijnlijkheid voor het individu om in het vol- te begaan niet kunnen weerstaan. Het is een zielkungende jaar voor den reehter te verschijnen, 21/iooooo« dige barbaarschheid, elk lid van deze natie, ook den
Die waarschijnlijkheidscijfers zijn door Quetelet en an- edelsten Franschman, rechtuit in 't aangezicht te zegderen dwaselijk tot een zielkundigen hartstocht, tot een gen: zijn neiging tot misdaden wordt door het getal
2
V100000 mathematisch juist uitgedrukt. Als de statistiek
psychologische neiging verheven. Dit sluit de dwaling
mij
leert, zegt Rumelin, dat ik in den loop van het
in alsof die neiging bij elk individu gelijkmatig de

volgende jaar met een waarschijnlijkheid van 1:19 zal ken , niets als een strijd om deze vrijheid. Zekerlijk
sterven, en met een nog grootere waarschijnlijkheid staat de mensch, wat zijn dierlijke natuur betreft, onder
dierhare leden van mijn familie te betreuren zal hebben, de heerschappij van uitwendige, mechanisch werkende
dan moet ik mij onder den ernst van deze waarheid in | oorzaken, onder de heerschappij van zijn lichaam, van
deemoed buigen , maar als zij, op dergelijke gemiddelde j zijn temperament, van het klimaat waarin hij leeft,
getallen steunende, tot mij zou zeggen dat ik met een j van het voedsel 't welk hij gebruikt. Yerder werken op
waarschijnlijkheid van 1 tot zoo of zooveel een daad j hem zijn ouderlijk huis, zijn opvoeding, zijn school,
zou doen, die mij voor den strafrechter zou brengen, | zijn speelmakkers, de staat en de kerk, de beschaving
dan kan ik zonder beraad antwoorden: ne sutor ultra! van zijn tijd en zijn land, wel is waar niet als blinde,
crepidam.
j mechanisch werkende prikkels, maar meestal als stof
En zoo wordt ten minste het begrip en het wezen | voor zijn zieleleven, voorstellingen scheppend, beweegder individualiteit gered tegenover een statistisch gelijk- | redenen verwekkend. Al die van buiten komende inmakend determinismus dat alle menschen over de zelfde I vloeden werken, in zooverre zij zelven uitvloeisels van
kam scheert. Doch daarmede wordt nog niet een ant- ! de zedelijke beschaving zijn, niet in tegenspraak, maar
woord gegeven op de vraag in hoever ook het individu in harmonie met zijn eigene betere natuur. Deze betere
en de individualiteit, in hoever het leven der volken | natuur echter is reeds met het ontwaken van het zelfdoor noodzakelijke oorzaken beheerscht wordt. Het vraag- ! bewustzijn aanwezig. Geen mensch is zonder gevoel voor
stuk van den vrijen wil naderen wij door eenvoudig te j zedelijke waarde, zonder te gevoelen dat hij slechts
vragen, wat wij eigenlijk onder de vrijheid van den | door zedelijk te handelen met zich zelven te vreden kan
menschelijken wil verstaan.
zijn. Zoo werkt geen uitwendige prikkel, geen uitwendige
Wat is vrij handelen? Is het een handelen dat slechts voorstelling op hem, zonder dat daardoor de betere
bepaald wordt door een wil zonder beweegredenen? Dan mensch in zijn binnenste opgewekt wordt tot handelen.
gelooven wij niet slechts aan een willekeurig handelen ; Eerst een zedelijk gevoel, dan een erkenning van wat
— want ook het willekeurige handelen is een handelen | goed en edel is, dan het verkrijgen van vaste beginnaar de beweegredenen van elk oogenblik veranderende | sels, het hebben van een karakter: zoo ontstaat de
lusten — maar ook aan een zuiver toevallig, en dus i
ook onberekenbaar handelen, dat, hoe ook waargenomen, ! heerschappij van den zedelijken mensch over den natuurtoch nooit orde en regel kan toonen. Maar dit wordt | lijken, en zulk een mensch is waarlijk vrij.
door de dagelijksche ondervinding weersproken: wij zijn
ons nooit bewust zonder beweegredenen te handelen; wij
hebben slechts een zedelijk belang aan te nemen, wij
hebben een vrije keus tusschen de lagere prikkels, de
zinnelijke beweegredenen, en de stem van ons geweten
en van ons verstand. En daarmede komen wij tot het
rechte begrip van vrijheid. Wij beweren niet dat, als
een gevolg van de menschelijke vrijheid, de fijn beschaafde, de man van een edel karakter even gemakkelijk een schurkestreek zal begaan als een landlooper die
reeds tien of twaalf maal wegens diefstal veroordeeld
is. Wij stemmen toe dat een tot gewoonte gewordene
ondeugd als een last van lood den terugkeer tot de
deugd bemoeielijkt, maar mogelijk is de weg tot dien
terugkeer toch zichtbaar, en daarin zal de vrijheid van
den wil zich kunnen vertoonen. In dezen zin noemen
wij vrij handelen, vrij zijn van zinnelijke, onreine beweegredenen; noemen wij vrij worden, het zich opwerken tot de zedelijk-geestelijke bestemming van den
mensch. De hoogste vrijheid is clan echter niet de willekeur, zij is bepaaldheid, maar de bepaaldheid door
het ware, schoone en goede, het ideeale. "Onze meest
vrije handelingen zijn het meest gemotiveerd."
De vrijheid in dezen zin bezit de mensch niet van
cle natuur, maar hij bezit den aanleg daartoe, en de
mogelijkheid om haar te verkrijgen: alle zielestrijd van het
individu is, gelijk ook het zoo wisselende lot der vol-
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LAMBALLE.

Een der beminnelijkste en schoonste slachtoffers van
de fransche revolutie in het laatst der vorige eeuw was
de prinses de Lamballe. Deze ongelukkige vorstin was
een dochter van Lodewijk, prins van Carignan, en Catharina Henriette, prinses van Hessen. Zij werd op den
gsten September 1749 geboren. Zij kwam reeds in hare
jeugd in Frankrijk, en aan het hof van Lodewijk XY.
Op zestienjarigen leeftijd huwde zij met den prins de
Lamballe, zoon van den hertog de Penthievre; deze
had nog een dochter, die later met den beruchten Philippe Egalite huwde. Haar huwelijk was niet gelukkig;
de prins de Lamballe was een zedeloos mensch, en stierf
vroegtijdig ten gevolge van zijne uitspattingen. De prin •
ses was van het eerste oogenblik waarop haar schoonvader haar leerde kennen, zijn oogappel. Om haar eenigermate het leed dat zij, hoe kort dan ook, van zijn
zoon had moeten verdragen, te vergoeden, stelde hij
haar in staat de edele neigingen haars harten te volgen; hij schonk haar schatten gouds, opdat zij de armen
zou kunnen ondersteunen. Ook bij Maria Antoinette vond
de prinses de Lamballe menigmaal troost, en uit beider
gesprekken ontstond eene vriendschap , die oorzaak was
dat zij elkander onontbeerlijk werden. De koningin maakte

de prinses hofmeesteres, en de jonge vorstin werd door
liare deugd, bevalligheid en innemende inanieren door
het geheele hof geeerd en bemind. Tot haren dood be-

tog van Orleans, welke poging evenwel op de snoodheid
van Philips schipbreuk leed, en toen zij in 1794 naar Engeland ging om den minister Pitt te bewegen zich aan
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toonde zij Maria Antoinette de levendigste vriendschap,
waarvan zij de duidelijkste blijken gaf, zooals toen zij
als bemiddelaar optrad tusschen het hof en den her-

de mogendheden van het vaste land aan te sluiten ter
redding van de fransche monarchie. Was ook deze poging
vruchteloos, zij smaakte toch de vreugde op den 6 df l)
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October aan hare boezemvriendin te kunnen melden, dat
de alliantie op het vasteland tot stand gekomen was.
Maria Antoinette smeekte haar in Engeland te blijven,
omdat haar leven in Frankrijk gevaar kon loopen. Maar de
prinses, die in de vreugd harer vriendin had gedeeld, wilde
haar in het lijden niet alleen laten, en zij vertrok over
Aken, waar zij haar testament maakte, naar haren schoonvader, nam een hartelijk afscheid van hem, en begaf
zich verder naar Parijs, om er hare betrekking van hofmeesteres op nieuw waar te nemen, waarmede zij volhield
tot op het oogenblik dat zij gevangen genomen en in
den Tempel geworpen werd. Dit geschiedde op denlO (len
Augustus 1792. Slechts kort duurde hare gevangenschap.
Uit haat tegen het koningschap en om Maria Antoinette
op het grievendst te martelen, besloot men de prinses,
die geen enkelen vijand had, in het lot te doen deelen van
de 3000 of 4000 menschen die op den 3 d e n September vallen
zouden. Vroeg in den morgen van den 3 t l c n September,
toen het bloed reeds met stroomen vloeide, werd de
prinses voor een zoogenoemde rechtbank gevoerd. Rechters en beulen waren evenzeer met bloed geverwd, en
ledigden om strijd hunne glazen om iedere goede gedachte , die misschien nog in hun hart mocht opkomen,
te verstikken. Op het zien van die vergadering van
duivels in menschelijke gedaante, en het hooren van het
gereutel der stervenden viel de prinses in flauwte:
toen zij weder tot zich zelve was gekomen, vroeg men
haar of zij kennis droeg van de samenzweringen die
men aan het hof tegen het volk gevormd had. "Helaas!"
riep zij, "ik weet niets te antwoorden; of ik een
weinig vroeger of later sterf, het is mij geheel onverschillig."

bedekte zich het gelaat met beide handen, terwijl de
tweede inflauwte viel. De bende ging eindelijk uiteen,
en het gelukte eenige dienaren van den hertog de
Penthievre het hoofd machtig te worden, en het den
volgenden dag te begraven.
Langen tijd was het onbekend waar het schandelijk
verminkte lichaam gebleven was; slechts kort geleden
zijn hoofd en lichaam bij het ruimen van kerkhoven te
Parijs op verschillende plaatsen terug gevonden, met de
processen-verbaal die de authenticiteit er van bewijzen.

DE VIER RASSEN IN AMERIKA.

Aan de hand van den geestigen schrijver van Neiv
America, Hepworth Dixon, willen wij in dit opstel een
blik werpen op de menschenrassen die het land bewonen dat men de Yereenigde Staten van Noord Amerika
noemt.
In dit heerlijke land woont een volk, zonderling verschillend in rassen. Geen land in Europa kan zulke groote
contrasten in het type, in de kleur der menschen vertoonen , als wij hier zien; want terwijl in Frankrijk,
Duitschland en Engeland wij alien zijn blanken, alien
afstammelingen van een gemeenschappelijken ariaanschen
stam, die in hun zeden, talen en godsdiensten zekere
broederschap vertoonen, ziet men in de Yereenigde Staten, behalve zulke geringe verschillen als de Saks en de
Kelt, de Zwaab en de Gallier, bovendien den Sioux,
den Neger en den Tartaar: natien en stammen, niet
gering in getal, niet gasten voor een oogenblik, heden
hier en morgen daar, maar geheele maatschappijen van
" 0 , " riep de beschonken reehter, "zij wil niet ant- mannen en vrouwen die de rechten hebben van iedereen
die op dezen grond geboren is, of er voor zijn leven
woorden; naar de abdij."
op is gevestigd. Blanke menschen, zwarte menschen,
uNaar- de abdij" waren de termen van het doodroode
menschen, gele menschen, alien zijn burgers van
vonnis, en de beulen haastten zich het te volvoeren;
dit
land,
zijn belastingen betalende, van zijn voortbrengzij grepen de ongelukkige aan, en een hunner bracht
sels
levende,
en aan zijn wetten gehoorzamende.
haar met de sabel een wond in het oog toe, waarop
In Engeland zijn wij genegen er op te roemen dat wij
de overigen haar op een hoop lijken sleepten, waar zij
ineen zonk, en door lanssteken verder afgemaakt werd. een amalgama gemaakt hebben van menschen van verOnder de toeschouwers riepen er eenigen: "genade! ge- schillend bloed, dat wij een volkomene eenheid gevormd
nade!" Yerwoed schreeuwden de beulen: "dat zijn ver- hebben van den stuggen Saks, den bewegelijken Kelt,
kleede lakeien van Penthievre," waarop zij tusschen den trotschen Noorman en den matigen Pict, maar onze
het volk drongen, en twee menschen om het leven flauwe onderscheidingen van ras en ras verdwijnen geheel
in 't niet, als zij vergeleken worden met de treffende
brachten.
Een metselaarsknecht, Grison geheeten, hakte nu het verschillen die op den amerikaanschen bodem gevonden
lijk der prinses het hoofd af, en, het op een piek ste- worden. In de Oude Wereld hebben wij afzonderlijke
kende, trok hij, door duizenden gevolgd, er mede door klassen, in dit nieuwe land heeft men verschillende nade straten van Parijs. Bij een pruikemaker gekomen, tien; wij hebben geringe wijzigingen in de kwaliteit,
dwong men hem het hoofd te kappen, opdat Maria hier heeft men een radicaal verschil in het type. Voor
Antoinette het herkennen zou, waarop de bende naar een neger in Georgia, voor een Pawnee in Dakota, voor
den Tempel trok. Het woedende volk schreeuwde dat een Chinees in Montana is een blanke een blanke, niet
het koninklijke paar zich voor het venster vertoonen meer en niet minder; de Gallier, de Deen, de Spanzou; een in het vertrek aanwezige officier gaf Lodewijk jaard en de Saks zijn in hun oog broeders van een famien Maria Antoinette daarvan de reden op; de eerste { lie, leden van een kerk. Onzefijnere onderscheidingen der

rassen zijn voor die vreemdelingen volkomen onmerkbaar. verzameld, op dezen grond van het westen, op dit midIn het westen van Noord Amerika kan het gebeuren denland, gelegen tusschen China en den Archipel aan
dat gij in het huis van een mijnwerker aan tafel zit den eenen kant, Afrika en Europa aan den anderen, en
met een dozijn gasten die in verschil van kleur en type zij bevolken en veroveren hier den grond onder een gezelfs niet overtroffen worden door wat men ziet in een meenschappelijke vlag.
bazaar van Cairo, een straat van Aleppo, een moskee
De blanke man, vorst noch zonnehitte vreezende zoovan Constantinopel. Aan uw zijde kan zitten een pool- lang hij goed voedsel voor zijn mond, en kleederen voor
sche jood, een italiaansche graaf, een opperhoofd der zijn leden kan verdienen, schijnt de meester te zijn in
Choctaw-Indianen , een mexicaansche veekooper, een sol- elke luchtstreek: hij verdraagt alle klimaten, onderneemt
daat uit de zuidelijke staten, een mormoonsche bisschop , alle werkzaamheden, overwint alle moeielijkheden; hij
een zeeman van de Sandwich-eilanden, een Parseekoop- werpt netten uit in de baai van Fundy, wascht goudzand
man, een zakkedrager uit Boston, en een boss 1 uit in de dalen van den Sacramento, kweekt dadels en liMissouri. Een neger heeft het eten gekookt, en een Chi- moenen in Florida, zet bevervallen op in Oregon, hoedt
nees trekt de kurken van deflesschen, terwijl de doch- runderen in Texas, spint katoen in Massachusetts, rooit
ters van uw gastheer — schoone meisjes, net en wel bosschen in Kansas, smelt ijzererts in Pennsylvanie,
gekleed — de spijzen ronddienen, en den wijn inschen- preekt in Columbia, en schrijft leading-artikels in New
ken. Het geheele gezelschap is naar het westen gelokt York. Hij is de plastische man, de man van volharding,
door den trek naar goud; alien praten met elkander, even goed te huis onder de palmen als onder de denmeer als gasten die in een hotel van New York dinee- nen, in elke luchtstreek de gids, de gebruiker en de
ren, dan gelijk vreemdelingen die bijeenkomen om koop- koning van alles.
handel te drijven in een egyptische bazaar, om te logeeDe zwarte man is een echt kind van de keerkringren in een syrische khan, of om te bidden in een turksche streken, voor wien warmte leven is. Hij vlucht uit deze
moskee. Bovendien kan men in 6en vertrek evenveel ge- bleeke velden van het noorden, waarin de blanke man
loofsbelijdenissen als kleuren aantreffen. Uw gastheer kan zijn zenuwen herstelt, en zijn bloed verfrischt: hij geeft
een universalist zijn, een van die zachtzinnige amerikaan- de voorkeur aan de moerassen en bosschen, de swamps
sche secte die beweert dat niemand op aarde voor eeuwig en savannahs van het zuiden, waar hij, nevens palmen,
verdoemd zal zijn, ofschoon de edelmoedige, maar onlo- katoenplanten en suikerriet, de schitterende kleuren vindt
gische babbelaar zijn mond haast niet kan openen, zon- waarin zijn oog zich verheugt, en de zonnehitte waarder een van zijn gasten te verzekeren dat deze het zal door zijn bloed bruischt. De vrijheid verleidt hem niet
zijn. De Mormoon zal zijn vertrouwen vestigen op Joseph om noordwaarts te gaan in vorst en mist. Zelfs nu
als een natuurlijken ziener en profeet. De Chinees zal Massachusetts en Connecticut hem lokken door goed
Boeddha vereeren waarvan hij niets kent als den naam; loon, licht werk en een met hem sympathiseerend volk,
de jood zal Jehovah aanbidden, van wien men niet kan wil hij er toch niet heen. Nauwelijks verdraagt hij New
zeggen dat hij veel meer weet. Het Choctaw-opperhoofd York; de gehardsten van zijn ras kunnen nauwelijks in
zal aanroepen den Dikken Yader, die de blanken voor Saratoga en Niagara gedurende de zomermaanden leven.
hem den Grooten Geest noemen. Sam — alle negers Sedert het zuiden vrij gemaakt is voor Sam om daar
heeten hier Sam —• kan een methodist zijn, een bis- te leven, heeft hij den rug gekeerd naar het koude en
schoppelijk methodist, mind you: Sam en zijn broede- vriendschappelijke noorden, om een kleuriger en schitren haten alles wat laag is. De italiaansche graaf is terender te huis te zoeken. In het rijstveld zittende,
een ongeloovige; de Mexicaan is katholiek. De soldaat bij den suikermolen of onder de moerbezieboomen van
uit het zuidelijke leger, de white-washed reb, verwerpt zijn geliefd Alabama, met een zakdoek om zijn hoofd,
alle godsdiensten, en gelooft niets. De boss uit Missouri en zijn banjo op zijn knie, is hij zoo vroolijk als een
is een come-outer, een lid van een dier nieuwe kerken vogeltje, zingt zijn eindeloos en koddig lijfdeuntje, en
in Amerika, die leeren dat zij God dichter bij de aarde voelt dat de zonnestralen branden op zijn gelaat. De
hebben gebracht. Dat de Parsee een bijzondere meening neger is slechts een locaal feit in het landschap: hij
ten opzichte van de zon koestert, mogen wij veilig gis- heeft zijn te huis in een hoek — de zonnigste hoek —
sen; Queen Emma's landgenoot is een heiden; terwijl van de Yereenigde Staten.
de man uit Boston, nu een kalvinist die het geheele
De roode man, eens een jager op de Alleghanies, op
gezelschap voor eeuwig ter helle doemt, vroeger een com- de prairien en de Rocky Mountains, is gedreven door
munist van de school van Noyes geweest is.
het bleeke gezicht, hij en zijn squaw, zijn eland, zijn
Blanken, zwarten, rooden en gelen, al deze hoofdty- bison en zijn antilope, naar het land van het verre
pen en kleuren van het menschelijke geslacht zijn hier westen, naar de woeste en treurige landen ten westen
van den Mississippi en den Missouri. De uitzonderingen
schaden hierin den regel niet. Als een bende van schil1 Boss is de titel van den landbouwer in Missouri, een verderachtige bedelaars vertoont hij zich aan den Niagara ,
bastering van het hollandsche woord baas.
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Red Jackets, Cherokee-opperhoofden en Mohawks, zij
verkoopen bogen en wandelstokken, en dienen tot spot
van de heeren en dames die hij de watervallen drentelen. Een kolonie van roode mannen die het nauwelijks
beter heeft, vindt men te Oneida Creek in Madison

Jacket aan de watervallen, Bill Beechtree te Oneida
Creek — de eerste lapjes met kraaltjes bestikt aan
meisjes verkoopende, de laatste /r/c/.ory-wandelstokjes
voor jonge heeren snijdende — zijn de laatste vertegenwoordigers van machtige natien van jagers en krijgers
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County : enkelen zaaien mais , kweeken boom vruchten ,
en zingen psalmen; velen komen om van gebrek, kappen den eik en den ahorn om, bederven de beste landerijen, en benijden hun broederen die den blanken man
zijn giften in het aangezicht hebben geslingerd, en weg
gegaan zijn met hun wapens en hun oorlogsverven. Red

die eens eigenaars waren van de breede landstreek tusschen de Susquehannah en het meer Erie. Red Jacket
wil niet in een huis wonen, Bill Beechtree is niet in
staat om te werken. De roodhuid wil niet graven, maar
hij schaamt zich niet om te bedelen. Daarom is hij verdreven van zijn plaats, weg gejaagd door de spade

en worclt hij weg gehouden door den rook van haardvuren. Hij is een wilde man van de vlakte en het
bosch, die huist met den wolf, de ratelslang, den
bison en den eland. Als de wilde dieren vluchten, volgt
de wilde man. De hellingen van de Alleghanies waarop
hij nog slechts zeventig jaar geleden den eland jaagde
en de blanke vrouw scalpeerde, zullen zijn oorlogskreet
niet meer hooren, zijn oorlogsdans niet meer zien, zijn
scalpeermes niet meer voelen. In het land van het westen is hij nog slechts een figuur in het landschap.
Van den Missouri tot den Colorado is hij nog meester
van alle opene vlakten: de forten die de bleeke gezichten gebouwd hebben om hunne wegen naar San Francisco te beschermen, gelijk de turksche blokhuizen langs
de syrische reiswegen, dienen rooral om hem te waarschuwen dat de blanken zeer machtig zijn. De roode
mannen vinden het hard den tomahawk neder te leggen ,
en de schoffel op te nemen; slechts eenige duizenden
hebben dat gedaan, eenige honderden slechts hebben
van de blanken geleerd jenever en bittertjes te drinken,
te wonen in huizen, den grond om te graven, en de
jacht, den oorlogsdans en den Dikken Vader te vergeten.
De gele man, in het algemeen een Chinees, dikwijls
een Maleier, somtijds een Dayakker, is uit Azie en
den Indischen Archipel naar de Staten van de Stille
zee gelokt door de groote vraag naar arbeid: elke soort
van werk is hem welkom. Van het graven in de mijn
tot het bakken van pannekoeken en het strijken van
een overhemd is alles hem welkom, als er slechts dollars aan te verdienen zijn. Van dat gele volk zijn er
nu zestig duizend in Californie, Utah en Montana: zij
komen en gaan, maar er komen meer dan er gaan. Tot
heden is die menigte niet gevaarlijk, en zeer nuttig.
Hop Chang houdt een waschliuis, Chi Hi gaat uit koken ,
en Cum Tsing is keukenmeid, werkmeid, kamenicr en
linnenmeid in een persoon. Zij staan niemand in den
weg, en arbeiden voor een korst brood, dragen de
kalkbak als Mike weg geloopen is naar de goudgraverijen, en schrobben de vloer als Biddy den een of anderen schooier tot den gelukkigsten man heeft gemaakt.
Buigzaam en geduldig zijn die gele mannen , ofschoon
ver van sterk, geschikt voor allerlei werk, maar zij
geven de voorkeur aan vrouwewerk boven manswerk:
zij zijn verheugd als zij aangenomen worden om de
wasch te beredderen, kleine kinderen op te passen , of
gasten te bedienen. Zij zijn uitmuntende tafelbedienden en
kamermeisjes. Loe Sing, een klein ventje met een langen
staart, wascht uwe overhemden, stijft en strijkt hen
zeer netjes, maar gij kunt hem niet overtuigen dat hij
niet op de manchetten en het borststuk mag spuwen ,
want op het linnen te spuwen is in zijn oog het zelfde
als het met waterdruppels te besprenkelen, en hij is
zoo overtuigd dat dit het zelfde is, en dat het u niet
kan schelen hoe het gedaan wordt als uw linnen maar
helder wordt, dat hij van die gewoonte niet is af te

brengen al pakt gij hem bij zijn staart, en wrijft zijn
spitsen dunnen neus op het heete strijkijzer. Thans zijn
die gele mannen zestig duizend in getal, maar binnen
weinige jaren zullen zij zes honderd duizend man sterk
zijn. Dan zullen zij vragen om stemgerechtigden te worden. Zij zullen dan een partij vormen, in sommige districten zullen zij de meerderheid vormen, rechters kiezen, de jury vormen, de wet uitleggen. Die gele mannen
zijn boeddhisten, die in polygamie leven als zij kunnen , en
kindermoord bedrijven. Zoo zeker als het volgende jaar
zal komen als het tegenwoordige uit is , zoo zeker zal
ook een groote maatschappij van Aziaten eens wonen
op de amerikaansche kusten van de Stille zee. Een
boeddhistische kerk, een overbuur van de boeddhistische
kerken in China en op Ceylon, zal opgericht worden in
Californie , Oregon en Nevada. En bovendien, een strijd
om arbeid zal daar ontstaan tusschen de rassen die van
rundvleesch en de rassen die van rijst leven, een van
die oorlogen waarin de overwinning niet noodzakelijk
aan den kant van den sterkste is.
De blanke man, de zwarte man, de roode man, de
gele man, elk volgt nog heden zijn eigen gewoonten en
zeden, elk vertoont nog zijn eigen aard, elk eerbiedigt
nog zijn eigen geweten — zeden die zeer van elkander
verschillen, een aard die grootelijks onderscheiden is
van anderen, een geweten dat zeer vijandig is ten opzichte van andere gewetens. Onder welke omstandigheden zullen die vier rassen ineen smelten tot een enkele
natie?
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Hufeland noemde de zindelijkheid den grondslag der
gezondheid, en dat was zeker geen overdrijving. Het
nut van de zindelijkheid wordt toegestcmd door ieder
die weet welk een gewichtige physio]ogische rol de huid
speelt, en welke gevaren de gezondheid bedreigen als
de zindelijkheid wordt veronachtzaamd.
De huid van den mensch is niet slechts een gevoelige oppervlakte, een gevoelend vlies, dat cle tastindrukken, de indrukken van temperatuur, enz. opneemt, en
die indrukken overbrengt aan de hersenen, maar zij is
ook een zeer werkzaam afscheidings- en uitscheidingsorgaan. In de eerste plaats scheidt zij de opperhuid af,
een soort van bewerktuigd vernis uit verscheidene lagen
van cellen bestaande, die een vliesje vormen met een
ontelbaar getal kleine openingen, bestemd om doortocht
te geven aan de vaste, vloeibare en gasvormige afscheidingen of secreties van de huid. De onderste laag van
die cellen bevat een kleurstof die in kleur verschilt naar
de rassen, de individuen, en zelfs de deelen van het
lichaam. De middenste laag is week, en voegt zich naar
de ontelbare oneffenheden of tepeltjes van de huid. De
bovenste laag bestaat uit dunne platte cellen die samen

een soort van hoornachtig vlies vormen: dit is de eigenlijke opperhuid.
De huid, zeiden wij, is een afscheidingsorgaan, afscheidende uit het bloed of vormende met de stoffen
die zij daaraan toevoert, proclucten waarvan sommigen
eenvoudig bestemd zijn om verwijderd te worden, en
anderen om een anatomische of physiologische rol te vervullen. In de huid vindt men een ontzaglijk getal kleine
kliertjes die in buigzame buisjes eindigen, welke zich
op de oppervlakte van de opperhuid openen, en daarop
het vocht verspreiden 't welk wij zweet noemen; andere
kliertjes leveren een vettige stof die de opperhuid en de
haren van de huid zacht maakt en zacht houdt, en belet dat de opperhuid afschilfert, of cle haren bij de geringste aanraking breken; nog andere kliertjes die de
haren afscheiden, en haarbolletjes geheeten worden; en
eindelijk de organen die onophoudelijk de onderste lagen
der opperhuid vernieuwen, naarmate cle oppervlakkige
lagen van zelf afvallen, of door afslijting verloren gaan.
Deze eenvoudige anatomische schets van de huid is
reeds voldoende om het belang in te zien van de huid
als een toestel tot zuivering van het bloed, en tevens
als een klep om zekere producten door te laten, die
schadelijk en zelfs gevaarlijk konden worden voor de gezondheid , en die daarom verwijderd moeten worden. De
zindelijkheid houdt die veiligheidsklep in werking, en
clat is de belangrijke rol die zij in de geregelde werking van onze lichamelijke machine speelt. Die belangrijkheid blijkt uit de cijfers die de aanzienlijke hoeveelheid vocht aangeven, welke in vloeibaren of dampvormigen
toestand alle dagen door dezen weg het lichaam verlaat.
De huid die schijnbaar droog is, dat is geen zweet of
vochtigheid vertoont, scheidt toch bij een volwassen
mensch ongeveer een kilogram vocht af in de vier en
twintig uur, dat is de dubbele hoeveelheid van den
waterdamp die in den zellden tijd door de ademhaling
het lichaam verlaat. Die waterdamp neemt slechts gasachtige proclucten mede; het echte zweet echter, 't welk
zich daarbij voegt, en op cle huid druppeltjes vormt als
het zeer heet is, of ten gevolge van hevige en langdudurige krachtsinspanningen, sleept met het water verschillende stoffen mede, vooral zouten die er in een
verhouding van een half tot twee ten honderd in aanwezig zijn, en die een korst op cle huid vormen als het
water verdampt. Die afscheiding van water houdt de
normale verhouding van het water in stand, 't welk
ons organismus noodig heeft, een verhouding die bijna
onveranderlijk moet blijven, niettegenstaande de groote
hoeveelheden vocht die wij door het drinken in ons lichaam
brengen.
Yerder is de huid een ademhalingsorgaan, een orgaan
't welk de ademhaling door de longen ondersteunt. Gelijk
de longen neemt ook de huid zuurstof uit de lucht, en
geeft er stikstof en koolzuur aan terug, en werkt dus
mede aan de verlevendiging van het bloed, zonder welk

proces er geen gezondheid mogelijk is. Er zijn zelfs
dieren, zooals Milne Edwards heeft aangetoond, bij welke
die ademhaling door cle huid noodzakelijker schijnt te
zijn dan die door de longen. Als men een dier geheel
met een ondoordringbaar vernis bestrijkt, vertoont het
weldra verschijnselen die klaarblijkelijk een gevolg zijn
van verstikking, een gevolg van een gebrekkige uitademing van koolzuurgas door het huidweefsel. De proeven
van Fourcault vooral hebben dit bewezen. De onzindelijkheid nu vormt zulk een vernis op de huid, zij bedekt de huid met een laag bestaande uit de vaste stoffen
van het zweet, schilfertjes van de opperhuid, kleurstof,
en het stof dat door de aanraking van de kleeren, en,
op onbedekte plaatsen, uit de omringencle lucht op de
huid geraakt. De vette smerige stof die door de huid
wordt afgescheiden, lijmt al die stoffen aan elkander,
en doet hen op de huid vastkleven, en zoo vormt er
zich een vlies van vuil dat de huid bedekt, en de duizende kleine openingen verstopt, die tot de ademhaling
der huid dienen: daardoor aanleiding tot het ontstaan
van verschillende ongesteldheden, huidziekten; daardoor
cle noodzakelijkheid voor andere organen om meer werk
te doen; daardoor een gestoorde harmonie , en ten gevolge
daarvan een gestoorde gezondheid. Wij zouden hier nu
ook moeten spreken over de hulpmiddelen die een goed
werkende huid verschaft aan de natuur, en aan clen
geneeskundige in het behandelen van zieken, en die
ontbreken als de huid voortdurend onzindelijk wordt
gehouden, doch zullen dit niet doen, daar wij ons hier
slechts bepalen tot een beschouwing van de huid uit
een hygienisch oogpunt.
Er is geen lichaarnsdeel 't welk meer zorg en oppassing vereischt dan de huid. Wij hebben haar altijd voor
oogen, en het is gemakkelijk te zien als zij in slechten
staat is. Om de huid gezond te houden, hebben wij
niets anders noodig als i4een beetje water en een weinig goeden wil," zooals Max Simon zegt. Water is er
overal en voor iedereen te krijgen: zou de goede wil
om gezond te zijn, en zorg te dragen voor zijn gezondheid en zijn waardigheid tevens, ontbreken ? Helaas,
ja, veel te dikwijls. "Het zij mij geoorloofd," zegt
Hufeland in zijn Kunst om het menschelijke
leven te verlengen, "op een inconsequence opmerkzaam te maken, die overigens niet de eenige in haar
soort is. De domste mensch heeft de innige overtuiging
dat het onderhoud van de huid noodzakelijk is voor de
gezondheid van het dier. De stalknecht laat alles staan
om zijn paard te roskammen, te poetsen en te wasschen ,
en als het clier ziek wordt, komt hij terstond op het
denkbeeld of de zorgen voor de zindelijkheid ook verwaarloosd zijn. Maar dit denkbeeld komt nooit in hem
op als het zijn eigen persoon of zijn kind betreft. Als
zijn kind een zwak en ziekelijk gestel heeft, als het
vermagert en uitteert, alien gevolgen van onzindelijkheid, zal men eerder denken aan betooverd zijn of aan
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een dergelijke absurditeit, dan aan de ware oorzaak,
namelijk het volkomen gebrek aan onderhoud van de
huid. Als wij zoo helderziend zijn voor de dieren, waarom
zijn wij het ook niet als het ons zelven betreffc?" Dat
is goed en waar gezegd, maar hoe inconsequent is de
mensch niet als het zijn gezondheid betreft, ofschoon
hij gewoon is haar den grootsten schat te noemen? Het
schijnt wel alsof men meent zijn gezondheid genoeg beveiligd te hebben, als men er maar met respect over
spreekt. De zieke zelfs vergeet of miskent spoedig de
waarschuwingen die een ziekte hem geeft, en er is geen
mensch die niet de bestrafBng verdient, die de Jicht
eens gaf aan Franklin: "Ik ken u wel, gij paait mij
met mooie beloften, maar na eenige weken gezond geweest te zijn, gaat gij weer uw ouden gang, en uw
fraaie beloften worden vergeten zooals men de vormen
der wolken van het vorige jaar vergeet." Dit komt
door dat de mensch zoo gemakkelijk zijn ware belangen
veronachtzaamt, door dat de gezondheid iets bovennatuurlijks is, dat slechts gevoeld wordt door de spijt
van het te missen; doordat men altijd hoopt bij de
uitzonderingen te behooren ; doordat.... ja, door allerlei
dingen. Maar hoe ook te verklaren, het is een feit dat
de onzindelijkheid voor de volken een oorzaak is van
physische verlaging, die des te schadelijker is daar men
er niet op let.
Als men deuren en vensters van een vertrek sluit,
zoo dicht dat er geen lucht door kan, en men ademt
in die afgeslotene ruimte, dan veigiftigt men eindelijk
zich zelven, en dit zelfde doet men als men de onzindelijkheid de ontelbare porien van de huid laat sluiten.
Men moet geneeskundige wezen om te weten hoe onbegrijpelijk vuil vele menschen zijn, om te begrijpen tot
hoever de verwaarloozing van de zindelijkheid der huid
zich soms uitstrekt. De onzindelijkheid is ongetwijfeld
in het eene land, bij het eene ras, bij sommige menschen grooter dan in het andere land, bij een ander ras,
en bij andere menschen, maar zeker is het dat er in
ons land ten minste duizenden zijn, die zoo vuil zijn,
dat zij zeker sedert hun geboorte nooit eens geheel gewasschen zijn. Van de betrekkelijk weinigen die nu en
dan een bad nemen, en hun huid volkomen reinigen,
spreken wij hier natuurlijk niet, maar behalve dezen
bepalen de Nederlanders zich tot het eenmaal daags wasschen van het aangezicht, den hals en den nek tot de
schouders, van de handen tot de polsen, en eenmaal in
de week van de voeten tot de enkels: al het overige
van hun lichaam, rug, borst, buik, armen en beenen,
komt nooit met water in aanraking. En dezen zijn nog
volstrekt niet de vuilsten, integendeel; er zijn er die
soms in geen week hun gelaat en handen wasschen, in
geen maand hun hals en nek , in geen halfjaar hun voeten.
En dat dit geen overdrijving is, zal elk geneeskundige
die gedeelten van de huid van menschen te zien krijgt,
die gewoonlijk onder de kleederen verborgen zijn, mij
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toestemmen. Ik ken een stad van 30 000 zielen waarin
zeker geen 1000 menschen zijn die over een badkuip in
hun eigen huis kunnen beschikken , en waar dus ten minste
29 000 zijn, die, als zij een bad willen nemen, gebruik
moeten maken van het badhuis 't welk daar is opgericht. In dat badhuis worden dooreengenomen jaarlijks
genomen 3000 baden; stel dat er 10 baden per jaar
komen op een persoon, dan zijn er gemiddeld 300
menschcn in die stad die zich om de 5 weken eens goed
reinigen, maar ook 28700 die zich bepalen tot de gebrekkige en onvoldoende reiniging van gelaat, handen
en voeten, die wij boven hebben gemeld.
Als de zindelijkheid, die kuischheid des lichaams zooals Baco haar heeft genoemd, een individueele deugd
is, zij is ook een maatschappelijke deugd. Elk mensch
immers is het middenpunt van een kring van lichaamsuitwasemingen, die des te grooter wordt hoe onzindelijker, en des te kleiner hoe zindelijker hij is. Men zorgt
dus ook voor de gezondheid van zijn medemenschen,
door te zorgen voor zijn eigen gezondheid. En behalve
de nadeelige gevolgen van de onzindelijkheid uit een physisch oogpunt, heeft zij ook nog een nadeel van een
zedelijken aard. Als de zindelijkheid een voorwaarde der
gezondheid is voor den mensch, zij is ook voor hem een
voorwaarde van waardigheid. De band die ziel en lichaam
verbindt, is zeer kort, zooals Montaigne te recht opmerkt, en men kan aan de eene niet raken, zonder dat
het andere het gevoelt. Zorg dragen voor zijn lichaam,
een zorg even ver verwijderd van een walgelijke vuiligheid als van een vernederende vergoding, is tevens een
hulde aan de waardigheid van de menschelijke natuur,
en een verheffing van de ziel in haar eigen oogen, door
het ontzag dat men toont te bezitten voor haar lichamelijk omhulsel. Van de zindelijkheid mag men zeggen
wat Francis de Sales zei van de gewoonte van vroeg
opstaan: "zij bewaart de gezondheid en de heiligheid
tevens." Zij is ten minste in zekere mate de bewaakster van
de zuiverheid der zeden. Zij conserveert de schoonheid als
die bestaat, en kan haar bijna vervangen als zij ontbreekt."
Doch het wordt tijd deze algemeene beschouwingen
te staken, die niet anders ten doel hadden als den lezer
het belang te doen inzien van hetgeen volgt.
(Wordt vervolgd.)

EENS ENGELSCHMAN'S

OORDEEL OVER AMERIKA.

Hepworth Dixon zegt in zijn werk getiteld New
America : wie Amerika, wie Uncle Sams estate, zooals de
Amerikanen hun land noemen, wil leeren kennen, beklimme de hellingen op de rivieroevers van New York
tot Toledo; zakke den Mississippi af van Toledo tot
St. Louis; doorkruise de prairien van St. Louis tot Virginia Dale; trekke door de sierras van Virginia Dale
tot het groote Zoutmeer; reize over de Wasatchketen ,
door de Bitter-creek County en de vlakten van Salt Lake
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City, tot Omaha: zakke den Missouri af van zijn middenloop tot zijn mond; ga dwars over de hoogvlakten
van Indiana en Ohio, en door de bergpassen van Pennsylvania ; dringe door de bosschen, volge de stroomen ,
en bezoeke de steden van Virginia, doorwandele de straten van Washington, vermenge zich met de wandelaars
in de tuinen van het Witte Huis en onder den koepel
van het Capitool — en hij zal in dagelijksche aanraking
komen met de nieuwste vormen van het leven, met een
wereld in de eerste tijdperken van haar groei, met een
maatschappij jong in genie, in ondernemingsgeest, in
deugd, maar waarschijnlijk zal niets hem zoo zeer treffen als de grootte, de uitgestrektheid van wat het volk
noemt Uncle Sam's estate.
"Sir," zei een landbouwer uit Minnesota tot den heer
Hepworth Dixon, "dit land heeft maar een gebrek: het
is te groot," en dat zelfde heb ik, zegt die schrijver,

Gedurende clen burgeroorlog, toen de zaak van de
Trent hangende was tusschen cle beide hoofdtakken van
het engelsche ras — een broedertwist waarin eenig recht
en een weinig onrecht aan beicle zijden was — gaf een
uitgever te New York een kaart van de Vereenigde Staten en Territorien uit, een kaart van cle Atlantische tot
de Stille zee, van de groote meren tot de golven van
Mexico en Californie, en op den rand van die kaart was
een schets van Engeland op de zelfde schaal. Misschien
was het niet het doel van den teekenaar onzen (engelschen) trots" te fnuiken, maar toch zagen wij er op het
papier heel klein uit. Grootte of ruimte is niet een van
de eigenschappen van de engelsche eilanden. In drie of
vier uren reizen wij van de eene zee tot de andere, van
Liverpool tot Hull, van de Severn tot de Teems; tusschen het ontbijt en het middagmaal leggen wij den weg
af van Londen tot York, van Manchester tot Norwich,
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telkens hooren zeggen door de ijzerfabrikanten van Pittsburgh , door cle tabaksplanters van Richmond, door de
katoenspinners van Worcester. Die klacht over de grootte
van het land is algemeen onder hen die mijnen, plantages, molens en landhoeven bezitten, en gaarne arbeidskrachten zouden hebben voor minder loon dan zij thans
moeten besteden. Er was een tijd waarin het zelfde gezegcl werd in Engeland door de boeren van Norfolk, de
spinners van Manchester, en de steenkoolgravers van
Newcastle. Wie gaarne veel arbeid hebben voor weinig
loon, klagen altijd over te groote uitgestrektheid van het
land. Maar of het den landman uit Minnesota, den mijnwerker uit Pennsylvania, den katoenspinner uit Massachusetts bevalt of niet, niemand kan het feit ontkennen
clat de eerste indruk dien het oog en de hersenen van
den reiziger in dit land krijgen, de ontzaglijke grootte
is van de Yereenigde Staten van Amerika.

van Oxford tot Penzance. Een gewone aarcligheid is het
te New York, te zeggen dat een Yankee te Londen zijn
logement na zonsondergang niet durft verlaten, uit vrees
van het land onder zijn voeten te verliezen, en in zee
te tuimelen.
De amerikaansche republiek bezit tusschen haar twee
zeegrenzen meer dan drie millioen vierkante mijlen land;
een vierde gedeelte van een millioen vierkante mijlen
water, zoowel zout als zoet; een bergketen als de Alpen,
een bergketen als de Pyreneen, een bergketen als de
Appennijnen; bosschen waarbij het Schwartzwald en de
Ardennen kinderspeelgoed zijn; rivieren die den Donau
en den Rijn overtreffen, zooals dezen de Mersey en de
Clyde te boven gaan.
Onder het kristallen dak in Hyde Park, toen de natien
in 1851 bijeen gekomen waren, en elk volk aanbracht
wat het best en zeldzaamst had, werd Amerika gedu-

rende vele weken van Mei en Juni vertegenwoordigd
door een groot artikel — een groote ledige ruimte. Een
arend spreidde zijn vleugels uit over een ledig rijk, terwijl de naburige staten, Belgie, Nederland, Pruissen
en Frankrijk, krioelden als bijen in een bijekorf. Sommigen glimlachten spottend om dien papieren vogel broedende in stilte boven een groote woestijn. Nooit evenwel

ben wij geen afstanden groot genoeg om een goed denkbeeld te geven van die grootte. Onze grootste afstand
is van Land's End tot Berwick — een afstand die nog
eenige mijlen korter is dan die van Washington tot
Lexington. Ons breedst dal is dat van den Teems, dat,
als het in een hoekje van de Sierra Madre lag, niet te
vinden zou zijn. De staat Oregon is grooter dan Enge-

kwam ik uit de naburige europeesche afdeelingen in die j
groote lichte ruimte, of ik gevoelde dat onze neven uit i
het westen, ofschoon het mag geweest zijn bij toeval,
toch daardoor een goed denkbeeld gaven van hun maagdelijk land: in Hyde Park zoowel als in hun land toonden zij dat zij ruimte genoeg, en zelfs over hadden.
Ja, de Republiek is een groot land. In Engeland heb-

land; Californie heeft ongeveer de grootte van Spanje;
Texas zou grooter zijn dan Frankrijk, als Frankrijk zich
had kunnen uitstrekken jitsqu'au B/rin. Als de Vereenigde Staten verdeeld werden in gelijke deelen, zouden
zij vormen twee en vijftig koningrijken zoo groot als
Engeland, en veertien keizerrijken zoo groot als Frankrijk. Zelfs geheel Europa is niet groot genoeg om ons

een denkbeeld te geven van de uitgestrektheid der Yereenigde Staten. Bij voorbeeld: van Eastport tot Brownsville is verder dan van Londen tot Tuat in de woestijn
Sahara; van Washington tot Astoria is verder dan van
Brussel tot Kars; van New York tot San Francisco is
verder dan van Parijs tot Bagdad.
Yerder, neem de lengte der rivieren tot maat. Een
stoomboot kan negentig mijlen ver den Teems op stoomen, tweehonderd mijlen de Seine op, vijfhonderd en
vijftig mijlen den Rijn op. In Amerika zou de Teems
een beekje, de Seine een beek, de Rijn een riviertje
zijn, dat zich weldra in een grooteren stroom zou verliezen. Sommigen van die groote rivieren, zooals de Kansas en de Platte, die door grenzelooze vlakten vloeien,
zijn nergens diep genoeg voor stoombooten, ofschoon zij
soms mijlen breed zijn, en toch is de vaarbare lengte
van velen werkelijk wonderbaar. De Mississippi is vijfmaal langer dan de Rijn; de Missouri is driemaal langer dan de Donau; de Columbia is viermaal langer dan
de Schelde. Yan de zee tot fort Snelling wordt de Mississippi door stoombooten geploegd, een afstand van
tweeduizend eenhonderd en een en dertig mijlen, en toch
is zij slechts een rivier van den tweeden rang in Amerika.
Als wij een kaart van Amerika bezien, zien wij in
het noorden een groep van meren. Het begrip dat een
Engelschman van een meer heeft, is hem geworden door
de meren Coniston, Killarney, Lomond, Leman, en het
meer Garda. Doch die waterplassen zijn niet te vergelijken met het meer Huron en het Bovenmeer, nauwelijks met de meren Erie en Ontario. Coniston, Killarney, Lomond, Leman en Garda bijeen gebracht, zouden
geen tiende gedeelte bedekken van de oppervlakte die
door het kleinste van de vijf amerikaansche meren wordt
ingenomen. Al het water van de zwitsersche, italiaansche, engelsche, iersche, schotsche en duitsche meren
samen, kon worden gegoten in het meer Michigan zonder dat men zou kunnen merken dat het daardoor voller werd. Geheel Yorkshire zou in het meer Erie kunnen
verzinken, zonder dat er iets van zichtbaar bleef. Het
meer Ontario bedekt zooveel land als waaruit men twee
hertogdommen zoo groot als Sleeswijk en Holstein zou
kunnen vormen. Geheel Denemarken kon overspoeld worden door de golven van het meer Huron. Onderscheidenen van de kleinere amerikaansche meren zouden elders
binnenzeeen geheeten worden: het Zoutmeer in Utah
heeft een oppervlakte van tweeduizend vierkante mijlen,
terwijl het meer van Geneve slechts driehonderd en dertig heeft, dat van Como slechts negentig, en dat van
Killarney slechts acht. Een koningrijk als Saksen, een
vorstendom als Parma, een hertogdom als Coburg op
een hoop geworpen in het Bovenmeer, zouden een eiland
daarin vormen 't welk zijn schoonheid verhoogde, maar
zou er niet meer in 't oog vallen dan een van die kleine
groene eilandjes die Loch Lomond versieren.
Bergmassa's worden door sommigen niet beschouwd

als de meest in 't oog vallende deelen van het amerikaansche landschap: echter zijn er bergen en bergketenen in dit land, die alle vergelijkingen trotseeren met
zulke onbeteekenende bergketens als de Pyreneen, de
Appennijnen en de savooische Alpen. De Alleghanies, in
hoogte afwisselende tusschen Helvellijn en Pilatus, loopen door een district gelijk in lengte aan al het land
gelegen tusschen Oostende en Jaroslaw. De Wasatchketen, ofschoon zijn naam nauwelijks in Europa bekend
is, is breeder en grooter dan de Alpenketen. De Sierra
Madre, gewoonlijk het Rotsgebergte, the Rocky Mountains , geheeten, in hoogte afwisselend tusschen een weinig beneden Snowdon, en een weinig boven den Mont
Blanc, strekt zich uit van Mexico, door de republiek,
tot in Britsch Amerika, een afstand bijna gelijk als die
van Londen tot Delhi.
Behalve alle rivieren en meren beslaan de Yereenigde
Staten een oppervlakte van ongeveer 1 926 000 000
acres 1 bijna alien productief land: bosschen, weiden,
laagland, alluviale gronden, alien gelegen in de gematigde luchtstreek, gezond van klimaat, rijk in hout, in
steenkool, in aardolie, in ijzer, een oppervlakte groot
genoeg om aan elk hoofd van vijf millioen familien een
stuk gronds te geven van driehonderd en acht en vijftig
acres groot.
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(Vervolg van bladz. 268 )

Uit al het hier gezegde blijkt ten duidelijkste dat
wij een volstrekte vrijheid van handelen noch naar de
wetten van het denken, noch naar de behoeften van
ons geweten kunnen aannemen. Onze handelingen staan
altijd noodwendig onder den invloed niet slechts van
uitwendige prikkels, en van voorstellingen die onze opvoeding, onze omgeving en onze tijd ons geven, maar
ook evenzeer onder dien van ons eigen zedelijk oordeel,
onze denkbeelden en beginsels, onder den invloed van
het onbepaalde iets 't welk zich van de geheele overige
wereld onderscheidt als het eigene ik.
Op dit standpunt moeten wij toegeven dat aan geen
mensch zijne daden onvoorwaardelijk en ten voile toegerekend kunnen worden. De zedelijke ontwikkeling der
eeuwen komt ten voordeele van elk individu, en omgekeerd heeft Oettingen gelijk, als hij zegt dat de samenhang waarin elk individu staat met zijn tijd en zijn
omgeving, iets voortbrengt 't welk men een gemeenschappelijke, van geslacht tot geslacht zich voortplantende, schuld zou kunnen noemen. Maar ook moeten
wij verklaren dat de gemeenschap in goed en kwaad de
individueele verantwoordelijkheid geenszins opheft, want
het zedelijke bewustzijn bestaat bij ieder mensch, en
' Een acre is 4047 vierkante meter.
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zijn zedelijke reactie tegen uitwendige prikkels en voorstellingen bestaat eveneens.
Wie in spijt van dit alles beweert dat de onvoorwaardelijke vrijheid van den menschelijken wil te vereenigen is met de zedelijke waarde van onze handelingen , dien herinneren wij dat Schelling de idee van zulk
een equilibristische vrijheid "de pest van alle moraal
en te gelijk het bankroet van het verstand" heeft genoemd. Zeker, hij die elke handeling van den mensch
laat ontstaan als een nieuwe schepping uit het niet, hij
die ontkent dat elke handeling een gevolg is van hetgeen vroeger in het leven is voorgevallen, moet gevolgelijk ook beweren dat de verstokte misdadiger even
gemakkelijk deugdzaam kan handelen als de man in
wiens binnenste, na zwaren strijd, het betere de overwinning heeft behaald , en duurzaam heerschappij voert.
Maar waartoe dan zielestrijd, waartoe dan alle opvoeding , als elk oogenblik den mensch de volstrekte vrijheid om zoo of zoo te handelen terug geeft? De opvoeding is dan slechts een schermen in de lucht, vergeefsche moeite, anders niet. Maar dan moeten wij de
menschen ook naar een geheel anderen maatstaf beoordeelen. Wij houden het tot heden voor de hoogste
zedelijke lofspraak, als anderen van ons beweren, dat
zij zeker weten dat wij in een gegeven geval zoo of
zoo zullen handelen; als zij daardoor zeggen dat zij ons
houden voor een man van karakter, dat is voor een
mensch met een vaste bepaalde richting van wil. Als
wij de vrijheid van keus als het hoogste beschouwen ,
kunnen wij een karakter zoo niet prijzen. Wij moeten
dan menschen wier wil elken dag, elk oogenblik verandert , even hoog stellen. En toch zijn wij — gelijk
wij reeds opmerkten — genegen om aan te nemen dat
zulke menschen niet zoo wispelturig handelen, omdat
zij werkelijk vrij zijn, maar omdat zij de slaven zijn van
hun dagelijks wisselende begeerten, lusten en driften,
omdat het zedelijke oordeel 't welk standvastigheid geeft,
in hun binnenste geen heerschappij voert.
En tot dergelijke uitkomsten leidt deze gedachtenreeks ten opzichte van de geschiedenis. De geestelijke
en zedelijke strijd der eeuwen zou hopeloos zijn en
zonder uitkomsten, als wij niet geloofden dat hij noodzakelijk gevolgen moet hebben; als wij niet aannamen
dat een zedelijke wereldorde elke enkele verbetering van
onze zeden en wetten, elke loutering van onze godsdienstige denkbeelden noodig heeft, en gebruikt om
daaruit verdere ontwikkeling te doen ontstaan; als wij
niet hoopten dat het haar doel is den mensch in elke
volgende eeuw in een omgeving te plaatsen, die hem
noodzakelijk tot hoogere trappen van zedelijke ontwikkeling voert. De gebeurtenissen der eeuwen, die als
stevige dijken den stroom der lage en slechte beweegredenen in zijn bed houden, zouden onnoodig en overtollig zijn, als de mensch de gaaf bezat om volkomen
willekeurig te handelen, als de mensch absoluut vrij
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was. De geschiedenis van het menschdom zou dan, om
de woorden van Lotze te gebruiken, niets zijn als een
duivelsche spotternij.
Voor ons daarentegen, die alle menschelijke handelingen beschouwen als beheerscht door het verledene,
door het werken en strijden van onze voorvaderen,
wordt de geschiedenis tot de opvoedster van het menschelijke geslacht; met eerbied bespeuren wij het doel
van de goddelijke wereldorde; de standvastigheid van
zekere moraal-statistische uitkomsten erkennen wij als
een schrede voorwaarts. Wij stellen die standvastigheid
hooger dan de bonte afwisseling. Wij worden genoopt
in haar te zien de zegepraal van de hoogere, tot karaktervorming voerende beschaving, over de wisselende
luimen en neigingen van ruwe natuurvolken, de zegepraal van de zedelijke wilsbepaling over de afwisselende
zinnelijke prikkels, de zegepraal van den geest over
de stof.
DE
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De ooievaar, Ciconia alba, is ongetwijfeld een
der meest bekende vogels der geheele aarde. Hij is zoo
wel in Afrika als in Europa en Azie bijna overal verspreid. De ooievaar is een der grootste landverhuizers
van de geheele klasse der vogels; hij trekt heen en
weer tusschen het zuiden van Zweden en de keerkringstreken van Afrika, ja, hij dwaalt zelfs tot de Kaap
de G-oede Hoop. Hij wordt in het westen tot Sevilla,
in het oosten tot in China aangetroffen, en wordt overal
gaarne gezien. In Maart en somtijds in Pebruari komt
hij reeds weder in ons land terug, om te broeden en
tot het najaar te blijven. Waarschijnlijk trekken de
ooievaars als vele andere trekvogels in groote troepen,
die zich, na de Middellandsche zee te zijn overgetrokken, in enkele paren oplossen. Bij ons evenwel ziet men
zelden de ooievaars anders als bij tweeen. In bergachtige streken ziet men dezen vogel niet, doch in ons
vlak land des te meer, alsmede in Oost-Friesland, Sleeswijk, Neder-Saksen, Denemarken enz. In het overal
bebouwde Engeland, waar reeds lang alle moerassen
droog gelegd, en de loop zelfs der kleinste rivieren geregeld is, ziet men geen enkelen ooievaar meer, hoewel
hij er voorheen niet zelden voorkwam. Daar de ooievaar
in Europa overal beschermd of ten minste niet uit moedwil vervolgd wordt, is hij zeer vertrouwelijk geworden,
nadert niet slechts zonder de minste vrees de woningen
van den mensch, maar nestelt zelfs vele generation
aaneen op een schoorsteen of geveltop , dien men door
een oud wagenwiel of iets dergelijks tot een nest van
een ooievaar geschikt heeft gemaakt.
De ooievaar vliegt snel en zonder merkbare inspanning. Zijn gang is statig en deftig. De lange pooten
stellen hem in staat, ver in het water te waden, en
zijn gewoon voedsel, kikvorschen, watersalamanders,
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visschen, enz. te vangen. Hij is niet slechts vraatzuchtig, maar heeft bovendien nog de neiging tot nutteloos
moorden; hij bezit geenszins het goedaardige en argelooze karakter dat het volk hem volgens overoude begrippen toeschrijft. Men weet dat hij de zwakken van
zijne eigene soort somtijds zonder aanleiding aantast, en
door snavelhouwen doodt; de jongen van zijn buurman
doodt hij als hij er gelegenheid toe ziet, en door plagen kan hij er zelfs toe gebracht worden om den mensch
aan te vallen, en hem wraakzuchtig te vervolgen. Overigens vergenoegt hij zich niet met visschen en andere
waterdieren, maar eet ook slangen , veldmuizen, mollen,
die hij beloert als zij een molshoop opwerpen, en verslindt alle nestvogels en zelfs de broedende wijfjes der
kleine zangvogels die hij gedurende zijne strooptochten
door velden en akkers aantreft.,
Met zijn wijfje leeft de ooievaar in strenge monogamie, en vele waarnemers beweren dat zulk een echt
het geheele leven lang duurt. Terstond na hunne terugkomst in de lente nemen zij weder het oude nest in
bezit, en herstellen het waar het door wind en weer
geleden mag hebben. Door zulks gedurende vele jaren
aan een te herhalen, wordt het nest zeer groot, somtijds zelfs een paar meters hoog, en vormt niet zelden
eene uitmuntende gelegenheid voor musschen om hunne
nesten in de wanden van het ooievaarsnest te maken.
In het midden daarvan bevindt zich een diepe, met
hooi, stroo, haar, vederen en dergelijke dingen gevoerde
kuil, waarin de 4 of 5 witte, ongevlekte eieren gelegd
worden, die eene bebroeding van vier weken vereischen
om uit te komen. Het mannetje broedt niet mede, maar
is onvermoeid in het aandragen van voedsel, dat hij in
zijnen wijden, uitzetbaren keelzak opzamelt. Hij wordt
door de jongen met eene soort van gepiep ontvangen,
de eenige toon dien de ooievaar met zijne ademhalingswerktuigen kan voortbrengen, en dat nog wel slechts
in zijne jeugd; volwassen zijnde, wordt hij stom, en
drukt zijne gewaarwordingen slechts door klepperen met
den snavel uit.
Dat de ooievaar zonder veel moeite te temmen, en
met eenige zorg zeer lang, men zegt wel 20 jaar, in
het leven te houden is, schijnt eene bekende zaak te
zijn. Niettegenstaande het ongerief dat hij door zijne
uitwerpselen op het dak, waarop hij nestelt, verwekt ,
ziet men den ooievaar overal gaarne, en maakt hem
nog hier en daar tot een voorwerp van bijgeloof. Volken
van zeer verschillenden aard en afkomst bezitten die
vooringenomenheid met dezen vogel. Heilebart, adebar, heilever, jerrebarre, alien woorden die
"gelukbrenger" of "heildrager" beteekenen, noemen hem
de volken van noordschen stam, Duitschers, Priezen,
Den en; Thiur el baraka, "zegen vogel," de Abessiniers; Deeving butte, "godsvogel," de Letten. Volgens Southey mogen in Spanje cle ooievaars overal op
de kerken nestelen, want hunne nesten worden voor
1871.
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heilig gehouden, en reeds Dillon verhaalt dat te Sevilla
nauwelijks een kerktoren zonder een ooievaarsnest is.
In het oosten, in Egypte, heeft men sedert oude tijden
den ooievaar beschermd, wijl hij eene menigte lastige
kruipende dieren vernielt, en, gelijk ook de proeven
door Lenz in Duitschland genomen, bewijzen, voor
slangengif ongevoelig is. Niebuhr verhaalt dat men te
Bagdad honderden ooievaars op de huizen en muren
ziet staan, en dat zij daar zeer tam en vertrouwelijk
zijn. Fryer vermeldt dat zij in groote troepen de ruinen
van Persepolis bewonen, en dat bijna elke nog staande
pilaar van die gedenkteekenen eener vroegere beschaving
tegenwoordig met een ooievaarsnest is gekroond. De
Turken en Arabieren heeten hem den pelgrim Loegloeg,
hadsji loegloeg, een naam die op zijne zwerftochten
doelt. Zij bewijzen hem de grootste opmerkzaamheid;
ten tijde van lady Montague liepen de ooievaars ongestoord rond aan het strand van den Bosphorus, en
zelfs in de straten van Konstantinopel. In het oude
Thessalie stond de doodstraf op het moedwillig dooden
van een ooievaar. Te Rome vervolgde het volk met
openlijken hoon zulke smullers die ooievaars gegeten
hadden ; eene nauwelijks begrijpelijke lief hebberij, want
het zeer taaie en zwarte vleesch van den ooievaar heeft
bovendien een zeer onaangenamen reuk.
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Er bestaat een groot vraagstuk dat in den laatsten
tijd met buitengewone warmte besproken is, en daardoor
een buitengewone belangstelling zoowel onder de geleerden als onder het publiek heeft opgewekt. Het zal dus
niet ongepast zijn ook hier eenige regels aan die questie
te wijden. Immers het is een vraagstuk welks oplossing
onze kennis van het leven der natuur een groote schrede
vooruit zal brengen; een vraagstuk dat in verband staat
met de gewone processen van het dagelijksche leven;
dat ingrijpt in den oorsprong van het leven; dat van
belang is voor den bierbrouwer en den broodbakker;
dat in betrekking staat tot het bewaren van spijzen
voor bederf, met het behandelen van wonden, met het
voorkomen en tegengaan van pest en cholera en dergelijke ziekten. En dat vraagstuk kan desniettemin gesteld
worden in weinig woorden: Moet alles wat leeft noodzakelijk ontstaan zijn uit levende wezens die eerder bestonden, of niet?
De geleerden die deze vraag behandelen, rangschikken
zich zelven in twee gelederen, met een diepe kloof
tusschen de twee terreinen waarop zij staan. De eene
partij zegt: levende wezens behoeven niet noodzakelijk
ontstaan te zijn uit of door eerder bestaanden die leven
of leefden, maar zij kunnen ontstaan uit nietlevende
stof in verband met de gewone natuurkrachten. De
andere partij zegt: levende wezens zijn onveranderlijk
afkomstig van levende wezens: in de natuur is slechts
36
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levende stof in staat niet levende stof te begiftigen met
de bijzondere eigenschappen die zij zelve bezit. Langen
tijd hebben die twee gelederen van strijders elkander
hardnekkig bevochten, vooral in de geleerde gezelschappen van Frankrijk, en thans schijnt het dat beide
partijen in dien toestand gekomen zijn, waarin elk de
voorkeur geeft aan onovertuigd te blijven.
Laat ons nu zien waarover eigenlijk getwist wordt.
Het is bekend dat de meeste bewerktuigde of organische
stoffen onder bepaalde physische invloeden zekere veranderingen of processen ondergaan, die algemeen bekend
zijn onder de namen van verrotting, bederf, ontleding,
gisting, enz, De stof valt uiteen, ontwikkelt kwalijkriekende gassen, en scheidt zich scheikundig in een
menigte organische of anorganische producten, en dat
noemt men verrotting, of, als de stof minder samengesteld is, loopt het proces ook eenvoudiger af, de
producten verschillen minder, en dan noemt men het
gisting.
In beide gevallen neemt men waar, in nauw verband
staande met het proces, het ontstaan, den groei en de
vermeerdering van levende organismen, hetzij tusschen
de deeltjes van de vochtige, ontleed wordende stof, of
op de oppervlakte daarvan, en in dit laatste geval vertoonen zij zich gewoonlijk als gewone schimmelplantjes.
Hoe wordt dit feit door de beide theorien verklaard?
Yolgens de eene zijn de moleculen van een verrottend
of gistend lichaam in een toestand van beweging, met
neiging om zich te scheiden in hun elementen of grondstoffen. De levende deeltjes die waargenomen worden,
zijn de resultaten van de gemeenschap van zekere nietlevende elementen, met de physische krachten waarmede
zij in betrekking staan. Er is dus een volkomen gelijkheid tusschen de kristallisatie en de schepping. Gelijk
in het eene geval zekere deeltjes of moleculen onder
zekere voorwaarden bepaalde kristalvormen aannemen,
nemen ook zekere moleculen onder andere bepaalde
voorwaarden het voorkomen en de eigenschappen van
leven aan.
Yolgens de andere theorie bestaat er een enkele oorzaak voor al die verschijnsels. Die oorzaak is de tegenwoordigheid van een levende stof. De organische elementen van een voor verrotting of gisting vatbaar
mengsel worden niet gescheiden door een inwendige
neiging van hun deeltjes om zich te bewegen, maar
door den invloed op hen van levende, groeiende en zich
vermeerderende organismen, die, door hun leven en
strijd voor het bestaan, die scheiding bewerken. De
levende dingen die men weet dat tegenwoordig zijn,
zijn de innerlijke oorzaken en niet de bijkomende gevolgen , en evenmin slechts middelen of tusschenwerkers
voor de ontleding van de stof.
Als wij het vraagstuk onderzoeken van het standpunt
der tweede theorie, moeten wij nasporen hoe de levende
organismen die gehouden worden voor de oorzaak van

de beweging, in betrekking gebracht worden met de
voor ontleding vatbare stoffen. De nauwe betrekking
tusschen de tegenwoordigheid van dampkringslucht en
het ontstaan van verrottingverschijnsels is standvastig
waargenomen, en wordt van beide zijden toegestemd.
Het is algemeen bekend en algemeen in gebruik, dat
het wegnemen of verwijderen van de lucht uit een voor
verrotting vatbare zelfstandigheid, een krachtig middel
is om haar voor verrotting te behoeden. De aanwezigheid van de lucht is een van de hoofdvoorwaarden der
voorstanders van de generatio spontanea, als noodzakelijk voor het ontstaan van levende wezens. Geen ander
gas kan in dit opzicht de dampkringslucht vervangen,
behalve zuurstof.
Yan welk element van de lucht hangt haar invloed
af op de verrotting en op het verschijnen van levende
vormen? De stikstof is het zeker niet, want onmiddellijke waarnemingen bewijzen dat zij de verrotting keert,
en noodlottig is voor levende wezens. Met meer waarschijnlijkheid is die invloed toe te schrijven aan de
zuurstof. Dit onderstelde Gay-Lussac, maar de ondervinding bewees weldra dat in vele gevallen de verrotting
geweerd werd als zuurstof onverhinderd met voor verrotting vatbare oplossingen in aanraking kon komen,
en toen de vooruitgang der scheikunde in staat stelde
om Gay-Lussac's proeven met grootere nauwkeurigheid
te herhalen, bevond men dat in gevallen waarin de
verrotting gekeerd werd door het uitdrijven van lucht,
er in de gassen bijna altijd zuurstof aanwezig was, in
plaats van onveranderlijk afwezig te zijn, zooals GayLussac meende. En volgens de laatste proeven van Dr.
Bastian kan de ontwikkeling van levende wezens gebeuren ofschoon alle lucht weg genomen is , zoover ten minste
als dit laatste mogelijk is.
Schwann besloot uit deze proeven dat het niet de
zuurstof is, ten minste niet de zuurstof van de lucht,
die de verrotting veroorzaakt, maar een beginsel dat
bevat is in gewone lucht, 't welk door warmte kan
vernietigd worden. Dit zelfde beginsel kan ook, volgens
Schroeder en Dusch, tegen gehouden worden door katoen. En volgens Pasteur en Lister kan dat zelfde beginsel gekeerd worden, door bochten gemaakt in een
dunne glazen buis die de lucht geleidt naar een voor
verrotting vatbare vloeistof.
Desniettemin mag men beweren dat deze uitkomsten niet
onveranderlijk door het doen van proeven verkregen worden. Bij zekere voor verrotting vatbare vloeistoffen en onder
zekere voorwaarden werd de verrotting niet gekeerd door
de bovengemelde middelen. In een geval waarbij de
lucht niet gegloeid of gecalcineerd, en niet gefiltreerd was,
ontstond er verrotting, en er verschenen organismen ;
en in een ander geval waarbij de lucht gegloeid was of
gefiltreerd, ontstond geen verrotting en geen organisatie.
Het eerste wat men dus te doen heeft, is te onderzoeken welke stoffen er behalve de gasachtige zelfstan-
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digheden in de dampkringslucht aanwezig zijn. Het is
bewezen dat er in de lucht zweven :
1. Kleine deeltjes van onbewerktuigde stoffen: chloornatrium, afkomstig uit de zee, is door de spectraalanalyse bewezen bijna standvastig aanwezig te zijn; en
kleine metaaldeeltjes zijn er bijna altijd in, vooral in
streken waar fabrieken zijn, waarin metalen bewerkt
worden.
2. Bewerktuigde stoffen, zooals zetmeelcellen en stukjes plantenweefsel, katoen- en woldraadjes vooral in
sommige streken, en vele dergelijke drooge bewerktuigde
stoffen.
3. Bewerktuigde stoffen afkomstig van dierlijke lichamen in groote hoeveelheid. Epitheliumcellen zijn herhaaldelijk in slecht geventileerde vertrekken gevonden.
Eiselt vond ettercellen in de lucht van een hospitaal
voor ooglijders; en bovendien wordt er bewerktuigde
stof afgegeven door de longen, want zwavelzuur wordt,
door er lucht uit de longen in te brengen, donkerder
van kleur, een oplossing van een mangaanzout ontkleurd, en zuiver water daardoor bedorven.
4. Bewerktuigde stoffen, sporen van zwammen, Fungi,
zijn door bijna alle waarnemers gevonden.
De aanwezigheid van bewerktuigde lichamen in gewone dampkringslucht is het eerst bewezen door Pasteur , en sedert dien tijd is het mikroskopische onderzoek
van de lucht op verschillende manieren door een menigte
waarnemers gedaan, en alien hebben er in gevonden
sporen of sporulen van bedektbloeiende planten, cryptogamen, en lichamen die leven bezaten.
Het feit dat er bewerktuigde lichamen in de lucht
zijn, wordt dan ook door niemand tegen gesproken. Wij
moeten dus nu zien in welk een betrekking zij staan
tot de ontwikkeling van levensvormen in voor verrotting
vatbare vloeistoffen. Maar in dit opzicht is er een zeer
groot verschil van meening. Pasteur, met de panspermatisten, beweert dat zij de bronnen zijn van alle
organisatie, en Pouchet, met de heterogenisten,
beweert dat zij niet in genoegzaam getal aanwezig, en
onvoldoende zijn om dat verschijnsel te verklaren.
De vraag: zijn de bewerktuigde wezens die waargenomen en beschreven zijn, voldoende om de menigte
van levende vormen te verklaren, die tijdens het proces
der verrotting zich vertoonen, is een vraag van het
hoogste gewicht. Zoo ja, dan moeten zij waargenomen
worden op of in de verrottende oplossing, en de wijze
waarop zij zich vermenigvuldigen moet duidelijk uitgemaakt kunnen worden. Desniettemin is het zeker dat
dit niet gesteld kan worden. Als men een organische
oplossing onderzoekt eer de verrotting begint, kan men,
zelfs met den krachtigsten mikroskoop, de eieren of
sporen van de toekomstige kleine organismen niet ontdekken. En dus blijft er niets anders over als het volgende dilemma: of de kiemen zijn onzichtbaar, of de
levende moleculen worden van zelf gevormd in de vloei-

stof. Wij moeten dus onderzoeken of er iets bestaat zoo
klein dat men daaruit bij analogie kan afleiden, dat
de kiemen van levende wezens zoo klein kunnen zijn,
dat zij door den mikroskoop niet zijn te ontdekken.
Dr. Beale geeft, naar de sterkste vergrooting, afbeeldingen van uiterst kleine massa's kiemstof die zich
tot volkomene Fungi ontwikkelen, en het is ver van
zeker dat die stofjes niet de bewijzen zijn van het bestaan van nog kleinere deeltjes van levende stof. Het
is zeker dwaas elk verder onderzoek te weren door te
zeggen: omdat de kiemen niet kunnen worden aangetoond , is het onderzoek afgeloopen, en de zaak is uit.
De heterogenisten hebben steeds gezegd: "Yertoon mij
een specimen van die schepsels, en ik zal hen aannemen, of anders zal ik verklaren dat zij niet bestaan."
Het oog alleen is niet de volstrekte, eenige getuige van
de oorzaak der verschijnselen. Zou 't wijsgeerig zijn te
verzekeren dat iemand veilig in een vergiftigde atmosfeer kan gaan, omdat hij niets nadeeligs in die lucht
kan zien, zelfs niet met het sterkste gezicht? Zou 't
verstandig zijn te besluiten, nadat men koepokstof in
een mensch had gebracht, dat er geen koepokken zullen
verschijnen omdat die stof niet in het bloed ontdekt
kan worden? Zou 't wijs zijn te beweren dat het onkruid 't welk zich in overvloed in onze tuinen vertoont,
uit zich zelf, spontaan, ontstaat, omdat wij niet gezien
hebben hoe de zaadkorreltjes door den wind in den tuin
zijn gewaaid?
De schijnbaar zuivere lucht die wij inademen, is vol
van kleine deeltjes die er in zweven. Men wil dat zij
door geen ander filtrum zijn te keeren als door een
laagje katoen. Zelfs schijnt het of het katoen daartoe
niet eens volkomen in staat is, want Pasteur heeft lang
geleden reeds be vonden, dat, als er eenige laagjes katoen op elkander gestapeld waren en er lucht door heen
geperst werd, er in die stapel stofjes uit de lucht gevonden werden, die door vele laagjes katoen heen
gegaan waren. En dus, wat het onmiddellijke onderzoek
van de lucht betreft, zoowel mikroskopisch als op andere
wijze, mogen wij besluiten dat er ten minste even veel
waarschijnlijkheid is ten gunste van de kiementheorie als
van de theorie der generatio spontanea of vrijwillige
voortbrenging.
Het is ten minste even gemakkelijk het bestaan te
begrijpen van kiemen zoo klein dat zij niet gezien kunnen worden, zelfs niet met het gewapende oog, als te
begrijpen is de onbewijsbare vereeniging van gewone
stof en gewone krachten om een levend wezen voort te
brengen, 't welk, als het voortgebracht is, de wetten
van beiden niet gehoorzaamt. Echter heeft men twee
tegenwerpingen tegen de kiementheorie die van groot belang zijn. De eerste is deze: de sporen of kiemen van
bepaalde zwammen, Fungi, hebben een bepaalden vorm;
zij zijn niet oneindig klein; en echter ontstaan deze
zwammen als het volstrekt zeker is dat hun gewone
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sporen niet te ontdekken zijn. De tweede is deze: de
organismen die in verrottende oplossingen gevonden
worden, behooren tot onderscheidene soorten en verscheidenheden; er moeten dus bepaalde en verschillende
kiemen voor elk van dezen aanwezig zijn. Men moet
derhalve aannemen dat de lucbt een menigte van die

kiemen bevat, dat elke kubiek centimeter lucht een
voorraadschuur is van ontelbare verscheidenheden en
soorten. De lucht zou dus geheel vervuld zijn van kiemen. En deze vraagstukken mogen geheeten worden :
het vraagstuk van de specificiteit der kiemen, en
het vraagstuk van de pluraliteit der kiemen.
{Wordt vervolgd).

EEN SCHILDERSTUKJE VAN GERARD DOW-
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Een schilderijtje van Gerard Dow.

De bovenstaande gravure vertoont ons een schilderijtje
van Gerard Dow. Later hopen wij uitvoeriger op dezen
beroemden hollandschen kunstenaar terug te komen.
Hier zij het genoeg dat Gerard Dow, door sommigen
Douw, en door andsren Dou genoemd, in het jaar 1613
te Leiden werd geboren. Hij was de zoon van een glasschilder. Douw kwam bij Rembrand in de leer, en dat
hij met vrucht de lessen van dien grooten meester volgde,

bewijst vooral het stukje dat wij boven zien afgebeeld.
Men beweert dat hij zeer langzaam werkte, zelfs zegt
men dat hij eens drie dagen lang aan een bezemsteel
arbeidde. Dit moge overdreven zijn, zeker is het dat
I de uitvoerigheid waarmede hij schilderde, en zijn geduld
J om de kleinste bijzonderheden weer te geven, een blijj vende waarde aan de stukken van Douw geven.
i

De Tredmolen,

In Engeland, NoordAmerika en op eenige plaatsen
van Duitschland vindt men in de meeste gevangenissen

een zoogenoemden tredmolen, treadmill. Zulk een tredmolen is een groote houten trom, van binnen met tred-
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plankjes die een hoek van 20° met den cylinder vormen,
die tot spil dient en met de trom omwentelt. Als een
man op die tredplankjes staat, heeft hij ter hoogte van
de borst een dwarshout, waaraan hij zich met de handen
kan vast houden. Door telkens een voet op een plankje
te zetten, rust natuurlijk de geheele zwaarte van het
lichaam daarop, en doet z66 de trom omwentelen. Door
dat omwentelen wordt het raderwerk van een graanmolen of van cen puttoestel in beweging gebracht. Het
loopen in den tredmolen is een zeer zwaar werk, en
wordt opgelegd aan misdadigers die tot dwangarbeid
veroordeeld zijn. Gewapende gevangenbewaarders zorgen
er voor dat alle trappers hun werk doen , en dat zij
z wij gen.
Onze plaat op biz. 285 stelt zulk een tredmolen met
trappende en uitrustende misdadigers en een gevangenbewaarder voor.

gen niet: alle morgens waschten zij de oogen, den mond
en het gelaat. In den Enei's leest men :
Stir git, et aetherei spectans orientia solis
Lnmina, rite cavis undam deflumma palmis
Sustulit
dat is: Hij staat op, en zijn oogen wendende naar het
geboren wordende licht van de zon, schept hij, naar
het gebruik, met zijn handen water uit de rivier.
Het woord rite is hier een bewijs dat het eerder een
godsdienstig voorschrift was dan een persoonlijke gewoonte.
Ook bij de Grieken begonnen alle ceremonies en alle
feesten met wasschingen. Hoewel zij slechts tot de handen beperkt waren, bewezen zij toch dat men die zuiveringen noodzakelijk rekende. Homerus schildert ons een
bediende rondom de tafel loopende, die met de rechterhand den gasten water over de handen goot, en in de
andere hand een bekken en een linnen doek hield. Bekend is het ook dat de joodsche godsdienst wasschingen
voorschrijft. Doch wij verlaten het verledene, om ons
met
de droevige werkelijkheid van het tegenwoordige
O V E R W A S S C H E N EN B A D E N bezig te houden.
(Vervolg van bladz. 275).
Wasschingen en baden zijn twee middelen om de huid
in
voldoend reinen toestand te houden. Beiden worden
De zindelijkheid van het lichaam heeft invloed, gelijk wij
boven reeds aantoonden, zoowel op de gezondheid als op de evenwel veel te weinig gebruikt, ten minste bij ons, zoowaardigheid van den mensch, en het is treurig te zien hoe- als wij boven reeds aantoonden. Het zou te wenschen
ver de verwaarlozing van de zindelijkheid kan gaan. Nie- zijn dat wij in dit opzicht onze overburen, de Engelmand kan dat beter beoordeelen dan de geneeskundigen schen, volgden. In Engeland heeft Locke het vooroordeel
die door hun vak in omstandigheden komen, waarin zij tegen wasschingen met koud water en de ingebeelde
het volkomen gemis van alle zindelijkheid kunnen be- bezwaren tegen koud water overwonnen, en ongetwijfeld
speuren. Luiheid is zeker wel een van de voornaamste heeft het angel-saksische ras een groot gedeelte van zijn
oorzaken der onzindelijkheid. Maar niet het lichaam alleen kracht en schoonheid aan wasschingen met koud water
is soms vuil, ook de ziel bezit dan niet zelden een korst te danken.
van vuiligheid: alles is aaneengeschakeld in de menscheDoor wasschingen met koud water wordt het dagelijksche
lijke machine. die Bossuet een ouvrage de grand desseinvuil van de huid verwijderd, wordt het huidweefsel
heeft genoemd: men kan zich niet met de ziel bemoeien versterkt; zij maken gehard tegen atmospherische verzonder dat het lichaam er den weldadigen invloed van anderingen, beveiligen gevolgelijk tegen ziekten die een
ondervindt. Men zal zekerlijk geen reine ziel maken door gevolg zijn van den invloed van het weer, en geven
het lichaam onberispelijk zindelijk te houden, maar men het geheele lichaamsgestel welzijn en kracht. De Sparzal de ziel een hooger gevoel geven van haar rang en tanen dompelden de jonggeborenen in den Eurotas, een
haar waardigheid; zij zal voelen dat zij gerespecteerd antiphysiologisch gebruik, dat hen blootstelde aan een
wordt, en daardoor meer geschikt worden om zich zelve plotselinge temperatuursverlaging van 38' tot 10° of
te respecteeren.
1 5 e n den dood verwekte van alles wat niet zeer
sterk
was: koude baden en zelfs wasschen met koud
Er zijn harmonien en wederkeerige invloeden van lichaam
water
in de eerste uren van het leven, kunnen doodelijk
en ziel op elkander, die men kan toestemmen zonder
zijn.
Het
kind moet nog eenigen tijd na de geboorte
daarom een spirist te zijn. Daaraan zijn in de oude wetals
't
ware
bebroed worden; wij zien zelf dat de jonge
gevingen toe te schrijven de vele voorschriften voor lichamelijke reinheid, wasschingen, baden, het aantrekken vogels die uit eieren geboren worden, en een groote
van schoone kleederen , enz.; voorschriften, soms geplaatst eigene lichaamswarmte ontwikkelen, toch niet door de
onder de hoede van de wereldlijke macht, maar veelal ouden aan zich zelven overgelaten worden, integendeel,
onder die van den godsdienst. Wasschingen waren als zij beschermen de jongen onder hun vleugels voor de
vastgeworteld in de zeden van de Ouden. Zij werden ge- koude, en verlengen als 't ware de broeding nog eenidaan op het oogenblik der geboorte, en zelfs nog na gen tijd na het uitkomen van de jongen uit het ei.
den dood: het wasschen van de lijken met warm water Hippocrates zei dat "de natuur, onwetend zijnde, en
was in zekere mate verplicht. Het ruime gebruik van nooit ter school gegaan hebbende, toch doet wat er
baden schaadde bij de Romeinen hun zin voor wasschin- gedaan moet worden." Dit is waar, vooral als wij de
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natuur ondervragen ten opzichte van de zeden der dieren. De mensch die door zijn levenswijs zijn instinct
heeft verloren , moet in vele opzichten bij de dieren ter
school gaan. De dieren verstaan in 't algemeen de gezondheidsleer vrij goed: zij hebben op een goede school
gegaan, en hebben les gehad van een meester die zeer
knap is. Dus, warm water voor zeer kleine kinderen,
maar veel warm water. De engelsche moeders maken
zeer veel gebruik van the nurse-bath, waarin de kleine
gentlemen gezond worden en aan zindelijkheid gewennen.
Zoodra het kind grooter is geworden, goed ademhaalt, en gevolgelijk genoeg eigen warmte kan voortbrengen om weerstand te bieden aan de kou, moet men
zoodra mogelijk de warme baden vervangen door wasschingen met de spons, door het sponge-bath der Engelschen, op de gewone temperatuur.
Wasschen met koud water is niet onaangenaam, en
in 't geheel niet gevaarlijk als men er aan gewoon is.
Vooral onschadelijk is het als het ruim gedaan wordt,
en over de geheele oppervlakte van het lichaam. Als
men slechts een gedeelte nat maakt, ontstaat er met
de overige deelen een reeks van terugwerkingen of reacties waarvan wij noch den aard, noch de wegen kennen,
maar die uitloopen op ongesteldheden: bij den een
rheumatismus, bij den ander verkoudheid, keelpijn, enz.
Het is het zelfde als de werking van een luchtstroom,
van den tocht, een plaatselijk koud stortbad't welk verkouden maakt, terwijl er niets van dat alles gebeurt als het
geheele lichaam in een koude temperatuur wordt gebracht.
De spons is het eenvoudige werktuig geschikt om het
lichaam met koud water te bevochtigen en af te wasschen. De geneeskunde leert ons elken dag den grooten invloed van kleinigheden, mits zij slechts op den
duur werken, en daaruit volgt dat wij in de dagelijksche levenswijs gevaren voor de gezondheid hebben, of
ook hulpmiddelen om de gezondheid te bewaren, bezitten,
die wij veelal niet genoeg in acht nemen. Een spons en
een kan met koud water, alle dagen gebruikt, zijn een
schildwacht tegen vele ziekten. Bossuet zei dat "de
bron van alle goed is, het geluk te plaatsen waar het
wezenlijk is, en de bron van alle kwaad, het te zoeken
waar het niet is." Dit is ook toepasselijk op het geluk,
het welzijn van het lichaam: zoeken wij het in het harden
van het lichaam, in werkzaamheid, matigheid en zindelijkheid, en wij zullen het vinden waar het te vinden is.
In 't algemeen ziet men met verachting op het lichaam
neder. De ziel heeft meestal niet veel op met haar woning; zij behandelt het lichaam uit de hoogte, en beweert bij alle gelegenheden dat zij in den toestand is
van een adellijke dame die getrouwd is met haar koetsier. 't Is waar dat in dit huwelijk tusschen ziel en
lichaam een der echtgenooten min of meer gemeen is,
graag in slecht gezelschap verkeert, eigenzinnig en zeer
ego'istisch is, gaarne den baas speelt, en juist niet
door goeden smaak uitmunt. Maar zoo is hij nu een-
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maal , en in dit huwelijk, zooals in elk huwelijk, moet
wederkeerige verdraagzaamheid niet vergeten worden.
Maar als de ziel het lichaam vernedert, het lichaam
tergt en plaagt de ziel, houdt haar tegen als zij vooruit
wil gaan, en trekt haar naar beneden als zij wil opklimmen (en te willen opklimmen ligt in haar aard).
De ziel Scheldt dan het lichaam uit voor leemen omhulsel, voor stof der aarde, voor dierlijk gedeelte, voor
vleeschklomp en zulke leelijke dingen meer, en dat doet
het lichaam geen leed, maar wel is het verkeerd het
lichaam te verachten met een volkomene verachting, en
niet te bedenken dat het, zoo niet een god, toch een
tempel Gods is, en dat het voor de ziel die er in
woont, betamelijk is het zuiver en rein te houden, eer
dan het te verachten en te verwaarloozen.
Een van de plichten van den beschaafden mensch is
het in goeden staat houden van zijn lichaam, het zooveel mogelijk bevorderen en onderhouden van de lichaamsschoonheid. De schoonheid is een gave die men geenszins behoeft gering te achten; trouwens, wie schoonheid
bezit, doet zulks gewoonlijk ook niet. De schoonheid is
afhankelijk van drie dingen: jeugd, gezondheid, zindelijkheid. Dat de jeugd voorbij gaat, en de ouderdom
komt, is onze schuld niet, maar als de gezondheid
verloren gaat, is het niet zelden ons eigen werk, en
als de zindelijkheid ontbreekt, is het volkomen ons eigen
schuld. Eenfijne zachte huid, fraai glanzig haar, witte,
geregeld zittende tanden, doorschijnende welgevormde nagels maken samen niet de schoonheid uit, maar er bestaat geen schoonheid als die dingen ontbreken: als men
die dingen heeft, moet men trachten hen zoolang mogelijk te behouden, lichaam en ziel beiden winnen daarbij.
In de gezondheidsleer geeft men den naam van cosmetieken aan de middelen die tot bewaring van de
schoonheid dienen. De kunst om de schoonheid te bewaren, loopt ineen met de kunst om de gezondheid te
bewaren. Er zijn slechts twee onfeilbare cosmetieken of
schoonheidsmiddelen op de wereld: de zindelijkheid en
de jeugd: de eerste zuivert de huid, en doet haar veerkrachtig, zacht en fijn worden, de laatste geeft haar
een tint en een voorkomen dat door geen poudre de
riz en geen karmin te verkrijgen is.
De huid is een spiegel voor de gezondheid. Zenuwziekten doen de spieren samentrekken die de huid bewegen, en bedekken haar met rimpels; bloedbederf drukt
er zijn zegel op in een akelige bleekheid of in een ziekelijke tint; vermagering beneemt de huid haar glans,
haar vastheid en haar zachtheid; slepende ziekten doen
haar dof worden, en trekken een netwerk van paarsche
adertjes over haar heen; benauwdheden maken haar
blauw; en congestion bezaaien haar met roode vlekken.
Zou 't geen zaak zijn dien spiegel zuiver te houden, en zou
er daartoe wel een ander middel zijn als wasschen en baden ?
( Wordt

vervolgdt.
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DE WAPENRUSTING VAN JAN SOBIESKI.

ruiters in mijn nabijheid om mijn bevelen over te brengen. In den vorigen nacht hebben zij een detachement
kavallerie gezonden om mijn tent te bewaken. Deel dit
Toen Jan Sobieski, koning van Polen, Weenen ont- alles aan den bisschop mede. Hij meende dat ik veel
zette, en de christenheid bevrijdde van den Turk, waren van hen en hun duitschflegma te verduren zou hebben.
de keurvorsten en prinsen yan het duitsche rijk die met De keurvorsten hebben mijn poolsche troepen met vier
hem den roem van die
groote regimenten inverlossing
deelden:
fanterie versterkt, die
Maximiliaan Emanuel,
den rechtervleugel vorkeurvorst van Beiemen , en de minste
ren ; Johan Georg III
officier zou niet gekeurvorst van Saksen;
dweeSr noch onderdaen de hertog Karel van
niger dan zij voor mij
Lotharingen. Uit de
kunnen zijn."
brieven die de poolMen zegt dat na de
sche held schreef aan
overwinning de keurzijn vrouw, Maria Cavorst van Saksen, op
simira de la Grange
een heuvel staande,
d'Arquien, blijkt hoe
zag dat eenige TurSobieski over zijn waken hun christengepenbroeders dacht:
vangenen in stukken
hieuwen op een eiland"Ik ben zeer teje in den Donau. Met
vreden over den herzijn lijfwacht viel hij
tog van Lotharingen.
die Turken aan, en
Hij handelt zeer wel
redde zoo het leven
met mij, is een zeer
van vele gevangenen.
fatsoenlijk man, enverDenkelijk was het
staat het oorlogvoeren
toen dat Jan Sobieski
beter dan de anderen.
den keurvorst zijn waHij komt telkens bij
penrusting gaf in ruil
mij om het wachtvoor dien van den laatwoord te halen. De
sten , zooals de overkeurvorst van Saksen
levering in het histodoet het zelfde sedert
risch arsenaal van Dreszijn troepen met de
den verhaalt. Deze wamijnen vereenigd zijn.
penrusting werd in dat
Zij zijn zeer schoon,
arsenaal geplaatst op
wel gekleed, en goed
den 23 s t e n Mei 1749.
geoefend. Men kan van
De adelaar en de witte
de Duitschers het zelfen roode veeren op den
de zeggen als van het
helm,
alsmede de bepaard: zij kennen zelvelhebberstaf wijzen
ven hun krachten niet.
ontwijfelbaar zijn pool"De keurvorst van
schen oorsprong aan :
Saksen is een rechtWapenrok en helm van Jan Sobieski.
het is evenwel minder
schapen man: hij is
gisteren van het paard gevallen, en heeft zijn ge- gemakkelijk een verklaring te geven van de menigte mallaat geschaafd. Beide keurvorsten hebben steeds eenige theser kruisen waarmede de wapenrok als bezaaid is.
DE WAPENRUSTING
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DE VOLTE DE

PROVENCE OF DE VOLTE DE SAULT.

Volte de Provence of Volte de Sault is de oude
naam van den dans die thans wals geheeten wordt.
Deze soort van dans is voor het eerst ingevoerd aan
het hof van Fontainebleau onder Hendrik II, in 1556,
door den graaf de Sault. Ziehier hoe Vincent Carloix

die dit verhaalt, dezen dans beschrijft in de Memoires
van zijn meester, den maarschalk de Veille-ville :
L'homme et la femme s'estant embrassez toujours
de trois ou quatre pas, tant que la danse dure, ne font
que tourner, virer, s'entre-soubs-lever, et bondir. Et

HELMEN UIT DE ZESTIENDE EEUW.

est eette dance, quand elle est bien men£e par personnes expertes , tres agr^able.

HELMEN

UIT DE ZESTIENDE EEUW-

Het gaat niet den lezer een afbeelding van een helm
te vertoonen, zonder tevens een enkel woord te spreken
over de voornaamste
vormen van hoofddeksels die in vorige
tijden in gebruik
waren.
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breeden neerhangenden rand, en de bourguignotte was
een plat kapje met een kort vizier, een groot nekstuk
en oorstukken.
Ofschoon er toen reeds afzonderlijke corps, armes
geheeten, in de legers waren, bij voorbeeld piekeniers,
hellebaardiers, gensdarmes enz., was de kleeding en
uitrusting toch nog ver van uniform te zijn. Echter
droeg elk corps bij
voorkeur een bepaald hoofddeksel.
Zoo was de bourguignotte algemeen
bij de piekeniers ; de
morion bij de musketiers; het cabasset
bij de andere voetknechten. Het armet werd slechts
door ruiters gedragen, en vooral door
de zware ruiterij, de
gens d'armes.

In de zestiende
eeuw, dat is in den
tijd toen de helm
dien wij hiernaast
zien afgebeeld, in
gebruik was, bedekten de fransche
militairen zich het
hoofd met een armet , of een morion ,
Het hier afgeof een cabasset, of
beelde hoofddeksel
een bourguignotte.
is een soort van arHet armet was het
met. Het is evenwel
oudste, want reeds
niet gemaakt om er
in 1550 was het in
mede in het veld te
de mode gekomen
gaan, en er lanssteter vervanging van
ken of knodsslagen
het bassinet. Het
op te ontvangen. Het
armet bestond uit
is een van de pronkeen ijzeren kapje dat
helmen die de vorover den nek heen
sten of groote heeren
lag, en van voren
bij plechtige gelewerd er een stuk, gegenheden, door een
bogen in den vorm
ecuyer of stalmeesvan een kwart koter voor zich uit liegel, aan bevestigd,
ten dragen, zooals
zoodat de mond en
begrafenissen, inde kin daardoor behuldigingen,
feestedekt werd en, en ten
lijke optochten, enz.
tweede een vizier,
en die overigens op
meestal driehoekig
een zeer in 't oog
van gedaante, met
vallende
plaats in
gaten er in voor
Een pronkhelm uit de 16de eeuw,
het paleis of kasteel
de oogen. De morion was een hooge kap, eivormig, met breeden, om- te pronk hingen. Deze helm is in de zestiende eeuw in
gekrulden rand, die van voren en van achteren hoorns Yenetie gemaakt. Dat hij met veel smaak bewerkt is, beof tuiten vormde. Het cabasset was een rond kapje met hoeven wij niet te zeggen.

DE KIEMEN VAN LEVENDE WEZENS IN DE

LUCHT.

(Vervolg van bladz. 286).

Volgens de kiementheorie is de ware oorzaak van elke j organisme. De zichtbare of objectieve verschijnsels van
verscheidenheid van gisting een celachtig zwamachtig j de gisting zijn slechts de uitkomsten, de resultaten,
1871.
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van de ontwikkeling, den groei en de werking van het schimmel. Hallier gelooft met Pasteur dat de kiemen
leven der organismen. Maar hoe verklaart deze theorie van alien door de lucht aangebracht worden. De grootste
dan de schijnbare vrijwillige of spontane gistingen, dat bron van kiemen schijnt de schimmel te zijn, die Peniis, als er geen eel die den aanstoot tot gisting kan cillium crustaceum geheeten wordt; zijn sporen zijn overal
geven, gevoegd is bij de organische oplossing? Het is verspreid omdat hij sterker en vruchtbaarder is, zich
bewezen dat een gistcel zich kan vormen in een suiker- op lagere temperatuur ontwikkelt, en sneller groeit en
houdende vloeistof, jnist zoo als andere verscheidenhe- vrucht zet dan andere schimmels van zijn geslacht. Hij
den van organismen ontstaan in andere voor verrotting wordt volwassen, en draagt vrucht in acht en veertig
vatbare vloeistoffen. De vloeistof waarin gistcellen drij- uren. Als een zoogenoemde spore van dezen schimmel
ven , en die hoegenaamd geen andere gevormde cellen in water valt, barst hij uit een in een menigte deeltjes
bevat, is buitengewoon geschikt om suikerachtige gisting waarvan elk het beginsel kan worden van een nieuwen
te doen ontstaan. Daaruit volgt dat deze cellen ontstaan levenden schimmel. Die kleine deeltjes naderen elkander,
uit deeltjes of moleculen die oneindig kleiner zijn dan en vereenigen zich bij tweeen, en vormen een dubbele
de cellen zelven, of zoo niet dan valt de kiementheorie. cel. Bovendien verdeelen zij zich uiterst snel, zoodat hun
De zorgvuldige onderzoekingen van Dr. Beale hebben getal nauwelijks uitgedrukt kan worden. De kleine deelgeleerd dat moleculen die geschikt zijn om zich te ont- tjes vereenigen zich tot strengen of snoeren, en heeten
wikkelen tot volkomene gistcellen, uiterst klein zijn; dan Leptothrix, welke niet is een soort, maar een vorm
velen van hen zijn veel kleiner dan een honderdduizendste van vegetatie die aan vele soorten eigen is. In zuiver
van een duim in doorsnede. En zulke kiemen zijn zeker water kan de ontwikkeling niet verder gaan, en na
zeer geschikt om door de lucht vervoerd te worden, en eenige uren worden er geen nieuwe snoeren meer gezijn onmerkbaar voor de sterkste middelen om hen te vormd; om zich verder te ontwikkelen is de aanwezigontdekken.
heid van een stikstof houdende zelfstandigheid noodzaHet is reeds lang geleden verzekerd dat andere zwam- kelijk. De kleine deeltjes of bolletjes, Micrococci geheeten ,
achtige sporen dan die eigen zijn aan gist, op een zijn de bijzondere giststoffen voor de verrotting: als er
wijze precies gelijk aan de laatsten, gisting konden ver- suiker aanwezig is, wordt het bolletje grooter, en wordt
oorzaken.
een eel met een kern, gelijk aan de gistcel, en wordt
Een schimmel, Penicillium, gekweekt op een lemoen, nu Cryptococcus genoemd. In melk wordt de Micrococgaf aanleiding tot alcoholische gisting met voortbrenging cus verlengd, en vormt cellen die op staafjes gelijken;
van gistbolletjes, en, omgekeerd, gistbolletjes zijn be- in azijngisting nemen de cellen den vorm aan van een
vonden voort te brengen zoowel Penicillium als Myco- lancet. Al die cellen vermeerderen zich door deeling, en
dermci. 't Is duidelijk dat deze waarneming van de worden door Hallier Arthrococcus genoemd.
veranderlijkheid der soorten in zwamachtige organismen
Uit het voorgaande blijkt dat wij moeten aannemen
van het hoogste belang is. De duidelijke structuurken- dat gisting en verrotting beiden verschuldigd zijn aan
merken van de sporen, en de opvolgende ontwikkeling den invloed van een en den zelfden werker — aan een
en vruchtzetting van Mycoderma cerevisiae verschillenlevende stof — die door de lucht gebracht wordt van
grootelijks van die van Penicillium. Als zij dus weder- de eene plaats naar de andere. Wij moeten gelooven
keerig veranderlijk zijn, vernietigt dat het argument dat gewone lucht kleine massa's levende stof bevat aangevoerd tegen het bestaan van atmospherische kie- wij noemen die lichaampjes kiemen, kiemstof, protomen ; in dit opzicht dat men, om de verschillende ver- plasma, bioplasma, enz. — dat zij afkomstig zijn van
scheidenheden van de voortgebrachte vormen te verkla- de vruchten van schimmels of zwammen, Fungi; dat
ren, het bestaan van een ontzaglijk getal kiemen van zij zich kunnen ontwikkelen overal waar stikstofhoudende
verschillende soorten in de lucht moet aannemen. In- organische stof in aanraking is met de lucht; dat het
tegendeel, het zou bewijzen dat de zelfde kiem onder niet de zichtbare sporen maar kleine brokjes daarvan
verschillende voorwaarden het voorkomen en de verrich- zijn, die de eerste oorzaken zijn van de volgende onttingen van een verschillend organisme kon verwekken. ledingen; dat deze levende moleculen groeien overal
De laatste nauwkeurige onderzoekingen in dit opzicht waar zij een voor hen geschikten bodem vinden; dat
zijn gedaan door Prof. Hallier te Jena. Volgens dezen zij op verschillende bodems zich tot verschillende vormen
geleerde ontwikkelen de zelfde kiemen zich naar den ontwikkelen, en door hun levensverrichtingen verschilaard van de voor gisting vatbare zelfstandigheden waarin lende uitwerkselen voortbrengen.
Het schijnt dat geen enkele van de tegenwerpingen
zij zich bevinden, tot zwamachtige vormen die eigen
zijn aan elke gisting. De vormen die verrotting, gisting die er tot heden gemaakt zijn, de kiementheorie heeft
en schimmel veroorzaken, zijn alien verscheidenheden kunnen schaden. De voornaamste zeker is deze, dat die
van elkander. Als zij zich in vloeistoffen ontwikkelen, kiemen als verwoesters van het leven schijnen te werzijn zij celachtige vormingen. Als zij slechts op de op- ken. Reeds in de eerste tijden van het onderzoek naar
pervlakte groeien, vertoonen zij vruchtzetting, en heeten | den oorsprong van het leven heeft men getracht de
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vraag te beantwoorden: kunnen levende organismen in
gewone omstandigheden een physischen invloed ontwikkelen die noodlottig is voor andere levende wezens ?
Zoo ja, dan is het zeer moeielijk de kiementheorie aan
te nemen. De heterogenisten hebben beweerd dat er
levende lichamen ontdekt zijn na processen van physische
verwoesting, waaraan het voor een stof die leven bezit,
onmogelijk is weerstand te bieden , en derhalve moet er een
spontane generatie, een uit zich zelven ontstaan, bestaan.
De noodzakelijke voorwaarden voor onderzoekingen
van dezen aard zijn vooreerst het blootstellen van gistende stof aan zulke vernietigende invloeden dat het
leven onmogelijk is, en ten tweede te verhinderen dat
er later iets mede in aanraking komt, 't welk mogelijk
een drager van leven kan zijn.
Het middel dat gewoonlijk gebezigd wordt om alle
mogelijke leven in gistbare vloeistoffen te vernietigen,
is hitte. De voorzorgen tegen het er bij komen van
mogelijke kiemen, of van lucht beladen met kiemen,
zijn verschillend. Het eenvoudigste middel is het blootstellen van de voor gisting vatbare vloeistof aan hitte,
en haar vervolgens te bewaren in hermetisch geslotene
fleschjes waaruit de lucht zooveel mogelijk verwijderd is.
Bij verschillende onderzoekingen heeft men in dit opzicht verschillend gehandeld: men heeft de vloeistof laten
koken van eenige minuten tot zes uur (Pouchet, Mantegazza, Child, Bastian), bij een temperatuur van 100"
tot 153c C. (Bastian). De middelen die men gebezigd
heeft om alle mogelijke levende stof weg te houden,
zijn de volgenden: men liet de lucht gaan door een
buis die tot rood of wit gloeihitte verhit was (Pouchet,
Wyman), of door een buis die zwavelzuur bevatte (Pouchet,
Joly, Musset), of door zuivere zuurstof (Pouchet, Child,
Mantegazza), of door kunstmatig gevormde dampkringslucht (Pouchet, Child), of door de gekookte gistbare vloeistof te bewaren in vacuo (Pouchet, Bastian).

Men heeft beweerd dat deze waarnemingen tegen de
kiementheorie getuigden, en de gevoelens der heterogenisten ondersteunden. Wij kunnen deze argumenten in
twee klassen verdeelen: de eerste afgeleid uit den onderstelden vernietigenden invloed van hooge temperaturen
op levende stof; de andere uit de onderstelde onmogelijkheid van het van te voren bestaan van kiemen in
de gebezigde vloeistof. Laat ons in de eerste plaats als
bewezen aannemen dat er levende wezens ontdekt zijn,
nadat de vloeistof onderworpen was geweest aan een
temperatuur van 153J C. of 307° 4' F. De heteregonisten beweren dat geen levend wezen in geen enkelen
toestand en onder geen enkele voorwaarde kan weerstand
bieden aan een zoo hooge temperatuur, zonder dat het
leven vernietigd wordt. Deze bewering zal zeker terstond
door de meeste menschen geloofd worden. Het is moeielijk a priori te gelooven dat levende stof weerstand
zou kunnen bieden aan zulk een schijnbaar krachtige
oorzaak van vernietiging, maar het past ons de zaak
te beschouwen niet slechts volgens onze van te voren
opgevatte denkbeelden, maar te onderzoeken wat de
eigenschappen en het gedrag zijn van levende stof, door
haar waar te nemen beneden de oppervlakte van de gewoonlijk zichtbare natuur. En dan vinden wij veel wat
wij niet verwacht hadden; wij vinden dat zij krachten
van weerstand en van bestaan blijven bezit, die zekerlijk a priori onmogelijk schenen.
Vooreerst wat het bestaan blijven van leven betreft.
Wij weten dat het leven gedurende een onbegrijpelijk
langen tijd sluimerend kan blijven. Volgens Duhamel
kan het zaad van den doornappel, Stramonium, zich
ontwikkelen na vijf en twintig jaren in den grond gelegen te hebben. Friewald zag meloenzaden ontkiemen,
nadat zij meer dan veertig jaren bewaard waren. Plinius
verzeke-rt dat graankorrels ontkiemden, die honderd jaar
oud waren. Desmoulins verkreeg planten uit zaadkorrels
In al deze gevallen ontstonden er toch organismen die gevonden waren in een romeinsch graf uit de derde
in de zoo behandelde vloeistoffen. Pouchet vulde een of vierde eeuw. Eindelijk, het is bekend dat tarwekorflesch met een afkooksel van mout 't welk gedurende rels die in oude egyptische graven gevonden zijn, ontzes uur gekookt had, en sloot deflesch hermetisch. Na kiemd zijn, en tot volkomene planten ontwikkeld, en
zes dagen ontstond er een bezinksel dat op gist geleek dat een squilla-bol, gevonden in de handen van een
in de flesch, en op den zevenden dag, toen de uitwen- mummie, in onze dagen in Engeland geplant, een plant
dige warmte plotseling zeer vermeerderd werd, barstte de voortgebracht heeft, die gebloeid heeft. In al deze geflesch met een luiden knal. Er was gisting ontstaan, en de vallen is er nauwelijks twijfel aan of men moet aannemikroskoop bewees dat er gistlichaampjes gevormd waren. men dat het leven, of de levensvatbaarheid, of de vitaliteit,
Ook Dr. Bastian heeft met veel zorg zulke proeven of hoe men het wil noemen, van de verschillende kiemen
gen omen. Hij kookte de vloeistoffen in kleine fleschjes, gedurende de bovengemelde tijdperken heeft gesluimerd.
gedurende tien of twintig minuten, en smolt daarna die
De onderstelling dat er in deze gevallen wezenlijk
fleschjes dicht; op verschillende tijdstippen, van vijf tot dood, en naderhand weer levend worden heeft plaats
negen en dertig dagen na het koken, werden de flesch- gehad, kan niet ernstig verdedigd worden, en het minst
jes geopend, en de inhoud onderzocht, en in alien vond van alien door hen die gelooven aan de heterogene onthij laag georganiseerde wezens. Ook werden er levende wikkeling van levende wezens langs bepaalde en voorlichamen gevonden als oplossingen van wijnsteenzure en uitgaande trappen, waarbij de identische oorspronkelijke
phosphorzure soda en andere zoutoplossingen op de vorm slechts door een wonder kon verkregen worden.
elfde wijze behandeld en onderzocht werden.
En wat de lagere organismen betreft, Claude Bernard
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heeft geleerd :'dat infusorien, zorgvuldig gedroogd, alle in wat bekende en goed erkende sporen onder zulke
levenseigenschappen verliezen, ten minste in schijn, en voorwaarden vertoonden. Pouchet nam waar dat de
in dien staat gedurende jaren bewaard kunnen wor- sporen van de sehimmelplanten die Ascoplwra , Penicilden, maar als er water hijgevoegd wordt, beginnen lium en Aspergillus geheeten worden, volkomen gedeszij weer te leven op de zelfde wijze als voorheen, organiseerd werden door hen een korten tijd in water
mits de uitdrooging zekeren graad niet te boven is te koken. Ook Bastian be wees dat een zwam en eenige
gegaan."
sporen daarvan , verhit in een gesloteneflesch gedurende
Deze feiten alleen zijn voldoende om ons te bewijzen vier uren tot 153° C. in een vloeistof, alle sporen van
dat wij dieper moeten zien dan de oppervlakte, om te leven en bewerktuiging volkomen verloren: "geen enkele
leeren hoe de aard en de eigenschappen zijn van die geheele spore kon men vinden, alien waren verbroken
kleine levende wezens.
in kleine, min of meer ongelijke deeltjes." Wat die
Ten tweede, wat den weerstand betreft van die levende verbreking beteekent, moeten wij nu noodzakelijk onderwezens ten opzichte van de temperatuur. Wij hebben zoeken. Wij mogen volkomen toegeven dat door den
vele bewijzen dat lage organismen in staat zijn zeer invloed van de hitte de spore vernield wordt en in
lage temperaturen, zeer hooge temperaturen, en zeer stukjes breekt, maar het is iets anders te verzekeren
snelle afwisselingen van temperatuur te verdragen. Bac~ dat zulke stukjes van alle levenseigenschappen beroofd
terien en monaden blijven in leven bij een koude van zijn. Alle waarnemingen hebben ons geleerd dat onze
23; F. gedurende een uur, en dikwijls zelfs bij een begrippen betreifende een 'spore" gewijzigd moeten
koude van 5° F. gedurende eenige minuten. "De laagste worden. Een spore is niet, gelijk een zaadkorrel van
organismen," zegt een hevig voorstander van de hetero- een phanerogame plant, de kern van een enkelvoudig
genesis, "bezitten grootendeels een soms wonderbare bewerktuigd wezen, maar een verzameling van uiterst
macht van weerstand tegen hitte en koude." Een proef- kleine individueele deeltjes, waarvan elk een bepaald
neming van Pouchet bewijst dat sommigen gemakkelijk organismus kan worden. Ofschoon wij dus mogen toeeen plotselinge temperatuursverandering kunnen verdra- stemmen dat er een schijnbare vernietiging van de zichtgen, zelfs een snelle verhooging of verlaging van 100' bare sporen bestaat, behoeven wij daarom niet toe te
C. In de heete geysers van IJsland, die bijna het kook- stemmen of te gelooven dat elk van de deeltjes waaruit
punt bereiken, groeien eencellige plantjes. De uiterste de spore bestond , voor den vernielenden invloed bezwehittegrens die bevonden is dat ontwikkelde orga- ken is.
(Wordt vervolgd).
nismen kunnen verdragen in water, is 100° C. dat is
de temperatuur van kokend water, en dit is waargenoAC C L I M A T I S A T I E.
men en wordt aangenomen door de voorstanders van
Hoe het soms met het invoeren van vreemde planten
beide theoriSn. In drooge lucht zijn organismen in staat
weerstand te bieden aan een veel hoogere temperatuur, of dieren gaat, blijkt ons uit de volgende voorbeelden
De mosroos is uit Provence afkomstig, en niets anders
dan indien zij zich in vloeistoifen bevinden.
In den toestand van ei en van spore bezit de. leven- als eene ziekelijke, maar zeer schoone mis vorming van
bezittende stof, volgens alle onderzoekingen, een veel de gewone zoogenoemde provenceroos. Toen madame de
hoogere weerstandbiedende kracht, dan zij heeft in den Genlis in Engeland was, zag zij voor het eerst van haar
toestand van hooger ontwikkeld organismus. De zoosper- leven een mosroos, en toen zij naar Parijs terugkeerde,
men van de kikvorsch kunnen hun vitaliteit behouden nam zij eene plant mede, ten einde haar in Frankrijk,
in een koude die 24° beneden het vriespunt niet over- waar zij van daan kwam, in te voeren.
schrijdt. Payen bevond dat de sporulen van O'idium Toen het japansche gezantschap zich in 1862 te
aurantiacum weerstand boden aan een vochtige warmte Parijs bevond, en den Jar din. des plantes bezocht, vervan 248 F., en hun vermogen van kieming eerst ver- toonde men die heeren met eenigen ophef japansche
loren in een hitte van 284° F., Pasteur verzckert dat kippen die het klimaat van Parijs zeer goed verdroegen.
sporen van schimmels in het luchtledige of in drooge Zoodra de Japaneezen deze kippen zagen, zeiden zij: wij
lucht, vruchtbaar bleven nadat zij gedurende twintig noemen die soort van hoenders hollandsche kippen,
minuten tot een half uur blootgesteld waren aan een want zij zijn uit Holland afkomstig.
temperatuur van 248° F. tot 257" F., doch hij gelooft
dat het blootstellen gedurende meer dan twintig minuDE VERGADERZAAL VAN DE STATEN VAN
ten aan een temperatuur van 260" F. tot 266" F. hun
BRETAGNE IN 1670.
vitaliteit volkomen vernietigt. Zoo blijkt het dus dat
georganiseerde stof in den embryonalen toestand in staat
In vorige tijden noemde men in Frankrijk etats,
is weerstand te bieden aan temperaturen die op het s staten, de drie orden van de geestelijkheid, den adel
eerste gezicht bijna onmogelijk schijnen.
i en de burgerij : deze laatste heette ook le tiers of
Een argument voor het tegendeel is evenwel gevonden

troisihne e'tat. De vereeniging van de vertegenwoordigers

DE YERGADERZAAL YAN DE STATEN YAN BRETAGNE IN 1670.
van die drie orden vormde de vergadering van de algemeene Staten of e'tats generaux, een naam die niet
slechts gegeven werd aan de vergadering van de afgevaardigden van het geheele koningrijk, maar ook aan de
vergaderingen die elke provincie afzonderlijk vertegen-
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meestal te Rennes of te Yannes, zelden te Nantes,
somtijds te Redon, Dinan en zelfs te Ploermel. Men
koos de grootste zaal der stad nit, en tegen den wand
werd een schilderij van de kruisiging opgehangen, om
daarvoor den eed af te leggen. Achter in de zaal was

Vergadering van de sta en van Bretagne in 1670.

woordigden: echter werden deze laatsten ook dikwijls i een verhevenheid, drie trappen hoog, waarop de armstoeter onderscheiding etats provinciaux, provinciale staten I, len stonden voor de presidenten van de kerk en van
genoemd. Onze bovenstaande plaat stelt een vergadering | den adel; de president van de kerk zat rechts, en die
voor van de Staten van Bretagne in het jaar 1670. | van den adel links. Aan de eene zijde van de zaal zat
Die vergaderingen werden om de twee jaar gehouden, : de adel, aan de andere de geestelijkheid en de tiers*
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DE VERGADERZAAL YAN DE STATEN VAN BRETAGNE IN 1670.

en in midden de koninklijke commissarissen. De vier wie in zijn jeugd niet heeft leeren baden, is licht gepersonen die blootshoofds en twee aan twee in 't mid- negen later het bad te beschouwen als een soort van
den van de zaal zitten , zijn de adjudicataires des fermes, weelde, als een overtolligheid. De geneeskundigen vooral
en de voor hen staande is hun secretaris die het cahier mogen niet nalaten telkens op het gebruik van baden
des charges voorleest.
aan te dringen. In Engeland is men begonnen met het
vormen van maatschappijen ter stichting van badhuizen,
waarin baden geleverd worden voor prijzen die iedereen
O V E R W A S S C H E N EN
BADENkan betalen. Ook bij ons vindt men thans in de meeste
(Vcrvolg van bladz. 287).
groote steden een badinrichting, maar wij hebben boven
Baden! een woord 't welk een pijnlijken indruk maakt reeds gezien hoe weinig er gebruik van wordt gemaakt.
op hem die de waarde der gezondheidsleer gevoelt en Het zou te wenschen zijn dat de stedelijke regeeringen
die zich bezig houdt met de gezondheid van zijn mede- begrepen dat het volk goedkoope baden noodig heeft;
menschen, op den geneeskundige derhalve. Een pijnlijke dat zij zorgden voor baden voor iedereen, eerder dan
indruk omdat — wij wezen er boven reeds op — er te zorgen voor het aanleggen van bloemperkjes op de
millioenen menschen zijn, die niet eens weten wat baden voormalige bolwerken, zooals zij ook moeten zorgen voor
is. Voorheen was dat anders: te Rome telde men eens goed drinkwater, eerder dan voor allerlei nuttelooze
achthonderd openbare baden (Agrippa stichtte zeventig versieringen, die soms al heel smakeloos zijn. De
badhuizen, om de gunst van het publiek te verwerven), liefdadigheid deelt brood en soep uit, bons voor
en bovendien vond men in elk welgesteld huis een bad- porties gekookte spijs — wie zal zeggen dat zoo iets
niet zeer goed is — maar waarom deelt men geen
kamer of balneum.
De indrukwekkende ruinen van die badhuizen of ther- bons uit voor een gratis bad? Hoeveel arme liemen die overal gevonden worden waar eens de Romei- den zijn er wier huid nooit gewasschen wordt, die lijdende
nen heerschten, getuigen hoe de gewoonte van te baden blijven zoolang zij vuil zijn, en die gezond zouden woralgemeen was in dien tijd. Een bad was het eerste wat den door den herstellenden invloed van het bad, gelijk
den gast werd aangeboden. Het bad diende toen zoowel een verdroogde plant in een bloempot die een frissche
tot tijdverdrijf voor den lediglooper, als tot uitspanning regenbui krijgt, of het infusiediertje in onze dakgoten,
voor den werker. De geleerde las in het bad; de dich- dat schijndood ligt in een hoopje droog stof, maar weer
ter schreef er zijn verzen in; de hoveling die in onge- begint te leven als er een regendruppel op valt. Men
nade gevallen was, opende zich de aderen in het bad; richt genootschappen op tegen de dronkenschap; matigen de gulzigaards verlieten de tafel om in het bad te heids- en onthoudingsgenootschappen hebben door hare
gaan. De keizer Commodus baadde zevenmaal per dag, bewonderenswaardige uitkomsten geleerd dat de mensch
en at in het bad. De keizer Gallianus had de zelfde gemakkelijk naar beneden glijdt, maar ook hoeveel enerslechte gewoonte. Het verbod om een bad te nemen, gie hij heeft om de helling weer te beklimmen als men
was een straf. Tatius, bevelhebber van de cavallerie, hem slechts een vriendenhand reikt. Zou 't niet goed
werd, toen hij zich had laten ontwapenen, door Cal- zijn een genootschap op te richten tegen de onzindelijkpurnius Piso veroordeeld om niet met zijn wapenbroe- heid, een ligue, zooals de engelsche anti-corn-law-ligae
ders te verkeeren, en om geen baden te gebruiken. Hoe- was, tegen de onzindelijkheid van het lichaam, de
veel menschen leggen zich zelven vrijwillig de straf van kleeding, het huis en de stad, die vier vuile schillen
Tatius op! Ten tijde van Horatius kostte te Rome een die den mensch in ons land omringen, en hem half
warm bad, evenwel zonder handdoeken, zeep, enz. een doen stikken?
quadram, dat is ongeveer anderhalf cent van onze
En wat zijn de oorzaken van onze onzindelijkheid?
munt, en kinderen betaalden niets.
De koude van ons luchtgestel, en onze zorgeloosheid
Wat een verschil met onzen tijd! Wij behoeven dien tijd als een gevolg van onze onkunde van de eerste wetten
wel niet in alle opzichten terug te wenschen, maar wel is het der gezondheidsleer. Wasschen en baden, als zij ons een
te wenschen dat iedereen begreep dat de zindelijkheid de dagelijksche gewoonte werden, zouden die oorzaken uithoeksteen is van de gezondheid; dat het bezit van een roeien. Door koude wasschingen en baden wordt men
bad vereischt wordt in elk huis welks bewoners een wei- gehard tegen de koude der lucht, gevoelt men de temnig waarde hechten aan hun gezondheid. En als het ge- peratuursveranderingen minder, wordt men niet zoo gauw
bruik van baden noodzakelijk is voor iedereen, hoeveel rheumatisch of verkouden, de gezondheid wordt vaster,
te meer is het noodig voor hen die door den aard van het gest el krachtiger.
Evenwel meene men niet dat wij voor iedereen en
hun bedrijf en hun gebrek aan lijflinnen vuil worden en
in elk geval koude baden aanbevelen. Geenszins: er zijn
vuil blijven, namelijk lieden die handewerk doen.
Tot een goede opvoeding behoort ook de kinderen een menigte lieden voor wie een koud bad nadeelig, en
vroeg te gewennen aan het bad: de gewoonte van te een lauw bad beter is. Dit zijn: zieken, zwakken,
baden wordt op lateren leeftijd moeielijk verkregen, en ouden, en alien die niet in hun jeugd aan koude baden
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zijn gewend. Bovendien is zelfs voor wie koude baden
goed zijn, nu en dan een lauw bad noodig, want slechts
in een lauw bad wordt de huid volkomen gereinigd,
zacht gemaakt, en daardoor de huidademhaling bevorderd. Een lauw bad is een weldaad voor iedereen. Als
ik een groote stad nader, en uit de lange schoorsteenen
der stoomfabrieken dikke witte wolken van warmen
waterdamp zie verdwijnen in de lucht;, dan kan ik niet
nalaten te denken hoeveel warm water daar verkwist
wordt, hoe goed het zou zijn als al dat warme water
verzameld, en door pijpen geleid werd in badhuizen en
waschhuizen, en hoeveel lauwe baden daardoor gegeven,
hoeveel vuil linnen daardoor gewasschen, hoeveel ongesteldheden daardoor genezen, hoeveel ziekten daardoor
voorkomen, en hoeveel onvrijwillige werkstakingen daardoor belet konden worden.

THERMO-ELECTRISCHE

STROOMEN-

Een van de vraagstukken die de meteorologen het
hoogste belang inboezemen, is zeker het telegraphisch
bepalen van de temperatuur van plaatsen die ontoegankelijk zijn voor den waarnemer, dat is het volgen van
de veranderingen in de temperatuur van de lucht op
verschillende hoogten, die van de aarde en van het
water op verschillende diepten. De temperatuur bestudeeren van planten en dieren zonder hun organen te
kwetsen door het invoeren van grove instrumenten, is
zeker van geen minder belang voor de physiologen. En
eindelijk in het midden van de krachtigste bronnen van
warmte een toestel plaatsen, die ook op telegraphischen
weg de geringste wijzigingen der warmte te kennen
geeft aan den waarnemer die in zijn studeervertrek is
gezeten, is zeker voor den industrieel een vraagstuk
van het hoogste belang.
En die verschillende vraagstukken kunnen opgelost
worden door een juiste toepassing van het nieuwe en
vruchtbare beginsel in de wetenschap, namelijk het omzetten van de eene natuurkracht in de andere.
De trillende, schommelende of vibreerende beweging
is de bron van het geluid, zooals algemeen bekend is.
Zij is echter ook de bron van de warmte, het licht en
de electriciteit. De wetenschap neemt dit niet slechts
aan in theorie, zij bewijst het ook door beweging in
warmte, warmte in beweging, licht in electriciteit, enz.
te doen overgaan. Als de warmte, de electriciteit en
het licht een gemeenschappelijken oorsprong hebben,
moeten hun uitwerkselen ook gelijk zijn in intensiteit,
dat is , elk van dezen kan het middel worden om den
andere te meten. In 1821 bewees Seebeck door eene
beroemde proefneming dat warmte in electriciteit kan
overgaan. Tusschen de lange zijden van een rechthoek, gevormd uit een staaf bismuth met zijn einden gesoldeerd
aan een strook koper, plaatst men een magneetnaald, en
die geheele toestel wordt in den magnetischen meridi-
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aan gesteld Als men een van de plaatsen waar het
bismuth en het koper elkander aanraken, verwarmt,
wijst de afwijking van de naald het ontstaan van een
electrischen stroom aan, en als men de andere gesoldeerde
plaats verwarmt, verandert die stroom van richting,
want de naald wijkt naar den anderen kant af. Oersted,
die de betrekking tusschen het magnetismus en de electriciteit had ontdekt, maakte de ontdekking van Seebeck
algemeen bekend.
Men begrijpt dat een zoo belangrijk verschijnsel de
aandacht der geleerden in hooge mate boeide, en dat
het weldra in al zijn bijzonderheden werd bestudeerd.
Volgens Becquerel ontstaat er een electrische stroom
telkens als de warmte een geleider doorloopt. Als alles
gelijk is aan het verwarmde punt wat de geleidbaarheid
betreft, verkrijgt men twee tegenovergestelde en gelijke
electrische stroomen die elkander vernietigen, maar als
physische omstandigheden de warmtegeleiding aan den
eenen kant meer dan aan den anderen wijzigen, overwint een van de stroomen, en vertoont zich naar buiten.
Daar het nu bijna onmogelijk of ten minste hoogst
moeilijk is een electrischen draad te maken die overal
gelijk van structuur is, volgt daaruit dat als men de
uiteinden met een kompas (een galvanometer) verbindt,
en men hem op een punt verwarmt, de warmte zich ongelijk zal verspreiden rechts en links van het verwarmde
punt; de naald zal afwijken, en daardoor aantoonen
een electrischen, stroom die van het minst weerstand biedende gedeelte gaat naar het gedeelte 't welk zulks
meer doet. Men vormt zoodoende een thermo-electrisch
paar, door het vereenigen van twee metalen die de warmte
verschillend geleiden, en gevolgelijk ook de electriciteit.
Als het mogelijk was dat men zulk een paar het
equivalent electriciteit zou kunnen doen afgeven, dat beantwoordt aan de hoeveelheid warmte die het opslorpt,
zou men het vraagstuk van een goedkoope voortbrenging van electriciteit hebben opgelost, dat is, men zou
eindelijk in 't bezit zijn van de electrische kolom voor
de industrie. Maar deze moet nog altijd uitgevonden
worden.
Doch als de thermo-electriciteit ons nog altijd dit
nuttige werktuig onthoudt, het weinige dat wij er van
weten heeft ons toch reeds in staat gesteld groote
dingen te doen.
Alles wat de studie van onzen aardbol en zijn atmosfeer betreft, boezemt ons belang in. Wij verlangen
waarnemingen te doen, maar instrumenten daartoe ontbreken ons. Vooral hebben wij behoefte aan een electrischen thermometer, dat is aan een aanwijzer van de
temperatuur op telegraphischen weg.
De telegraphische keten wordt gevormd door twee
draden, koper en ijzer, met hun einden aaneen gesoldeerd , die wij , om de verklaring gemakkelijker te maken,
A en B zullen noemen. Het soldeerpunt B is gedompeld
in een proefglas, en daarnaast, in het kwik staande, is
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een thermometer geplaatst; dit soldeerpunt en de bol
van. den thermometer zullen dus steeds de zelfde
temperatuur hebben. Men kan nu den geheelen toestel
naar willekeur zeer eenvoudig warmer of kouder maken:
het proefglas is geplaatst in een ander glas met alcohol of ether gevuld, die door een luchtstroom verdampt,
en door de warmte-uitstraling van een warm lichaam in
temperatuur verhoogd kan worden. Naast dit proefglas
staat een galvanometer in de keten van koper en ijzer:
de stroom zal er dus doorgaan voordat hij gaat door
het soldeerpunt B. Het soldeerpunt A is geplaatst op
zekeren afstand in de atmosfeer, in het water, in den

te nemen is. Men bespeurt aan de richting van den
stroom of A verwarmd of kouder geworden is, en men
neemt nu maatregelen om het evenwicht te herstellen
door B warmer of kouder te maken, en wel door het
oog gevestigd te houden op den galvanometer: zoodra
de naald weer op nul wijst, is men zeker dat de thermometer die bij B geplaatst is, de temperatuur aanwijst die A verkregen heeft.
Neem nu een mast, en plaats A op zijn top, of
plaats dat punt op een toren, of hef het op in een
luchtballon, en het zal dan mogelijk zijn de afneming
van de temperatuur met de hoogte in de lucht te be-

Een thermo-electrische pyrometer.

bodem, kortom waar men wil, op het punt dat men
wil onderzoeken.
Dit onderzoek is nu zeer eenvoudig. Als de soldeerpunten A en B op de zelfde temperatuur zijn, vertoont er
zich geen electrische stroom in de keten, de naald
van den galvanometer behoudt zijn stand in den magnetischen meridiaan, dat is op nul. Let men nu op den
thermometer die naast het soldeerpunt B staat, dan
heeft men de temperatuur van de plaats waar het
punt A is geplaatst. Yerandert de temperatuur in
A, dan wijkt de naald van den galvanometer terstond
af, en hij is zoo gevoelig dat het tiende gedeelte van
een graad op de honderddeelige schaal gemakkelijk waar

palen, en de temperatuur der wolken te onderzoeken.
Zou 't niet belangrijk zijn de warmte van den aardbol te onderzoeken op verschillende diepten in den
bodem, ten einde zoo doende het groote geologische
twistpunt, de aanwezigheid van een centraalvuur of
niet, te beslissen. Door een thermo-electrische kabel te
dompelen in een put van 40 meter diepte, is het Becquerel reeds gelukt te bewijzen dat niet slechts de
vroegere thermometrische toestellen niet te vertrouwen
zijn, omdat zij niet den invloed aantoonen van het
grondwater en van de scheikundige werking in den
bodem, die de oorzaken van warmte en electriciteit zijn.
De hier beschrevene toestel is zekerlijk de eenige die

THERMO-ELECTRISCHE STROOMEN.

geschikt is om de temperatuur in vulkaankraters te bepalen. Wij kunnen hem evengoed pyrometer, hittemeter,
noemen, als electrische thermometer. Doch om zulk een
toestel te verkrijgen, moeten wij een andere keten maken. Een van koper en ijzer is zeer geschikt om ons
de omzetting van zelfs geringe warmtegraden in electriciteit aan te toonen, maar zulk een stroomleider zou
geheel anders werken als de warmte tot omstreeks 400
of 500 graden rees. Dan zou de sterkte van den stroom
beginnen met af te nemen, om vervolgens van richting
te veranderen. Men moet een paar metalen hebben die
dat niet doen. Nu zijn er niet veel metalen die daarvoor dienstig zijn. Natuurlijk heeft men gedacht aan
ijzer en platina, maar in dit geval neemt de sterkte
van den stroom tusschen 500 en 700 graden zeer zwak
met de temperatuur toe. Becquerel heeft bevonden dat
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de beste metalen voor een electrischen pyrometer zijn
platina en palladium. De sterkte van den stroom is
niet slechts voldoende, maar hij neemt ook vrij regelmatig toe met de temperatuur. Zulk een electrische pyrometer zien wij op biz; 296 afgebeeld. De beide draden
zijn met hun einden aaneen gesoldeerd: een der draden,
palladium, gaat door een porseleinen buis, zoodat de
beide elementen slechts met de uiteinden met elkander
in aanraking zijn. De beide vrije uiteinden der draden
zijn door de lengte der draden ver genoeg verwijderd
van de warmtebron waarin de porseleinen buis is geplaatst, zoodat zij niet onder den invloed van die
warmte staan, en zij zijn verbonden aan de polen van
het kompas. Op dit werktuig is een schaal waardoor
de graden van afwijking overgebracht worden in warmtegraden , en dus gemakkelijk afgelezen kunnen worden.

DE KORAALVISSCHERIJ

BIJ SICILIE.

Koraal visschers.

In eenige vorige opstellen van ons tijdschrift hebben
wij reeds meer dan eens over het koraal gesproken. Wij
hebben aangetoond dat het koraal gevormd wordt door
kleine polypen die gemeenschappelijk een kalkvorming,
een zoogenoemden polypenstok bouwen.
Wij hebben gezien hoe die kleine polypen riffen en
eilanden bouwen in de zee. Wij behoeven dat alles dus
hier niet te herhalen, maar zullen thans een blik werpen op een enkele soort van koraal, en wel op die algemeen onder den naam van bloedkoraal bekend is.
Men vindt het bloedkoraal in de Roode Zee en in de
Middellandsche Zee op een diepte van 3 tot 300 meter.
In de straat van Messina wordt de koraalvisscherij op
de volgende wijze gedreven.
De booten hebben een inhoud van 10 ton en zijn met
10 of 12 man bemand. Aan den voorsteven vindt men
1871-

een Christusbeeld, of een afbeeldsel van de H. Maagd
of van den een of anderen heilige, aan den achtersteven
is een windas. Het werktuig waarmede het koraal wordt
opgevischt, bestaat uit een houten kruis, gevormd uit twee
balken die in 't midden stevig aan elkander bevestigd
zijn, en waarvan elke arm ongeveer 2 meter lengte
heeft. Dit krnis is in 't middenpunt beladen met een
steen of een stuk lood om het soortelijk zwaarder dan
water te maken, en aan elken arm is een touw van
ongeveer 8 meter lengte bevestigd. Aan elk van die
touwen zijn op geregelde afstanden zes netten met wijde
mazen bevestigd. Deze netten, met mazen van 10 vierkante centimeter wijdte, zijn gebreid van touw zoo dik
als een pink en nauwelijks getwijnd, en vormen in het
water een soort van platten zak. Ook in 't midden van
het kruis is een dergelijk touw met zes of acht netten
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vastgemaakt. Er zijn dus een dertigtal netten aan zulk
een houten kruis bevestigd, en het is te denken dat die
netten zich gemakkelijk met hun wijde mazen hechten
aan de takken en punten van de koraalstokken, zoodat
die er in ver warren.
Als de netten op zooveel punten mogelijk in de koralen verward zijn, worden zij opgehaald door middel van
het windas. Dit ophalen is een zeer zwaar werk, daar
het koraal natuurlijk afgebroken moet worden door de
mazen van het net. In den brandenden zonneschijn,
druipend van zweet, en met opgespoten bloedvaten,
draaien de visschers het windas. Een bak met beschuit
staat onder hun bereik, en telkens nemen zij er een beschuit uit, en eten hem op zonder op te houden met
arbeiden. Als zij rusten, moeten zij de netten herstellen,
en hun werkdag duurt achttien uren. Beschuit en water
zooveel zij verkiezen, en 's avonds een soort van pastei,
twee maal 'sjaars wijn en vleesch, op Maria Hemelvaart
en te Paschen, ziedaar hun levenswijs! De beste visschers
krijgen van 200 tot 300 gulden voor de zes zomermaanden, de anderen de helft minder: daarom zegt men ook
dat men een moord gedaan of gestolen moet hebben
om koraalvisscher te worden, en Lacaze-Duthiers zegt
dat die lieden ook zeker alien iets op hun geweten hebben.
Dit belet echter niet dat zij het eerste net niet uitwerpen zonder eerst op de knieen te vallen en te bidden , en den eersten schoone koraaltak dien zij ophalen te
wijden aan de H. Maagd
mits de visscherij voordeelig zij. En deze is voordeelig als er 300 kilogram
koraal opgehaald zijn, want 300 kilogram zijn van 1000
tot 1500 gulden waard.
In den handel onderscheidt men vooral de volgende
vijf soorten.
1. Dood of verrot koraal. Dit zijn brokken van den
wortel die met kleine weekdieren en mosdieren zijn bedekt :
zij zijn van de 2,50 tot 10 gulden het kilogram waard.
2. Zwart koraal, is niets anders als toevallig afgebroken takken die eenigen tijd in het slijk van den
zeebodem hebben gelegen, en door de zwavelachtige stoffen van dat slijk min of meer van kleur zijn veranderd.
Het wordt tot rouwsieraden gebruikt, en is van 6 tot 8
gulden het kilogram waard.
3. Koraal in kisten zijn stukken van allerlei
grootte, brokjes zonder waarde en de schoonste takken
door elkander, gelijk de visscherij het oplevert. Het kan
naar omstandigheden van 25 tot 35 gulden het kilogram waard zijn.
4. Uitgezocht koraal noemt men de fraaiste,
uitgezochte takken, die soms bij het stuk verkocht worden. Het kilogram kost gemiddeld van 200 tot 250 gulden.
5. Wit koraal, dit vindt men zeldzaam, en is slechts
door de kleur onderscheiden van het roode koraal; het
is geen verschillende soort, maar slechts een verscheidenheid van het roode koraal.
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(Vcrvolg van bladz. 292.)

Verdeeling of uiteenspatting is volstrekt niet het zelfde
als vernietiging. Een verdeelde polyp is niet vernietigd ,
maar zijn brokken groeien tot versche organismen, en
een stek van een plant kan een afzonderlijke boom
worden. Wij mogen toestemmen dat de sporen verloren
hebben het vermogen om een plant voort te brengen
gelijk aan die waarvan zij oorspronkelijk afkomstig
waren, maar wij weten ook dat de toestanden van de
omringende vloeistof grootelijks veranderd worden door
den invloed van de warmte, en dit is een voldoende
verklaring. Men neemt waar, als er schimmel groeit
op een organische stof, dat ofschoon een soort, bij
voorbeeld Aspergillus, zijn sporen in alle richtingen
verspreidt, zij niet ontspruiten als Aspergilluseen in
vorm volkomen onderscheidene soort vertoont zich, en
zoo gaat het gedurende eenige volgende generation. Wij
behoeven derhalve niet te gelooven, omdat wij de
schijnbare bewijzen van een physische vernietiging zien ,
dat elk deeltje levenloos is geworden, en a priori kunnen wij dit zeker niet besluiten. Te zeggen dat, wijl
hoogere vormen hun levenskracht verliezen, daarom ook
de lagere of embryonale vormen haar moeten verliezen ,
zou het zelfde zijn als of wij de kracht om weerstand
te bieden aan physische invloeden van een spermatozoon , afmaten naar de weerstandbiedende kracht van
een ontwikkeld dier.
Dr. Bastian verzekert dat het leven van bacterien en
vibrionen vernietigd wordt door kookhitte: "als infusien
of aftreksels, die levende bacterien en vibrionen bevatten , gekookt worden, is daarvan het gevolg dat de
vibrionen verbroken worden, en dat alle teekenen van
leven in de bacterien verdwijnen. Al hun bijzondere
levensuitingen houden in eens op, en zij vertoonen vervolgens geen andere als zuiver mechanische, zoogenoemd
Browniaansche bewegingen." Men moet evenwel niet
vergeten dat zulk een bepaling van de vitaliteit volkomen willekeurig is. In het proces der verrotting kan
niemand zeggen wanneer bewegingen ophouden mechanisch te zijn, en levensbewegingen beginnen te worden ;
en omgekeerd, als de bijzondere bewegingen der bacterien door hitte opgehouden zijn, kan niemand verzekeren dat de bewegingen van de brokjes zuiver mechanisch
zijn; of, als alle beweging heeft opgehouden, kan het
niet positief aangetoond worden of de levenskracht vernietigd of slechts verlamd is.
Het blijkt dus uit al het voorgaande dat men niet
kan zeggen dat de heterogenisten hun stelling hebben
bewezen, dat het blootstellen aan een warmte van
153° C. een volstrekt bewijs is van de afwezigheid der
vitaliteit. Als wij de buitengewone macht van in stand
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werken tot de oplossing van de vraag. Niet naar de
uitkomsten van een enkele wijze van onderzoek moet
deze vraag worden beoordeeld, maar naar de gezamenlijke uitkomsten van verschillende proeven en waarnemingen. De warmte is niet de eenige vernietigende invloed die onderzocht moet worden: er zijn nog andere
werkers, ofschoon dezen bij de nieuwste onderzoekingen
niet in acht schijnen te zijn genomen. Hiertoe behoort,
bij voorbeeld, de vernietigende invloed van scheikundige
en vergiftige stoffen. Sedert onheugelijke tijden weet
men dat het bijvoegen van zekere stoffen zoowel de verrotting als de gisting keert. Daar men geloofde dat
deze processen zuiver scheikundig waren, was het natuurlijk waarschijnlijk dat de dingen die dat deden, geschikt gerekend werden voor een scheikundige rangschikking, maar de groote verscheidenheid en de tegenovergestelde eigenschappen van die verschillende middelen
verhinderden zulks. Als het, zooals men beweerd heeft,
slechts oxydatieprocessen waren , zou het zeker niet onredelijk zijn te verwachten dat de stoffen of werkers
die deze processen keerden, ook de oxydatie zouden keeren.
De dagelijksche ondervinding leert evenwel juist het
tegenovergestelde, namelijk dat oxydeerende stoffen het
krachtigst zijn om de verrotting en gisting te keeren.
En verder, andere dingen, zooals koolzuur, die bewezen zijn geen den minsten invloed op zuiver scheikundige processen te oefenen, behooren tot de krachtigste
middelen om verrotting en gisting te keeren.
En aan den anderen kant leert een geheele reeks van
Uit al hetgeen wij tot hiertoe gezegd hebben, blijkt waarnemingen dat de dingen die deze processen keeren,
het dat geen van de aangevoerde argumenten voldoende hun invloed oefenen juist in zoo ver zij vergiftig zijn
is om de kiementheorie omver te werpen. Er is een voor lagere organismen. Als op eenig tijdstip van het
wijze van de vraag te behandelen die velen niet fraai proces deze mikroskopische organismen dood gemaakt
voorkomt. Men wil dat het op den weg der pansper- worden, houdt het proces met al zijn vergezellende vermatisten ligt het bewijs te leveren. De heterogenisten schijnsels op, en aan den anderen kant, de verrottingbehoeven niet te bewijzen dat er geen kiemen bestaan, verschijnselen nemen toe met hun toeneming, worden
maar de panspermatisten moeten bewijzen dat zij be- krachtiger met hun vermeerdering, staan stil als zij
staan. In de wetenschap is het leveren van het bewijs niet toenemen, en houden op als zij sterven.
de plicht van hem die een feit verkondigt. En hier beUit alle proeven en waarnemingen die tot heden gewijzen de feiten juist het tegenovergestelde. De positieve daan zijn , kunnen de volgende besluiten getrokken worden:
stelling omne vivwm e vivo, alles wat leeft is uit een
1. Verrotting, schimmelvorming en het verschijnen
levend wezen ontstaan, wordt bevestigd door alles wat van organismen kan gekeerd worden of volledig voorgede zichtbare natuur ons leert, zoowel als door het mi- komen door het bestaan van zekere stoffen in de lucht
kroskopische onderzoek, tot aan de grenzen waartoe de die met een voor verrotting vatbaar lichaam in aanmenschelijke macht kan reiken. Dat er een uitzonde- raking wordt gebracht.
ring zou bestaan van de schijnbare algemeene wet, ten
2. De kracht van zulke stoffen kan niet afgemeten
opzichte van de organismen die onzichtbaar zijn, moet worden naar hun scheikundige samenstelling of kenmerbewezen worden door hen die de theorie van spontane ken. Door vele waarnemingen is het gebleken dat zij
generatie huldigen, of als zij dat niet kunnen doen, in de volgende orde, van de zwaksten tot de krachtigsten ,
moeten zij dulden dat anderen daaraan twijfelen. Wij op elkander volgen: 1. chloorkalk; 2. zwavelig zuur,
moeten een groot gewicht hechten aan de eenige wezen- ammonia, zwavelether; 3. chloroform; 4. kamfer; 5.
lijke tegenwerping tegen het aannemen van de kiemen- jodium, phosphorus, creosoot, carbolzuur.
theorie — het weerstand bieden aan de vernietigende
3. De stoffen die de gisting keeren, zijn plantaardige
werking van de hitte — en de uitwerkselen onderzoe- en niet dierlijke vergiften. Zwammen kunnen groeien in
ken van andere physische invloeden, die kunnen mede- tegenwoordigheid van blauwzuur en strichnine.

blijven en van weerstandbieden zien, die de levenbezittende stof bezit, kan een enkel bewijs zonder nevenbewijzen niet voldoende zijn om de afwezigheid van
leven aan te toonen.
Laat ons nu overgaan tot het tweede gedeelte van
het argument ten voordeele van de heterogene ontwikkeling van organismen in deze omstandigheden, dat is
de onmogelijkheid van het van te voren bestaan van
levende stof in de stoffen die tot het doen van waarnemingen gebezigd zijn. Het sterkste bewijs in dit opzicht is geleverd door Dr. Bastian, door zijn proeven
met zouten. Die geleerde vond binnen in kristallen van
wijnsteenzure ammonia duidelijke bewijzen van zwamachtige kiemen. In plaats van dit te beschouwen als
een argument ten voordeele van de verandering of transformatie van kristallijne in levende stof, zullen velen
dit aanzien als steun gevende aan de kiementheorie. De
voorstanders van deze laatste beweren dat er overal
kiemen of kiemmoleculen aanwezig zijn. Dr. Bastian
bewijst dat zij zelfs in kristallen gevonden worden. Dat
zulke levensorganismen kunnen groeien en zich vermeerderen in een zoutoplossing is niet twijfelachtig, en
wordt door beide partijen toegestemd. Pasteur bewees
dat een ammoniazout en phosphorzure zouten in oplossing zeer geschikt waren om torula-cellen te herbergen.
Zuringzure en phosphorzure oplossingen zijn door Hallier
bewezen uitmuntende middenstoffen te zijn voor de ontwikkeling van zwamachtige vezels, oidiumvormen, mycodermen, en vruchtdragende organismen.

4. Vergelijkende proeven hebben geleerd dat zekere
hoeveelheid van een vluchtige stof veel krachtiger werkt
als zij bevat is in de lucht die met een verrottende
oplossing in aanraking wordt gebracht, dan indien een
gelijke hoeveelheid met de oplossing zelve wordt vermengd.
5. Alle zwamachtige organismen kunnen geweerd worden door de aanwezigheid van creosoot, karbolzuur, ammonia , chloorwaterstofzuur of zwaveligzuur in de lucht,
ofschoon er onder de oppervlakte van de vloeistof vele
bacterien en vibrionen worden gevonden.
6. Het is ontwijfelbaar zeker dat er kiemen van
zwammen in de lucht aanwezig zijn, en vernietigd worden door een vluchtig vergif.

algemeen genomen, van nature tot het eten van plantendeelen bestemd. Daar nu het eten van menschevleesch
onder de tegenwoordige Wilden nog zoo algemeen verspreid is, en wij het zelfde in de oudste geschiedenis
van alle volken der aarde ontmoeten, moeten er voor
deze ruwheid die bij de dieren bijna onbekend is, bijzondere gronden bestaan.
Waarschijnlijk heeft die afschuwelijke ontaarding niet
bij alle volken altijd de zelfde oorzaken. Men heeft
den oorsprong van de menscheneterij in den uitersten
hongersnood willen vinden. Dit is het gevoelen van
Pauw en ook van Burmeister. Forster merkt intusschen met recht op dat men het eten van menschevleesch ook ontmoet waar aan ander voedsel
geen gebrek is. Hij gelooft dat de wraakzucht, in
razernij ontaardende, den wilden mensch daartoe brengt.
Dat intusschen de ^honger in sommige gevallen ontwijHET ETEN VAN MENSCHEVLEESCH.
felbaar daartoe gedreven heeft, is door vele voorbeelden
Er zijn toestanden en gebeurtenissen in de geschiede- te bewijzen. Reeds Herodotus verhaalt iets dergelijks :
nis van de beschaving der menschheid, die ons met Toen er in het leger van Cambyses op den tocht door de
afgrijzen en walging vervullen, maar die toch ook ge- woestijn, hongersnood ontstond, lootten de manschappen
kend moeten worden, als wij een goed oordeel wenschen bij tien en, en verteerden hem wien het lot trof. Op de
te vormen over de menschelijke natuur. De akelige in- Fiji-eilanden hebben de vrouwen in tijden van hongersdruk dien men door het onderzoek van die dingen krijgt, nood hare kinderen onderling verruild, om zoodoende
wordt evenwel weldra weggenomen door het gerust stel- veilig te zijn dat zij hare eigenen niet opaten. De Yuurlende gevoel dat zulke toestanden der ruwheid slechts landers verworgen in den winter, als de sneeuw hoog
een van de eerste of laagste, en wel naar het schijnt nood- ligt en de nood groot wordt, de oudste vrouw van
zakelijke trappen vormen in de ontwikkeling der volken, en hun stam, om haar op te eten. C. Franklin verhaalt
dat zij voorbij gaan om plaats te maken voor zachtere zeden. dat de noordamerikaansche Wilden in hongerjaren de
Wij wenden ons gezicht met afkeer van een schouw- lijken van hun naaste bloedverwanten verteren. In den
spel dat ons desniettemin de waarde der beschaving en strengen winter van 1856 hebben de Indianen op de
hare weldaden in een des te helderder licht toont. Geen vlakte rondom het Zoutmeer dikwijls hun eigene kinderen
ander voorwerp van het anthropologische onderzoek verteerd, om in het leven te kunnen blijven. En wie
bewijst ons zoo overtuigend als het eten van menschen heeft niet de ontzettende geschiedenissen gelezen van
de voortgaande veredeling van de menschelijke natuur, schipbreukelingen die, den dood nabij, het lot wierpen
een veredeling die door velen ontkend wordt, daar zij wie van hen zou sterven om het leven der anderen nog
het thans levende geslacht houden voor een ontaarden eenigen tijd te rekken!
nakomeling van edeler voorvaderen. In den laatsten tijd
Op Nieuw Zeeland zou het cannibalismus eerst na
is, vooral door het oprichten van anthropologische ge- het uitsterven van den moa en andere groote vogels
nootschappen , het eten van menschevleesch, de anthro- heerschend zijn geworden, en in de invoering van het
pophagie, zoo dikwijls ter sprake gekomen, en er zijn zwijn heeft men hier, zooals op andere eilanden van de
zulke scheeve oordeelen uitgesproken over den oorsprong Zuidzee, het zekerste middel gevonden om dat gebruik
en de beteekenis van dit verschijnsel en het veelal met af te schaffen. Het is ook valsch als men gezegd heeft
het cannibalismus in betrekking staande offeren van dat het dier zich nooit op die wijze aan zijn eigene
menschen, dat het zeker tijd wordt een overzicht te soort vergrijpt, want de honger verwekt ook soms in de
geven van hetgeen deze dingen betreft, en van de mee- dieren de onnatuurlijke drift om hun eigene jongen op
ningen die daaromtrent gekoesterd worden.
te eten. Dit wordt van beren, wolven, katten en zelfs
De menscheneterij is niet een oorspronkelijke neiging van plantenetende dieren verhaald, en van de zeug is
in de menschelijke natuur, want de mensch is, gelijk het algemeen bekend.
(Wordt vervolgd).
de op den mensch gelijkende of anthropoi'de apen, naar
zijn gebit hoofdzakelijk een vruchteneter. Het voornaamste voedsel van den gorilla is de noot van een
soort van Amomum, en volgens Wallace leeft de orangoetan hoofdzakelijk van de noot der Duria, die een zeer
dikke en stekelige schil heeft. Ook de mensch is , in 't
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De hier beneden afgebeelde deurklopper ziet men op een
deur in het portaal van de hoofdkerk van Sarragossa in
Spanje. Hij is geheel van ijzer, en 75 centimeter hoog. In

dier waarop de klopper moet nedervallen, merkt men
den invloed van den moorschen smaak. Er zijn er die
een allegorie willen zien in dit gekroonde of gemyterde

Een deurklopper. Voorbeeld van antieke kunst.

Spanje vond men nog lang overblijfselen van den oosterschen smaak, die in het vaderland van den Cid gebracht
is, door het volk waaraan wij de Alhambra te danken hebben. In dit stuk plaatijzer, zo6 bewerkt dat het op een
stuk zwarte kant gelijkt; in dien grijzenden kop die den
klopper tusschen zijn tanden houdt; in dit fantastische

hoofd: zij meenen dat het voorstelt het Christendom het
islamismus overwinnende, of het koningschap van Castilie slaande den Arabier, zooals Karel Martel den Sarrazeen sloeg. Waarschijnlijk echter is deze prachtige
compositie niets als een fantasie van den kunstenaar.

MAAT

EN

GEWICHT.

Zoowel in een stoffelijk als in een geestelijk opzicht
is het meten en wegen een hoogst belangrijke zaak
in het maatschappelijke en zedelijke leven. Yele spreekwoorden en gezegden hehhen betrekking op meten en
wegen. "Zijn woorden wikken en wegen", zegt men van
een bedachtzaam mensch. "Het meten met twee maten",
noemen wij oneerlijk en onrechtvaardig. "Gewogen en te
licht bevonden", zegt men van iemand wiens daden niet
beantwoorden aan wat men van hem mocht ver wachten.
"Wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen", zeggen wij als wij opofferingen doen, of een besluit nemen
't welk ons hard valt. Kortom, het meten en wegen
verdient in meer dan een opzicht onze belangstelling, en
wij willen er in dit opstel eenige regelen aan wijden.
Wij willen beginnen met aan te toonen hoe ernstig
en scherpzinnig de wetenschap van het meten reeds in
oude tijden is beoefend, en hoe die oude wijzen van
meten nog tot in onze dagen invloed oefenen. Dit zal
ons tevens gelegenheid geven om de algemeene grondregels te bespreken, die in alle meetstelsels gevolgd moeten worden.
Alle maten van de zinnelijke wereld kunnen in drie
klassen verdeeld worden : 4. in het meten van den t ij d;
2. in het meten van de ruimte (lengten, vlakken,inhoud); 3. in het meten van het gewicht of van de
m a s s a.
In de eerste tijden der beschaving had men slechts
zeer ruwe maatbepalingen. De tijd werd gemeten naar
den stand der zon of van de sterren: lengten en vlakken werden gemeten naar de lengte van sommige deelen van het menschelijke lichaam, zooals de voet, de
arm, het span, enz. of door de beweging, bij voorbeeld
de schrede; en tot het meten van den inhoud dienden
holle vruchtschillen, kalabassen , notedoppen, enz.

en ons in zekere mate door de natuur zelve wordt geleverd. Dit is het vraagstuk van de zoogenoemde natuurlijke maat, waarover oneindig veel getwist is,
en dat toch waarschijnlijk nooit opgelost zal worden,
hoe dicht wij daaraan ook mogen komen.
2. Wij trachten alle soorten van maten zoo met elkander te verbinden dat, als de eene gemelde natuurmaat,
de grondmaat of standaart, vast staat, ook alle overige
soorten van maten daardoor vastgesteld zijn. Daardoor
ontstaat dan eerst een meetstelsel, en zulk een stelsel is des te beter hoe volkomener, eenvoudiger, en meer
de behoeften bevredigend de samenhang der maten onder elkander is. In dit opzicht verdient het oude chaldeeuwsche meetstelsel zelfs gedeeltelijk de voorkeur boven
ons hedendaagsch metrisch of tiendeelig stelsel.
3. Wij trachten de hulpmiddelen om te meten zoo
nauwkeurig mogelijk te maken.

Laat ons nu eerst zien op welke wijze men de beide
eerste vraagstukken oploste, hoe men de natuurmaat
zocht, en den samenhang der maten grondvestte.
Uiterst talrijk zijn de voorwerpen en verschijnsels der
natuur welker grootte als een onveranderlijke grondmaat
beschouwd zijn geworden. Dat de organische natuur een
menigte voorbeelden voor maten leverde, zagen wij boven reeds, en blijkt ons uit de namen van vele tot heden
gebruikelijke maten. De grootere lengtematen dragen
bijna alien de namen van deelen van het menschelijke
lichaam, of van de afmetingen die wij met onze ledematen kunnen nemen. De duim, de palm of handbreedte,
de span, de voet, de el als de lengte van den vingertop tot den elleboog, of als yard de lengte van den
geheelen arm, de schrede of pas, de vadem en dergelijken zijn zulke aan het menschelijke lichaam ontleende
maten.

Yan kleinere maten noemen wij een stroobreedte, een
haarbreedte, een muildierhaarbreedte bij de Arabieren,
Zeer vroeg evenwel, men kan beweren reeds bij het enz. Onder de gewichten wijst het grein of de korrel op
eerste ontstaan van ruilhandel, bij de eerste ontwikke- de zwaarte van graankorrels, gelijk nog heden ten dage
ling van industrie, vooral echter bij het eerste begin in geheel Indie een klein gewicht, de rati, aan een
van het bouwen van woningen, waren dergelijke midde- kleinen zaadkorrel is ontleend.
len niet meer voldoende. En daar nu de genoemde dinMen zou meenen dat, bij de oneindige verscheidenheid
gen en vooral de bouwkunst reeds in de grijze oudheid van de organismen, men er nooit aan zou denken om
zijn ontstaan, moeten wij ook reeds in dien tijd een ge- zulke afwisselende dingen als onveranderlijk gelijk blijregeld meetstelsel zoeken. De oudheidkundige Bockh heeft vende natuurmaten te nemen. En toch is dit herhaaldeons een oud chaldeeuwsch-babelsch meetstelsel doen ken- lijk geschied. Als een voorbeeld noemen wij hier wat
nen , waardoor het blijkt dat de zelfde problemen die de Jacob Kobel in het laatst der 46 de eeuw voorsloeg, in
wetenschap bij de instelling van ons hedendaagsch meet- zijn werk getiteld : Geometrey, Frankfort, 4584: "Man
stelsel trachtte op te lossen, reeds toen bekend waren, soil 46 Mann, gross und klein, wie die ungefehrlich
en, wat nog merkwaardiger is, reeds voor duizenden nach einander aus der Kirchen gehen, einen jeden vor
van jaren volkomen opgelost zijn. Die problemen zijn op den anderen einen Schuh stellen lassen ; dieselbige Lenge
de volgende wijs uit te drukken.
werde und solle seyn ein gerecht gemein Messrute, da4. Wij trachten van alle soorten van maten e&i zoo mit man das Feld messen soil." En nog in 4855 bevast te stellen, dat zij zoo onveranderlijk mogelijk is, weerde C. A. Henschel, in zijn werkje: Das bequem
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ste Maass- und Geirichtssystem, Cassel 1855, dat deeenvoudig. Is door de grondmaat der lengte , b. v. den
gemiddelde sclirede van burgers en militairen , met uit- meter, de grootte van een holle ruimte nauwkeurig bezondering van de koninklijke garde, door waarnemingen paald, alzoo b. v. de grootte van een kubiekmeter, dan
gebleken was 800 millimeter lang te zijn, en dat die zal een vat van den ruimteinhoud van een kubiekmeter
nor male schrede als grondslag der maat aan te be ve- een bepaald gewicht van zekere stof, b. v. water, kunnen bergen, en dit gewicht zal men dan als de eenlen was.
Talrijke andere voorslagen om uit de onbewerktuigde heidsmaat voor de gewichten kunnen aannemen.
Wij zijn zooeven uitgegaan van de lengte als de
natuur, uit natuurkundige verschijnsels, nauwkeurige
grootheden af te leiden, waren theoretisch veel beter, het eerst vastgestelde grondmaat, en hebben daardoor
bij voorbeeld om de lengte van een onder bepaalde voor- vastbepaalde vlakken, lichamen en gewichten verkregen.
waarden te meten geluids- of lichtgolf als grondmaat Dit is ook de weg die met zekere wijzigingen in het
te kiezen. Voor het praktische gebruik waren zij even,- metrische stelsel is ingeslagen. Het is evenwel duidelijk
dat men even goed een andere maat als grondmaat had
wel ongeschikt.
Altijd keerde men weder, en ten laatste ook weer in kunnen aannemen. Gesteld men had het middel gevonhet metrische stelsel, tot het zelfde natuurlichaamterug den om een bepaald gewicht als grondmaat vast te
dat ook in het oude stelsel der Chaldeers den grondslag stellen; dan kon men dit gewicht verkrijgen door een
van de maat vormt, namelijk den aardbol. In het daaraan beantwoordende hoeveelheid water. Die hoeveelmetrische stelsel geven de afmetingen der aarde, en in heid water zou een nauwkeurig te bepalen teerling gehet chaldeeuwsche stelsel hare bewegingen, waarvan ook vuld hebben, en deze zou dan de holtemaat gevormd
onze tijdrekening af hangt, de grondmaat of standaart hebben. Een vlak van dien dobbelsteen zou tot eenheid
van de vlaktemaat, een kant daarvan tot eenheid van
aan. Hoe dit geschiedt, zullen wij straks nader zien.
Wat nu het tweede vraagstuk, de samenhang van de de lengtemaat zijn geworden.
Zulk een stelsel zou de voorkeur verdienen boven het
verschillende soorten van maten, betreft, dit was gemakkelijker op te lossen. Gesteld wij hadden, zooals het eerstgenoemde, omdat, bij een even nauwkeurig bepaalmetrische stelsel zulks stelt, een vast bepaalde lengte de grondmaat, de afgeleide maten een grootere nauwals grondmaat gevonden, dan is daarmede ook de nauw- keurigheid zouden verkrijgen. Want een kleine fout bij
keurige groottebepaling van vlakken en ruimten gege- het afwegen van het watergewicht, of, wat het zelfde
ven. Bij het bepalen van de grootte van een vlak stel- is, bij het maken van den hollen dobbelsteen, is nog
len wij ons, gelijk bekend is, voor, dat zij in den kleiner voor het vlak van den dobbelsteen, en wordt
vorm van kwadraten of vierkanten overgebracht wordt, volkomen onbemeetbaar voor den kant daarvan. Maar
en spreken bij voorbeeld ran een stuk land van 100 omgekeerd is het bij het andere stelsel. Een kleine fout
vierkante aren, dat is, wij noemen het zoo groot als in de oorspronkelijke lengtebepaling vergroot zich voor
6en vierkant waarvan elke kant 10 aren lang is, of de daaruit afgeleide vlakken, en wordt nog grooter
als honderd vierkanten van 1 are lengte aan elken voor den hollen dobbelsteen.
kant, hoewel de werkelijke vorm van dat stuk lan d zeer
Het oude chaldeeuwsche meetstelsel nu ging van zulk
onregelmatig is. Men kan door meting en berekening een holle maat uit. Het werd uitgevonden in het oude
elk vlak, hoe zijn vorm ook mag zijn, in onze gedach- rijk van Babel, en niet in Egypte, zooals wel eens
ten in den vorm van een even groot vierkant of kwa- beweerd is. Het is wel zeker dat de oude babelsche en
draat overbrengen.
egyptische maten veeltijds met elkander overeenstemmen,
De grootte van een vierkant wordt echter bepaald wat schijnt te bewijzen dat beide rijken reeds in overdoor de lengte van een van zijn zijden, en alzoo voert oude tijden met elkander in betrekking stonden, maar
de verspreiding van de babelsche maat naar Phoenicie
men dus een vlaktemaat tot een lengtemaat terug.
Op de zelfde wijze gaat men bij de ruimte- of holte- en Griekenland was reeds gebeurd eer de egyptische
maten te werk. Men spreekt van den kubiekinhoud van maat, misschien wel door middel van de Joden, naar
een lichaam of van een vat, dat is men denkt zich den Palestina kwam, en vervolgens door de Phoeniciers
lichaamsinhoud, met gelijk blijvende grootte, in den verder verspreid werd.
Bij de Babyloniers en de Egyptenaren werden maat
vorm van dobbelsteenen of teerlingen veranderd. De ruimte
en
gewicht door de priesters geregeld. Dezen hadden een
van een zaal van 100 meter lengte, 40 meter hoogte, en
zoo
nauwkeurig mogelijke bepaling van maat en gewicht
60 meter breedte zullen wij, bij voorbeeld, een zaal van
240 000 kubiekmeter noemen, want hij bevat 240 000 voor hun sterrekundige waarnemingen noodig, en daar
dobbelsteenen van 1 kubieke meter. Daar nu ook de de Babyloniers reeds vroeg vrij goede waarnemingen gegrootte van een dobbelsteen bepaald wordt door de lengte daan hebben, mag men daaruit besluiten dat zij ook
van zijn kanten, wordt ook de grootte van de ruimte reeds zeer vroeg een goed meetstelsel hebben bezeten.
Bij de sterrekundige waarnemingen was een nauwkeutot een lengtemaat terug gevoerd.
rige
tijdmaat volstrekt noodig, en deze werd op overDe overgang tot de gewichtsmaat eindelijk, is even
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oude wijze verkregen door water uit een vat te laten
vloeien. De Babyloniers verdeelden den dag in twaalf
uren, en den nacht insgelijks. Eveneens verdeelden zij
ook den dierenriem in twaalf deelen. Die afmetingen
verkregen de Chaldeers en, volgens Macrobius, ook de
Egyptenaren, door het gebruik maken van ijzeren vaten
die in twaalf deelen waren verdeeld.

EEN SCHILDERIJTJE

Die hoeveelheden water werden echter niet slechts
door meten, maar ook door wegen bepaald. Gevolgelijk
werd ook het gewicht van het water nauwkeurig bekend,
zoodat de wederkeerige betrekking van maten en gewichten tot elkander in de astronomie haren oorsprong
vindt.
(Wordt

VAN DAVID

vervolgd.)

TENIERS-

Een muziekmakend gezelschap.

In een vorigen jaargang van Kennis en Kunst
hebben wij uitvoerig gesproken over den schilder van
het tafereeltje waarvan wij hier boven een gravure zien.
Wij zullen dus thans niet het leven en de werken van
dezen schilder bespreken; wij geven deze gravure thans

slechts als illustratie. Het stelt een paar boeren en een
boerin voor, die muziek maken, terwijl een andere vrouw
in de deur er naar staat te luisteren. Het origineel bevindt zich in het Belvedere te Weenen.

De berg Sinai.

Sinai heet de berg waarop, volgens den bijbel, aan jaar 527, op de oostelijke helling van den Horeb, in
Mozes de Tien Geboden en andere wetten voor het jood- het dal Sjuaib, het beroemde klooster van den Sinai
sche volk verkondigd werden. Yolgens de overlevering stichtte, waarin reliquien van de H. Katharina bewaard
geeft men dien naam aan den Gebel-Musa. den Mozes- werden. Yoorheen vond men op dien berg nog andere
berg, in het zuidelijke gedeelte van het sinaitische schier- kloosters, zooals het klooster der 40 martelaren, welks
eiland (Steenachtig Arabie) gelegen, omstreeks 2)00 me- standplaats op de westelijke helling nog aangetoond
ter hoog, met een ten noorden daartegen gelegenen berg , wordt. De berg Gebel-Musa kan de berg der wetgeving
dien de geleerden gewoonlijk Horeb heeten. Ook houdt niet geweest zijn, daar hij niet grenst aan de noordemen wel voor dien berg den in het zuidwesten gelege- lijke vlakte, waarop het volk legerde, en hij zelfs van
nen Katharinaberg, die ongeveer 300 meter hooger is daar niet gezien kan worden, terwijl het dal ten zuiden,
dan de Gebel-Musa. Die overlevering is echter niet onder waarheen Eitter het leger verplaatst, te nauw is, en
dan de christelijke tijdrekening, en werd vooral beves- in tegendeel de berg Horeb volkomen aan het in Exod.
tigd door dat de keizer Justinianus, men zegt in het XIX geschetste tooneel beantwoordt.

HET ETEN VAN

MENSCHEVLEESCH.

(Vervolg van bladz. 300).

Dat er echter bij Wilden in het menscheneten ook
een bevrediging van de wraakzucht wordt gevonden,
kan niet betwijfeld worden, want als een verslagen
vijand ook nog opgegeten en verteerd wordt, dan is
hij ten minste volkomen vernietigd. Een krijgslied van
de Mohicanen begint met de woorden: "'laat ons drinken
het bloed, en eten het vleesch van onze vijanden." In
het Nibelungenlied wordt verteld van boergoendsche ridders die hun dorst lesschen met het bloed van hun
vijanden : Hagen zegt tot de nitgeputte strijders, :'dat
1871.

het bloed der verslagenen hen meer zal sterken dan
wijn." Als men zich kan verzadigen met hetgeen men
haatte, bevredigt men te gelijk de wraak en den honger.
Hoe het wraakgevoel werkt in de lagere volksklassen
leert ons zelfs de de nieuwere geschiedenis. In 1617
heeft men te Parijs de longen en lever van den marechal d' Ancre gegeten, en in 1672 te 's Gravenhage het
hart van Jan De Wit. Yon Steiger schildert de gruwelen die bij de laatste belegering van Messina zijn
voorgevallen. Verscheidene soldaten werden ter dood
39
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gemarteld, levend in stukken gehouwen, en hun vleesch
op het plein der Giudecca gebraden, en te koop aangeboden, en wel dat van Zwitsers duurder dan dat van
de Napolitanen. De hoofden van de slachtoffers werden
op bajonetten door de straten der stad rond gedragen, en de oproerlingen aten zelfs de rauwe tongen van
die ongelukkigen met brood, en droegen afgesnedene
ooren in de knoopsgaten.
Bij wilde volken wordt het gebruik van het verteren
van het vleesch en bloed der verslagene vijanden nog
door een bijzondere omstandigheid versterkt, namelijk
door het verspreide bijgeloof dat men de eigenschappen
verkrijgt van dengeen wiens vleesch men eet. De Maoris
meenen dat zij den moed en de dapperheid erven van
hem wiens vleesch zij eten. Gedurende den laatsten,
eerst in 1868 geeindigden oorlog tusschen de Basutos
en de hollandsche boeren van den Oranje Vrijstaat,
aten de eersten alle blanken die in hun handen vielen
op, omdat zij meenden dat daardoor de moed der boeren in hun lijf overging.
Een andere oorzaak van het cannibalismus schijnt
men tot heden bijna geheel over het hoofd te hebben
gezien, en toch is zij zekerlijk in vele gevallen de hoofdoorzaak geweest. Het menschevleesch is namelijk, zooals
uit een groote reeks van getuigenissen blijkt, buitengewoon lekker van smaak. Volgens Juvenalis en Galenus
smaakt het ongeveer als varkensvleesch, en de eerste
zegt dat wie eenmaal menschevleesch geproefd heeft,
naderhand niets liever eet, en hij verwijt de Egyptenaren
dat zij het vleesch van schapen en geiten verachten, en
het eten van menschevleesch veroorloven.
In een legende van de Irokezen vraagt Manitoe den
jager waarom hij zijn gelijken opeet, en deze antwoordt :
"omdat zijn vleesch beter is dan dat van den eland en
den bison, en omdat het dwaas zou zijn het lichaam
van een vijand aan de wolven en vossen over te laten."
Een zendeling verhaalt dat hij op Nieuw Zeeland bij
een oude zieke vrouw geweest is, die niet meer wilde
eten, en daarom alle voedsel weigerde. Op zijn vraag
of zij dan niets kon bedenken waaraan zij trek had,
antwoorde zij: o ja, aan iets heb ik wel zin! En toen
de zendeling er op aandrong, om het te noemen, zei zij :
Ik zou gaarne de hand van een kind eten, maar niemand zal uit liefde voor mij een kind willen vangen
en dooden! Oldendorp verhaalt dat een neger op St.
Thomas een misdadiger van de galg sneed, om eens
weer menschevleesch te proeven. In de meeste gevallen
waarin het menscheneten als een misdaad bij Europeanen voorkwam, wordt de lekkere smaak daarvan als de
oorzaak aangegeven. Gaub en Petit maken melding van
een vrouw die kinderen greep, slachtte en opat. Griiner
verhaalfc het zelfde van een herder te Berka in Saksen.
In tusschen was het slechts uit winzucht dat een pasteibakker te Parijs pasteitjes van menschevleesch bakte,
waartoe een barbier hem de grondstof leverde.

Bij sommige wilde volken heeft het eten van menschevleesch ongetwijfeld een godsdienstige beteekenis, wat
geen wonder is, daar overoude gebruiken zoo gemakkelijk in de godsdienstige plechtigheden be waard blijven.
Zulk een betrekking kan men vermoeden als de graad
der beschaving van een volk met zulk een ruw en gruwelijk schouwspel niet te rijmen is, en als de menscheneterij slechts als menschenoffers bij godsdienstige feesten
voorkomt. Doch het is niet waar dat de menscheneterij
in den regel met menschenoffers samenhangt, ten minste
bij de tegenwoordige Wilden is dit zeer zelden het geval.
Wij zien dus dat zeer verschillende oorzaken, de
honger, de wraakzucht, het bijgeloof, en de trek naar
lekkernij ons de afschuwelijke gewoonte van menscheneterij kunnen verklaren. Wij moeten hun gelijk geven
die beweren dat het met moord verbondene cannibalismus
als een ontaarding van de menschelijke natuur beschouwd
moet worden, waartoe het dier niet eens in staat is.
Trouwens, het menschelijke geslacht is gruwzamer en
wilder dan het dier, en dit blijkt niet beter dan uit
de menschenslachterij op groote schaal die zelfs nog
in het vorige en in het tegenwoordige jaar in ons
werelddeel gehouden is, en waarbij zelfs een van de
opperhoofden die bevel gaven tot dien menschenmoord
in massa , den naam van zijn God aanriep, en hem dankte
als er op een dag duizende mannen vermoord waren!
Het eten van menschevleesch was bij de volken der
oudheid zeer algemeen. Herodotus noemt alle naar het
noorden wonende volken menscheneters. In Indie, zegt
hij, wonen de Koletiers die de lijken van hun ouders
opeten, en de Padaeers die niet slechts oude lieden
maar 06k jongen, als zij ziek worden, dooden om hen
te verteren. De mannen eten mannen, en de vrouwen
vrouwen. Bij de Massageten aan den Araxes werden
ook de ouden gegeten, maar de zieken, als zij dood
waren, begraven. De Scythen verlangden van elken
jongen strijder dat hij van het bloed van den eersten vijand dien hij doodde, dronk: zij vilden den
gedooden vijand, looiden de huid, en hingen haar
aan den zadelknop, of naaiden eenige huiden aaneen ,
en maakten er een mantel van. Ook Plinius verhaalt
van menscheneters die tien dagreizen ten noorden van
den Borysthenes, den tegenwoordigen Dnjeper, wonen.
Zij drinken uit menscheschedels, en dragen, gelijk de
tegenwoordige noordamerikaansche Wilden den scalp, de
schedelhuid met het haar, op de borst. Strabo noemt
de bewoners van Jerne, dat is Ierland, die wilder zijn
dan de Britten, menscheneters en graseters. Volgens
Diodorus eten de Ieren het vleesch van de overwonnen
vijanden. Strabo bericht ook van de Derbikeren aan
den Kaukasus dat de mannen die boven de 70 jaar oud
zijn, geslacht, en door hun bloedverwanten gegeten werden, maar dat de oude vrouwen geworgd en begraven
werden. De grieksche mythen van Saturnus en Tantalus ,
I van Procne en Atreus wijzen op het eten van mensche-
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vleesch. Dat ook de Grieken in den oudsten tijd het
vleesch der overwonnenen aten, zegt Barthelemy in de
inleiding tot zijn Reis van den jongen Anacharsis.
Aulus Gellius en Lucianus zeggen dat men in Scythie
het mensehevleesch voor de gezondste spijs hield.
Er is geen twijfel aan of de menschenoffers der oude
Hebreers waren met het eten van menschevleesch en
bloed verbonden. Zulke offermaaltijden werden den Kanaaniten verweten, en verscheidene plaatsen van het
0. T. hebben daarop betrekking, zooals Boek der
Wijsheid XII: 3 ; en XIV : 22. In de mozaische boeken
wordt over het drinken van het bloed der overwonnenen
gesproken , Num. XXIII: 24, en over het eten van hun
vleesch en het vermorselen van hun beenderen, Num.
XXIV: 8. Uit Ezechiel XXXVI: 13, 14, 44Gij hebt
menschen gegeten, en uw volk kinderloos gemaakt,"
mag men besluiten dat de Hebreers de kinderen die
zij offerden, ook opgegeten hebben.
Als de verschrikkingen en gruwelen van den oorlog
geschilderd werden als een bedreiging van Jehova,
werd ook het eten van het vleesch der naaste bloedverwanten als een bekende zaak opgesomd : Deut. XXVIII:
53; Lev. XXVI: 29; Jerem. XIX: 9. Bij den opstand
der Joden onder Trajanus, door Dio Cassius beschreven,
bedreven zij onder andere gruwelen ook menscheneterij
op giuu^ schaal. In de Mithramysterien die Heliogabalus, die vroeger syrisch priester was, in de 3de
eeuw na J. C. nog vierde, werd een jongen geslacht,
uit zijn ingewanden waarzeggingen gedaan, en van zijn
vleesch gegeten. Simon Magus en Apollodorus van Tyana werden zulke offers verweten', en de eerste christenen werden dikwijls door de heidenen beschuldigd dat zij
kinderen slachtten. De leer van het eten van het lichaam
en het drinken van het bloed van Christus in het Avondmaal, is zeker niet een billijking van die bloedige, in
Phoenicie, Syrie en Chaldea inheemsche gebruiken,
maar herinnert die toch. Opmerkelijk is het dat in
Genesis den menschen slechts planten tot spijs aangewezen
zijn, Gen. I : 29, en eerst na den zondvloed hun ook
vleeschspijzen veroorloofd zijn, Gen. IX: 3. De daarbij
gevoegde waarschuwing om het vleesch niet met zijn
bloed te eten, bewijst dat men toen gewoon was het
vleesch rauw te eten. Op vele plaatsen van de mozaische boeken wordt het gebruiken van bloed verboden,
vooral bij offeranden, Lev. VII: 26. Als een afval van
Jehova wordt vermeld dat onder Saul het volk het vleesch
van dieren met bloed at. I Sam. XIV : 32 en 33.
Bij de christenvervolgingen te Rome moest men door
het drinken van bloed bewijzen dat men geen christen was.
Volgens St. Hieronymus, die van 330 tot 420 na
J. C. leefde, moet men besluiten dat het eten van menschevleesch lang in het noorden van Europa bestaande
gebleven is. Hij verhaalt dat hij als knaap in Gallie
door de Scoten menschevleesch heeft zien eten. Ook in
de middeneeuwen at men, maar nu uit hongersnood ,

menschevleesch. Abdullatief, een arabisch geneeskundige
van Bagdad, wiens werk door Sylvestre de Sacy overgezet is, schildert een omstreeks het jaar 1200 in
Egypte uitgebroken hongersnood, ten gevolge van het
wegblijven van de overstrooming van den Nijl. Ouders
aten hunne kinderen op, of boden hen te koop aan:
men at de afschuwelijkste en walgelijkste dingen, en
woelde zelfs de graven op om de lijken te verteeren;
kinderen en zelfs volwassenen werden geroofd en geslacht.
Later waren de gruwzaamste straffen eerst lang naderhand in staat om die afschuwlijkheden uit te roeien.
In de zevende eeuw heerschte, ten gevolge van misgewas, de menscheneterij epidemisch in Europa. Thiers
verhaalt dat er in 1026 onder koning Robert een vreesselijke hongersnood in Frankrijk heerschte, zoodat menschevleesch gegeten werd. Zelfs nog in 1868, gedurende
den in Algiers uitgebrokenen hongersnood, ontstond de
menscheneterij onder de inboorlingen. De rechter te
Blidah veroordeelde een man ter dood, die binnen een
maand zes menschen gedood en opgegeten had. Op den
4den Januari 1869 werd hij dood geschoten. En het
zou veel te veel plaats beslaan als wij hier alle bekende
gevallen zouden opsommen van schipbreukelingen die
door den nood gedwongen menschevleesch gegeten hebben.
En dit zijn zeker de eenige gevallen waarin het eten
van menschevleesch geoorloofd is, namelijk dan als
daardoor het leven van anderen gered kan worden. Het
eten van het vleesch van een doode is, volgens Forster,
hoezeer het ook met onze opvoeding mag strijden, op
zich zelf noch onnatuurlijk, noch strafbaar. En Von
Humboldt zegt dat als de Europeanen de Indianen het
eten van menschevleesch verwijten, dit op hen niet meer
indruk maakt dan wanneer een brahmin van den Ganges
den Europeaan het eten van dierevleesch zou verbieden.
Zien wij nu naar de thans nog levende wilde volken,
dan blijkt het ons dat het eten van menschevleesch
onder hen bijna algemeen mag genoemd worden, ja
dat men kan zeggen dat het, behalve in Europa, bij
alle rassen en in alle werelddeelen bestaat. Vele Wilden
schamen zich daarvoor in den omgang met Europeanen,
en anderen ontkennen zelfs dat hunne voorvaderen menschen gegeten hebben. Op de Zuidzee-eilanden is het
eten van menschen algemeen, en Cook verwonderde
zich dat er onder zulke zachtzinnige volken zulk een
barbaarsch gebruik heerschte. De vuile en diefachtige
bewoners van Caledonie beoorloogden elkander om gevangenen tot voedsel te krijgen, en een hoofdman verklaarde verwonderd dat hij niet geweten had, dat men
geen menschevleesch mocht eten. De vader van den
koning Niuriki van Foetoena zou niet minder dan 1000
menschen verteerd hebben, zoodat na zijn dood de opperhoofden, om den ondergang der geheele bevolking
te verhinderen, in overleg met Niuriki, het besluit namen dat er voortaan geen mensch meer geofferd of
opgegeten mocht worden. Op de Sandwichseilanden was

gemeen ; slechts de marteldood werd den geloovigen die
hem nog als katechumenen ondergingen, als een even
krachtig middel ter zaligheid als de doop toegerekend,
en daarom ook bloeddoop genoemd. Sedert de 5 d e eeuw
was de overtuiging van de zaligmakende kracht van den
doop de oorzaak dat men niet slechts nieuwbekeerden
zonder lange voorbereiding, maar ook kinderen terstond
(Wordt vervolgd.)
na de geboorte doopte. Het onder de Montanisten in
Afrika ontstane gebruik om zelfs dooden te doopen, moest
door een verbod uitgeroeid worden. Daarentegen bleef
DE D C C P EN DOOPNAMEN
de roomsche kerk bij het in de 10 dc eeuw ontstane gebruik
De wet van Mozes gaf een godsdienstige beteekenis van den klokkedoop: nieuwe kerkklokken werden bij
aan de wasschingen met water die oorspronkelijk en hare inwijding gedoopt, wat aanleiding gaf tot het bijgevan oudsher in het oosten in gebruik waren, als een middel loof dat zij door hun gelui het onweer konden afweren.
tot behoud van de gezondheid. In den tijd na Christus Het zelfde hooge denkbeeld van de werking van den
werd elke heiden die tot het jodendom overging, niet doop had aan den anderen kant het nut dat de orthodoxe
slechts besneden maar ook gedoopt. Van die joodsche roomsche kerk den doop die door schismatieken en ketters met
proselietendoop ondersclieidde zich de doop van Jo- uitzondering van de Antitrinitariers, gedaan was, de
hannes doordat hij ook geboren Joden doopte, met het doel ke11erdoop, alsgeldig verklaarde, en den wederdoop
om hen door die reiniging tot een volledig berouw en verbood. Bij de katholieken en Grieken wordt het dooptot verbetering op te wekken, want dat de w a t e r d o o p water bijzonder gewijd, terwijl de protestanten daartoe
een zinnebeeld was van de reiniging der ziel, was in gewoon water gebruiken. Het exorcismus of verbannen
zijnen tijd niet onbekend. Jezus zelf liet zich door Jo- van den duivel bij den doop is in de meeste protestanthannes doopen, en het schijnt dat dit ook gebeurd is sche landen afgeschaft. De doop bestaat eigenlijk uit
met verscheidenen van zijne apostelen die voorheen vol- niets anders als het besprenkelen met water, en het
gelingen van Johannes geweest waren. Jezus verordende uitspreken van het doopsformulier, doch steeds gaat
dat de aanhangers van zijn leer door den doop in zijne vooraf het afleggen van de christelijke geloofsbekengemeente opgenomen, en tot het christelijke geloof en tenis door de doopgetuigen of peters, in naam van
leven ingewijd moesten worden. De doop werd daardoor den doopeling als deze een kind is. Na den doop wordt
een godsdienstig gebruik van de Christenen, zonder in de roomsch katholieke kerk aan clen gedoopte, tot
hetwelk geen opneming in de christenheid kon gebeuren. een teeken van zijn geestelijke jeugd, melk en honig
De apostelen en hunne opvolgers doopten de doopelingen met gegeven, en zijn geestelijke verkrijging van de gaven
de woorden: ik doop u in, of liever tot den naam van God den des Christendoms door onderscheidene zinnebeeldige hanVader, des Zoons en des Heiligen Geestes , in een rivier delingen aangeduid, zooals de zalving, het geven van
of in een vat met water; slechts zieke doopelingen be- het zout der wijsheid, en het bekleeden met het witte
sprenkelde men met water, en zulk een doop werd z i e k en- kleed der onschuld en reinheid. De protestanten eindigen
do o p of klinische doop genoemd. De griekschekerk den doop met een zegening. Bij alle christenen wordt
behield, gelijk de schismatische Christenen in het oosten, bij den kinderdoop tevens een voornaam, een zoogede geheele onderdompeling. Daarentegen kwam sedert noemde doopnaam, aan den doopeling gegeven.
de 13 de eeuw in de roomsche kerk het enkele besprenHet geven van een naam is sedert oude tijden bij alle
kelen van het hoofd met water in gebruik , en dit bleef volken en alle godsdiensten als een zeer gewichtige hanook zoo bij de protestanten. Het driemaal herhalen van deling beschouwd geworden, omdat een naam veelal een
het besprenkelen geschicdde en geschiedt nog als een bijzondere beteekenis bezit, of een eigenschap van den
uitvloeisel van de leer der drieeenheid. In de eerste benoemden kan uitdrukken. Het groote belang 't welk
eeuwen, toen gewoonlijk slechts volwassenen tot het men in den naam stelde, was ook de reden van de
Christendom toetraden, werden de nieuwbekeerden, de naamsverandering die onder sommige omstandigheden
katechumenen, vo6r hun doop in den godsdienst onder- gebeurde , vooral bij de belijders van de drie monotheistiricht, en het geloof aan de kracht van deze handeling sche godsdiensten. Voorbeelden van zulk een naamsverom de doopelingen vergeving van zonden te verschaffen, | andering vinden wij vrij veel in het Oude Testament,
bewoog vele katechumenen den doop zoolang mogelijk zeldzamer in het Nieuwe, maar hier evenwel het bekenduit te stellen. Daarom liet keizer Constantijn de Groote ste, namelijk dat Jezus den naam van Simon, bij zijn
zich eerst kort voor zijn dood doopen. De leer van aanneming tot apostel, veranderde in dien van Kephas
Augustinus van de onherroepelijke verdoemenis der on- of Petrus (rots), daarmede te kennen gevende dat hij
gedoopten maakte daarin een groote verandering; men op die rots zijne kerk wilde bouwen. In lateren tijd
haastte zich te laten doopen, ende kinder doop werd al- en nog heden bestaat het gebruik dat monniken en
het een voorrecht van den koning de oogen van het
offer te eten. De eerste naam van de koningin Pomare
was Aimata, 't welk beteekent "ik eet het oog.' Ook
de Nieuw Zeelanders beschouwen het oog van een mensch
als een lekkernij. Daarentegen zei de oude koning van
Tytaway reeds in het jaar 1687 tot de Hollanders,
dat de beste beetjes de wangen en de handen waren.

Een tyroolsche peter en meter met ecu doopeling naar de kerk gaande.

DE DOOP EN DOOPNAMEN.

nonnen bij hun intrede in het klooster van naam ver- wijl aan den anderen kant bij de katholieken, als een
anderen. Ook de pausen zijn sedert de 10 de eeuw gewoon gevolg van den Mariadienst, het vreemde gebruik onteen nieuwen naam uit die van hun voorgangers te kie- stond den naam van Maria ook voor het mannelijke gezen, evenwel met uitsluiting van dien van Petrus. De slacht te gebruiken. Yerder werden er ook namen geJoden, Christenen en Mahomedanen verbinden de naam- vormd naar de christelijke hooge feesten, zooals Natalis,
geving met de symbolische handeling die de opneming in Epiphanius, Paschalis; en ook zulken die christelijke
hun godsdienst beteekent, derhalve met de besnijdenis, deugden herinnerden, gelijk Eusebius, Pius, Charitas.
of met den doop en het vormsel. Ook bezigen zij, als Ja zelfs gebruikte men namen van dieren, Leo, Asellus,
een gevolg van den verwanten oorsprong van hun gods- Columba, deels hun natuurlijke beteekenis zinnebeeldig
diensten en hun gemeenschappelijke hoogaehting van het opvattende, deels uit christelijken ootmoed. In DuitschOude Testament, een menigte gelijke namen. In elken land , Skandinavie, Friesland, Schotland behielden evengodsdienst bleven vooral zulke namen eigenaardig die wel de oude inheemsche namen langen tijd den boventoon.
in eenige betrekking staan tot de geschiedenis van dien Yreemde kerkelijke namen van hebreeuwsche, grieksche
godsdienst, bij voorbeeld bij de Mahomedanen Ali, en latijnsche afkomst werden eerst sedert de kruistochOmar, Mohammed; bij de Joden Levi, Aaron, Esther ten meer algemeen. Nadat het aannemen van een geMordechai, enz.
slachtsnaam of familie naam algemeen was geYan oudsher gaf men in de christelijke kerk veelal aan worden , werden de doopnamen er als voornaam voor
de eerstgeborenen den naam van de grootouders, of ook geplaatst, en uit het in het laatst der 15 (le eeuw ontwel dien van de peters. De kerk vorderde evenwel altijd stane gebruik om twee of meer doopgetuigen of peters
gepaste doopnamen, en de meesten vormen gezamenlijk te hebben, ontstond het gebruik om het kind meer dan
bijzondere groepen. Yelen hebben betrekking op God en een doopnaam te gelijk te geven. Omstreeks het laatst
de plichten jegens Hem, zooals Gotlieb, Gottfried,
der 18 de eeuw leidde de onverschilligheid en de afkeer
Theodoor, Amadeus; anderen op den stichter van den voor kerkelijke vormen, en deels ook de zucht naar nieugodsdienst, doch z66 dat de naam van Jezus en afleiwigheden, tot vele wonderlijkheden in de naamgeving,
dingen daarvan vermeden werden; slechts bij de Syriers vooral in de eerste tijden na de fransche revolutie, toen
ontmoet men namen zooals Jesujab (Jesus dedit), Ebed- namen als Liberte, Egalite, Sansculotte en dergelijken,
Jesu (servns Jesu). Yeelvuldig daarentegen zijn aflei- veelvuldig voorkwamen. Doch reeds in 1802 werd door
dingen van Christus, zooals Christiaan, Christina, Christo- een wet het oude gebruik weer in Frankrijk hersteld;
phorus; en ook Emanuel of Immanuel werd zonder be- en ook in andere gedeelten van Europa verschenen verbodsbedenken gebruikt. Yerder nam men de namen van apostelen , palingen tegen avontuurlijke en ongepaste doopnamen.
evangelisten, martelaars en heiligen, en hier vertoonen
zich zoowel confessioneele als geographische verschillen,
in zoover de namen der heiligen vooral door de kathoDUURTE VAN ELEKTRISCH LICHTlieke kerk verkozen werden, en er zich in de verschillende landen zekere voorkeur voor de namen van nationale
Het groote beletsel dat het gebruik van elektrisch licht
en locale heiligen vertoonde. Zoo beminnen de Grieken ter verlichting van huizen of straten in den weg staat,
de namen Basilius, Ignatius, Gregorius; de Italianen is zijne groote kostbaarheid. Het is eene wet der naBenedictus, Ambrosius, Aloysius; de Franschen Martin , tuur dat er geen kracht te verkrijgen is zonder eene
Hilarius, Dionysius; de Spanjaarden Ildefonsus (Alphonso), daaraan beantwoordende omzetting van stoffen. In eene
Ferdinand, Elvira; de Engelschen Thomas, Augustinus ; voltasche batterij vormt de vereeniging van zink met
de Ieren Patricius; de Denen en Zweden Axel (Absalon), het oxygenium van het water de stofwisseling die tot
Ansgarius; de Slawen Cyrillus, Methodius , Wenceslaus, het ontstaan van elektriciteit aanleiding geeft. Even
Casimir; de Zwitsers Beatus, Placidus, Felix; de Bei- veel duurder als zink is dan steenkoolgas, zoo veel
eren Rupert; cle Zwaben Fridolin; de Franken Kilian;
duurder is het elektrische licht dan het gewone gasde Saksen Ludger; de Pruissen Adalbert, Bruno; de licht. Maar de kosten zijn nog veel grooter, want er is
Bohemers Nepomuk, enz. Waar het protestantismus krach- vijfmaal zoo veel zink noodig als steenkool, en boventig optrad, zooals in de 16de eeuw in Frankrijk, Ne- dien verbindt de kool zich met twee equivalenten zuurderland en Engeland, verwierp het de heiligenamen, stof om koolzuur te vormen. Om die reden zal het
en verkoos daarvoor namen uit het Oude Testament : elektrische licht waarschijnlijk voor altijd een zeer aarAbraham, Jakob, David, Anna, Susanna; en daarom dige chemische proef blijven, tenzij iemand eens het gebeval de Catechismus Romanus uitdrukkelijk den doo- luk heeft om eene batterij met eene positive pool van
pelingen heiligenamen te geven. Martin, Philip en Ul- steenkool te ontdekken.
rich zijn evenwel altijd bij de protestanten beminde namen gebleven, omdat zij de voornamen waren van de
drie hervormers Luther, Melanchthon en Zwingli, ter-
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(Vervolg van bladz. 304).

Het oudste bekende gewicht 't welk 6f in onveranderde grootte bij de verschillende volken der oudheid
aangetroffen is, 6f waartoe de gebruikte gewichten zich
in eenvoudige verhondingen laten terug voeren, is het
babelsche talent. Naar de door de Chaldeers bepaalde
betrekking tusschen maat en gewicht is het natuurlijk
dat dit talent het gewicht geweest is van een bepaalden kubus water, en wel, zooals de onderzoekingen aangetoond hebben, van een kubus of dobbelsteen welks
kanten voor een voet werden gerekend.
De grondmaat of standaart was dus een door het
meten van den tijd vastgestelde holle maat, een holle
teerling welks inhoud aan water een bepaald gewicht
vormde. Hieruit volgt:
Ten eerste, dat in het oude stelsel de tijdmaat verbonden was met de ruimtemaat en met die van de
massa.
Ten tweede, dat de tijdvaten, om hun dien naam te
geven, de grootte aangaven voor de holle maten, hetzij
onmiddellijk, hetzij door het vormen van andere vaten
die met hen in een zeer eenvoudige verhouding stonden,
bij voorbeeld IV2 maal zoo groot waren. Zulke holle
maten zijn bij de Egyptenaren, Hebreers, Phoeniciers ,
en vervolgens bij de Grieken en Romeinen aan te wijzen:
de amphora van de laatsten, bij voorbeeld, was volkomen gelijk aan de oude babelsche holle maat.
Ten derde, dat zij de oorsprong zijn van de lengtemaat , daar de kant van zulk een dobbelsteenvormige
holle maat tot lengtemaat werd genomen. Deze lengtemaat is nog tegenwoordig in hare nakomelingen aanwezig. Een grootere ellemaat vond men in de lengtematen der Arabieren, in de heilige el en in de
koninklijke el die nog heden in de zoogenoemde
zwarte el of de el van den nijlmeter van Raoedah,
en in de pih Mekiah of turksche el bestaat.
Kleinere afgeleide maten zijn de grieksche of
olympische voet en de romeinsche voet. De
in Engeland en Duitschland nog gebruikelijke voet maten verschillen zeer weinig met den ouden romeinschen
voet. Het schijnt niet gewaagd te onderstellen dat, gelijk de oude heilige el van Babel bij de bouwmeesters
in het oosten tot in de tijden der Arabieren en zelfs
tot heden bewaard gebleven is, zoo ook de voetmaat
der Romeinen, de oude brengers der beschaving in het
westen van Europa, is bewaard gebleven.
Ten vierde eindelijk, dat de waterinhoud van de tijdvaten het gewicht, het talent, leverde. Dat zelfde gewicht echter niet uit water maar uit een edel metaal
gevormd, was tevens de grondslag van het geld.
Daarom zijn ook de uit de oudheid afkomstige volwichtige gouden en zilveren munten de beste getuigen voor

het oude gewicht, en daar wij uit het gewicht het
volumen van een even zware watermassa kunnen berekenen, ook de beste getuigen voor de grootte van de
oude maten. Zoo kan men, bij voorbeeld, met groote
nauwkeurigheid uit de zwaarte van een oude volwichtige gouden munt berekenen hoe groot de romeinsche
amphora, en hoe lang de grieksche voet geweest moeten zijn.
De oude gewichten zijn evenwel, behalve in de munten , ook nog, gelijk de lengtemaat, in hunne nakomelingen bestaande gebleven. Dit is, bij voorbeeld, het
geval met de aegineesehe mine, welker helft, of
een pond, door de Romeinen in 't bijzoncler gebruikt
werd tot het wegen van bepaalde waren, vooral van
kostbare oostersche specerijen. Dit aegineesehe pond is
waarschijnlijk door den handel met het oosten in de
middeneeuwen in Europa gekomen. Het is nog te erkennen in het augsburger Silbermark, in het engelsche pond troois, en in het oude medicinaal gewicht. Er wordt derhalve hier en daar in Europa nog
met gewichten gewogen, welker oorsprong zich in den
nacht der eeuwen verliest.
In het hier geschetste oude meetstelsel hebben wij
alzoo een stelsel gevonden waarin alle maten, de tijdmaat, de ruimtemaat, de massamaat, en het geld met
elkander zijn verbonden.

Wij willen nu een blik werpen op het metrische
of tiendeelige stelsel, een stelsel dat bij ons
wel officieel is aangenomen, maar bij lange na niet
overal en altijd wordt gebruikt. In vele plaatsen van
ons land koopt en verkoopt men nog bij oude maten,
bij de oude el, bij het pint, bij het pond, ja zelfs de
geneeskundigen in ons land schrijven nog geneesmiddelen voor naar het medicinale gewicht. Het schijnt wel
alsof onze regeering geen doortastende maatregelen durft
nemen, om overal volgens het metrische stelsel te laten
koopen en verkoopen: immers de daartoe uitgeschrevene verordeningen worden op vele plaatsen openlijk niet
opgevolgd, en de overtreders worden niet gestraft. Wij
komen hierop straks nog even terug.
Het metrische stelsel is in den laatsten tijd zoo dikwijls in kranten, tijdschriften enz., ook in Kennis en
Kunst besproken, dat wij het hier als bekend mogen
onderstellen. Wij zullon ons dus hier bepalen tot eenige
opmerkingen over het ontstaan van dat stelsel, en vervolgens zijn gebreken en voordeelen bespreken.
In Frankrijk bestond voorheen een even groote ongelijkheid in maten en gewichten, als thans nog gedeeltelijk bij ons, in Duitschland en Engeland. De nadeelen
daarvan werden natuurlijk ook in Frankrijk ondervonden.
Reeds in de 14 de eeuw nam men proeven om een beter
meetstelsel te grondvesten , doch zij leden schipbreuk op
den wederstand van wie bij de ongelijkheid der maten
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voorcleel hadden. Eindelijk werden in 1788 de klachten
zoo luide, dat er onder de dingen die de drie e'tats
vorderden, ook deze was :
"de verschillende maten af te schaffen, die slechts
tot misbruiken en bedriegerijen, maar vooral tot onderdrukkingen aanleiding gaven."
Deze eisch bracht Talleyrand in 1790 voor de constituante, en terstond werd er een wetenschappelijke

commissie benoemd om een voorstel te doen betreffende
een nieuw stelsel. Dit voorstel werd in Maart 1791 door
de Assembles nationals aangenomen, en terstond begon
op groote schaal de geodetische en physische arbeid die
in 1795 de voorloopige, en in 1799 de bepaalde vaststelling van de grondmaat of standaart van den meter, en
de invoering van het daarop gebouwde stelsel ten gevolge had.
(Wordt

vervolgd.)

l)e nooteboom.

Van de familie der nooteboomen, Juglandeae, vindtbuitengemeen koude winters lijdt hij dikwijls veel. Het
men in ons land slechts een soort, de gewone noo- hout is voor meubelmakers, kolven van geweren, pateboom, Jnglans regia, een boom die, even als de neelen van rijtuigen enz. zeer gezocht, doch het buitenmeeste anderen onzer ooftboomen, uit West-Azie afkom- landsche, vooral het van den Bovenrijn en uit Zwitserland
stig is, en uit Italie (Welschland in het duitsch, van aangevoerde, hiertoe echter meer gezocht dan het inlandwaar de naam walnoten) naar het overig Europa over- sche. De aangename geur van het blad, en het algemeen
gebracht is. De boom wordt van de noot voortgeplant, gebruik van nooteboombladeren tegen de bij ons, helaas,
begint niet voor zijn 6 e —8 e jaar vrucht te dragen, doch zoo algemeene klierziekten, zijn welbekend.
Bij de fruitkundigen worden elf zoogenoemde soorten
gaat hiermede tot in hoogen ouderdom voort. Men vindt
hem bij ons in de grootste volkomenheid en rijkste op- van dezen boom aangenomen, volgens Serrurier, Fruithindig
Woordenboek II, bl. 157.
brengst vooral op de dijken onzer groote rivieren. In
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Te Haraadan, het oude Ecbatana, eene der residentien der perzische koningen, is eene graftombe gevonden
ter gedachtenis aan Esther en Mordechai. De ingang is
gesloten met een kleine steenen deur, welker sleutel
bewaard wordt door den opperrabbijn, want daar ter
plaatse zijn nog altijd vele Joden. In het midden der
graf kamer staan de rijk uitgesnedene sarcophagen van
Esther en Mordechai.

De graftombe van

Op de tombe zijn verscheidene vreemde opschriften.
Een daarvan meldt dat zij gebouwd is in het jaar
4474 na de schepping der wereld, terwijl anderen de
deugden en grootheid vermelden der personen, welker
assche ondersteld wordt daar te rusten. Wij deelen er
twee mede, volgens de vertaling van Sir Eobert Ker
Porter :
Op een marmeren plaat in het graf: — "Mordechai,
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bemind en geeerd door een koning, was groot en goed.
Zijne kleederen waren die van een heerscher; Ahasveros
bekleedde hem met deze rijke kleeding, en hing hem
ook een gouden keten om den hals. De stad Susan verheugde zich in zijne eer, en zijn groot geluk werd de
roem der Joden."
Op den sarcophaag van Esther: — -'Ik loof u, o
God! dat Gij mij geschapen hebt. Ik weet, dat mijne
zonden bestraffing verdienen, maar ik hoop op genade
uit Uwe handen; want zoo dikwijls ik U aanroep , zijt
Gij met mij; Uwe heilige tegenwoordigheid vrijwaart

tlier en Mordechai.

mij tegen alle kwaad. Mijn hart is gerust gesteld, en
neemt toe in Uwe vreeze. Door Uwe goedheid vloeide
ten laatste mijn leven over van vrede. 0 God, sluit
mijne ziel niet uit van Uwe heerlijke tegenwoordigheid.
Wie Gij lief hebt, gevoelen nooit de folteringen der hel.
Leid mij, o liefderijk Yader, tot het leven des leven s,
opdat ik moge vervuld worden met de hemelsche vruchten van het paradijs. — Esther."
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HUID.

Als men menschen tot verschillende natien behoorende ,
met elkander vergelijkt, vindt men dat zij in het algemeen zeer veel op elkander gelijken; zij vertoonen familietrekken die hen als 't ware samenbinden en tot elkander
doen naderen. Doch als men nauwkeuriger toeziet, bespeurt men weldra een zeer groot onderscheid. Onder
die verschillen valt voorzeker het onderscheid in de h u i dk 1 e u r wel het eerst in het oog. Ontelbaar zijn de wijzigingen die in dit opzicht het omhulsel van ons lichaam
aanbiedt: de kleur van den mensch vertoont alle schakeringen van wit tot zwart, met alle tusschentinten van
geel, rood, bruin, brons enz. Wij willen, aan de hand
van Godron, zien of die verschillende tinten van bijzondere ontleedkundige toestanden afhangen of niet.
De Ouden hadden geen kennis van de ontleedkundige
struktuur der huid, en meenden dat zij uit twee vliezen
bestond, de huid en de opperhuid. Malpighi was de
eerste die bewees dat de huid en de opperhuid van den
Neger wit zijn, maar dat er een derde vlies bestaat
hetwelk de zetel van de zwarte kleur is, en dat sedert
dien tijd onder den naam van het slijmvlies van Malpighi, het rete Malpighii, bekend is. Mitchell zag
vervolgens, nadat hij een spaanschevliegpleister op een
Neger gelegd had, dat de opperhuid niet bestaat uit 66n
maar uit twee onderscheidene vliezen, en later heeft
Flourens het zelfde bij Europeanen en Amerikanen bewezen. Cruikshank, de huid van een Neger die aan
de pokken gestorven was, onderzoekende, ontdekte tusschen de opperhuid en de eigenlijke huid vier lagen of
vliezen, daarbij gerekend het gekleurde vlies, het net
van Malpighi. Ook Gaultier, die zeer dunne laagjes huid
van de voetzool van een Neger mikroskopisch onderzocht,
onderscheidde vier lagen.
Ondanks al die waarnemingen bleef de struktuur van
de huid van den mensch nog altijd tamelijk onbeken d:
in de laatste dertig jaren is zij dan ook het onderwerp
van vele en belangrijke nasporingen geweest. Die onderzoekingen betroffen vooral de huid van den Neger, en
gaven gelegenheid om haar met die van andere mensch erassen te vergelijken. Dutrochet, Blainville, Weber,
Flourens, Henle, Schwann en anderen hebben zich in
dit opzicht vooral verdienstelijk gemaakt. Uit hunne
onderzoekingen en waarnemingen blijkt dat de opperhuid,
door haar te laten weeken en in twee lagen te scheiden, bij alle menschen kleurloos en doorschijnend is;
dat de lederhuid bij alle menschen van de zelfde structuur en wit is; dat er bij alien een vlies bestaat dat met
de lederhuid verbonden is, en hetwelk dekleurstof afscheidt.
Die kleurstof, pigment geheeten, is de stof welke de huid
kleurt, en bij de verschillende menschen verschilt. Yolgens Flourens is het niet een vlies of een bijzonder orgaan, het is het voortbrengsel van eene afscheiding,

het is een afzetsel, eene korst, een levenloos lichaam ,
maar dat er als een vlies uitziet. Henle en Simon beweren evenwel dat er in de pigmentlaag cellen gevonden
worden , die kleine korreltjes kleurstof bevatten ; en tegenwoordig gelooven alle natuurkundigen dat die pigmentcellen bij alle menschen gevonden worden, dat zij op
zich zelven kleurloos zijn, en dat de verschillende kleurschakeringen van de menschelijke huid van de kleur en
het aantal pigmentkorreltjes, in die cellen bevat, afhangen. Het is zeker dat het orgaan hetwelk dat pigment
afscheidt, bij alle vertegenwoordigers van het menschelijke geslacht voorkomt, en bij alien van de zelfde inrichting is, en dat het pigment zelf zich niet slechts
vertoont bij den Neger, bij den Mulat, den Amerikaan
en den Nieuwhollander, maar ook bij den Moor, den
Kabyl en den Arabier. Flourens heeft het aangetoond
in de huid van een fransch soldaat, in Algiers gestorven, en hij beweert dat men met behulp van den mikroskoop bij alle blanken sporen er van aantreft.
De zelfde geleerde heeft kleurstof en de pigmenthouclende cellen in moedervlekken, ten minste in zulken
die niet uit verwijde haarvaten bestaan, gevonden, en
zelfs in de zomersproeten die de meeste blonde menschen
ontsieren, en die volgens bovengenoemden in het vlies
van Malpighii gezeteld zijn.
Die afscheiding van pigment bestaat bij alle menschen ,
tot welk ras zij ook mogen behooren. Maar hoewel er
pigment bij alle menschen gevonden wordt, de hoeveelheid daarvan is bij alien verre van gelijk, en daaraan zijn
de verschillende kleurschakeringen toe te schrijven die
de volken der aarde onderling onderscheiden.
Doch bij de onderscheiding van de structuur en de kleur
van de huid des menschen komt er ons een punt voor,
hetwelk wij niet onaangeroerd mogen voorbijgaan: het
is het cdbinismus, de witte, kleurlooze toestand der huid.
Het albinismus, waarvan men sporen bij alle soorten
van wilde dieren vindt, dat vooral dikwijls bij onze
iamme dieren voorkomt, is volstrekt niet zeldzaam bij
den mensch. Opmerkelijk is het dat die afwijkende toestand het meest bij de Negers, en vooral bij sommige
stammen voorkomt. Die albino's, witte Negers of
kakkerlakken hebben eene dof witte huid, van een
geheel andere tint als die aan de volken van Europa
eigen is; de haren blijven gekruld maar zijn wit of zeer
blond; de oogen zijn rood of lichtblauw. Behalve de
kleur onderscheiden de witte Negers zich in geen enkel
opzicht van de zwarten die tot den zelfden stam behooren. Ook onder andere volken dan die welke de
westkust en het midden van Afrika bewonen, vindt men
albino's. Men heeft de zulken gevonden bij de Papoes ,
de Alfoeren, de Kaffers, Javanen, Tartaren, Mongolen ,
de volken van Tahiti en Tonga-Taboe: in Amerika heeft
men er gevonden in Louisiana, in Yirginie, Guyana ,
Brazilie, bij de Moxos en Patagoniers, en Cortez zag
eenige albino's aan het hof van Montezuma.

OYER DE KLEUR VAN DE MENSCHELIJKE HUID.

Ook vindt men albino's bij de volkeren van het kaukasische ras. Er bestaan eene menigte voorbeelden van
albino's bij de Arabieren, de Siberiers, de Russen, de
Hongaren, zelfs bij Duitschers, Denen, Engelschen, Zwitsers, Belgen en Franschen. Yolgens Broc zijn zij vooral
in het departement de la Creuse niet zeldzaam. Het
schijnt derhalve dat het albinismus zich bij elk volk en
op alle aardbreedten kan vertoonen.
Doch het albinismus vertoont zich geenszins altijd over
het geheele lichaam, somtijds zijn slechts enkele gedeelten der huid in dien toestand, zoodat er ontkleurde plekken gevonden worden, die afsteken tegen zulke plaatsen der huid welke de normale kleur behouden hebben.
Die bontheid van huid valt sterk in het oog bij de
negeralbino's, de zoogenoemde bonte Negers, waarvan vele voorbeelden bekend zijn. Ook kan het albinismus onvolkomen zijn, dat is min of meer sterk uitgedrukt; het vertoont alle graden van volkomene kleurloosheid af, tot de normale huidkleur. Yan dien aard zijn
b. v. de Negers die een roodachtig of geel vel hebben,
waarover Schreber spreekt, en zoo was ook het ceylonsche meisje door Davy beschreven: hare oogen waren
helder blauw van kleur, en schenen geenszins zeer zwak
te zijn; hare haren waren van kleur als die eener europeesche blonde vrouw, en hare wangen waren rood. In
Engeland en nog veel minder in Noorwegen, voegt de
schrijver er bij , zou men niets vreemds aan haar gevonden hebben.
In het algemeen houdt men de volkomene albino's
voor zwak van gestel, weinig ontwikkeld van verstand,
en zeer vatbaar om jong te sterven. Dit moge waar zijn
voor zulke albino's die door hunne wilde lahdgenooten
verdrukt en mishandeld worden, en ten gevolge daarvan een ellendig leven leiden, gelijk in sommige binnenlanden van Afrika gebeurt, en wat eene verklaring geeft
van hunne zwakheid en slechte gezondheid, maar bij
eene goede behandeling zijn zij niet zwakker dan anderen , zooals onder anderen bleek aan de albino's die aan
het hof van Montezuma leefden. De afwezigheid van pigment in het oog maakt dat werktuig zeer gevoelig voor
het licht, en in het algemeen zien de albino's slechts
goed in de schemering of bij maanlicht. Evenwel is die
zwakheid van gezicht verre van altijd zeer groot; en er
zijn zelfs albino's die het licht zeer goed kunnen verdragen.
Men verzekert dat zij niet zooveel verstand hebben
als hun stamgenooten die geen albino's zijn, maar het
tegendeel is bepaaldelijk bewezen.
De albino's verschillen slechts van de overige menschen in hetgeen de huid betreft, en wel slechts door
de afwezigheid van kleurstof. Immers het vlies, hetwelk
de stof afscheidt die de huid van gewone menschen
kleurt, wordt ook bij den albino gevonden; doch hetzij
dat er geen afscheiding van pigment plaats heeft, hetzij
dat, zooals Breschet en Roussel de Vauzeme meenen,
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die afscheiding bij de albino's kleurloos is, de kleur van
de huid der albino's is die van de lederhuid der gewone menschen, dat is te zeggen een dof wit. Flourens
is in de gelegenheid geweest om de huid van een
Arabier die gedeeltelijk een albino was, ontleedkundig
te onderzoeken. De huid was hier en daar wit gevlekt,
en overigens bruin of zwartachtig. Waar de huid ge~
kleurd was, vond hij een zeer duidelijke pigmentlaag,
doch die kleurstof ontbrak volkomen ter plaatse waar
zich de witte vlekken bevonden. Het albinismus bestaat
dus in de afwezigheid van kleurstof, of ten minste in
de afwezigheid van gekleurd pigment. De kleur van den
Europeaan is niet die van den albino, zij is niet dof
wit, maar roodachtig wit, zoogenoemd vleeschkleurig.
Daardoor is men gerechtigd te stellen dat er bij ons
ras geenszins eene volkomene afwezigheid van gekleurd pigment bestaat, en, gelijk wij gezien hebben, Flourens
heeft er sporen van ontdekt. De blanke mensch zou
derhalve een on volkomene albino zijn.
Het is genoegzaam bewezen dat het albinismus erfelijk is, niettegenstaande men het tegendeel heeft beweerd.
Winterbotten zag te Wankapong een jonge albino van
omstreeks 18 jaren oud, groot en welgemaakt, wiens
vader eveneens een witte Neger was, en ook eene zijner
zusters was eene albino. Fontenelle verhaalt van een
witten Neger in Suriname, wiens vader ook een albino
was. Blumenbach spreekt van eene geheele familie van
albino's te Montet in het kanton Freiburg in Zwitserland. Yoor eenige jaren leefde er te Choisy-le-Roi bij
Parijs eene familie waarvan alle leden albino's waren,
en de kardinaal Wiseman verhaalt een dergelijk voorbeeld van eene familie die in een dorp nabij Rome
woonde,
Het albinismus is niet slechts erfelijk, maar ook is
het mogelijk dat het zich vroeger of later na de geboorte kan vertoonen: men heeft niet zelden in verschillende landen gezien dat Negers hunne zwarte kleur
verloren, en zoo blank als Europeanen werden. Dr. Dwight
verzekert in Yirginie een Neger gekend te hebben, wiens
kleur langzamerhand zonder bekende oorzaak wit geworden was: die man bleef volkomen gezond, ook zijne
huid bleef gezond, en in vier jaren werd zij over het
geheele lichaam blank; zijn haar werd van zwart en
krullend, blond en sluik, en hij bleef sterk en gezond,
Een andere Neger, ook in Yirginie, Henri Moss geheeten, wiens overgrootvader in Congo geboren was, veranderde in den tijd van zes of zeven jaar in een blanke,
ten minste in zooverre zijne huid en zijn haar betrof:
dit laatste werd lang, sluik en bruin. De Quatrefages
verhaalt het volgende: Een Neger van 16 jaar die door
een dollen hond gebeten werd, verschrikte er zoo hevig van
dat zijne huid na verloop van vijftien dagen begon te
verbleeken: hij kreeg witte vlekken die al grooter en
grooter werden, en na eenigen tijd was hij geheel bont.
Toen hij 25 jaar oud was, was hij geheel blank, niet
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liet blanke van een albino, maar gelijk aan iemand
van het blanke ras. Het aangezicht vertoonde het meest
van zijne vorige normale kleur; rondom den mond liepen twee zwarte kringen, het voorhoofd was wit, de
haren waren op verscheidene plaatsen grijs geworden,
maar toch wolachtig gebleven. Hij bleef volkomen gezond , trouwde met eene Negerin, en kreeg zwarte kinderen.

werd , totdat hij eindelijk, volwassen zijnde, er uitzag
als iemand die in lichten graad geelzucht had.

de bovenlip steekt een weinig vooruit. Die afstammelingen der oude Egyptenaren, ten minste die welke niet
verbasterd zijn, hebben, ook volgens Pugnet, eene donkerroode kleur; hij onderscheidt hen van de Kopten,
die hij als van gemengd ras beschouwt.

Zelfs bij het blanke ras vindt men eene menigte voorbeelden van gedeeltelijk en aangeboren melanismus, ja
dagelijks kunnen wij zulke plaatselijke kleurveranderingen der huid waarnemen. Zoo zijn moedervlekken, namelijk dezulken die geen vaatverwijdingen zijn, zeer
dikwijls zwart van kleur, en dat gedeeltelijke melanismus is somtijds vrij uitgebreid. Blumenbach zegt dat
hij in het bezit is van een stuk huid van den buik van
een bedelaar, en die huidlap is zoo zwart als de huid
van een Neger. Loschge vermeldt een geval van gedeeltelijk melanismus bij een blanke, bij wien het geheele
lichaam zwait was, behalve de handen, de voeten en
het aangezicht. Ook is het melanismus somtijds bij het
blanke ras slechts tijdelijk.

De zwarte kleur der huid, het melanismus, geeft aan
de huid van den blanken mensch eigenschappen die volkomen de zelfden zijn als die welke de huid van den
zwarten mensch bezit, en wel zoo volkomen dat wij den
Neger mogen beschouwen als een blanke bij wien het
melanismus de normale toestand is. Doch zelfs bij de
De roode kleur der huid, het erythrismns, wordt Ethiopiers komt het melanismus in verschillende graden
ook bij den mensch gevonden. Bij de Roodhuiden van voor: hunne zwarte kleur is geenszins altijd en overal
even zwart; zij vertoont zelfs zeer groote schakeringen.
Noord-Amerika is de roode kleur de normale. Het zelfde
is het geval met eenige stammen der Foelahs of Foel- Aan den anderen kant is bij hen de neiging tot zwart
lathas in de binnenlanden van Afrika, vooral bij die worden somtijds zelfs overdreven, en strekt zich uit
stammen welke Fonta-Toro en Fonta-Diallon bewonen. over andere organen als de huid alleen. Yerscheidene
ontleedkundigen beweren dat bij de Negers de weivlieOok vindt men sommige roode stammen in het Kafferzen,
het beenvlies, het celweefsel tusschen cle spieren,
land, zooals ook in bet westen van Australie waar
de
spieren
zelven, en de bastzelfstandigheid der hersenen
roodachtig bruine stammen leven.
Ook de algemeene kleur der oude Egyptenaren, ten eene zwartachtige tint bezitten, en zelfs hun bloed is,
minste naar de geschilclerdefiguren op hunne monumen- zegt men, donkerder van kleur dan het onze. Maar dit
ten te oordeelen, was rood. Het schijnt dat men nog is niet altijd het geval. Camper bevond bij een Neheden ten dage het oude egyptische type aantreft onder ger die door hem in 175S ontleed werd, dat zijne
de stammen die de provincie Dongolah, een gedeelte inwendige organen niet het geringste verschil vertoonvan Darfoer, en de omstreken van het oude Meroe be- den met die der blanken wat de kleur betreft, en anwonen. Yolgens Burckhardt zijn zij een schoon volk; dere ontleedkundigen bevestigen de waarneming van
hunne huid is donker rood van kleur, hun aangezicht Camper. Het schijnt dus dat er in dit opzicht bij de
is eivormig en heeft niets van het negerachtige, zelfs is Negers eenig verschil bestaat, en dat het melanismus
hun neus dikwijls bijna van griekschen vorm, slechts bij hen min of meer diep ingeworteld is.

Het erythrismus komt ook bij andere menscherassen
voor. Marggraff zegt dat hij in Brazilie eene Negerin
gezien heeft, die geheel rood van kleur was. Yolgens
Schreber bestaan er op de oostkust van Afrika en op
Madagascar Negers met een roode huid en rood haar.
De gebroeders Lander hebben in de omstreken van Katunga in Midden Afrika eene vrouw aangetroffen, wier
huid zoo rood was als scharlaken. Yolgens Atkins vindt
men ook in Afrika en op Madagascar gele Negers met
oranjekleurig haar. De gebroeders Lander zagen in het
koninkrijk Yarriba, in Afrika, een priester wiens ouders
zwart waren, terwijl hij zelf kastanjebruin van kleur
was, en lichtblauwe oogen had. Zulke gedeeltelijk ontkleurde Negers schijnen onvolkomene albino's te zijn.
Ook deze afwijking van den normalen toestand kan
zich bij de Negers zelfs na de geboorte openbaren. Zoo
spreekt Klinkorch van een Neger die van zwart geel
werd, en Caldani vermeldt dat een Neger, die te Venetie als schoenlapper den kost verdiende, en zwart was
toen men hem als kind in de stad bracht, onder het
toenemen in wasdom al lichter en lichter van kleur

Het plaatselijke melanismus bij de blanken heeft volkomen de zelfde eigenschappen als het geheele melanismus van de huid des Negers: en somtijds, gelijk wij
zoo even gezien hebben, kan die vreemde kleur der
huid bij ons ras een zoo groot gedeelte van de oppervlakte des lichaains inneinen, dat men daaruit veilig
mag besluiten dat ook het algemeene zwart worden bij
den blanke mogelijk is. De volgende feiten zullen dit
nog meer aantoonen.
(Wordt vervolctd.)
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1. Athor. — 2. Tpe of Tiphe. — 3. Isis. — 4. ! vogel). — 10. Shau (de kat). — 11. Scarabaeus (de
Osiris. — 5. Neith. — 6. Dubastis. — 7. Apis (de j kever).
stier). — 8. Beg (de havik). 9. Ibis (de kraan-
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schrijving van het koninkrijk Congo mede, dat er
aan gindsche zijde van dat land een wild volk leeft,
(Vervolg van bladz. 308.)
de Anziquen, die elkander opeten, en vrienden noch
bloedverwanten ontzien: "Hun vleeschwinkels zijn met
Bij de Wilden van Nieuw Holland wordt ook het eten menschevleesch gevuld, in plaats van met osse- of
van menschen gedaan, doch zij doen het in't geheim. Bij schapevleesch, want zij eten de vijanden die zij in
hongersnood graven zij na drie dagen de lijken weer den strijd gevangen nemen. Zij mesten, slachten en verop, om hen te eten. Zij nemen het nierevet uit het teeren ook hun slaven, als zij die niet voor veel geld
lijk van den vijand, en smeren het op hun huid, daar zij kunnen verkoopen, en bovendien bieden zij zich soms
meenen zoodoende zijn kracht te zullen verkrijgen. De zelven, uit tegenzin in het leven, tot spijs aan, want
Battas op Soematra zijn nog heden menscheneters, en zij houden het voor iets groots, of voor het teeken van
zij eten geen menschevleesch uit gebrek aan ander voed- een edele ziel, het leven te verachten." Huxley heeft
sel, want wild en tam vee ontbreekt op de westkust uit de in het jaar 1598 te Frankfort aan den Main
van Soematra , niet, en ook niet uit wraak, maar uit uitgekomen uitgaaf van het werk van Pigafetta, de afbeelding van een menschevleeschwinkel der Anziquen latrek naar iets lekkers.
De handen en oogen worden voor lekkerbeetjes ge- ten afdrukken, en maakt er opmerkzaam op hoe sterk
houden, en het vleesch van Maleiers is bij de Battas deze berichten overeenstemmen met hetgeen Du Chaillu
zegt over de Fans in Gaboen. Deze reiziger verhaalt
zeer in trek.
Ten tijde van de ontdekking van Amerika waren alle het volgende: "Wij ontmoetten een vrouw die een stuk
inboorlingen van dat werelddeel menscheneters. In 1760 van een menschelijke dij droeg, juist zooals wij naar de
werd een Engelschman door de Indianen van Canada markt gaan, en vandaar een biefstuk of een ham zouopgegeten, en vrij zeker zijn de Roodhuiden tegenwoordig den meebrengen. Toen ik eens met den koning sprak,
nog in 't geheim menscheneters. De enkelen die het brachten eenige vrouwen een lijk dat zij in een naburig
willen bekennen, zeggen alien dat menschevleesch een dorp gekocht hadden, en dat nu verdeeld zou worden.
kostelijke spy's is, en dat het vleesch van Engelschen Ik kon zien dat de man ten gevolge van een ziekte
veel smakelijker is dan dat van Franschen en Spanjaar- gestorven was. Het eten van lijken van personen die
den. Von Humboldt voncl aan den Cassiquiare het ge- door ziekte gestorven zijn, is een soort van cannibalismus waarvan ik nooit gehoord had, zoodat ik besloot
bruik van menschen eten.
Dobritzhoffer zegt dat alle Indianen in Brazilie en te onderzoeken of dit werkelijk hier het gebruik, dan
Paraguay, v<5or hun bekeering tot het Christendom, wel een uitzondering was, Zij spraken zonder de minste
menscheneters waren. De Wilden in Brazilie mestten in afkeer over deze zaak,- en ik vernam dat zij steeds de
het eerst der 17e eeuw hunne krijgsgevangen langen tijd. dooden van den stam der Osheta, en deze daarentegen
Als zij vet genoeg waren, namen zij eerst deel aan die van de Fans kochten." Op een andere plaats zegt
een drinkgelag, en werden dan met een knods doodge- Chaillu dat de Fans een geheel lijk koopen voor een
slagen en gebraden. Een Botocoede zei: "wij eten wel slagtand van een olifant. Bij de Ashantis, die veel menapen, waarom ook geen menschen, als zij dood zijn?" schen offeren, is desniettemin het eten van menscheVooral de Cara'iben zijn lang als menscheneters bekend vleesch zeldzaam. Bowdich zegt dat de fetischmannen
geweest. Het vleesch van Spanjaarden , verzekeren zij, die het leger volgen, het hart van een vijand nemen,
smaakt bitter, en wie er van eet, wordt ziek. Ook de lief- en onder het zeggen van tooverspreuken, er van te eten
hebbers op de Nieuwe Hebriden zeggen dat het vleesch geven aan alien die nog nooit een vijand gedood hebben.
van kleurlingen beter is, en niet zoo zout smaakt als
In het land der Basutos in Zuid Afrika leven mendat van blanken, en de negers in Soedan beweren, vol- scheneters in holen. Bowker bezocht zulk een hoi, en
gens Ibn Batuta, het zelfde. De Caraiben en Arrowacs sneden vond op den bodem geheele hoopen van menschebeenlater den overwonnen vijand slechts een arm af, rookten deren, meestal van kinderen en jongelieden. Aan de
dien, en legden bij feestelijke gelegenheden, op een beenderen was duidelijk te zien dat cle meesten gekookt,
kossabikoekje, een stukje wildbraad en een stukje rook- en slechts enkelen gebraden waren.
vleesch van den menschenarm. De zendeling Quandt voegt
Het is opmerkelijk dat de berichten over menschenevenwel hierbij: de Arrowacs eten het vleesch met te- eterij uit het vasteland van Azie betrekkelijk zeldzaam
genzin.
zijn. Het schijnt dat de reeds in de hoogste oudheid
Over het cannibalismus in Afrika hadden wij gedurende hier ontstane beschaving vroeger dan in andere streken
langen tijd slechts oude berichten: thans evenwel, nu tot de afschaffing van ruwe zeden en gewoonten heeft gedat werelddeel bijna in alle richtingen doorkruist is, leid. Gelijk de Romeinen in Europa vele gruwelen uitook veel nieuwen. Ibn Batuta, een arabisch reiziger uit geroeid hebben, schijnen de Perzen dat bij de aziatische
de 14de eeuw, spreekt over menschenetende negers in volken gedaan te hebben.
Immers de leer van Zoroaster heeft ook op den bloe
de binnenlanden van Afrika. Pigafetta deelt in zijn beHET ETEN VAN
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digen godsdienst der Hebreers gedurende de babelsche
gevangenschap een heilzamen invloed geoefend! Doch er
zijn toch vele bewijzen dat ook in Az.ie voorheen het
cannibalismus zeer verspreid was. Martin Behaim, 1492,
spreekt van het koninkrijk Dageram op Java, dat men
daar de zieken bij tijds verworgde, en dat zijn vrienden
vervolgens zijn vleesch met veel genoegen verteerden,
opdat het niet den wormen ten deel werd. De Battas
op Soematra wil men dat niet van maleischen, maar
van indo-europeeschen oorsprong zijn. Ook hun mencheneten is reeds zeer oud. De Venetiaan Conti bericht reeds in de 15 de eeuw van bewoners van Soematra , die hij Barech noemt, dat zij menschevleesch eten ,
en met menscheschedels handel drijven. Volgens Leyden
vond menscheneterij ook plaats bij een bedelaarsklasse
in Bengalen en andere landen van Indie, die Agorah
Punth geheeten werd. Zimmerman zegt dat deze berichten eenig licht werpen op het menscheneten dat den
Heidens of Gitanos vroeger verweten werd, en dat het
bij hen een oud, uit Indie medegebracht gebruik kan
zijn. Grellmann evenwel heeft deze beschuldiging der
Heidens in twijfel getrokken, en Crawfurd houdt zelfs
den indischen oorsprong van die lieden voor twijfelachtig. Volgens Gairdner leeft er 50 uren van Calcutta
in de bergen nog een volkstam die het eten van menschevleesch niet kan weerstaan.
In het nieuwe, op kosten van de oostindische regeering
uitgegeven werk van J. Laibes en J. W. Kaye over de
volken van Indie, worden de Aghori, zeker de zelfde
stam die door Leyden Agorah geheeten wordt, als cannibalen beschreven: zij drinken uit menscheschedels.
Daarbij wordt het roemaansche woord ogre herinnerd,
't welk menscheneter beteekent. Volgens Ellis zouden
ook de Nayas in de gebergten van Achter Indie in
hongerjaren menschen eten. Over het cannibalismus van
mongoolsche volken is weinig bekend. Volgens Prichard
zou het woord Samojeed, zelfeter of menscheneter beteekenen, volgens Adelung is het echter finsch, en
beteekent moerasbewoner, volgens Lehrberg russisch?
en beteekent het zalmeter. De Ostjaken van den stam
der Samojeden hebben voor eenige jaren nog, gelijk
Von Eichwald bericht, bij een hongersnood hun eigene
kinderen opgegeten. Dat er bij belegeringen en hongersnood in de vierde en vijfde eeuw voor J. C. in China
menschen gegeten zijn, blijkt uit oud-chineesche schriften.
Deze vluchtige schets van de menscheneterij, die wij
zeker gemakkelijk tienmaal uitvoeriger zouden kunnen
maken, mag hun voor oogen gehouden worden die met
Rousseau en andere dweepers in den Wilde den zoon
der onbedorvene natuur zien, en meenen dat alles wat
edel is in den mensch, verloren gegaan is met den laatsten der Abenceragen. In tegendeel, zedelijkheid en gevoel van lecht zijn gelukkig vooruit gegaan , naarmate
de mensch beschaafder is geworden. De dierlijke ruwheid en brutale wreedheid van vorige tijden en van de

Wilden die nog thans bestaan, maken hoe langer hoe
meer plaats voor menschelijkheid en zachtheid van zeden.

EEN BEZEMVERKOOPER EN EEN HONDEN- EN
KATTENVERKOOPER.

Ziehier nog twee teekeningen uit het werk les Oris
de Paris, waaruit wij, in een paar vorige afleveringen
van ons tijdschrift, reeds eenige anderen ontleend hebben.
De eerste, op biz. 320, stslt een bezemverkooper voor, zooals
die omstreeks het jaar 1774 te Parijs op straat te zien
was. Over zijn koopwaar valt niet heel veel te zeggen:
de gewone bezems, ook straat- of stalbezems
genoemd, bestaan uit een bundel dunne berketakjes
met wilgeteenen samengebonden. Een andere soort van
bezems, schrobbers genoemd , worden gemaakt van
het kleine heestertje, de Calhma vulgaris, dat op onze
heiden in menigte groeit, en onder den naam van h e i d e
of heidekruid algemeen bekend is. Een kleinere soort
schrobbers heet handschrobbers, en worden zonder
bezemsteel gebruikt. Vooral op de heiden in Friesland,
zooals op de Bergummerheide, te Kollummerzwaag, enz.
is het maken van schrobbers en handschrobbers een
sober middel van bestaan voor vele arme bewoners van
die streken.
De tweede af beelding, op biz. 321, is die van een verkooper
van honden en katten. De liefhebberij voor allerlei soort
van honden is reeds zeer oud, en wisselt af met de
mode. Soms zijn langharige hondjes in de mode; dan
weer kortharigen; soms groote honden; later weer kleine
soorten. Spaansche hondjes, mopsen, hazewinden, doggen , newfoundlanders, dashonden, terriers, zoogenoemde
smousen, allerlei verscheidenheden van het hondegeslacht
zijn op verschillende tijden in de mode geweest. Chiens
de luxe noemen de Franschen de hondjes die wij kamerhondjes heeten. De beroemdste rassen van zulke
hondjes van weelde zijn de volgenden :
Het italiaansche of spaansche windhondje,
la levrette italienne of espagnole is zeer fijn van vormen , heeft dunne pootjes, zacht zijdeachtig haar, en een
schrander uitzicht. De snuit, zwart of donkergrijs van kleur,
is in verhouding niet zoo lang als die van den grooten
windhond, maar de oogen zijn grooter, en de schedel is
meer gewelfd. De zeer dunne staart moet volkomen kaal
zijn, en bijna niet gebogen; als hij gekruld is, wordt
het voor een gebrek gehouden. De kleur die het meest
in aanzien is, is een rosachtige met een gelen gloed,
daarop volgt de tortelduif kleur, vervolgens een kleur
als koffie met melk, en eindelijk de muiskleurigen en
leikleurigen. De meest gewaardeerden zijn volkomen eenkleurig, zonder een enkel wit vlekje. Een kol of een
kleine bles, zelfs een zeer regelmatige, wordt door de
echte lief hebbers als een fout beschouwd. Zulk een
hondje moet niet meer dan drie of vier kilogram wegen:
als het meer dan zes kilogram weegt, is het niet van zuiver ras.
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De pikzwarte levretten zijn cle zeldzaamsten, en worden gevolgelijk zeer geacht. Stonehenge spreekt in zijn
werk over twee exemplaren van dit ras, Billy en Mimie, behoorende aan den heer Gowan, die van 1851
tot 1860 beschouwd werden als het nee plus ultra van
alle hondjes van weelde. Hun afstammelingen zijn in
Engeland nog altijd zeer duur.
De naakte chineesche hond wordt ook tot de
kamerhonden gerekend. Hij is geheel zonder haar, behalve op den kop, den nek, op de ooren die bezet

staart rechtop. Hij is uit Amerika afkomstig, waar
hij reeds door Columbus gevonden werd, en door de
Franschen die in 1635 op Martinique en in Guadeloupe
kwamen.
In het ras der epagneuls of spaansche hondjes
vindt men zeer kleine beestjes, die ten alien tijde zeer
bemind zijn geweest. Voordat de havanahondjesin
Europa ingevoerd waren, werden van alle kleine Epagneuls de zoogenoemde king' s-charles het meest geacht.
Deze hondjes zijn zoo geheeten naar koning Karel II

Een bezemverkooper.

zijn met lang, dik, zwart en wit haar, en de punt van Engeland, die hen in de mode bracht, en het ras
van den staart die een kwast vertoont van de zelfde legateerde aan de hertogen van Norfolk, die het sedert
kleur. Deze hondjes zijn door chineesche koeli's uit China zuiver bewaard hebben.
naar Zuid-Amerika gebracht, en zoo naar Europa gekoOfschoon de king-charles een droefgeestig voorkomen
men. Door kruisingen heeft men het haar op de boven- heeft, is hij toch vriendelijk, vroolijk, waakzaam, en
genoemde deelen zachter weten te maken. Het spreekt geeft zeker air van aristocratie aan een goed gemeuvan zelf dat die hondjes buitengemeen kouwelijk zijn.
beleerd vertrek.
De turksche hond of de hond van Barbarye j
In 1842 bezat de prins Paul van Wurtemberg een
heeft een ronden kop, spitsen snuit, groote opstaande j prachtig paar kings-charles ; en de heer Machedo , een porooren, dunne pooten, en een bijna kale huid, zwart of I tugeesch edelman die een tijdlang Parijs verbaasde door
vleeschkleurig of met bruine vlekken; hij draagt den | zijn paarden, bezat ook eenige zuivere kings-charles die

EEN BEZEMVERKOOPER EN EEN HONDEN EN KATTENVERKOOPER.

precies geleken op die Van Dijck geschilderd heeft op
het portret van Karel I van Engeland.
De echte king-charles heeft een korten snuit, een
opgewipten neus, een ronden kop, uitpuilende oogen,
hangende ooren met zulk lang, zijdachtig, golvend haar,
dat het op den grond sleept. Ook de pooten zijn met
lang haar bedekt. De kleur is onveranderlijk zwart met
bruinroode vlekjes boven de oogen, een bruine borst
en bruine teenen. Het ras van kings-charles dat wit en
zwart bont is, is een weinig grooter, en wordt door
de liefhebbers minder geacht.

steden van China. Hij is zeer lang van lijf, heeft korte
pooten, een zeer korten snuit, en een staart die als een
o gekruld is. Van kleur is hij geel rood.
Ook de langharige hondjes die bichon geheeten worden , zijn een tijdlang in de mode geweest. Die het fijnste
haar hebben, worden het meest geacht. Vooral is dit
het geval met den bichon van Malta. Reeds Strabo
spreekt over deze hondjes, die onder den naam van
canes Melitei te Rome bekend waren.
Het 1 e e u w t j e is een dwergachtige copie van den
koning der woestijn. De achterste helft van zijn lichaam

Een honden- en katten verkoopei*.

Beide rassen hebben de gewoonte steeds de tong uit
den bek te laten hangen.
De blenheims gelijken zeer veel op de kings-charles.
Zij zijn even klein, maar anders van kleur. Zij zijn wit
met oranje vlekken, en de bek is van binnen zwart.
Deze kleine hondjes zijn afkomstig uit het kasteel Blenheim van den hertog van Marlborough, een kasteel bij
Woodstock in Oxfordshire, zoo genoemd naar de overwinning bij Schlemberg en Blenheim, door dien hertog
behaald.
De chineesche epagneul wordt zeer geacht door
de dames van Kanton, Hong-kong, Pekin en andere
1871.

wordt steeds kaal geschoren gehouden , behalve een kwast
aan de' punt van den staart.
Bij de hondjes van weelde moeten hier ook genoemd
worden de dwergachtige terriers, zoo klein dat zij nauwelijks twee kilogram wegen. Van kleur zijn zij wit,
geel, zwart en roodbruin. Van de beide laatste kleuren
zijn de toy-terriers der Engelschen, die men op de
rattejacht gebruikt. Zij onderscheiden zich door een
onbehaarden buik en borst. Als zij van zuiver ras zijn,
moeten zij zwart zijn met roodbruine vlekjes boven de
oogen en aan de teenen.
Eindelijk de mops, le carlin van de Franschen,
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the pugdog van de Engelschen. De mops is een dog in
miniatnnr. Hij heeft bijna geen snuit, zijn kop is tot
aan de oogen zwart, gelijk het gelaat van Carlino die
te Rome voor arlequin speelde, waaraan zijn fransche
naam te danken is. De staart van den mops is gekruld,
zijn pooten zijn kort, en zijn kleur is vaalgeel. De mops
is een keffer, dom, en hecht zich niet aan zijn meester, en bovendien ruikt zijn adem zeer onaangenaam.
Op de tentoonstelling van honden te Parijs in 1865
waren slechts twee mopsen te zien, en als het ras der
mopsen niet uitgestorven is , dan is het toch zeker op
het punt van uitsterven, want de eigenaar van die
twee carlins zocht sedert drie jaar in geheel Europa
een ccirline die hij niet vond.

vlag der slagpennen is wit gestreept, en de voeten en
nagels zijn geel. Oude wijfjes gelijken zeer veel op de
mannetjes, en zijn bijna niet van de laatsten te onderscheiden ; eenjarige wijfjes verschillen daarentegen zooveel,
dat men haar dikwijls voor eene bijzondere soort gehouden
heeft. Bij haar is de rug rosachtig met grijsachtige
dwarsstrepen geteekend; ook de witte hals, borst en
buik hebben donkere dwarsstrepen; terwijl er schuinsche strepen over den roodbruinen staart loopen. Kort
voor de rui is de algemeene kleur der eenjarige wijfjes
nog bleeker, en gaat uit het rosachtige rood in het
roodgele over. De jongen zijn donker bruinachtig grijs,
en hebben een lichten rand om bijna alle vederen, waardoor zij er uitzien als of het schubben waren, vooral
in het eerst, als de grondkleur der vederen nog blauwachtig zwart is. Dat de koekoek zeer oud kan worden,
EEN VOGEL DIE GEEN NEST BOUWT.
schijnt vrij zeker te zijn: men erkent zulke oude manDe afbeelding op biz. 325 vertoont ons een vogel- netjes aan den blauwen, als metaal glimmenden rug,
nestje met jongen, en een ouden vogel die een wormpje aan de regelmatige golfgewijze dwarsstrepen die over
brengt aan de hongerige jongen. Welk een vogel het het geheele lijf loo open, en aan den langeren en meer
is , kan ik niet raden ; misschien is 't een vink , een gors , gekromden snavel.
een sijs, of een kneu. Zeker is het evenwel dat het geen
Vele fabelen zijn er op rekening van den koekoek
koekoek is , want een koekoek bouwt geen nest, en brengt verspreid geworden, waarvan sommigen zelfs nit de
geen eten aan zijn jongen. Misschien evenwel is er in grijze oudheid dagteekenen, en toch nog hier en daar
het daar afgebeelde nestje een jonge koekoek tusschen geloovig aangenomen worden, ofschoon zij reeds lang uit
de jongen van de ijverige kleine voedstermoeder. Wij het gebied der wetenschap verbannen zijn. Het valt
willen hier een blik werpen op den koekoek, en zien moeielijk om de bron van dat overoude bijgeloof op te
hoe zijn jongen ^opgevoed worden door andere vogels.
sporen, want de koekoek behoort geenszins tot de zeldEr is voorzeker in geheel Europa geen vogel die se- zame vogels of tot die moeielijk zijn gade te slaan.
dert onheugelijke tijden zooveel besproken is, en die Men treft hem aan in geheel Europa, in het noorden
het onderwerp van zulke algemeene waarnemingen, maar van Afrika en in een groot gedeelte van Azie, ja men
ook van zulke zonderlinge vertelseltjes is geweest, als kan zeggen dat hij van den Atlas tot Tronthjem, en
de koekoek, Cuculus canorus. Terwijl deze vogel doorvan Portugal tot Kamtsjatka overal bekend is. In Europa
zijn eentoonig geroep den schoonsten tijd van het geheele vertoont hij zich als trekvogel, en blijft in het noorden
jaar begroet, en om die reden overal gaarne gehoord van dat werelddeel korter dan andere vogels, die evenwordt; terwijl zijne wijze van voortplanting zoo zeer eens jaarlijks verhuizen. Zijne komst geschiedt bij ons
van die der andere vogels afwijkt, dat zelfs de gemeene in den heerlijken tijd wanneer de knoppen der boomen
man die zonderling vindt, en er onderzoek naar doet — zich ontplooien, en de nog onbeschaduwde bodem der
verschaft hij den ontleedkundige, maar meer nog den bosschen met lentebloemen is versierd. Y66x de helft
physioloog een rijke stof tot onderzoek. Zelfs zijn uiter- van April hoort men hem zelden, gewoonlijk niet vo6r
lijk voorkomen heeft iets ongewoons; hij nadert door den 20 steu of 25 s t e u van die maand, ten minste wanden vorm zijner vleugels en meer nog door kleur en neer het geregelde verloop der jaargetijden niet door
teekening der vederen tot sommige roofvogels, voorna- een dier treurige nawinters wordt gestoord, waaronder
melijk tot den sperwer. Het geslacht en de leeftijd verwek- het noorden van Europa niet zelden zucht. Drie maanken in het uiterlijke van den koekoek zulke . groote den en een paar weken slechts blijft hij bij ons. Reeds
verschillen, dat men, daardoor bedrogen, wel eens ge- omstreeks het midden van Juli verdwijnt hij. Misschien
meend heeft dat er meer dan een soort in Europa gaan dan reeds enkelen onbemerkt op reis naar het
bestond. Het volwassene mannetje is niet ongelijk in zuiden, maar de meesten zoeken dichte bosschen op,
vorm en kleur aan den sperwer; intusschen is het on- en, omdat zij nu zwijgen in plaats van hun vroeger
derscheid der snavels van beide vogels zoo groot, dat geroep te doen hooren, worden zij door gewone waarhet zelfs door den leek te bespeuren is. De koekoek is nemers niet meer bespeurd. Eenzaam of bij paren vertrekt
vrij gelijk van grootte aan de tortelduif: echter is zijn de koekoek toch voor goed in Augustus, en wel bij
staart langer. De kleur is aschgrauw; de borst en buik nacht. Slechts de jongen die in het voorjaar geboren
zijn wit met zwarte en bruine strepen; de staart is zijn, blijven nog tot de helft van September, wanneer
zwartachtig met witte vlekken en punten; de binnenste overigens het weer niet al te ongunstig is.

EEN YOGEL DIE GEEN NEST BOUWT.

Die trektijd schijnt echter in andere landen, die op
eene gelijke breedte gelegen zijn, maar waar het klimaat dooreengenomen iets zachter is, niet volkomen
de zelfde te zijn. Zoo zou, volgens White, de koekoek
reeds op den 7 d e n April in Engeland gezien worden, en
in het begin van Juli naar Afrika terug keeren. Mac
Gillivray wil gezien hebben hoe van den 18 l e n tot den
22^en j u ji ongeveer 40 koekoeken in een tuin bij elkander kwamen, en op den laatstgenoemden dag gezamenlijk vertrokkeji, behalve twee die achterbleven. Uit
die berichten zou men bijna vermoeden dat het den
engelschen waarnemers onbekend was, dat de koekoek,
na afloop van de voortplantingswerkzaamheid, gedurende
eenige weken een zwijgend en eenzaam leven in het bosch
leidt, voordat hij voor goed op reis gaat, en dat gevolgelijk dat verdwijnen in Juli slechts schijnbaar is.
Sonnini zag de aankomst van den koekoek op de grieksche eilanden in April; hij komt daar te gelijk met de
tortelduif. Yolgens Le Yaillant trekt hij gedurende den
winter van het noordelijke halfrond tot naar de Kaap
de Goede Hoop, en zou hij ook daar zijne eieren in
vreemde nesten leggen.
Bij ons is de koekoek bekend als een vogel die bij
voorkeur in bosschen leeft, en paarsgewijs zich van anderen van zijn geslacht afzondert. Elk paar bewoont
zekeren omtrek dien het niet overschrijdt, tegen indringers verdedigt, en verscheidene jaren achtereen opzoekt.
Zeer ongaarne houdt hij zich in het kreupelhout op, en
daarom is hij ook in streken die uit weiden, heiden of
bouwlanden bestaan, eene groote zeldzaamlieid. Geheel
ontbreekt hij echter bijna nergens, want zelfs op de dorre
en boomlooze duineilanden aan de kust van Jutland hoorde
Naumann het roepen van een eenzaam paar koekoeken.
Steeds kiest de koekoek de hoogste boomen van een
bosch tot zit- en slaapplaats. Hij is een echte insecteneter, ofschoon men wil dat hij in zijne jeugd ook bessen
van sommige struiken zou eten. Zijne spijsvertering is
zoo krachtig dat hij eene buitengewoon groote hoeveelheid voedsel noodig heeft: ook is hij geenszins keurig
in het uitkiezen van de larven en rupsen enz. Heeft hij
van alles overvloed, dan verkiest hij rupsen boven kevers,
torren enz. De eersten zijn in Juni bijna overal zoo ruim
te vinden, dat hij geen moeite behoeft te doen om haar
te zoeken. Klimmen in den eigenlijken zin kan hy niet,
maar hij vliegt snel, krachtig en onvermoeid, en vangt
vele rupsen al vliegende door de kruinen der boomen.
Nooit zet hij zich op den grond neder om voedsel te
zoeken, maar vangt de rupsen die op lage heesters en
struiken zitten, door er bij langs te vliegen. Gelijk
bekend is, zijn vele rupsen dicht met haar bedekt. Zulk
haar wordt niet mede verteerd, en ook niet met de
harde overblijfselen der iijsecten weder naar buiten gevoerd, maar kleeft aan den binnenwand der maag,
en dringt met de punten z66 diep in het slijmvlies, dat
reeds de oude Romeinen aan den koekoek eene maag
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toeschreven, die van binnen met haar begroeid was.
Tot in onze dagen is dat geloof onder het volk in
stand gebleven, en zelfs hebben sommige ornithologen
er geloof aan geslagen. De haren staan soms zoo dicht
op een, dat de binnenzijde der maag er uitziet als het
vel van een dier, hetwelk nat geworden is, maar toch
zijn zij ontwijfelbaar van vreemden oorsprong, en afkomstig van de beerrups, jEuprepia caja, zooals door
zorgvuldige mikroskopische onderzoekingen van Nitsch
in Duitschland, van Thompson in Ierland, en van Owen
in Engeland bewezen is.
Het geheele voorkomen en al de handelingen van den
koekoek getuigen van schuwheid, wildheid, onverdraagzaamheid, en neiging tot de eenzaamheid. Niet slechts
dat hij oogenblikkelijk met zijne gelijken gaat vechten,
zoodra het er op aan komt om zijn jachtveld te verdedigen, maar ook valt hij alle vogels aan, die hij denkt te
kunnen overwinnen; doch daarvoor haten ook alle andere vogels hem. Slechts het mannetje laat het wel bekende
geroep hooren: het wijfje stoot slechts een heeschen toon
uit, die op het lachen van een oud mensch gelijkt.
De niet melodische, maar toch niet onaangename roep
van het mannetje wordt in Mei en Juni gehoord, en
verstomt in Juli. De voortbrenging van die toonen schijnt
den vogel zelfs aangenaam te zijn. Reeds vroeg in den
ochtend, somtijds zelfs midden in den nacht begint hij
er mede, en herhaalt van 10 tot 12 maal, maar soms
ook wel 60 tot 80 maal zijne twee ver klinkende syllaben. Daarbij maakt hij met zijn lichaam telkens eene
knikkende beweging, doch nooit vergeet hij daarbij zijne
gewone voorzichtigheid. Den jager bespeurt hij bij tijds.
en vlucht dan telkens van tak tot tak, zonder ooit ver
weg te vliegen; maar juist daardoor wordt de jager
zijn spoor bijster. Ook behoort hij tot de schuwste vogels van Europa, en zelfs de jongen doen in voorzichtigheid voor de ouden weinig onder. In Frankrijk lokt
men hem door het kunstig nabootsen van zijn geroep,
door middel van een bijzonder fluitje. In Italie leggen
de vogelvangers zeer kunstige strikken, en verleiden
den koekoek om zich op het lokaas neder te laten, door
zeer natuurlijk zijn geroep met de lippen en de holle
hand na te bootsen.
Maar het merkwaardigste in de natuurlijke historie
van den koekoek is ongetwijfeld de wijze waarop hij
zich voortplant. Iedereen weet dat hij zelf zijne eieren
niet uitbroedt, alzoo ook geen nest bouwt, maar zijne
eieren in het nest legt van andere vogels, vooral in
dat van kleine zangers, die den uit het ei gekomenen
indringer, ten nadeele van hunne eigene jongen, met
groote liefde en onvermoeidheid opvoeden. Nog ontbreekt
het aan nauwkeurige waarnemingen over de handelwijze
van den koekoek bij die bedriegerij. Nog weten wij niet
of het wijfje van den koekoek onmiddellijk haar ei legt
in het gelukkig opgespoorde vreemde nest, of wel of
het ei op eenigen afstand nedergelegd, door den vogel
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in den snavel genomen, en in het nest overgebracht
wordt, zoodra de eigenares daarvan afwezig, en dus
het gunstige oogenblik gekomen is. Zeer waarschijnlijk
is evenwel dit laatste niet, want het ei van den koekoek
is zeer dun van schaal, en zou door zulk eene handelwijze ongetwijfeld breken. Intusschen is er een koekoek
geschoten geworden met een gebroken ei in den snavel:
of dit echter een koekoek-ei of dat van een anderen
vogel was, werd ongelukkig niet onderzocht. De kunstgreep, waarvan de koekoek zich zou bedienen om in
nauwe of half geslotene nesten te dringen, moet ook
nog onderzocht worden.
Volgens geloofwaardige waarnemers schijnt het wijfje
van den koekoek in Juni 5 of 6 eieren te leggen: niet
op eenmaal, maar in tusschenpoozen van eenige dagen:
elk ei wordt in een verschillend nest gebracht. De eieren van de aanstaande pleegmoeder werpt zij alien, of
ten minste sommigen, uit het nest om haar eigen nakomeling eene gemakkelijke wieg en genoeg voedsel te
verzekeren , maar zij eet die eieren niet op, gelijk het
oude volksgeloof beweert. Zonderling is het dat de
kleine zanger die door dat bedrog tot de opvoeding
van een vreemdeling gedwongen wordt, geen vermoeden
van dat bedrog krijgt, maar zonder beraad met de uitbroeding begint. Het opvoeden van den indringer moet die
kleine vogeltjes, bij zijne vraatzucht en zijnen Snellen
groei, buitengewoon moeielijk vallen: intusschen verliezen zij het geduld niet, en schijnen nooit hunne eigene
jongen te missen. Al is het dat dezen mede uitgebroed
worden, zij blijven toch nooit lang in het leven, maar
sterven door honger en koude, wijl de jonge koekoek
hen uit het nest dringt. Eenige vogelkenners meenen
dat zij in de afwezigheid van de eigene moeder door
het loerende koekoekwijfje gedood en weg geworpen worden. Niettegenstaande die voorzorg worden er toch
slechts weinig van de in Juni gelegde kookoekeieren
uitgebroed, en zelfs moeten de meeste jongen verloren
gaan, want de nadeelige invloeden zijn hier te veel. De
in verhouding groote zeldzaamheid van den koekoek,
die in geenen deele bij de zeer onvruchtbare vogels
geteld moet worden, schijnt dit te bewijzen.
Zeer moeielijk, ja misschien wel onmogelijk volkomen
naar eisch te beantwoorden, is de vraag naar de eigenlijke physiologische aanleiding tot zulk eene zeldzame
wijze van zich voort te planten. Vele oplossingen heeft
men reeds gegeven, maar geen van alien kan den toets
der ondervinding doorstaan. Eeeds Aristoteles hield zich
daarmede bezig; hij beweert dat d§n koekoek door de
natuur het recht om eene eigene familie te bezitten is
ontzegd geworden, omdat hij te zwak en te vreesachtig
is om haar te kunnen verdedigen. De verdienstelijke
ontleedkundige Herissant geloofde dat de koekoek onmogelijk kon broeden, wijl zijne maag buitengewoon ver
naar achteren en onmiddellijk onder de buikbekleedselen
ligt, en alzoo het zitten op de eieren hem pijn in de

maag zou verwekken. Vaillant meent dat het koekoekwijfje niet broedt, wijl het, veel te driftig en te heet
van bloed, de eieren wel zou kunnen verbranden, maar
nooit in staat zou zijn om den gespasten warmtegraad
aan de eieren mede te deelen. Nog zonderlinger luidt
de verklaring van Montbeillard, die beweert dat het
wijfje wel genoodzaakt is om hare eieren in vreemde
nesten te leggen, wijl het vraatzuchtige mannetje, die
gaarne eieren zou lusten, hen anders zou opeten. Sommige duitsche physiologen hebben gewild dat de reden
zou gevonden moeten worden in het zeer ongelijk rijp
worden der eieren, die met tusschenpoozen van 7 tot
9 dagen gelegd worden. Zij zouden dus slechts dan
door den koekoek zelf uitgebroed kunnen worden, wanneer hij de eigenschap bezat, die geen enkele vogel
bezit, van eene geheele maand aaneen eene even hooge
en gelijkblijvende bloedwarmte te kunnen ontwikkelen*
Ook is er gewezen op den korten tijd dien de koekoek
in het noorden doorbrengt; men meende dat die niet
lang genoeg zou zijn om jongen uit te broeden, en door
eigene vlijt groot te brengen. Al geeft men toe dat al
die oorzaken meer of min invloed oefenen kunnen op
de voortplanting van den koekoek, er is daardoor toch
nog steeds geene voldoende verklaring verkregen. Immers
altijd blijft dan nog de vraag onbeantwoord, waarom
juist de koekoek zijne eieren met zulke lange tusschenpoozen moet leggen; waarom hij zulk een buitengewoon
korten tijd bij ons moet blijven, en welke, uit zijne
lichamelijke inrichting niet op te sporen oorzaken hem
dwingen, geheel alleen eene uitzondering te maken op
alle andere vogels van Europa.
De jonge koekoek groeit overigens zeer schielijk, en
geeft door zijn onverzadelijken eetlust veel drukte aan
zijne pleegouders. Eeeds op den twaalfden dag is hij
groot en sterk genoeg om, als het noodig is, een dreigend, den jongen roofvogel herinnerend voorkomen aan
te nemen. Als men hem aanraakt, spert hij den snavel
wijd open, en vertoont den wijden, hoog gelen bek, alsof
hij zoodoende den vijand schrik wilde aanjagen; zet
zijne vederen op; beweegt den kop schielijk op en neer;
gaat eindelijk op den rug liggen om met zijne klauwen
alles wat hij kan grijpen te verscheuren en te kwetsen.
Dan geeft hij een geluid als een jonge valk, of blaast
bijna als een uil, en gedraagt zich in alle opzichten
wild en woest. Zijn gulzigheid is zoo groot dat hij
somtijds den kop van zijne met eene rups bij hem komende kleine pleegmoeder tegelijk met de rups aangrijpt, en zwaar verwondt. Omstreeks het midden der
derde week geraakt hij in staat om het nest te verlaten, vliegt in het eerst onhandig, en wordt dan door
zijne pleegouders vergezeld, die ook dan nog niet nalaten hem van voedsel te voorzien. Zoodra zijne vleugels
en zijn staart volkomen gevormd zijn, verlaat hij zijne
opvoeders, en voegt zich bij andere jonge koekoeken,
om in September, meestal iets later dan de ouden, de
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reis naar het zuiden te ondernemen. Vangt men hem
nu, dan gelukt het soms, hoewel met moeite, om hem
den winter door te brengen, en zelfs eenige jaren lang
in het leven te houden; evenwel mislukt die proef
meestentijds. Tot kamervogel deugt hij overigens volstrekt niet; hij blijft altijd wild, boosaardig en luimig,
wil niet eten, of neemt zijn voedsel zoo onhandig, dat

geen andere natuurlijke historie is door verkeerde waarnemingen en overleveringen zoo overladen als die van
den koekoek. De gemeene man gelooft nog altijd aan de
laatsten, en weigert de nieuwere waarnemingen te gelooven, waardoor het leven en bedrijf van den koekoek
in het bereik van het gewone gezond verstand gebracht
wordt. Zeer verspreid schijnt het geloof te zijn, dat de

Een vogelnestje met jongen.

men lang moet volhouden met hem te voederen. Yerder
blijft hij altijd stom, legt de onzindelijkheid van een
nestvogel nooit in de gevangenschap af, fladdert wild
in de kooi rond, zoodat zijne vederen gehavend worden,
ziet er dan zeer slordig uit, en sterft bovendien door
de koude bij de geringste onoplettendheid.
Boven zeiden wij reeds, dat voorzeker geen andere
vogel aanleiding gegeven heeft tot zooveel fabeltjes :

koekoek 11 a verwant is met de roofvogels, en gelijk zij,
zwakkere dieren vervolgt en verscheurt. Hier en daar
verhaalt men ook dat hij tweemaal in het jaar van gedaante verandert; in Juli een sperwer wordt, en in de
lente zijne gewone gedaante weder aanneemt. Yerder,
dat hij gedurende de verhuizing door wouwen en kiekendieven gedragen wordt, en ook dat hij zijn speeksel
op verscheidene veldbloemen uitspuwt, om zeker insekt
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te vernietigen, hetwelk hem anders door een steek onder
de vleugels zou kunnen dooden. Nog voegt men er bij,
dat hij zijne stiefbroeders en zusters opeet, en zijne
pleegouders niet slechts met ondank, maar dikwijls met
moord beloont. Maar daarom zou hij niettemin toch
door vele kleine vogels teeder verzorgd worden. Ook
zou hij eieren leggen , die, al naar dat zij in verschillende nesten nedergelegd werden, ook verschillende kleuren zouden verkrijgen; hij zou in den herfst niet op
reis gaan, maar, in graanhoopen verborgen, den winter
slapende doorbrengen, en slechts nu en dan eens wakker worden , om zich met graankorrels te voeden; kortom,
hij zou zich in bijna elk opzicht van alle andere vogels
onderscheiden. Ja, in sommige streken is het bijgeloof
zelfs zoo ver gegaan van te onderstellen dat de koekoek
met booze geesten in betrekking zou staan; en in anderen , waar het bijgeloof niet in zulk eene grove gedaante optreedt, meent men toch dat hij profetische
gaven bezit! Bij de zich tegenwoordig snel verspreidende
kennis van de natuur en haar leven, verdwijnen dergelijke dwaze begrippen gelukkig hoe langer hoe meer.

OVER DE

KLEUR
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HUID,

(Vervolg van bladz. 316.)

Mag het waar zijn dat eene bepaalde kleur der huid
den algemeenen en normalen toestand voor de meeste menschenrassen uitmaakt, zulks is toch niet zonder uitzondering waar. Bij sommige volken, waarbij alle individuen eene opmerkelijke gelijkvormigheid ten opzichte van
andere kenmerken vertoonen, verschilt de kleur van de
huid grootelijks; en die bontheid van de volkskleur,
bij een volk dat klaarblijkelijk van een gemeenschappelijken oorsprong is, vormt een der merkwaardigste maar
tevens best bewezene feiten in de natuurlijke historie
van den mensch. Zoo zijn de Abessiniers zwart, bruin
of bijna blank, en echter vertoonen zij, bij die verschillende kleurschakeringen, de duidelijke kenmerken van
het semitische type, en wel zoo sterk, dat het niet
mogelijk is te denken dat die kleur vers chillen te wijten
zouden kunnen zijn aan eene vermenging van dien stam
met de zwarte of bruine volken die rondom hun land
wonen. De Arabieren zijn in het algemeen bruin, maar
er zijn er die zoo blank zijn als Europeanen, en
ook zijn er donkerbruinen.
Yolney zegt dat er zwarte Bedoeinen zijn. J. W. Muller spreekt van zwarte Arabieren in de woestijn van
Lybie, en Burckhardt vermeldt het zelfde van de Arabieren die dat gedeelte van het Nijldal bewonen, hetwelk aan Nubie grenst. In het zelfde dal, boven Dongola, zijn de Shigya-Arabieren, volgens Waddington,
koolzwart van kleur. Echter vertoonen zij de regelmatige gelaatstrekken en andere kenmerken van den arabischen stam, en vele geloofwaardige schrijvers verzekeren
dat de Arabieren van den Nijl nimmer huwelijken met

andere bewoners des lands aangaan. De Fellatahs, ook
Foelahs en Fellahs geheeten, die in het groote dal van
den Niger en in Senegambie wonen, vertoonen dergelijke bijzonderheden. De kleur van hunne huid is over
het algemeen donkerbruin, maar met eenige schakeringen, bruin , roodachtig, koperkleurig, gebronsd, somtijds zelfs eenvoudig een bruinachtig blank. In Wauwon
is hunne kleur niet donkerder dan die der Spanjaarden
en Portugeezen van de lagere klassen, en elders is zij
dikwijls volkomen zwart. Richard en John Lander, die
zich langen tijd onder de Fellatahs van den Niger opgehouden hebben, zeggen dat zij of zoo zwart als roet,
of bruinachtig zijn. Ook Denham en Claperton hebben
een Fellatah gezien die omstreeks 50 jaar oud was,
koolzwart van kleur, met een gebogen neus, groote
oogen en een zeer dichten en zwaren baard. En echter
vertoont zich die zwarte kleur bij de Fellatahs onafhankelijk van eenige vermenging met de Negers die
hunne buren zijn, want door den zoo kenmerkenden
vorm van den schedel en van het gelaat zijn de Fellatahs van zuiver ras zeer goed te onderscheiden van diegenen, welker kenmerken door eene vermenging met
zwart bloed zijn gewijzigd geworden. Ook is het algemeen bekend dat er door eene vermenging van het negerras met het kaukasische wel mulatten maar geen
zwarten ontstaan, en dat zulke menschelijke kruislingen
gedeelte]ijk de trekken van het ethiopische type en de
gekroesde haren gedurende verscheidene generation bewaren.
De Toeariks of Toearangs, de roovers van de woestijn
Sahara, stammen van de oude Lybiers af, die voorheen
door de veroveraars van hun oud vaderland, de kusten
der Middellandsche zee, naar de woestijn gedreven zijn.
Ook zij vertoonen ons het zonderlinge physiologische
verschijnsel van een zeer groot verschil in de kleur bij
hunne verschillende stammen. In sommige streken zijn
zij blank, en zelfs is het niet zeldzaam daar blonde
vrouwen met blauwe oogen te ontmoeten; in andere
streken zijn zij geelachtig, en zelfs zwart van kleur,
zonder evenwel de kroese haren of de trekken van den
Neger te vertoonen. Die zwarte Toeariks wonen ten zuiden van den 19 den graad N. B. in Djebel Azebenanoea,
en echter zijn zij niet van negerafkomst: zij huwen
slechts onderling, en verachten alle andere volken.
Zelfs de Joden hebben niet overal hunne oorspronkelijke kleur bewaard. In het noorden van Europa hebben
zij eene witte huid: de engelsche Joden hebben in het
algemeen blauwe oogen en blond haar: in sommige streken van Duitschland ziet men vele Joden met een rossen of rooden baard; en in Portugal zijn zij bruin.
Eindelijk zijn er sedert langen tijd in Cochin Joden gevestigd die eene zwarte huid hebben, en echter vormen
zij daar, gelijk overal elders, een afzonderlijk volk, en
huwen slechts onderling: doch er zijn daar ook blanke
Joden , die te Mattacheri eene kolonie vormen, en die
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men in Indie Joden van Jeruzalem heet. Ook in Afrika,
in het koninkrijk Haoussa, vindt men zwarte Joden.
De kleur verschilt derhalve veel bij dit volk dat sedert
achttien eeuwen over de aarde verspreid is; maar wat
zich ook bij de Joden gewijzigd of veranderd moge
hebben, hunne physionomie , hunne gebruiken en denkbeelden zijn overal de zelfden gebleven. "In eene zwarte
huid of in eene blanke" zegt de generaal Daumas , "in
Soedan, in de Sahara en in de steden aan de kusten,
overal hebben de Joden de zelfde neigingen, en het dubbele genie der talen en der negotie."
Beschouwen wij nog de Hindoes, die niet de geringste
overeenkomst hebben, noch in het gelaat, noch in de
zeden, met de omringende volken; die sedert onheugelijken tijd zich niet met vreemdelingen vermengen, ja
wat meer is, niet dulden dat de eene kaste zich met
de andere vermengt, zoodat elke kaste sedert de oudste tijden zuiver gebleven is van elke verbastering; en
echter is het opmerkelijk welke groote verschillen in de
kleur men onder dat volk aantreft. Bij de heilige bronnen van den Jumna en den Ganges zijn zij zeer blank,
hebben dikwijls blauwe oogen, gekroesd haar en baard,
kastanjebruin of bruin van kleur. De inwoners van Casjmir, die ook Hindoes zijn, zijn even blank als de
bewoners van het zuiden van Europa. Maar naast die
groepen welke zich door de blankheid van hunne huid
onderscheiden, vindt men in het overige gedeelte van
Indie een oneindig verschil van kleuren. Er zijn er die
niet minder zwart zijn dan de bewoners van de kusten
van Guinea; anderen hebben eene lichte koffiekleur, en
udie jonge vrouwen", zegt de abt Dubois, "welke een
kleur als koek hebben , trekken het meest de aandacht
tot zich." Dat onderscheid in de kleur hangt ook niet
met kasten zamen, want onder de Brahminen vindt
men bruinen, anderen die zoo blank als Europeanen
zijn, en eindelijk sommigen , hoe wel zelden, die volkomen zwart zijn. De Cingaleezen of de bewoners van het
zuidelijke en middengedeelte van het groote eiland Ceylon , die ook van hindoesch ras zijn , verschillen eveneens in kleur, en wel van lichtbruin tot zwart. Bovendien verschillen bij hen de oogen en het haar: men
vindt er wier haar kastanjebruin en zelfs rood is, en
met grijze of blauwe oogen. Maar hoe de kleur der Hindoes ook moge zijn , in andere lichaamskenmerken verschillen zij volstrekt niets van elkander.

De kleur van het haar van den mensch is blond,
bruin, geel, rood, ros, kastanjebruin of zwart, met de
verschillende tusschentinten die al die kleuren verbinden. Gelijk de kleur van de huid is ook die van het
haar afhankelijk van de afscheiding eener kleurstof, die
in het hoornachtige gedeelte van het haar dringt, en,
als zij in ruime mate aanwezig is, het haar ondoorschijnend maakt. Die kleurstof ontbreekt in de witte
haren van den albino, en verdwijnt eindelijk uit alle
haren, zoodra zij door ouderdom of toevallig wit worden.
Men weet dat ten gevolge van eene ziekte of zelfs van
eene zedelijke oorzaak, een groot verdriet of een hevigen
schrik, het haar volkomen wit kan worden. De kleurstof der haren verschilt dus zooals die van de huid:
zij ontbreekt dikwijls daarin nadat zij er eerst in aanwezig geweest is, en gevolgelijk heeft zij als zoologisch
kenmerk niets wezenlijks.
De haren verschillen niet minder in dikte, in buigbaarheid of stijfheid, in lengte en zelfs in de wijze
van plaatsing: in plaats van gelijkmatig over de huid
van het hoofd verspreid te zijn, zooals bij verre de
meeste menschen, kunnen zij in onderscheidene afzonderlijke bundeltjes zijn geplaatst. Over het algemeen
zijn zij bij de Negers kort, hard, dik, sterk gekruld,
en vormen zij kleine rolletjes, niet ongelijk aan de wol
van het schaap: ook noemt men veelal het haar van
den Neger wollig. Maar, zooals Prichard heeft doen
opmerken, is die uitdrukking onjuist; immers die haren
hebben in 't geheel niet het kenmerk van de wol der
zoogdieren, namelijk dat elk haar eene menigte kleine
haakjes of puntjes bezit, die het ruw maken op het
gevoel, en geschikt om tot vilt gemaakt te worden.
Niets van dien aard wordt bij de kroese haren van den
Neger gevonden; hunne oppervlakte is volkomen effen
en glad, zooals die van het sluikste haar. Bij de vorige
bewoners van Van Diemensland vormden de haren vlokken die nog meer op wol geleken, en veel langer waren dan die der Negers, en die terzijde van het hoofd
en in den nek naar beneden hingen: maar ook zij verschilden niet in structuur van de haren der blanken.
Het zelfde is het geval met de rechtopstaande haren
der Papoes. Overigens is het ongetwijfeld waar, dat, als
men de verschillende menschenrassen vergelijkt, er onmerkbare overgangen van zeer gekrulde tot zeer sluike
haren voorkomen.

De kleur der huid van den mensch schijnt derhalve
van de meer of min overvloedige afscheiding van pigment af te hangen, en wel vooral van de verschillende
tinten van die afscheiding, en, gelijk wij gezien hebben ,
die schakeringen kunnen in het zelfde ras , ja zelfs in
den zelfden stam hoogst verschillend zijn.
Ook de kleur van het haar van den mensch is zeer
onderscheiden, en in dit opzicht bestaat er veelal, maar
niet altijd, een vrij nauw verband tusschen de kleur
der haren en die van de huid.

Ook de baard verschilt zeer veel wat de kleur betreft, maar het grootste onderscheid vindt men daarin
dat hij bij vele volken zeer schaarsch is, en bij anderen
zeer rijkelijk. Het is waar, de eerstgenoemden trekken
hem veelal uit, maar desniettemin is hij toch natuurlijk
bij hen zeer dun en licht. Dit is het geval bij de Mongolen, de Negers en de Amerikanen. Evenwel, bij de
inboorlingen van Amerika vindt men in dezen belangrijke uitzonderingen, en schijnt het derhalve geen vast
kenmerk van het gele ras te zijn, zooals Pickering
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meent. Zoo hebben de Chepeways in Noord-Amerika,
yolgens Mackenzie, en de Yabipais, die bij de ruinen
der Tolteken in Mexiko wonen, een langen en zwaren
baard, en zoo is het ook in Zuid-Amerika bij de Patagoniers, de Guatos, de Guaranis en de Guaragos, die
meer dan 100 mijlen van de europeesche volkplantingen
wonen, hetwelk een bewijs oplevert dat die bijzonderheid niet kan worden toegeschreven aan eene kruising
met het blanke ras. Als de Chaymas, in plaats van
den baard uit te trekken, zich dikwijls scheren, krijgen
zij een goed gevulden baard. Yon Humboldt heeft zulks
bewezen zien worden door jonge Indianen van de genoemde natie, die op de missionarissen (Capucijners)
wenschten te gelijken.

Als men het koper op die wijze aantast, verkrijgt men,
zooals wij zoo even zeiden, een gas, bioxyde van stikstof. Men doet koperkrullen of koperboorsel in een tweehalzige flesch voorzien van een afvoerbuis, en verzamelt
het gas in een proefglas met water, op de wijze als
fig. 1 ons vertoont. Dit gas bevat meer dan 50 ten
honderd zuurstof, is in zekere omstandigheden zeer brandMs;. 2.

Overigens zijn er ook menschen die zeer harig zijn,
cn waarbij zich de haargroei over een groot gedeelte
van het lichaam vertoont. Buffon zag in 1774 een Rus,
wiens voorhoofd en geheele gelaat met haar bedekt
was, zoo zwart als zijn hoofdhaar. Bij de Ainos of mann en van het ras der Koerilen vindt men individuen bij
welken de haargroei zoo welig is, dat hun het haar
tot op den rug groeit, en het lichaam bijna geheel
behaard is.
HET

KOPER.

Het koper heeft, als het zuiver is, een eigenaardige roode kleur, die het van alle andere metalen onderscheidt. Het lost zeer gemakkelijk in salpeterzuur op,
Fig. 1.

Het branden van gas door oplossen van koper verkregen.

baar, en geeft, met damp van zwavelkoolstof vermengd ,
een brandbaar mengsel, dat met een zoo sterk lichtgevende vlam brandt, dat het oog moeite heeft om haar
te verdragen. Om die proef te nemen sluit men den
mond van het proefglas met de handpalm, giet er schielijk eenige druppels zwavelkoolstof in, en schudt het
sterk. Als men nu een brandende zwavelstok bij het
proefglas houdt, ziet men een witte, zeer lichten de vlam
ontstaan, soms wel van een meter lengte. Zie fig. 2.

Oplossen van koper.

onder sterk opbruischen en het uitstooten van damp. Die
eigenschap wordt gebruikt in het graveeren met sterk
water, zooals men het noemt. Men bedekt een koperen
plaat met vernis, en als het droog is, teekent men er
op met een graveernaald. Als men salpeterzuur giet op
zulk een plaat, wordt het koper alleen aangetast op de
plaatsen die door de naald ontbloot zijn, en als men
vervolgens het vernis verwijdert, heeft men een gravure
op koper.

Het koper wordt in de industrie gebruikt, hetzij in
zuiveren toestand, onder den naam van rood koper,
hetzij als een allooi: met zink verbonden vormt het
geel koper, en met tin brons.
Het koper is een van de eerste metalen die door den
mensch zijn gebruikt; zelfs schijnt het eerder dan het
ijzer gebruikt te zijn.
De lichamen die door het oxyde van koper met andere stoffen gevormd worden, zijn zeer belangrijk. Wij
noemen hier in de eerste plaats het zwavelzure
koper, gevormd uit een verbinding van zwavelzuur en
koperoxyde. Dit koperoxyde schijnt het zuur niet volkomen te verzadigen, want het gevormde zout maakt altijd
blauw lakmoespapier rood. Sommige zeer krachtige basen,
zooals potasch en soda, integendeel, met zuren in aanraking gebracht, vormen zouten die volkomen onzijdig
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zijn, en worden gevormd onder een belangrijke ontwikkeling van warmte. Soms ook geschiedt de verbinding
onder ontwikkeling van licht. Als men eenige stukjes
bijtende barj^t op een steen legt, en men laat er eenige
druppels zwavelzuur op vallen, wordt er zwavelzure
baryt gevormd, te midden van een dikken rook en een
sterk lichtende groenachtige vlam. Zie fig. 3.
Het zwavelzure koper lieeffc prismatische kristallen zooals fig. 4 ons vertoont, en heeft een zeer fraaie
donkerblauwe kleur: in het dagelijksche leven is het
als blauw vitriool bekend. Men kan zeer groote
afzonderlijke kristallen van zwavelzuur koper verkrijgen,
door dit zout in warm water op te lossen, en de oplossing te laten bekoelen. Als zij bekoeld is, vindt men
onder in het vat kleine kristallen van zwavelzuur koper.

Het zwavelzure koper wordt zeer veel gebruikt: in
de geneeskunde wordt het soms in oogwaters voorgeschreven; in den landbouw gebruikt men het om sommige insekten die als parasieten op het vee leven, te
dooclen: en in het stoffenverven om violette of zwarte
kleuren te vormen. In water opgelost, gebruikt men het
Pig. 4.

Fi<>\ 3.

Kristallen van zwavelzuur koper.

in de galvanoplastiek, en tot het bewaren van hout
voor bederf. Het maakt zaclit hout, zooals beukehout,
zoo duurzaam als eikehout, en zelfs nog langer als
het hout in den vochtigen bodem gelegen wordt, zooals
voor dwarsli^gers op spoorwegen. Een fransch geneesheer, Dr. Boucherie, heeft deze methode om het hout
te bewaren uitgevonden.
M A A T

EN

G E W I C H T .

(Vervolg van bladz. 312.)

Venning van zwavelzure baryt.

Men zoekt er een uit 't welk zeer regelmatig is gevormd, en men plaatst het in een geconcentreerde oplossing van zwavelzuur koper. Weldra begint het te
groeien, en van dag tot dag wordt het grooter, en als
men het nu en dan omkeert, worden al zijn vlakken
regelmatig grooter. Op deze wijze kan men zeer groote
kristallen bekomen.
Het zwavelzure koper bevat kristalwater, en daaraan
is zijn doorschijnendheid en zijn blauwe kleur te danken.
Dit lijkt zeer onwaarschijnlijk, en toch is het waar,
zooals door een proef te bewijzen is. Als men kristallen
van zwavelzuur koper sterk verhit in een kleine porceleinen kroes, verliezen zij hun kristalwater door verdamping, en zij worden wit en ondoorschijnend. Als
men er vervolgens water op giet, herneemt het zout
terstond weer zijn oorspronkelijke blauwe kleur.
1871.

Men Was den arbeid begonnen met het doel om door
den meter de lang gezochte natuurmaat te verkrijgen.
De keus dobberde tusschen twee grootheden : de lengte
van den sekondeslinger, en een bepaald gedeelte
van den omtrek der aarde.
De te berekenen lengte van den zoogenoemden eenvoudigen of mathematischen slinger van een bepaalden
schommelingsduur, bij voorbeeld die van een sekondeslinger , kan namelijk voor een onveranderlijke grootheid
worden gehouden, daar de kracht die de schommelingen
of slingeringen van den slinger onderhoudt, alzoo de
aantrekkingskracht van den aardbol, als onveranderlijk,
als steeds met de zelfde kracht werkende beschouwd kan
worden. Daar men nu mag aannemen dat de massa der
aarde, waarvan hare aantrekkingskracht afhangt, noch
toe-, noch afneemt, meende men in de lengte van den
eenvoudigen sekondeslinger een natuurmaat te hebben
gevonden.
Even goed echter zou, bij de onderstelling van een
onveranderlijk blijvende grootte van de aarde, het meten
van die grootte tot de gewenschte natuurmaat leiden.
Had men de massa der aarde, dat is de daarvan af-
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hankelijke lengte van den sekondeslinger als grondslag genomene proeven ter bepaling van de lengte van den
gekozen, dan zou er, even als in de oudheid, een meet- slinger; door de met beide onderzoekingen verbondene
stelsel ontstaan zijn 't welk alle maatgrootheden omvatte. physische en mechanische nasporingen, werd de fransche
In plaats daarvan viel echter de keus op de grootte der maatregeling de aanleiding t tot het uitvinden van nieuwe
aarde. Men bepaalde dat de lengte van het tienmilli- meetmethoden en nieuwe meetinstrumenten, tot verfijoenste gedeelte van het vierde gedeelte, en derhalve ning van de kunst van meten, tot uitbreiding van onze
het veertigmillioenste gedeelte van den omtrek der aarde natuurkennis.
gemeten op een meridiaan, de toekomstige lengte-eenheid, de meter, zou zijn.
Doch wij keeren tot het metrische stelsel terug. Yan
Om deze zaak uit te voeren moest de aardbol geme- den eenmaal vastgestelden meter konden de overige
ten worden, dat is de tot dien tijd on volkomen uitge- maten gemakkelijk afgeleid worden. Zij zijn, gelijk bevoerde graadmeting of geodesische meting zoo nauwkeu- kend is, de volgenden:
>
rig mogelijk gedaan worden.
De eenheid van de vlaktemaat is een vierkant
Het ideeale cloel van de natuurmaat is evenwel niet van 10 meters aan elken kant, de are.
bereikt. De langzaam voortgaande graadmeting leidde
De eenheid van de lichamen maat is een teerling
in 1795 tot het besluit, daar men de nieuwe maat van Vio meter kantlengte, de liter.
schielijk wilde invoeren, van een voorloopige bepaling van
De eenheid van het gewicht is de waterinhoud
de lengte van den meter. De voortgezette graadmetingen van een dobbelsteen van V100 meter kantlengte, het
bewezen weldra dat de eerste bepaling een weinig ver- gram.
anderd moest worden, en de nieuwe verbeterde waarde
Behalve de eenvoudige betrekking van de onderscheiwerd op den 10 den December 1799 als de lengte van dene maten tot elkander, heeft het metrische stelsel
den waren meter, le metre vrai et definitij, bepaald. nog twee andere bijzonderheden, namelijk 1. de tienHiercloor is nu, gelijk Dove opmerkt, de bepaling van deelige of decimale verdeeling, en 2. de zinrijke namen
den ideealen meter als het tienmillioenste gedeelte van der maten.
het vierde van den omtrek der aarde, willekeurig, wijl
Wat de tiendeelige verdeeling betreft, hare voordeedaardoor een juiste bepaling van zijn lengte door latere len zijn algemeen erkend, en wie een andere verdeeling
nauwkeuriger metingen der aarde uitgesloten wordt. Be- zou wenschen, zou daardoor bewijzen dat hij geen bestond er zulk een verklaring niet, dan zou thans, zoo- grip had van het gemak en het nut der decimaalreals uit nieuwere graadmetingen blijkt, de meter omstreeks kening.
Vnooo, dat is ongeveer Vio millimeter langer gemaakt
Anders evenwel is het met de namen. Dezen hebben ,
moeten worden. De meter is thans voor ons niets an- vreemd genoeg, niet zelden aanstoot gegeven, en doen
ders als een goed bepaalde normaal etalon, die onge- het op vele plaatsen nog, ja zelfs bij de invoering van
veer de grootte heeft van het V40 000 oooste gedeelte van het metrische stelsel is het bij ons toegestaan, nevens
den omtrek der aarde.
de wetenschappelijke en onverbeterlijke namen der maten
Als er tegenwoordig weder een nieuw meetstelsel ge- en gewichten, ook cle ouden te mogen gebruiken; wij
sticht zou worden, zou naar de gedane waarnemingen mogen spreken over den meter of el, den liter of
en ondervinding, zeker de slinger de voorkeur verkrij- kan, over de are of roede enz., oude namen die wergen. Reeds in 1801 heeft Thomas Young gezegd: "het kelijk schade doen aan de algemeene aanneming van
is van weinig belang vanwaar de oorspronkelijke inaat- het metrische stelsel. De voordeelen van de door onzen
eenheid wordt afgeleid, als wij slechts met gemak en nederlandschen geleerde Yan S w i n d e n . uitgevondene
nauwkeurigheid naar haren oorsprong terug kunnen gaan. namen der maten zijn zoo groot, dat niemand eigenlijk
Het is zeker dat de slinger het gemakkelijkste middel meer de oude namen moest willen gebruiken.
is om de normale maat weder te vinden, als zij verIn alle andere meetstelsels draagt elke maat en elk
loren gegaan was, en als de commissie der fransche gedeelte van een maat een bijzonderen naam. Die namen
academie het toch noodzakelijk vond een geheel nieuwe zijn zeer verschillend, en niet zelden heeft het zelfde
eenheid te scheppen, zou het wellicht wenschelijker ge- woord op verschillende plaatsen een geheel andere beweest zijn bij zulk eene te blijven, die van een latere teekenis. In Holland is een kan melk een liter, in
vergelijking onaf hankelijk was, in plaats van naar een Friesland is een halve kan melk 2 liter; een maatje
ideeale volmaaktheid te zoeken."
is in Friesland een deciliter, in Holland echter twee en
Maar is dat zoeken naar een ideeale volmaaktheid een half deciliter. Een ton turf is in Friesland twee
een vergeefsch werk geweest? Yolstrekt niet; een idee- hektoliter, een ton heet in Holland een scheepsmaat
aal bereikt men niet, maar op den weg naar dat doel van 2000 pond, dat is 1000 kilogram. Over pintjes,
worden rijpe vruchten geplukt, die zonder dat doel verrels (vierendeelen) enz. spreken wij hier maar niet.
nooit geplukt zouden geworden zijn. Door de grootsche En bovendien geven de namen van die oude maten in
geodesische werken der graadmeting; door de gelijktijdig 't geheel niet aan hoe zij in verhouding tot elkander

331

staan; niemand kan, bij voorbeeld, nit den naam leeren
dat een schepel een tiende gedeelte van een mud is.
Al die groote gebreken hebben de van Swindensche
namen van het metrische stelsel niet.
Met 4 hoofdwoorden en 6 telwoorden benoemt men
niet slechts alle maten, maar men kenmerkt te gelijkertijd de soort van maat, en drukt de verhouding
uit waarin elke maat staat tot een andere van haar
soort, en bovendien geeft men de betrekking van verwante maten tot elkander, bij voorbeeld, van de ruimtemaat tot de gewichten enz. aan.
De eenheid van elke soort van maat draagt een bijzonderen naam. Wij hebben vier soorten van maten,
voor lengte, vlakken, lichamen en zwaarten, en hebben
dus vier namen noodig, meter, are, liter, gram.
Elke soort van maat wordt door deeling met 10 in
kleinere deelen gesplitst, en wordt door vermenigvuldiging met 10 vergroot. De deelen zijn alzoo, bij voorbeeld 7io Vioo 7,000 meter, de veelvouden 10, 100,
1000 meter.
Deze gedeelten of veelvouden krijgen echter niet, zooals in de oude stelsels, bijzondere eigennamen, maar zij
krijgen den naam van de eenheid als familienaam
of van, en een telwoord als doopnaam daarbij.
De doopnamen der deelen (bij alle maatsoorten de zelfden)
zijn de drie latijnsche, de doopnamen der veelvouden de drie grieksche telwoorden voor 10, 100, 1000.
Derhalve is een decimeter 1 / l 0 , een centimeter Vioo ? en
een millimeter V o o meter, en eveneens een decigram
Vio, een centigram 1 / 10 o, en een milligram Viooo gram.
Omgekeerd zijn dekameter 10, hektometer 100, en kilometer 1000 meter, en dekagram 10, hektogram 100,
en kilogram 1000 gram.
Nu, die 10 woorden kan ieiereen, zelfs als hij hen
vroeger nooit gehoord heeft, in eenige minuten van
buiten leeren, en dan heeft hij de namen en de waarden van alle maten in zijn hoofd. En toch zijn er lieden
die meenen dat die vreemde namen de oorzaak zijn
waarom men aan de ouden blijft hangen, en waarom
de regeering veroorlooft een meter een el, een decimeter een palm, en een centimeter een duim te noemen.
En noodig is zulk een verlof in 't geheel niet, want
dat vreemde woorden voor dingen die bij alle beschaafde
volken in gebruik zijn, gemakkelijk door het volk aangenomen , gesproken en verstaan worden, bewijzen eene
menigte uitdrukkingen niet minder vreemd dan kilogram
en centimeter, bij voorbeeld locomotief, telegraaf, thermometer , photographie , mitrailleuse, petroleum, enz., enz.
In de eenvoudige verhouding van de maten tot elkander,
in de decimale verdeeling, en in de juiste, gemakkelijke en hoogst eenvoudige namen ligt de groote voortrefFelijkheicl van het tiendeelige stelsel.
Een gebrek evenwel is het dat de eenheden der maten
zoo belangrijk afwijken van wat op natuurlijke gronden
overal en ten alien tijde tot maat gebruikt is. Men
10

moet toestemmen dat het niet zonder reden is dat, bij
voorbeeld, de voet steeds als een aangeborene maatstaf
is gebruikt. De voet en het pond zijn grootheden die
wel is waar in de verschillende streken wel min of
meer verschilden, maar toch zeker nooit of nergens zeer
ver uiteen liepen. En nu hebben wij in den meter een
meer dan drie maal grootere lengte-eenheid, en in het
gram een veel te kleine, of in het kilogram een veel te
groote gewichtseenheid. Onbewust gebruikt de mensch
zijn lichaam als een maatstaf, en van zijn jeugd af
heeft hij dien maatstaf leeren gebruiken. Niemand moet
denken, de zaak gaat mij niets aan, ik behoef nooit
maten en gewichten te gebruiken. Dit kan zoo wezen,
maar voorstellingen van grootheden maakt ieder. Naar
voeten en schreden denken wij ons afstanden en hoogten;
de kamer, het huis, de toren zijn verbonden met een
bepaald idee van hoogte naar voeten. Door het metrische stelsel wordt die tot een natuur gewordene beoordeeling van grootheden volkomen vernietigd, en worden
wij gedwongen op nieuw te leeren. Velen die de namen
van het tiendeelige stelsel gebruiken, hebben, als zij
die namen noemen, het gevoel alsof zij een niet goed
geleerde vreemde taal spraken, waarbij men in de moedertaal denkt, en vervolgens de gedachten in de vreemde
taal overzet. Wij moeten ons gewennen onze oude maatnamen steeds metrisch over te zetten, en de schooljeugd moet leeren metrisch te denken.
Het sehijnt lang te moeten duren eer de nieuwe ma,ten
met haar namen zoo in den boezem van het volk opgenomen zijn als de ouden. Yerkorten kan men dien tijcl
evenwel, vooreerst door halve maatregelen bij de
invoering van het nieuwe stelsel te vermijden, of als zij
reeds, zooals in ons land, genomen zijn, hen zoo spoedig mogelijk af te schaffen, en heele maatregelen
er voor in de plaats te nemen; en ten tweede, de pers
en de schoolmeester moeten onophoudelijk hun plicht
doen, door nooit andere als nieuwe maten en haar
namen te gebruiken.
De voordeelen van het metrische stelsel zijn zoo groot
dat het zonder den minsten twijfel eenmaal het algemeene stelsel over de geheele aarde zal worden. Hoe
meer het volkenverkeer zich uitbreidt, des te noodzakelijker wordt een universeel, overal gevolgd wordend
meetstelsel. Elke omrekening is zuiver geldverlies, en in
elk geval tijdverlies. Hoe grooter de markt, des te noodiger is het dat koopers en verkoopers elkander onmiddellijk kunnen verstaan, dat is , dat maat en gewicht en
geld overal gelijk zijn.
De eenheid der maat is dus van het hoogste belang.
Maar, zal men misschien zeggen, dit bewijst niet dat
wij juist het meterstelsel moeten aannemen; waarom nam
men niet den engelschen voet als een maat die reeds
over een zeer groot gedeelte van de aarde verspreid
was ? waarom schiep men niet een meer rationeelen
standaart, bij voorbeeld, zooals Huyghens voorsloeg, een
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voetmaat van de lengte van liet derde gedeelte van den
sekondeslinger ?
Deze tegenwerping is zeer billijk, maar het is nu
geen tijd meer om er acht op te slaan. De belangrijkste
maat voor het hedendaagsche verkeer is het gewicht,
en dit gewicht heeft men reeds overal door de invoering van het tolgewicht met het metrische stelsel in
overeenstemming gebracht, en nu moet men ook de gevolgen van het gewicht, het meterstelsel, overal aannemen , tenzij men op de oude baan zou willen terug
keeren met groot verlies van moeite en kosten. In 1848
had men misschien nog een nieuw voetmaatstelsel kunnen scheppen, in 1868 had men geen keus meer. Reeds
is, behalve in Frankrijk, het metrische stelsel in Italie,
Spanje, Belgie en Nederland ingevoerd, Duitschland zal
in 1872 volgen, en het metrische pond, het kilogram,
is, behalve in Rusland en Engeland, reecls in geheel
Europa aangenomen, terwijl het in Brazilie op het punt
is van te worden ingevoerd.
De maateenheid zal dus weldra overal aangenomen zijn, en daarop zal de munteenheid
ongetwijfeld moeten volgen. En dit zal niet slechts voor
den handel, maar voor cle geheele industrie een onberekenbaar voordeel zijn. De wetenschap neemt overal de
metermaat met graagte aan, en er zal een tijd komen
waarin de maattaal cler wetenschap in alle landen tevens
die van de techniek zal zijn. Het zelfde model, de
zelfde teekening, het zelfde plan, de zelfde beschrijving
zal overal gebruikt en verstaan worden. Welk een besparing van arbeidskracht, en gevolgelijk van tijd en
geld!
En welk een gemak in het schrijven. Gelijk wij het
jaargetal 1871 niet schrijven 1 duizendheid, 8 honderdheclen , 7 tienheden en 1 eenheid, evenmin behoeven wij te
schrijven 1 meter, 8 decimeter, 7 centimeter, 1 millimeter, maar het is genoeg te schrijven 1871 millimeter.
En met cle oude namen moesten wij wijdloopig schrijven:
1 mud, 3 schepel, 5 kop; thans kunnen wij schrijven
135 liter. En derhalve nogmaals: geen halve maatrege"
len, maar volleclige invoering van het metrische stelsel
met de wetenschappelijke namen.

DE RIOLEN VAN PARIJS-

Oncler het straatplaveisel van Parijs, waarop den geheelen dag en een groot gedeelte van den nacht een
menschenmenigte krioelt, en een ontelbaar getal van
rijtuigen rondkruist, strekt zich een andere stad uit,
met andere straten en stegen, met andere boulevards,
't Zijn tunnels en kolken bestemd om de groote stad die
men Parijs noemt, te zuiveren: ontzaglijke verzamelplaatsen die al het vuil van Parijs opzamelen, en in de
Seine brengen. Gelijk een levend wezen heeft Parijs slagaderen en acleren , namelijk aan den eenen kant de kanalen, buizen en waterleidingen die haar cloen leven en

haar schoon houden, en aan den anderen kant de riolen
die dat water opvangen als het voor de voeding en reiniging heeft gediend.
Een goed rioolstelsel is een eerste behoefte in een
groote stad: van de goede inrichting van die onderaardsche wegen hangt voor een goed cleel de gezondheid en
welvaart der bewoners af. De boulevards, squares en
pares van Parijs kunnen wedijveren met de schoonste
wandelplaatsen van andere groote steden, en haar riolen
doen niet onder voor die van het oude Rome. Een toclitje
in die benedenwereld is zeer belangrijk: wij willen hier
zulk een reisje ondernemen.
De administratie geeft tweemaal in de week zeker
getal toegangkaartjes uit. Een geregelcle dienst is ingestelcl, ten gerieve van de bezoekers, en de meest elegant gekleede dames kunnen, zonder dat haar toilet
het minste gevaar loopt, de ruime, breede, wel geluchte egouts bezoeken, die thans de vuile en nauwe
riolen van voorheen vervangen, ,die slechts door morsige
egoutiers en door een ontelbaar getal van ratten en waterratten werden bezocht.
De tocht begint gewoonlijk op het plein van cle Madeleine naast de kerk. De gegoten ijzeren luiken die
den ingang der egouts sluiten, zijn geopend, en twee
oppassers staan er bij. De bezoekers komen op het bepaalde uur. Een breede trap geleidt in een gewelfde
zaal waarin een groote tunnel uitloopt, die op bepaalde
afstanden door petroleumlampen wordt verlicht. Het hooge
gewelf overdekt een kanaal met een vrij snel stroomende,
zwarte, maar niet stinkende vloeistof gevuld. Op beide
oevers van deze kunstmatige rivier vindt men trottoirs,
waarop de egoutiers loopen, die het opzicht houden over
dezen tunnel, die oncler de boulevards loopt. Op een
teeken van den chef maken vier egoutiers met de ouderwetsche groote laarzen aan de beenen, een schuitje los,
waarin twaalf personen kunnen zitten. Dit schuitje is
van binnen met groen laken bekleed, waarop geen vlekje
te zien is. De dames gaan in het bootje op de niicldenste
banken zitten, de mannen voor- en achter in. De egoutiers , op de trottoirs loopende, trekken het schuitje aan
touwen voort. Zoo volgt men langzaam den grooten tunnel, en nu en clan ziet men de monden van andere kanalen die oncler dwarsstraten loopen.
Deze groote egout loopt oncler cle rue Royale. Elke
egout die zich in deze groote onderaardsche ader uitstort, clraagt clen naam van cle straat waaronder hij
loopt, zoodat, als iemand in deze egouts mocht verclwalen, hij zijn weg zou kunnen vinden even goeel als in
cle straten daarboven. Soms vormen die egouts der dwarsstraten watervallen in het groote kanaal, en het geruisch van het vallende water wordt door de echo's
herhaald. De gewelven zijn van gehouwen steenen gemaakt, en zien er uit als de tunnels der spoorwegen.
Het bootje brengt de bezoekers tot den egout van de
rue Rivoli. Men riekt gewoonlijk een kelclerlucht, cloch
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die zeer weinig merkbaar is, en overigens merkt men,
ten gevolge van de uitmuntende ventilatie, niet den minsten onaangenamen of nadeeligen reuk.
Aan het einde van den egout der rue Royale gekomen, gaat men uit het bootje, en komt men op het
trottoir van een groote gewelfde zaal, waarin zich vier
groote onderaardsche wegen vereenigen, als in een carrefour op den grond. Een van die kanalen wordt door

/

gevolg van de zeep die in de huishoudingen wordt gebruikt. Zijn donkere kleur is vooral te danken aan het
asphalt der straten, dat een zeer dikke laag slijk in de
riolen vormt. Het is noodzakelijk dat die riolen en egouts
zorgvuldig schoon worden gehouden, daar zij anders zouden verstoppen. Soms worden zij in een oogenblik vol
water, als er een donderbui valt. Zoodra dit het geval
is, waarschuwt een alarms ein de werklieden die in de

-•/
7

Wi

vii

fl
11 iiij'j' ju

Af

m

W//W/4
V /. • ' ,/•"• J, f
In de riolen van Parijs.

een sluis gesloten ; het is het kanaal 't welk onder de
rue Rivoli loopt, en naar de groote vergaderbak van
den boulevard van Sebastopol geleidt. Dit kanaal is veel
nauwer dan dat van de rue Royale, en om het te volgen moet men een ander middel van vervoer gebruiken,
namelijk een spoor weg.
Op deze plaats vooral kan men de klenr zien van het
water dat in de kanalen vloeit. Het is zwartachtig, en
met een vettig, mosachtig vliesje bedekt, zekerlijk een

riolen zijn, en alien haasten zich een uitgang te bereiken, want het is wel eens gebeurd dat het water
plotseling zoo hoog werd dat er menschen verdronken zijn.
De waggons van den boven genoemden spoorweg hebben twee opene afdeelingen; hunne wielen loopen op
rails die op de trottoirs aan weerszijden liggen. Men
gaat in den waggon zitten; twee mannen duwen een
dwarshout dat voor aan den waggon bevestigd is , en
waaraan een lamp is gehecht, en twee andere mannen
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duwen den waggon van achteren voort. De mannen loopen vrij snel, en de waggonwielen rommelen over de
rails. Dat geraas wordt herhaald en versterkt door de
echo's, en zwarte schaduwen volgen het fantastische
voertuig. Vooruit in den tunnel is het stikdonker: men
krijgt een gevoel alsof men ter helle vaart.
Maar het wordt licht in de verte, en weldra houdt
de waggon stil op een plaats die door het daglicht wordt
bestraald. Men is in de groote egout van den boulevard
van Sebastopol onder la place du Chatelet gekomen. De
egout van Sebastopol is de grootste van geheel Parijs;
de zwarte beek die tusschen zijn trottoirs vloeit, is groot
genoeg om een groote boot op te nemen. Aan elke zijde
ziet men twee reusachtige buizen aan de wanden gehecht, die versch water voeren voor huiselijk gebruik
en tot het reinigen der straten.
Te voet volgt men den egout Sebastopol, en zoo komt
men eindelijk bij een groote ijzeren deur die zich op den
oever van de Seine naast de brug Saint Michel bevindt.
Dit tochtje geeft den bezoeker een denkbeeld van een
klein gedeelte van de riolen van Parijs, die zich tegenwoordig onder de geheele stad uitstrekken. Als alle
vertakkingen aaneen gevoegd konden worden, zouden de
Parijzenaars langs een onderaardschen weg den tocht
naar Berlijn hebben kunnen ondernemen.

twee anderen voor Karel VI schilderde, en dat nog
heden in de bibliotheek van Parijs wordt bewaard, is
het oudste 't welk aangetoond kan worden. Nevens deze
oorspronkelijk tot waarzeggen bestemde tarots verschenen in het eerst der 15 de eeuw zoogenoemde cartes
numerates, waarmede om geld gespeeld werd, en die
het type van onze tegenwoordige speelkaarten vormen.
Dezen hebben zich in hun tegenwoordige gedaante uit
Frankrijk over het overige van Europa verspreid. Evenwel zijn zij in dat land niet uitgevonden, maar werden
door middel van de Arabieren uit Oost-Indie naar het
westen gebracht. De speelkaarten van de Indiers, tsjcihartadsj of tsjakar-tas, dat is vier kroonen of vier koningen geheeten, gelijken volkomen op de cartes numerates : het idee van strijdende partijen is de grondslag
van alle zoowel oostersche als westersche kaartspelen.
Het kaartspel bestond oorspronkelijk uit vier kompagnien
gelijk gekleede soldaten; elke kompagnie bestond uit 8
gemeenen (2 tot 9 genummerd) een knecht, valet; een
stalmeester, ecuyer; een koningin , dame; en een koning, roi. Het aas of as stelde het vaandel voor, en
diende tot onderscheiding van de vier kompagnien, die
het aanvoerde. Later werd de ecuyer in een gemeen
soldaat veranderd, en verkreeg het nummer 10. Reeds
de oudste in Europa gemaakte speelkaarten vertoonen
altijd de zelfde personen, de zelfde zinnebeelden, de
zelfde kleuren en het zelfde getal bladen. Naar de namen
SPEELKAARTEN.
der kleuren zijn zij in drie klassen te verdeelen. De
Over het ontstaan en de invoering der speelkaar- eerste, de duitsche of noordsche, heeft rood of harten,
ten in Europa zijn de gevoelens zeer verschillend. Ter- Herzen: groen of bladeren, Blatter ook Spaten ol
wijl Court de Gebelin de uitvinding van speelkaarten Schiippen; eikels, Eicheln of Eichenholz ook Kreuz;
aan de oude Egyptenaren toeschrijft, wil Menestrier dat en schellen, Schellen. De tweede, waartoe Engeland,
zij in 1392 door den schilder Jacquemin Gringonneux Frankrijk, Belgie en Nederland behooren, heeft als
uitgevonden zijn, om den franschen koning Karel VI bezig te kleuren harten, coeur, heart; klaveren , trefie , club;
houden en op te vroolijken. Anderen, zooals Cicognara en de ruiten, ccirreau, diamond; en schoppen, pique, spade.
Abbe Rive, beweren dat zij door de Mooren in Spanje zijn ge- De derde klasse, die Italie, Spanje en Portugal omvat,
bracht. Met zekerheid worden speelkaarten, cartes, reeds onderscheidt bekers, cupi; munten, denciri; stokken,
in de 14 de eeuw vermeld: zij werden toen nog niet voor bostoni; en degens, spadi. Naar den geest der middenspelen om geld maar voor waarzeggen gebruikt. De eeuwen vormden deze vier kleuren de zinnebeelden der
oudste vorm van de speelkaarten is tot in den tegen- geestelijkheid (het hart); van den burgerstand (groen,
woordigen tijd bewaard gebleven in de figuren, atouts, klaver, munten); van de lijfeigenen (eikels); en van den
der tarok-kaarten. Reeds in de 14 de eeuw waren zulke adel (lans, degen). Uit een vereeniging van de oude
kaart en met figuren, die evenwel met defiguren van tarokkaarten met deze cartes numerates ontstond het
onze speelkaarten geen de minste overeenkomst hadden hedendaagsche tarok (tarocchino) dat reeds in 1419
maar een samenstelling van zedelijke en godsdienstige te Bologne gespeeld werd. In Duitschland vormde zich
voorstellingen schijnen te bevatten, in Italie in gebruik, het aas tot den Daus, de koningin tot den Ober, cle
en onder den etj^mologisch onduidelijken, waarschijnlijk knecht tot den Unter ; de Eichelnober kreeg den naam
arabischen naam van tarocchi bekend. Zij kwamen uit van Wenzel, naar den heiligen Wenceslaus, de groene
Italie als tarots naar Frankrijk, en zijn waarschijnlijk, Ober den naam van Baste, naar den heiligen Sebastigelijk de lot-boeken van de latere middeneeuwen, vooral aan. In Frankrijk gaf men de koningen, koninginnen
door Sarraceenen en Joden verspreid. De naam naibi dien en boeren bijzondere namen, en wel de beide eersten
de speelkaarten voorheen in Italie droegen (naypes in namen uit de oude en de bijbelsche geschiedenis, en de
Spanje), is ongetwijfeld van arabischen oorsprong, en laatsten van fransche grooten. Zoo droegen, onder Karel
beteekent waarzegging. Het spel kaarten hetwelk de VI, de koningen of heeren de namen van Charles,
bovengenoemde Gringonneux van 1390 tot 1393 nevens David, Alexander en Caesar; de koninginnen of vrou-
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wen, Judith, Pallas, Rachel en Argine, dat is Regina;
de knechten of boeren heetten Hector, Ogier en Lahire ;
de klaverboer voerde den naam van den gewaanden uitvinder of verbeteraar van de speelkaarten, Nicolaas
Pepin, doch werd ook somtijds Lancelot genoemd.
Karel IX noemde de koningen Augustus, Constantinus,
Salomo en Clovis; de koninginnen Clotilde, Elisabeth,
Penthesilea en Dido. Onder Lodewijk XIY heetten de
koningen Cesar, Ninus, Cyrus en Alexander; de koninginnen Pompeja, Semiramis, Roxane en Helena; de
boeren Roger, Renaud, Roland, en de klaverboer droeg
den naam van den kaartemaker. Gedurende de revolutie
kwamen in plaats van de koningen Voltaire, Lafontaine,
Rousseau en Moliere; de vier koninginnen waren de
vier republikeinsche deugden; en de vier boeren vier
republikeinen.

naam op het geschrift overging. Om het zegel voor vervalsching te bewaren, werd er dikwijls een tegenzegol
of geheimzegel, contrcisig ilium, op de achterzijde
van het groote zegel gedrukt, en dit kleinere zegel
werd vervolgens ook op minder belangrijke stukken gebruikt. De bewaring van het zegel van den staat of
den vorst werd gewoonlijk aan een van de hoogste ambtenaren opgedragen, of er werd daartoe een bijzondere
ambtenaar aangesteld, zooals bij de grieksche keizers
de logotheten, bij de Merovingiers de referendarissen,
bij de Karlovingiers en de latere keizers en koningen
de kanseliers. In het duitsche rijk bewaarde de keurvorst van Mentz, als aartskanselier, het rijkszegel. Ook
in Frankrijk was de kanselier oorspronkelijk bewaarder
van het rijkszegel. Daar echter het kanseliersambt hem
die er eens mede bekleed was, niet afgenomen ken
worden, werd, als er een kanselier in ongenade verviel, een bijzondere garde des sceaux benoemd, die
HET ZEGEL.
den zelfden rang had als de kanselier. Alle besluiten in
Z e g e 1, sigillwn, secretum , signetum of signum, naam des konings moesten hem voorgelegd worden, om
noemt men den afdruk van een stempel in een zachtere gezegeld te worden. Later daalde de naam van grootmassa. Om te zegelen gebruikte men reeds in de vroegste zegelbewaarder tot een blooten titel die door den ministijden verschillende stoffen, naar het onderscheid der ter van justitie gevoerd werd. In Engeland zijn sedert
standen. In plaats van het was in zijn oorspronkelijke koningin Elisabeth de ambten van lord kanselier van
kleur, kwam later gekleurd was, en ook gebruikte men Engeland en van den grootzegelbewaarder , Lord keelood, en zelfs edele metalen voor zegels. De byzantijnsche per of the great seal, die voorheen gescheiden waren,
keizers gebruikten om te zegelen goud en zilver; de gewoonlijk vereenigd. Slechts voor het kleine koninklijke
pausen en de grootmeesters der geestelijke ridderorden, zegel bestaat nog een bijzondere ambtenaar, de Lord
lood. Later zegelden keizers en koningen met rood was, keeper of the jirivtf seed, die gewoonlijk Ijord privy
en schonken dat recht ook aan andere vorsten en heeren. seal wordt genoemd, door welks handen alles moet
Groen was werd gebruikt door geestelijke stichtingen, gaan eer er het groote zegel op wordt gedrukt.
kloosters en dergelijken; wit was door de vrije rijkssteden;
zwart was door den patriarch van Jeruzalem, en de
grootmeesters der geestelijke ridderorden in minder be- OM TE WETEN HOE VER EEN ONWEER VERWIJDERD IS,
langrijke aangelegenheden. Later kwam de ouwel in moet men tellen hoe veel sekonden er verloopen tusschen
plaats van het was, en in de 16de eeuw het zegellak. het zien van den bliksem en het hooren van den donder,
De stempels die op het zegel afgedrukt worden , zijn
zeer verschillend. Oorspronkelijk bevatten zij het portret
van den voerder van het zegel. Weldra evenwel kwamen er
ook andere dingen op de zegels, vooral wapens. In het
oosten bevatten de zegels meestal spreuken uit den
koran. Meestal waren de zegels rond, maar er komen
ook andere vormen voor. Zoo was in de middeneeuwen
een bijna driehoekige schildvorm niet ongewoon. Het
doel van het zegel bestond oorspronkelijk daarin, dat
door het zegel een oorkonde of een ander geschrift meer
vastheid en meer geloofwaardigheid zou verkrijgen dan
door een onderteekening alleen. Daartoe werd het zegel
aan een koord of een strookje perkament bevestigd,
dat door de oorkonde heen gestoken werd, zoodat het
zegel er aan hing, wat in het geschrift zelf vermeld
werd. Ook diende het zegel tot het sluiten van brieven.
Was het zegel besloten in een afzonderlijk doosje om
het voor beschadiging te beveiligen, of was het in metaal afgedrukt, dan noemde men dit een b u 1, welke

en vermenigvuldigen dien tijd met 380, het getal meters
dat het geluid in eene sekonde aflegt: het product zal
de afstand in meters zijn. De donder kan bezwaarlijk
gehoord worden op een afstand van meer dan 5 of 6
uren gaans van den bliksem die hem verwekte. De bliksem, of althans zijne refiectie in de wolken — het
weerlicht — kan echter gezien worden op een afstand
van 40 of 50 uren gaans.
CORNELIS

VISSCHER.

De gravure op biz. 336 stelt ons een paar beeldjes
voor gegraveerd door Cornelis Visscher. Dr. A. van der
Willigen Pz., te Haarlem, zegt het volgende over dezen
beroemden hollandschen graveur:
"De naam van Cornelis Yisscher komt voor in het
Boek van het gilde van St. Lucas te Haarlem: in September 1653 betaalde hij zijn contribute als graveur
en oudste zoon van een meester. Deze laatste

330

CORNELIS VISSCHER.

woorden bewijzen dat zijn vader ook lid was van het
gild, misschien als graveur of als schilder. Het trouwregister van den 28stl-*n Mei 1640 vermeldt dat Cornelis
Corneliss Visscher, jonkman van Sparendam, wonende
op den Scheepmakersdijk, trouwde Neeltje Jans van Hecke,
jongedochter van Overveen, waar zij haar domicilie had.
Het sterfteregister vermeldt dat Cornelis Visscher den

Wie van hen was de graveur? In 1865 verscheen te
Leipzig een werkje van J. Wussin getiteld: Cornel.
Visscher, Verz. seiner Kupferstiche. Die schrijver stelt
den datum der geboorte van Cornelis Visscher tusschen
1618 en 1620. Evenwel wordt hij niet vermeld op de
registers van de gereformeerde kerk van 1608 tot 1622,
en die van de katholieke kerk van dien tijd bestaan

Een gravure van Corn. Visscher.

7 d e n Juni 1662 werd begraven op het St. Anna kerkhof. Op den 21 s t c n Januari 1671 werd daar begraven
Cornelis Claes Visscher, en op den 26 s t e n September
1671 de vrouw van Cornelis Janss Visscher.
"Hier wordt dus gesproken over Cornelis, Cornelis
Corneliss, Cornelis Claes, en Cornelis Janss Visscher.

niet. Als hij in dien tijd te Haarlem geboren is, is het
mogelijk dat hij tot dien godsdienst heeft behoord, of
misschien tot de gemeente der Mennonieten ? Wussin
spreekt ook van een zoon die in 1656 dertien jaar oud
was. Ik heb hem niet kunnen ontdekken. Zijn dood
wordt op het jaar 1658 niet vermeld."

EEN OUDE GRAVURE.

EEN

OUDE
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GRAVURE-

Jacht op den pan ter.

De bovenstaande gravure verbeeldt een jacht op den
panter door middel van spiegels. Men bevestigde een
spiegel voor aan een dobbelsteenvormige kast, waarop
een jager zich nederzette. Hij werd beschermd door een
groot schild, en was gewapend met een lans waarmede
hij het dier doodstak, als het, zijn beeld in den spiegel
ziende, er voor staan bleef. Onze afbeelding van zulk

D E

D U I V E L.

Duivel of satan beteekent de uit het Oude in het
Nieuwe Testament, en uit het laatste in de christelijke dogmatiek overgegane voorstelling van een boozen
geest, die gedurende langen tijd gedacht werd te staan
aan het hoofd van een rijk van booze geesten , en in
bestendige en rusteloos werkzame vijandschap tegen God
en het rijk van God. Die voorstelling is evenwel zeer
langzaam ontstaan. Het hebra'ismus ten tijde van de
babelsche gevangenschap wist en leerde nog niets van
booze geesten in den eigenlijken zin , namelijk van bovenmenschelijke wezens die , van God gescheiden , en in
1871.

een jacht is genomen naar een van de antieke schilderstukken die. in 1675, in de sedert vernielde graven
van de Naso's ontdekt zijn. Het vers van den latijnschen dichter Claudianus :
Vitreae tardatar imagine formae.
(Hij wordt opgehouden door zijn beeldtenis in den
spiegel) schijnt op zulk een jacht betrekking te hebben.

tegenstelling met Hem, boos waren en boos handelden.
Het zedelijk kwade werd als 's menschen eigene daad
beschouwd, het ongeluk daarentegen als een door de
zonde verdiende straf die door den rechtvaardigen God
! opgelegd werd, en die dus zonder bedenken voor de
; eigenlijke oorzaak van alle ongeluk werd gehouden. Als
boodschappers en uitvoerders van zijn wil gebruikte God,
volgens de voorstelling van het hebratsmus, engelen.
Engelen waren door God geschapene en in geestelijk
| opzicht hooger dan de menschen staande wezens, die
j zich aan den mensch in een menschelijke gedaante ver43
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toonden, nooit zelfstandig, maar steeds slechts op bevel van
Jehovah handelden, en op zijn bevel wel physische onheilen veroorzaakten, zooals bij voorbeeld den dood der
eerstgeborenen in Egypte, maar die nooit een zedelijk
kwaad deden. Want ook de verleiding van Eva (Gen.
III.) geschiedde door de slang als het listigste dier, en
uit de woorden van den tekst is ook niet af te leiden
dat de schrijver van dit verhaal onderstelde dat onder
dit dier een booze geest verborgen was. Wel echter
kende het volksgeloof van dien tijd zekere gruwelijke ,
spookachtige, op woeste plaatsen wonende wezens, gelijk
de faunen, satyrs en empusen der Grieken, die als het
begin van de later zich ontwikkelende demonologie beschouwd kunnen worden. Zulk een ontwikkeling kon in
en na de babelsche gevangenschap en onder medischperzischen invloed niet uitblijven. In de kanonieke boeken van ,het Oude Testament die tot het juda'ismus
behooren, dat is de trap van godsdienstige ontwikkeling
in het tijdperk na de ballingschap, hebben de engelen
reeds een rangorde, namen, en bepaalde ambten, bij
voorbeeld als beschermers van zekere landen en volken,
maar steeds staan zij in bepaalde afhankelijkheid van
God. En nu ontmoeten wij ook een engel met den naam
van Satan, wel is waar nog een dienende geest, nevens
de andere engelen en met hen in den hemel voor den
troon van Jehovah staande, maar toch reeds met het ambt
bekleed van een verspieder, aanklager en verleider. Hij
is het die David verleidt (1 Kron. XXI : 1) het volk
te tellen, terwijl het oudere bericht van die zaak uit
den tijd van het hebraismus (2 Sam. XXIV : 4) die
aansporing van God zelf laat uitgaan. Hij is het die de
vroornheid van Job bij Jehovah verdacht maakt, en
met Jehovah's toestemming den vromen man met ongelukken overstelpt. Hij is het die tegenover de engelen
Gods als valsche aanklager van den hoogepriester Josua
optreedt (Zach. Ill : 1). En hoewel een booze natuur
hem nog niet uitdrukkelijk toegeschreven wordt, laat toch
een werkzaamheid als de zooeven genoemde, reeds in
hem lust in het kwade en in het ongeluk der vromen
onderstellen. Van eigenlijke demon en vinden wij in
de kanonieke boeken van het Oude Testament geen duidelijke en bepaalde melding. Eerst later heeft men aan
sommige plaatsen een verkeerde uitlegging gegeven, bij
voorbeeld toen men in de woorden van Jes. XIV : 12.
"Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, gij schoone morgenster!" de geschiedenis las van den val des duivels,
en een van zijn namen, Lucifer.
In de apokryfe boeken van het Oude Testament die
slechts voor een klein gedeelte van palestinischen, en
grootendeels of van chaldeeuwsch-persischen oorsprong
zijn, zooals het boek Tobias en het boek Baruch. of
van egyptisch-alexandrijnschen oorsprong, zooals het
Boek der Wijsheid, komt de oud-hebreeuwsche meening
dat Jehovah's engelen ook ongeluk aanbrengen , slechts
enkele malen voor. Daarentegen worden demonen of

booze geesten dikwijls vermeld , vooral in het boek Tobias
en dat van Baruch. Volgens de voorstellingen van die
geschriften wonen zij, gelijk de oudhebreeuwsche spoken ,
op woeste plaatsen , vertoonen zich plagende en kwaad
doende onder de menschen, houden zich zelfs als plaaggeesten in de menschen op, en kunnen slechts door
geheime middelen verdreven worden. Ook de goden der
Heidenen werden tot die demonen gerekend. Maar van
een samenhang der demonen onder elkander, of van
een rijk der duivelen, en van een satan als hun hoofd,
wordt nergens gesproken. Geheel op zich zelf vertoont
zich in het Boek der Wijsheid (11 : 24) het eerste en
door vreemden invloed ontstane spoor van den duivel,
daar er met duidelijke betrekking tot de verleiding van
Eva gezegd wordt, dat door den nijd van den duivel
de dood in de wereld is gekomen.
In den tijd tusschen het schrijven van de aprokryfe
boeken en het optreden van Jezus moeten de voorstellingen van de engelen , zoowel als van de demonen
en van den duivel groote vorderingen bij de Joden gemaakt hebben. Die voorstellingen, deze aan het hebraismus vreemde angelologie en demonologie, stammen af uit het parsismus, uit den godsdienst van
Zoroaster, die onder de Joden bekend geworden was
gedurende de ballingschap en het langdurige verkeer
met het perzische rijk. Evenwel kon de leer van Zoroaster niet onveranderd in het jodendom opgenomen
worden, omdat het zoroastersche dualismus, of de
voorstelling van twee even oorspronkelijke en even machtige wezens , een goed en een kwaad, te veel in tegenspraak was met het hebreeuwsche monotheismusof
de leer van een eenig God. Derhalve sloeg men een
soort van middenweg in tusschen de leer van Zoroaster
en de leer van Mozes, door te stellen dat de duivel en
de demonen schepselen van God waren, maar engelen
die van God afvallig en ten gevolge daarvan door Hem
verstoten waren geworden, en sedert vijandig tegenover
God stonden, doch zonder zijne macht ooit te kunnen
bereiken, of ook slechts eenigen afbreuk te kunnen doen.
Deze nieuwe gevoelens, die in zekeren samenhang stonden met de hoofdzakelijk ook door den invloed van
de leer van Zoroaster opgewekte en bevorderde ideeen
van den Messias, het rijk van den Messias, de opstanding der dooden, en het jongste gericbt, vonden algemeen ingang in het volk. Ook werden zij aangenomen
door de godgeleerden die, nevens de wetten van Mozes ,
ook de mondelinge overlevering als een bron van godsdienstige leerstukken en voorstellingen erkenden, zoo
als door de talrijke en populaire sekte der Pharizeeen.
De Sadduceeen echter bepaalden zich slechts tot de
mozaische wet, en verwierpen, met alle andere nieuwe
buitenlandsche mythen en stellingen, ook de leer der
opstanding, der vergelding, van engelen en demonen.
Uit dezen ontwikkelingsgang is het verschijnsel te verklaren dat de voorstellingen van den duivel en de de-
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monen toch geen dogmatische vastheid verkregen, maar als hij het laatste aannam, ook het eerste niet gevoesteeds wankelend en onbepaald bleven. En zoo komt gelijk kon verwerpen (Luc. X: 19. Joh. XII: 31). Jezus
het dat er ook in het Nieuwe Testament, ofschoon er leert ons niets betreffende de physische en de metaphyeen zeer uitvoerige en met die der apokryfe boeken dui- sische natuur der demonen en van den duivel, en nog
delijk in verband staande demonologie in voorkomt, toch veel minder stelt Hij dienomtrent een dogma: Hij begeenszins een vast en volledig denkbeeld of geen leer- schouwt het rijk des duivels slechts in zijn strijd tegen
het rijk Gods, en tegen de met het laatste samengaande
stelsel over demonen en den satan te vinden is.
In het Nieuwe Testament zijn eigenlijk drie denk- werkzaamheid van den Messias. Of Jezus hierover nu
beelden betreffende demonen en clen duivel te onder- slechts zinnebeeldig gesproken heeft, dan wel of Hij
scheiden , namelijk de algemeene volksvoorstellingen, de werkelijk aan het bestaan van den duivel, demonen en
eigene uitspraken van Christus, en de bijzondere opvat- engelen geloofde, en welke bepaalde meening Hij daartingen van de apostelen en de evangelisten. Volgens het over heeft gehad, kunnen wij uit zijne reden niet met
algemeene volksgeloof van dien tijd , in zoover dat uit zekerheid afleiden, en behoeven het ook niet te weten,
het Nieuwe Testament is op te maken, bestonden er daar het den kern van het Christendom in 't geheel
vele demonen en booze geesten, die ook in den mensch niet raakt. De geschriften der apostelen en evangelisten
konden varen, en ziekten veroorzaken (b e z et e n e n), houden zich in de hoofdzaak aan de zelfde voorstellingen
maar voor de hoogere macht der bezwering moesten en uitdrukkingen, en gaan slechts zelden verder, vooral
de Openbaring van Johannes die den duivel of satan ook
wijken , en uit den mensch gaan. Door die uitdrijving
den grooten draak of de oude slang noemt. Aan
werden zij in den afgrond geworpen (Luc. VIII : 31),
zoodat dus een duistere onderaardsche plaats hun woon- het Messiasidee en de denkbeelden over de wederkomst
plaats moet zijn geweest, ofschoon zij, gelijk de demo- van Christus verbonden, vertoonen zich echter ook reeds
nen van het Oude Testament, ook op de aarde en in de beginselen van de voorstelling van een antichrist,
de lucht konden verkeeren. Zij waren niet, zooals de en zelfs dien naam ontmoeten wij reeds 1 Joh. II: 18;
Grieken en Josephus meenden, boosaardige geesten van IV: 3.
Deze nieuwtestamentische voorstellingen verkregen in
gestorvene menschen, maar zij hadden een engelennatuur, en vormden een onder een opperhoofd staande de volgende eeuwen niet slechts een groote uitbreiding,
gemeenschap. Deze heer der onreine geesten verschijnt maar zij ondergingen ook zeer groote veranderingen,
onder onderscheidene namen, zooals Satan, duivel, deels doordat er een menigte heidensche voorstellinBelzebul of Belzebub, Beliar of Belial, enz. gen bij gevoegd werden, deels doordat, onder den inOok hij is een gevallene engel, gelijk de demonen die vloed van den dogmatischen geest van dien tijd, er
ook (Matth. XXV : 41) engelen des duivels wor- andere en zeer belangrijke kerkelijke leerstellingen en
den genoemd. Dat zij tegelijk gevallen zijn, of dat satan meeningen mede in verband gebracht, en daaruit bede demonen verleicl heeft, daarvan wordt niets bericht, sluiten getrokken en stellingen gevormd werden. Vastgelijk ook bovendien in het Nieuwe Testament de na- houdende aan de tegenstelling van het rijk des satans
tuur van den satan nergens bepaald beschreven wordt: tegenover het rijk Gods, beschouwde men alles wat
er wordt over niets gesproken als over zijn rang en zijn eenigszins met het Christendom scheen te strijden, phyheerschappij in het rijk der demonen. Ook bezigt de sische zoowel als moreele kwalen, als het werk van
bijbel nooit den naam duivel of satan in het meervoud, den satan en de demonen. Zoodoende dacht men dat
en evenmin spreekt hij over verschijningen van den satan onder hun invloed stonden: mislukking van den oogst,
of van demonen. Opmerkelijk is het dat naar de ge- droogte , hongersnood, pest, veeziekten, demonische ziekschriften die wij gezamenlijk het Nieuwe Testament ten, christenvervolgingen (waardoor Nero tot den antinoemen, Jezus zich hield ten opzichte van de engelen christ werd), alle afzonderlijke ondeugden (naar welke
aan de eenvoudige wijze van voorstelling van het oude men de duivels klassificeerde in buikduivels, speelduihebraismus, zonder de bepaaldheid en de overlading van vels, enz.), ketterijen, de astrologie, en zelfs de philosohet judaismus, en Hij zich daarentegen ten opzichte phic, en bovenal het geheele heidendom met zijngodenvan clen duivel en de demonen volkomen voegde naar leer en zijn eeredienst. De heidensche goden waren wel
overwonnen, maar daarom waren zij nog niet volkomen
de toen gangbare volksvoorstellingen.
Men heeft er over getwist of Jezus zich hierin slechts machteloos; veeleer werden zij tot demonen verlaagd,
naar het heerschende spraakgebruik geschikt heeft, dan en een gedeelte der mytliologie werd in de leer van den
wel of Hij zelf werkelijk die voorstellingen gedeeld heeft. duivel opgenomen. Demonen spraken nu orakeltaal, waren
Maar zulk een strijd schijnt overbodig wijl het idee van bij de offers tegenwoordig, en slorpten den offerwalm
den duivel als de oorzaak van alle kwaad, dat nog niet op, waardoor de meening versterkt werd dat de natuur
in het hebraismus aanwezig was, de natuurlijke tegen- der demonen hoe langer hoe zinnelijker en materialisstelling vormt van het nieuwtestamentische denkbeeld tisch werd. Dit werkte toen weder op de voorstelling
van den Messias als den Redder, den Heiland, en Jezus, van de h e 1, die men weldra met harde, zinnelijke kleu-
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ren schilderde, en met een eeuwig vuur en zwarte duivels en zielen opvulde, waarbij later, in de 6 e e u w ,
het denkbeeld van het vagevuur kwam. Bij dat alles
kon natuurlijk een geestelijke voorstelling van de straffen
der hel moeielijk bestaan blijven, en nog minder bijval
voncl het gevoelen van Origenes die den duivel de hoop
op genade liet behouden, totdat dit in de 6 u r eeuw,
te gelijk met de andere dwalingen van Origenes, plechtig verworpen werd.
Het dualistische denkbeeld 't welk den duivel als een
oorspronkelijk en even machtig wezen tegenover God
stelde, vond slechts gedeeltelijk bijval. Sporen daarvan
worden het eerst in de gnostische stelsels aangetroffen,
vervolgens ontwikkeld bij de Manicheers en de Prescillianisten, en ging met deze sekten weer verloren. Maar
over den val van den tegelijk met de andere goede engelen goed geschapenen duivel, zooals algemeen geloofd
werd, bleven de gevoelens lang verdeeld. Men stelde
de oorzaak van dien val nu eens in de nijd, dan weder
in den hoogmoed, of in den wellust en de onmatigheid,
naarmate men de oorspronkelijk joodsche of wel de heidensche ideeen aannam, en men stelde dien val nu eens
voor, en dan weder na de verleiding van Eva. In samenhang met de laatstgenoemde opvatting beschouwen
sommigen, zooals bij voorbeeld Augustinus, de schepping van het menschelijke geslacht als het vullen van
de opene ruimte die door den val van den satan en de
door hem verleide engelen in het rijk der geesten ontstaan was.
Ondertusschen waren ook de denkbeelden over de beteekenis van clen dood van Jezus tot dogma's of leerstellingen geworden. Eerst zag men in den dood van
Jezus een offer, en in Zijn bloed een zondenvergevende
kracht, later evenwel een feitelijke overwinning van den
duivel, herstelling van het evenbeeld Gods, en de bron
en de voorwaarde der zaligheid, en daaruit ontstond
toen een zeer wonderlijk dogma over den duivel. God
had namelijk de overtreders van zijn geboden met dood
en verdoemenis gedreigd, en moest, toen de duivel door
list en bedrog de menschen verleidde, Zijn woord houden , omdat Hij rechtvaardig en waarachtig was. Nu
rijmde het evenwel niet met de goedheid van God, dat
een verstandig en Zijnen geest deelachtig wezen door een
bedrog zou verloren gaan. Nu bood Jezus zich als losprijs den duivel aan, als hij namelijk de andere zielen
losliet, en de sluwe duivel nam het accoord aan, wijl er
hem aan den hooggeplaatsten Jezus meer gelegen was
dan aan alle overige zielen samen. Maar hij had, door
clen schijn van het vleesch bedrogen, den daaronder verborgenen God niet erkend, hij kon dezen niet vasthouden, en verloor dus beiden, de juist gegrepene buit en
de oude die reeds in veiligheid was, wel is waar wederom door een bedrog, en nu van den kant van God,
maar over de onzedelijkheid daarvan stapte men heen
Door de verlossing waren toch slechts de christenen aan

clen duivel onttrokken geworden, in alle overige menschen woonde hij , ten gevolge van de thans ook als een
leerstuk vastgestelde erfzonde. Derhalve dreef men hem,
sedert de 3 eeuw, niet slechts uit de bezetenen , maar
ook uit alien die van het joden- of het heidendom tot
het Christendom overgingen; en toen de leer van den
doop tot het dogma was geworden dat dit sacrament een
noodzakelijke voorwaarde van de zaligheid was, werd
het exorcismus of de uitdrijving van den duivel zelfs
op jonggeborene kinderen toegepast. Die ongedoopt stierven, moesten derhalve ter helle varen; doch gevoelende
dat dit onrecht was, wees men hen een minder onaangenaam gedeelte van de hel tot verblijfplaats aan.
Overigens bleef in de kerk ten alle tijde bestaan het
uit een praktisch oogpunt uiterst belangrijke geloof, dat
de duivel een wezen van een beperkte macht is, wien
elke geloovige christen kan wederstaan, en die geen
christenziel zonder haar eigene inwilliging tot kwaad
kon verleiden.
(Wordt verroh/d.)

DE AMERIKAANSCHE

GLASHAGEDIS.

De glashagedis, Ophiosaurus vitralis, staat nog
nader aan de slangen dan de pantserhagedis, daar zij zelfs
elk spoor van uitwendige ledematen mist. Dat zij intusschen
tot de hagedissen gerekend moet worden, bewijzen de schouderbeenderen , de onvolkomene bekkenbeenderen, de oogleden en het uitwendige oor. Ook de kenmerkende zijplooien
van de geheele familie ontbreken niet. De kop heeft de
gedaante van die eener hagedis, de romp is volkomen
slangvormig, en de staart tweemaal langer dan deze.
Men kent eene menigte kleurverscheidenheden van dit
dier; de gewone en daarbij schoonste is helder geelachtig groen met zwart gevlekt. De lengte bedraagt
bijna 1 meter. Volgens Catesby behoort de glashagedis
tot de gemeenste kruipende dieren van Carolina. Zij
schijnt over het geheele zuiden der Yereenigde Staten,
ten minste van Virginie tot Oost Florida verspreid te
zijn, komt in het voorjaar veel vroeger dan eenige soort
van echte slangen te voorschijn, en leeft talrijk in zandige bosschen. In levenswijs, voedsel en wijze van beweging komt zij geheel met de pantserhagedis overeen.
Den naam van glass lang draagt zij bij de inboorlingen van Carolina wegens de wonderbaar groote broosheid van haar geheele lichaam, vooral van den staart,
dien zij, volgens Say, zelfs willekeurig van zich kan
afwerpen. Het aanraken met de hand, hoe voorzichtig het ook geschiede, doet terstond stukken van den
staart afvallen , en een lichte slag met een rijsje is voldoende om eene dergelijke, maar dan doodelijke verbreking van den romp te veroorzaken. Ongeschonden
voorwerpen behooren daarom in verzamelingen tot de
grootste zeldzaarnheden.

EEN SCHILDERIJ

VAN

REYNOLDS-

Wij hebben in de vorige nummers van Kennis en Dat woord drukt volkomen uit wat het voorstelt; een
K n n s t herhaaldelijk gravuren opgenomen, gevolgd naar jong mensch, een aanstaande poeet, of een aanstaande
schilderijen van hollandsche, vlaamsche, italiaansche, schilder, misschien een muziekant, in elk geval iemand

In gedachten.

fransche en duitsche schilders. Van een engelschen wiens gedachten zich niet met stolfelijke dingen bezig
meester evenwel tot heden niets. Wij herstellen nu dit houden, iemand wiens ziel zweeft in de wereld der
verzuim door het geven van een fraaie gravure naar een ideeen, of der kleuren, of der toonen.
schilderij van Reynolds. Het is getiteld contemplation.
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lands verwaehten zou; want de Tsjoektski vergenoegen
zich niet, gelijk de trage Lap, met hetgeen het rendier
hun geeft, maar weten ook nog door handel hunne genietingen te vermeerderen, en hunne welvaart te doen
toenemen.
Van de uiterste oostpunt van Azie, waar zij, in le~
deren bootjes of baidaren over de Beringstraat heenstekende, van de bewoners der noordwestkust van Amerika walrustanden en pelswerkinruilen, komen de Tsjoektski
met koopwaren en woningen op rendiersleden, naar
Ostrownoje. Sleden met mos beladen, tot voeder voor
de rendieren, volgen hen, wijl zij dikwijls, in spijt van
de groote omwegen, op naakte plekken komen, waar
die met weinig tevredene dieren niet eens korstmossen
kunnen vinden. Zoo brengen zij vijf of zes maanden op
eene reis die in eene rechte lijn niet meer dan 1000
wersten zoude bedragen, en bijna hun geheele leven met
heen en weer trekken door, waarbij zij toch, daar zij
hunne woningen altijd mede nemen , steeds te huis zijn.
Zulk eene karavaan is gewoonlijk 300 man sterk, en
nauwelijks heeft zij eene jaarmarktreis volbracht of zij
is reeds weder met uitrustingen voor de eerstvolgende
reis bezig.
De tabak, dat tooverkruid welks narcotische rookwolken met even grooten wellust ingezogen en uitgeblazen worden door den duitschen philosoof, den parijzer
petit creve, den engelschen matroos , den chineeschen mandarijn, en den wilden Indiaan — met een woord door
alle varieteiten en kleurschakeringen van het menschelijke geslacht, de tabak is eigenlijk cle drijfveer die de
straksgenoemde handelsbeweging, en dat heen en weer
trekken veroorzaakt. De wensch van zich eenige bladeren van dat kruid te verschaffen . beweegt de Eskimo's
van de IJskaap tot de Bristolbaai, om hunne produkten
van hand tot hand naar de in de Beringstraat liggende
Gwosdew-eilanden te zenden, van waar zij door de
Tsjoektski afgehaald worden; en dezen reizen hoofdzakelijk naar Ostrownoje om tabak van de Russen in te
ruilen. Gewoonlijk geven zij den Amerikaan een half pud
tabak in bladeren voor eene partij vellen , die zij weder
aan de Russen voor twee pud van den zelfden tabak
verkoopen. Den Rus kost die hoeveelheid tabak ongeveer
160 roebels op het hoogst, maar daarvoor krijgt hij
huiden, die hij ten minste voor 260 roebels te Jakoetsk
verkoopt, en die bij den bontwerker te Petersburg wel
het dubbele zullen kosten.
Het pelswerk der Tsjoektski bestaat hoofdzakelijk uit
zwarte en zilvergrijze vossen, steenvossen, losschen, rivierotters, bevers, en eene soort van marter die niet in
Siberie gevonden wordt. en den sabel zeer nabij komt.
Buitendien brengen zij berevellen, walrusriemen en tanden , sledeslepers van walvischribben, eene soort van
zakken uit zeehondevel, en kleedingstukken uit rendiervel ter markt. Het amerikaansche pelswerk is ge| woonlijk in die zeehondezakken gepakt, die men op vrij

!
Tusschen de IJszee en de zee van Bering, in het j
noordoosten van Azie ligt het land der Tsjoektski.
;
Het bestaat uit onvruchtbare dalen en naakte bergen,
met bijna geen andere planten als enkele tusschen de
steenen uitspruitende mossen, die het rendier tot voedsel
dienen. Slechts in eenige dalen ziet men hier halfverdorcle kreupel-wilgen. Het klimaat is het treurigste dat
men kan denken. V66r den 20 s t e n Juli is er nog geen
enkel teeken van den zomer, en op den 20 te11 Augustus
wordt het reeds weer winter. Niet slechts op de bergen,
maar ook in de kloven en dalen liggen groote massa's
sneeuw die nooit smelten.
In de naar het noorden hellende vlakten vloeien eene
menigte kleinere en grootere rivieren, welker bed doorgaans steenachtig is. De dalen zelf zijn grootendeels
moerassig, en met kleine meertjes als bezaaid. Hier
wassen, karig tusschen het mos, vossebessen, boschbessen en besheiden. In de oostelijke, noordoostelijke, en
deels ook in de zuidelijke kuststreken houden zich zeeleeuwen, walrussen en zeehonden op. Onder de viervoetige dieren vindt men, behalve het rendier, slechts het
wilde schaap, den grijzen wolf, den beer, den gewonen
vos, en den steenvos. Gedurende den korten zomer bezoeken arenden, valken, patrijzen , en eenige soorten van
watervogels het treurige land; in den winter blijven
daar slechts de kraaien over, die de rondtrekkende inwoners overal in zwermen natrekken, en zich met afval
voeden.
In die woestenij leeft nog het eenige oorspronkelijke
volk van noordelijk Azie, dat zijne vrijheid heeft weten
te bewaren, en , trotsch op zijne onafhankelijkheid, met
grenzelooze verachting op zijne stamgenooten , de Korjaken
nederziet, die zich zonder weerstand te bieden aan de
russische heerschappij hebben onderworpen. Wel hebben
de Russen, de tegenwoordige meesters van de siberische
wildernis, de Tsjoektski binnen enge grenzen terug gedrongen, en hun nog slechts den uitersten, ongastvrijen
hoek van Azie overgelaten — maar daar erkennen zij
toch geen vreemden heer, en wandelen, door geene jassak invorderende Kozakken geplaagd, met hunne talrijke rendierkudden rond over de naakte toendra's van
hun ruw vaderland.
Wantrouwig, en waarlijk niet zonder reden omtrent
hunne naburen, en het kostelijke goed hunner onaf hankelijkheid met jaloersche oogen bewakende, duurde het
lang voordat zij zich lieten overhalen om eene soort
van handelsovereenkomst met de Russen aan te gaan, en
hen op de jaarmarkt te Ostrownoje te ontmoeten, ten
einde op vreedzame wijze ruilhandel te drijven.
Die noordelijkste en oostelijkste aller jaarmarkten is
niet z66 onbeteekenend, als men bij de wilde natuur des
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kunstige wijze maakt, daar, door eene kleine opening
in den buik, beenderen en vleesch er uit gehaald worden.
Behalve tabak brengen de Russen van hunnen kant
ijzeren gereedschappen, vooral ketels en messen voor de
Tsjoektski, en thee en suiker voor hunne eigene landgenooten aan de Kolyma, ter markt. Maar niet slechts
Russen en Tsjoektski komen op die wijze te Ostrownoje
bijeen, ook de verschillende inboorlingen der omstreek,
uit een omtrek van 1000 tot 1500 wersten, Joekahiren ,
Lamoeten, Toengoesen, Tsjoektskiwanzen en Korjaken
komen deels op sleden met honden, deels te paard daar
heen stroomen , om hunne voortbrengselen tegen het pelswerk der Tsjoektski te verruilen.
Stelt men zich nu voor bij die barbaarsche menigte,
welke jaarlijks in het eerst van Maart op een eiland
van den kleinen Aniuj op 68° N. B. bijeenkomt, de
even zonderlinge avonddecoratien, het vuur van de marktbezoekers die onder den blooten hemel overnachten; den
rooden rook die uit de hutten der Tsjoektski stijgt naar
het met flikkerende sterren bezaaide hemelgewelf; het
gele, roode of groene noorderlicht; het doffe gerommel
van de trommels der sjamanen of priesters, en het gehuil van eenige honderden honden — dan zal men toegeven dat geen jaarmarkt ter wereld een zonderlinger
karakter heeft dan die van Ostrownoje. Een commissaris
der regeering , met eenige Kozakken tot bescherming , zorgt
voor rust en orde, en ontvangt, voor rekening van den
tsaar, een vrij onbeduidend marktgeld van de Tsjoektski.
V6or de opening van de markt wordt eene taxatie vastgesteld, opdat de een den ander niet overbiede. 2 pud
tsjerkesse tabak b. v. worden gelijk gesteld met 16
vosse- of 20 marterhuiden, en wie zijne waren onder
dien bepaalden prijs geeft, is beboetbaar.
Nadat al die voorbereidselen afgeloopen zijn, begeven de rechtgeloovige Russen zich naar de kapel, om
eene plechtige mis te hooren; waarna dan het uitsteken van eene vlag uit het torentje van den ostrog
of het fort, de opening van de markt verkondigt. Ten
zelfden tijde zetten de Tsjoektski gewapend met pieken,
pijl en boog, zich in beweging, en plaatsen hunne sleden in een halven cirkel voor de vesting, terwijl tegenover hen de Russen en andere kermisgasten in eene
ademlooze stilte het klokkegelui afwachten, waarmede
eerst de zaken van den gewichtigen dag zullen aan vangen. Nauwelijks hoort men den eersten toon, of hij elektriseert tevens alle Russen. Iedereen, op het zonderlingst
beladen met tabak, ketels, messen, en wat meer nog
de behoefte kan vervullen of den smaak der Tjoektski
streelen , wil de eerste bij de sleden zijn, en loopt daarbij
zijnen concurrent omver, of wordt zelf, zoo lang als hij
is, in de sneeuw geworpen. Maar wat kan het hem
schelen, dat hij zijne muts, handschoenen of misschien
een paar tanden verliest: — bij 30 graden koude loopt
hij blootshoofds en met bloote handen voort, om door
verdubbelde vlijt het verzuimde weder in te halen.
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Nog voor dat hij bij de Tsjoektski komt, ontboezemt
hij een onverstaanbaren stroom van woorden: een zonderling mengsel van russisch, tsjoektsch en jakoetsch,
en prijst reeds uit de verte de onvergelijkelijke voortreffelijkheid van zijne knasters en de stevigheid zijner onverbeterlijke ketels. Met dien hebzuchtigen ijver staan de
ernst en de onverstaanbare rust van den Tsjoekt in de
grootste tegenstelling; zwijgend laat hij dien stroom van
koeterwaalsch over zich uitstorten, schudt met zijn hoofd
wanneer men hem naar zijne meening te weinig voor
zijne vellen biedt, en verliest geen oogenblik zijne bedaardheid, terwijl de Rus, in haast, twee pud tabak
voor
geeft, of in plaats van een zwarten vos een
rooden bij zich steekt.
Ofschoon hij geene schalen bij zich heeft, laat zich
toch de Tsjoekt niet in het gewicht bedriegen, en weet
op het gevoel zeer goed te zeggen, of er aan een pud
tabak een vierdedeel van een pond ontbreekt. De geheele
markt duurt zelden langer dan drie dagen, en het ellendige Ostrownoje, dat wel zeer weinig vaste inwoners
moet hebben, daar het zelfs niet opgenomen is op statistieke lijsten waarop stadjes met 17 zielen vermeld
staan, blijft nu weder voor langen tijd aan zijne siberische eenzaamheid overgelaten.

SCHRANDERHEID

VAN EEN HOND

Revoil verhaalt het volgende van een hond die in
zeker klooster gehouden werd. Als soms enkele monniken of andere bewoners van dat gesticht te huis kwamen nadat de maaltijd reeds afgeloopen was, gaven zij
hun begeerte om te eten te kennen door aan een schel
te trekken, waarop de kok hen hun portie reikte door
middel van een ronddraaiende doos in de deur van de
keuken, een tour, zooals men in de kloosters in Frankrijk zegt. De hond was oplettend op al die handelingen,
daar hij meestal de beenderen, enz. kreeg. Maar die restjes waren niet altijd voldoende om zijn honger te stillen, en eens, toen er niets voor hem overschoot, nam
hij het schelkoord in den bek, en schelde. De kok dacht
dat het een van de bewoners was, de tour draaide, en
er verscheen een portie eten. De hond at het op. Dit
scheen hem te bevallen, want den volgenden dag deed
hij het weer, en vervolgens alle dagen. Doch de kok
bespeurde weldra dat men telkens een portie eten meer
vroeg dan er bewoners waren. Hij ging op wacht staan,
en betrapte den hond, die nu niet eens meer wachtte
totdat alle monniken gegeten hadden, om zijn deel te
vragen. Men bewonderde de schranderheid van den hond,
en om hem te beloonen nam men de gewoonte aan, hem
alle dagen, als hij schelde, door den tour de kliekjes te
geven, die op de borden der monniken over bleven.

HET MUSKUSDIER.
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en China afgeeft. Daar houdt het zich vooral in de
meest woeste en rotsige streken op, doch niet slechts
op de hooge bergruggen maar ook in beschutte dalen.
In Nepaul, Boetan en de grensprovincien van China beHet echte muskusdier, Moschus moschiferus, is
het kleinste van alle herkauwende dieren, en onderscheidt hoort het tot de gemeenste dieren, en is zelfs op den
zich van alle anderen door het bezit van een buidel Altai en rondom het meer Baikal en op den 60 t e breedgevuld met de bekende sterk riekende stof die muskus tegraad, waar het door Pallas waargenomen is, niet
wordt geheeten. Het muskusdier gelijkt op een ree zon- zeldzaam. Zijn haar bewijst dat het een dier is geschikt
om in een koud klimaat
der gewei. Het is een fraai
te kunnen leven ; het haar
gevormd dier.. ofschoon
is niet slechts dicht en
sommigen beweren dat zijn
lang, maar bezit ook die
met kort, glad haar bseigenaardige stijfheid en
dekt lijf te dik is in verhardheid
die men aan het
houding tot den slanken
haar van de gems en den
hals , den spits en kop , en
klipspringer, een antilope
de dunne pooten. Alle
van de hoogste bergtopdeelen van zijn lichaam
pen van Zuid-Afrika, waarzijn bevallig en afgerond,
neemt. In den winter leeft
en de aangename indruk
het muskusdier in troepdien dit dier maakt, wordt
jes , maar in den zomer
verhoogd door zijn groot,
leidt het een eenzaam lezwart, glimmend, maar
ven, en houdt zich meest
toch zachtheid verkondiin dennebosschen op. Gegend oog. Ofschoon tot
lijk de gems klautert het
de groep van de ongeop steile rotsen , en springt
hoornde herkauwende diehet over diepe afgronden.
ren behoorende, een groep
Het is zeer schuw, en
die zich door zeer afontvlucht bij het geringste
wijkende vormen ondergedruis. Niet door schiescheidt , is het muskusdier
ten, maar slechts in valtoch niet zoo afwijkend
len en strikken is het musvan het type gevormd als
kusdier te vangen.
bij voorbeeld de kameel,
maar vormt het klaarblijDe muskus is een stof
kelijk den overgang van
die in verschen toestand
de hoorn- of geweilooze
zalfachtig is. In den hanherkauwers tot de geweidel verschijnt zij als een
dragenden. Daar de voordrooge, kruimelig, bruine,
pooten van het muskusdier
vettige stof. Iedereen kent
korter zijn dan de achterden eigenaardigen reuk van
pooten, en het derhalve
den muskus, die zelfs aan
van achteren hooger is dan
gepolijst metaal kleeft, en
van voren, bezit het niet
gewoonlijk als het beste
het vlugge en lichte voorvoorbeeld van de oneinkomen van het hert of
dige deelbaarheid der stof
Het muskusdier ,
het ree. Men kent thans
wordt aangehaald, daar
HET

MUSKUSDIER.

reeds tien soorten van het geslacht muskusdier, die
alien in de Oude Wereld te huis behooren. De meeste
soorten komen in de warme gedeelten van Azie voor,
en zijn alien vreedzame, onschadelijke en vreesachtige
dieren. Geen van alien heeft echter, behalve het echte
muskusdier waarover wij hier spreken, een orgaan't welk
muskus afscheidt. Het echte muskusdier bewoont het
groote gebergte 't welk de noordergrens van Indie vormt,
en op vele plaatsen lange uitloopers naar Siberie, Tibet

het kleinst mogelijke brokje muskus voldoende is om
vele duizende kubieke meter dampkringslucht met zijn
voor vele menschen onaangenamen geur te bezwangeren.
De vrij hooge prijs van deze stof geeft aanleiding tot
een menigte vervalschingen, vooral door haar te vermengen met gedroogd bloed. Muskus wordt als een zenuwprikkelehd middel nu en dan, doch zeer zelden, in de
geneeskunde gebruikt.
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Waar het vlakke veld geene schuilhoeken oplevert, om
dicht genoeg bij het rendier te kunnen komen, worden
Twaalf jaar geleden heb ik Der hohe Norclen van diepe kuilen op sneeuwrijke plekken gegraven, en met
Hartwig veitaald. Onder den titel van In bet noorden bevrozene sneeuwplaten of schotsen overdekt. De eerstis dat werk in onze taal in 't licht gekomen. Ik durf volgende windvlaag wischt alle sporen van menschehanden
zeggen dat het een van de onderhoudendste en leer- uit. Het rendier wandelt, zonder iets kwaads te verzaamste boeken is, die ik ken. Ik wensch, om dat werk moeden, over de kristallen vlakte heen — maar plotsebij den lezer van Kennis en Kunst aan te bevelen, ling verzinkt de verraderlijke bodem onder hem, en uit
een paar bladzijden daaruit over te nemen. Daardoor zal den engen kelder waarin het ongeluk hem stortte, is
het blijken dat In het noorden, hoewel reeds twaalf geen andere uitweg als de dood."
Ontzaglijke scharen van zwanen, eenden en ganzen
jaar oud, toch nog niet verouderd is, en dat mijn lezers
geen dwaasheid doen als zij een exemplaar van dat boek van Snellen naar de ontdooiende moerassen van het noorden
de uitgevers, Van Druten en Bleeker te Sneek, ontbieden. om te broeden, en ook dezen moeten gedurende den
"Wij hebben den Eskimo in zijne nederige hut bezocht; korten zomer tot het voedsel van den Eskimo bijdragen.
wij weten hoe hij zich tegen den ijzigen stormwind be- Om hen te vangen heeft hij een zeer doeltreffend werkschermt, die over de boomlooze vlakte heengiert; wij I tuig uitgedacht. Zes of acht kleine, doorboorde kogelDE ESKIMO'S VAN PRUDHOELAND-
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kennen de baidare waarmede hij pijlsnel door de wateren
heenvliegt; wij kennen ten deele ook reeds de wapenen
die de moeder van alle nuttige uitvindingen, de nood,
hem leerde maken; wij willen hem nu op de jacht en
vischvangst vergezellen, en zien hoe hij die wapenen en
die baidare gebruikt.
"Jaar in, jaar uit," zegt Richardson, "herhaalt zich
bij de Eskimo's de zelfde eentonige loop der dingen.
Zoodra de rivieren zich in Mei of Juni van haar ijsdek
bevrijden , gaan de Eskimo's naar de watervallen en schietstroomen, waar zij hunne zomertenten opslaan, en de
legioenen van stroomopwaarts zwemmende visschen met
hunne pieken vervolgen. In den zelfden tijd, en vroeger
reeds in meer zuidelijke streken, vervolgen zij het rendier dat de kusten en eilanden bezoekt om zijn jong te
werpen, nog v66rdat de sneeuw volkomen gesmolten is.
1871.

tjes van walrustand worden afzonderlijk aan lange peessnoeren of darmsnaren bevestigd, die aan het andere
einde in een bundel samengebonden worden. Bij het
voortwerpen vliegen die kogeltjes, als de spaken van
een wiel, uit elkander, en wee den vogel die in den
verderfelijken kring geraakt.
In het begin van September verzamelen zich de rendieren in groote kudden, om weder naar het noorden
te trekken ; doch bij hunne gewone overtrekplaatsen over
de rivieren, of daar, waar eene smalle plaats van het
meer hun het overzwemmen gemakkelijk maakt, wacht
hen de Eskimo met boog en piek, en dunt hunne
schuwe gelederen.
Op de kusten die door den walviscli bezocht worden ,
wijdt men geheel Augustus aan zijne vervolging, en eene
gelukkige jacht verschaft der geheele gemeente een
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winter zonder zorg. De walvischvangst vordert eene ge- behoefte, en in den overvloed vergeet de zorgelooze Wilde
meenschappelijke handeling; zij is het die de Eskimo's maar al te licht den komenden dag.
noopt om hunne winterhutten van drijfhout langs de
Het behoeft wel nauwelijks gezegd te worden dat de
kusten der Poolzee op te slaan, en zich in kleine dor- boven beschrevene jachten geenszins in alle bijzonderpen te vereenigen. Oostwaarts van kaap Parry, waar heden bij alle stammen van Eskimo's de zelfden zijn ,
Richardson geene walvisschen meer aantrof, zag hij ook maar dat hier en daar of zeker dier niet voorkomt, 6f
geene dorpen meer, maar slechts enkele hutten. Tot de in eene grootere menigte aangetroffen wordt dan elders ,
plaats voor zulk een dorp wordt gewoonlijk eene voor- en dat zich daarnaar het leven des jagers inricht. Maar
uitstekende landtong verkozen, waar het diepe water de walrus speelt verreweg de grootste rol, zoowel bij
toelaat om de gedoode dieren op den oever te halen. de Eskimo's aan de Beringstraat, als bij hunne allerGedurende den winternacht zwelgt alles in dien traani- noordelijkste broeders in Prudhoeland, waar Kane zijne
gen overvloed, en rondom de hutten is de grond vet twee verschrikkelijke overwinteringen doorbracht.
van stinkende traan. Of men ook aan de monden van den
Verder naar het zuiden wisselen robben, narwallen en
Mackenzie en aan kaap Bathurst, gelijk bij de Eskimo's belugen met het jaargetijde af; doch in Smith-Sound zijn
van Labrador, ter eere van den gedooden walvisch 24 zij eerder toevallige verschijnselen dan dat er eene geuren vast, daar hij het anders kwalijk nemen en met regelde jacht op te maken zou zijn.
ziekte bestraffen mocht, vinden wij niet vermeld.
De wijze waarop de walrusjacht door de PrudhoelanIn Maart werpen de robben hunne jongen, en worden ders geoefend wordt, is niet altijd de zelfde. In het
dan weldra met ijver vervolgd. De rob heeft een bijt of laatst van den korten zomer, als het ijsdek nog niet
luchtgat in het ijs noodig, dat hij ook gedurende de volkomen gevormd is, houden de walrussen zich in de
strengste vorst open weet te houden. Hij is een zeer onzijdige streek op, dat is, waar het water met ijsschotwaakzaam dier, met een scherp gezicht en een fijn ge- sen vermengd is, en als in den winter het ijs zich uithoor, maar kan zich toch niet voor den Eskimo beveiligen, breidt, trekken zij meer en meer naar het zuiden. Dan
die van de jeugd af zijne gewoonten kent, en zijn zwart, gaan de jagers over het dunne ijs naar de kudde, en
onoogelijk er uitziend vleesch tot de grootste lekkernijen tasten haar aan in de spleten en gaten, met d en ncderekent. De uitslag van de robbejacht hangt zeer van den geit of harpoen. Op zulk eene jacht vergezelde Mortoestand van het ijs af, en als zij mislukt, is gebrek ton , een der reisgenooten van Kane, zijn vriend den
en hongersnood er een gevolg van.
Eskimo Myouk, den bedrevenen walrusdooder. In sleden
De lente, of liever dat jaargetijde hetwelk met onze vlogen zij over de ijsvl'akte heen, totdat Myouk, door
lente overeenkomt, is niet zelden voor den Eskimo een zekere teekenen of geluiden die voor zijn beschaafden
tijdperk van bitter gebrek; de Mei brengt hem niet metgezel niet bemerkbaar waren, de zekerheid verkreeg
nachtegaalzang en het zachte groen der weiden, maar dat er zich walrussen bevonden op eene plaats die voor
uitgeputte voorraadkelders en den holoogigen honger. weinig tijds nog open, maar nu met een dun ijsdek
Maar als in den zomer de dalen ontbloot worden, de overtrokken was. Nu gingen zij langzaam verder, en
rivieren los gaan, en de rendieren met het wilde ge- hoorden weldra het eigenaardige gebrul van een mannevogelte wederom naar de zeekust trekken, dan volgt de lijken awuh. Gelijk menige tweebeenige zanger hoort ook
overvloed op hunne schreden, en weldra is bij die kin- de walrus gaarne zijne eigene stem. Na eenige minuten
deren der natuur zelfs de herinnering aan het doorge- kwamen de walrussen, vijf in getal, te voorschijn, nu
stane lijden vergeten.
eens onderduikende en dan weder door het dunne ijs
Wel is waar doodt de Eskimo in den loop van een heenbrekende, dat een knal gaf, die wijd en zijd door
jaar menig vet- en vleeschrijk dier, zoodat een dubbel de eenzaamheid en de stilte heenklonk. Twee groote,
getal van matige eters, gelijk ons gematigd klimaat die grimmige mannetjes schenen de aanvoerders der kleine
oplevert, daarvan in bestendigen overvloed zou kunnen le- bende te zijn. Zoodra de walrus bovenkomt, ligt de jager
ven, maar zeelucht en koude zijn geweldige bevorderaars der plat en zonder beweging op het ijs; zoodra het dier
stofwisseling, en knagen krachtig aan het menschelijke
weder verdwijnt, springt hij op. Nauwelijks is de kop
lichaam. Het heeft daarom ook een grooten toevoer noodig van den walrus onder water, of de jager snelt voorom die snelle stofwisseling te kunnen onderhouden, en
waarts zoo hard hij kan loopen, en wederom, als het
daarom zien wij den Eskimo met gemak 2 tot 3 kilo- dier boven komt, werpt hij zich neder, of verbergt zich
gram vleesch in een enkelen maaltijd verslinden, en achter een ijsberg. Eindelijk is het dunne ijs bereikt,
daarbij walvisch- of robbetraan met geweldig groote teugen dat hem nauwelijks vermag te dragen, en op het koeldrinken. Geen wonder dat de wintervoorraad zoodoende bloedige gelaat van Myouk schittert de grootste jachtschielijk opgaat, en dat de honger den Eskimo menig- lust. De lange riem van walrushuid ligt naast hem; den
maal pijnigt. Maar wij moeten aan de ijzige zeelucht harpoen houdt hij in de rechter hand. Daar borrelt het
en aan de stofwisseling niet alle schuld geven; eene water, en snuivende rijst het geweldige dier voor hem
dierlijke vraatzucht overschrijdt dikwijls de grenzen der | uit den vloed. Langzaam richt Myouk zich op, den
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rechter arm achteruit, den linker tegen de borst gedrukt. De walrus ziet rond, terwijl hij het water van
zich afschudt. Myouk steekt zijn linker arm op, en het
dier, tot aan de borst uit het water oprijzende, werpt
een blik op hem, vodrdat het weder naar onderen duikt.
Doch die eene nieuwsgierige blik kost hem het leven —
want diep onder zijne linker voorvin zit reeds de harpoen ingedrongen.
Het gewonde dier springt hoog op, en tracht op het
ijs te klimmen, dat onder zijn gewicht breekt. Die
vruchtelooze poging geeft zijn gelaat eene nog wraakzuchtiger uitdrukking; zijn brullen wordt tot huilen,
en een bloedig schuim vloeit hem uit den muil.
Maar vreeselijk gevaarlijk wordt de walrusjacht wanneer
de winter met zijne koude, zijne duisternis en zijne stormen heerschappij voert. In dat jaargetijde was het, dat,
wegens den honger die hunne huisgezinnen kwelde, twee
Eskimo's — Awaklok en onze vriend Myouk — besloten om den walrus op het drijfijs op te zoeken. Wel
kenden zij den omvang van het gevaar, doch liever
wilden zij dat trotseeren dan hunne honden opofferen;
en beiden bezaten in hoogen graad het sto'icijnsche fatalismus van den Wilde.
Het gelukte hun om een groot dier te doen sneuvelen,
toen plotseling de noordewind het ijs in beweging bracht.
Europeanen zouden zekerlijk terstond naar den vasten
wal gevloden zijn, doch onze Eskimo's wisten dat het
drijfijs juist nabij het land het gevaarlijkste is, en daarom
vluchtten zij met hunne honden op den naasten ijsberg.
Het was aan het einde van het laatste maanlicht in December, en de storm bedekte alles met een dichte duisternis. Zij bonden de honden aan ijsnaalden vast, en
gingen op het ijs liggen om niet weg te waaien. In het
eerst sloeg de branding over hen heen, maar al kruipende bereikten zij een hooger plat, en maakten daar
een scherm van ijs. In den vijfden nacht bevroor een
voet van Myouk, en Awaklok verloor zijne groote teenen. Maar den moed verloren zij niet, en zij leefden van
den walrus, terwijl zij op den ijsberg langzaam naar
het zuiden dreven. Tegen het einde van het tweede maanlicht, nadat zij eene geheele maand gevangen geweest
waren, en geleefd hadden gelijk slechts zulke ijzeren menschen kunnen leven, strandde eindelijk de ijsberg aan
de kust.
Zij keerden naar hun dorp terug, waar zij als uit
den dood opgestaan verwelkomd werden; maar ook hier
wachtte hen de honger en het gebrek.
Bij deze noordlanders zijn Januari en Februari bijna
altijd maanden van lijden; maar in het begin der lente,
of liever eenige weken nadat de zon weder boven den
horizon verschenen is, begint de walrusjacht op nieuw,
en dan is alles weder in leven en beweging.
De awuk wordt dan gemakkelijk gedood. Somtijds is
hij op een ijsberg, of naast eene spleet of kloof op het
ijs gekropen, en, al te lang zich in den zonneschijn
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koesterende, vindt hij, als hij weder in zee wil gaan,
zijn luchtgat in het ijs dichtgevrozen; want gelijk de
rob, kan ook de walrus slechts van onderen naar boven
aan zijn luchtgat arbeiden. Is hij op die wijze gevangen,
dan wordt hij door de honden der Eskimo's, die met
blakenden jachtlust het ijsveld doorsnuffelen, opgespoord,
en door de jagers met pieken gedood.
Het voorjaar is de bronstijd van den walrus, en dan ook
is hij vol levenslust. Het wijfje en het jong, door den
vader met de hanglippen vergezeld, spelen in het water , koesteren zich in den zonneschijn, of trekken, als
een huppelend trio, van spleet tot spleet. Terwijl zij zoo
rond kruipen, worden zij door hunne waakzame vijanden
met harpoenen en pieken aangetast; doch voor ditmaal
zijn het geregelde veldslagen, daar het mannetje moedig
het gevecht opneemt, en met dapperheid op de jagers
losgaat. De hutten, die ellendige met sneeuw bedekte
kuilen, zijn nu vol vreugde en drukte. Op het ijs liggen
geheele hoopen en stapels stukken vleesch; de vrouwen
spannen de huiden uit om er zoolleder van te maken;
de mannen snijden een voorraad van harpoenriemen voor
den winter. Walruskoppen grijnzen u aan van gindschen
sneeuwhoop, waar men hen nedergelegd heeft om later
de slagtanden er uit te halen; en de kinderen, elk met
eene rib van een walrus gewapend, slaan den bal, en
juichen bij dat vroolijke spel.
Ook den ijsbeer grijpen de Prudhoelanders aan. Hunne
honden worden er op afgericht, om zich met geen strijd
tegen den machtigen koning van het noorden in te laten,
maar om zijn vlucht te vertragen. Terwijl de een den
beer van voren bezig houdt, tergt de andere hem van
achteren, en steeds snel genoeg ter zijde springende,
en de een den ander dekkende, gebeurt het slechts zelden dat een hond ernstig gewond of gedood wordt, of
dat het hun niet gelukt om den beer op te houden,
totdat de jagers er bij komen.
Stellen wij ons een Eskimo op zijn slede voor, die
op de sneeuw het spoor van een ijsbeer ontdekt. Hij onderzoekt het met zorg om den ouderdom van het
dier, en de richting die het ingeslagen heeft, gewaar te worden. De honden vervolgen hun loop,
en de jager snelt als zwevende naast hen voort. Plotseling, terwijl zij om een ijsberg heen stuiven, ziet
men den beer langzaam voortgaande, nu en dan wantrouwig in de lucht snuivende, en, alsof hij onraad
merkte, naar een hoop dooreengeworpen ijsklompen heengaan. De Eskimo springt in de slede, schreeuwt uit alle
kracht: Nannook, ncinnook! en de honden vliegen pijlsnel voort, met een gehuil als wolven, want dit ras
blaft niet. De beer gaat op zijne achterpooten zitten,
werp een blik op zijne vervolgers, en gaat nu ook loopen wat hij kan. Midden in de vliegende vaart buigt
zich de jager v<5or over de slede heen, grijpt de strengen van een paar honden, en maakt hen los. Dit is het
werk van een oogenblik, en de vaart wordt er niet min-
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is in de hoofdstad die uit de asch der aztekische verrees, niets meer in wezen; hoewel er van tijd tot tijd
nog genoeg overblijfselen worden opgegraven, om de
nasporingen der geschied- en oudheidkundigen te beloonen.
Het hedendaagsche Mexico heeft een bevolking van
ruim 200 000 inwoners. De huizen zijn in 't algemeen
fraai en stevig gebouwd, hebben meerendeels twee hooge
verdiepingen en ruime vertrekken, terwijl de gevels schier
zonder uitzondering witgepleisterd of met kalk bestreken
zijn. Op de hoeken der huizen bevinden zich nissen met
het beeld der H. Maagd, of van den eenen of anderen
heilige. De daken of azotecis (terrassen) zijn plat, en
veelal met eene sierlijke balustrade omgeven. De straten
zijn fraai geplaveid, aan weerszijden van trottoirs voorzien, en meest alien breed en rechthoekig.
Onder de zestig kerken en veertig kloosters van Mexico
is de hoofdkerk die wij op biz. 349 zien afgebeeld, de
schoonste. Zij staat op de zelfde piek waar zich voorheen de aan den oppersten mexicaanschen krijgsgod, Huitzilopochtli, gewijde luisterrijke tempel verhief; in welken
zeker niet het geringste gedeelte der gruwzame offers
voltrokken werd, met welke de Azteken hunne vertoornde godheden meenden te kunnen verzoenen. Deze
kathedraal vormt de noordzijde der Plaza de Armas,
het Wapen- of anders Constitutie-plein geheeten, en
wekt door zijne grootsche afmetingen, de schoone evenredigheid die tusschen zijne verschillende deelen heerscht,
en den smaak waarmede de bouwkunstige versieringen
zijn aangebracht, hooge bewondering. In den voorgevel
bevinden zich drie deuren die tot het schip en de
beide zijgangen toegang verleenen. Het middengedeelte
DE HOOFDKERK VAN MEXICOvan den gevel, dat veel hooger dan de zijgedeelten is,
Mexico, niet slechts de grootste en schoonste stad prijkt met een aantal schoone beelden en sierlijke dodes rijks, maar ook de prachtigste stad van Noord-Amerika, rische en corinthische zuilen. Boven het schip, dat
en misschien regelmatiger en grootscher gebouwd dan insgelijks veel hooger dan de zijgangen is, verheft zich
eenige stad der wereld, droeg, lang voordat Europa het een in edelen stijl gebouwde en met vele beelden ombestaan van Amerika nog vermoedde, den naam van ringde hooge koepel. Binnen in het tempelgebouw wordt
Tenochtitlan. Deze residentie der aztekische koningen het oog niets als goud en zilver gewaar. Men vindt
deed geenszins onder in luister en grootte voor de heden- hier eene beeldengroep, Maria's hemelvaart voorstellende,
daagsche hoofdstad van het mexicaansche rijk. Men die uit massief goud vervaardigd is. De zilveren sacriskan dit reeds nagaan uit de schier fabelachtige be- tiekas en de zilveren kroonkandelaar vtfdr het hoofdalrichten die tot ons kwamen omtrent hare talrijke en taar zijn verscheidene tonnen schats waardig. Bovendien
weidsche heidensche tempels en het beroemde paleis van worden in deze kathedraal een tal van diamanten, roMontezuma, dat twintig poorten of ingangen had, onder bijnen, saffieren en andere edelgesteenten en eene aanzijn overgroot aantal zalen er e£ne bezat die drie duizend zienlijke hoeveelheid gouden en zilveren vaatwerk gevonpersonen kon bevatten, en waarin zich onder anderen den. De hoogste waarde wordt door de Mexicanen echeene menagerie bevond, welker vogelen-afdeeling alleen, ter aan een in de kerk voorhanden schilderstuk van
naar verzekerd wordt, z6o groot was, dat er drie honderd Murillo gehecht, Onze-lieve-Vrouw van Belen voorstelpersonen aan verbonden waren. Van deze luisterrijke oude lende; een doek dat nogtans niet onder de voortreffehoofdstad, die door Cortez nagenoeg geheel geslecht lijksten van den schilder gerangschikt kan worden.
werd, voornamelijk omdat zij sedert onheugelijke tijden
Deze kerk heeft nog eene groote en rijk versierde
het tooneel eener afgoderij was geweest die, volgens de kapel, waarin de doop toegediend, de huwelijken geslogetuigenis van Zumarragia, den eersten bisschop van ten, de uitvaarten gehouden worden, en het hoogwaarMexico, jaarlijks meer dan 20 000 menschenoffers eischto, dige ten toon wordt gesteld. De stijl dezer in later tijd

der om, want de overige honden, door wilden jachtlust
gedreven, schijnen het gewicht der slede niet te voelen.
Eindelijk houdt de beer stil, en zijne twee voorste vervolgers wachten op een kleinen afstand de komst van
hun meester af. Nu wordt de geheele koppel losgelaten,
de jager neemt zijne piek, en bereidt zich, over sneeuw
en ijs heen klauterende, tot den beslissenden aanval.
Als twee jagers te gelijk den beer aanvallen, is het
gemakkelijk om hem te dooden; want terwijl de eon
eene beweging maakt, alsof hij hem de piek in de rechter zijde wilde steken, en het dier zich met uitgestrekte
voorpooten naar hem toekeert, ontvangt de onbeschermde
linkerkant den doodelijken steek.
Maar ook een enkele jager weifelt niet om zich in den
gevaarlijken strijd met den dierenvorst van het noorden
te begeven. De piek vast met beide handen aanvattende,
dwingt hij den beer om hem te vervolgen, daar hij snel
voor hem langs springt, en dan, alsof hij bevreesd was,
op de vlucht gaat. Doch nauwelijks heeft de beer zijn
lang lichaam tot een sprong uitgestrekt, of de jager
springt oogenblikkelijk in zijne eerste houding terug. De
beer keert zich nu om, maar in het zelfde oogenblik
zit de lans in zijne linker zijde onder den schouder begraven. De stoot vordert zulk eene handigheid dat een
onbedreven jager niet zelden zijne piek bij het dier moet
laten vallen, en hard wegloopen om zijn leven te redden. Doch ook in dien nood weten de honden bijna altijd hun meester te beschermen door gepaste afleidingen
te maken.

De hoofdkerk van Mexico.

350

DE HOOFDKERK VAN MEXICO.

moeder" als regenbuien snel afwisselen met zonneschijn,
of "waar de duivel niet kan komen, zendt hij zijn grootmoeder heen", enz.
Weldra evenwel kreeg, als de aanduiding van allerlei
booze geesten, de naam duivel de overhand (want
satan kwam eerst in lateren tijd weer meer in gebruik) en bleef bestaan in het gothische diabulus, diabaulus; het oud-saksische diubhul, diublial, diobol;
D E D U I V E Lhet oud-hoogduitsche diufal, tieval, tiubil, enz. alsmede
(Yervolg van bladz. 340.)
in vele afleidingen zooals duivelsch, duivelarij, enz., en
Zoo ver was tot in de 8 s t e eeuw de leer van den dui- samenstellingen als duivelsmuur, duivelsbrug, duivelsvel gevorderd, en op dit standpunt is zij ook in de griek- sprong, enz. De woning van den duivel was in de hel,
sche kerk staande gebleven. In het-westen echter ging in den afgrond, in cibysso, en van daar de oude namen
het geheel anders. Op de bijzondere ontwikkeling in
van den duivel als hellewaard, hellewirth enz. Volhet westen van de denkbeelden over den duivel en zijn
gens oud-germaansche mythologische voorstellingen was
rijk, had Paus Gregorius de Groote den grootsten in- de hel in het noorden. Daar zou de duivel wel is waar
vloed, zoowel in een theoretisch als in een praktisch aan boeien en banden liggen tot den tijd van den anopzicht. In zijn geschriften komen reeds uitdrukkingen tichrist, en vandaar in Skandinavie, Duitschland en
voor die wij later als grondgedachten van het wester- Nederland de uitdrukking "de duivel is los," doch de
sche duivelsidee weder vinden. Zoo noemt hij den duivel duivelen konden toch ook, gelijk de oude goden en
een d o m dier, daar hij op den hemel hoopt zonder hem geesten, overal op, boven en onder de aarde verkeeren.
te kunnen bereiken, omdat hij zich in zijne eigene net- Naar zijn inwendig beginsel heette men den duivel den
ten verwart, enz. Maar aan den anderen staat hij den boozen, vijandigen, kwaden geest, en ook, zooals Gregorius
duivel toch een potentia sublimitatis toe; een uitdruk-reeds gedaan had, zeer dikwijls den vdlant, den verking die meer beteekent dan door de onvoldoende let- leider, en ook wel vdlantinne, duivelin. Verscheen hij
in een menschelijke gedaante, dan was hij ten minste
terlijke vertaling "macht der verhevenheid" weergegeven
lam, gelijk de ook uit den hemel gevallenen vuurgod
kan worden. Verder zegt hij dat de duivel onze gedachHephestos van de grieksche, en den smid Wieland van
ten niet kan vatten. In deze drie stellingen echter liggen de kiemen van de Faustlegende. Praktisch bestuurde de duitsche mythologie, en gekleed in een grijs, groen
of rood kleed, gelijk de kobolden, dwergen, kabouterGregorius de richting van de ontwikkeling van het duimannetjes,
aard-, huis-, en haardgeesten van het vervelsidee in het westen, deels doordat hij zelf volksvoordrongene geloof, maar soms ook zwart en met roet
stellingen opnam, en met andere reeds gangbare theologische denkbeelden samensmolt, en het resultaat van die bedekt als in overeenstemming met zijn woonplaats, en
samensmelting tot kerkelijke leerstukken verhief, zooals, in tegenstelling met den reinen God. Gewoonlijk evenbij voorbeeld, de leer van het vagevuur; deels doordat wel, als een uitvloeisel van de macht der gedaantewishij de christenzendelingen gelastte heidensche voorstel- seling der germaansche goden, vertoonde hij zich in de
lingen en gebruiken te dulden, en slechts in christelijke gedaante van een dier, of ten minste met dierlijke
vormen te gieten. Toen nu het Christendom naar Duitsch- lichaamsdeelen, en in dit laatste opzicht in overeenland werd gebracht, vond de leer van den duivel niet stemming met de grieksche satyren en faunen. Nu eens
slechts in het gemuthliche karakter van de Duitschers vertoonde hij zich met paardepooten of met bokkepooeen zeer vruchtbaren bodem, maar bij de talrijke voor- ten, hoorns en een staart; dan weder als een zwart
ste llingen van duivels en demonen die grootendeels uit paard; als een zeug; als een zielenroovende wolf reeds
bij Gregorius; als een hond, de helhond; als een raaf,
de verhitte verbeelding van monniken en landverhuizers
voortgekomen waren, en reeds naast de kerkleer be- bij Hieronymus; als een slang; een worm; een draak;
een vlieg; als een hamer, bij Gregorius, naar Jerem.
stonden, kwam nu nog een geheel heirleger van oudL
: 23, en als een (helle)grendel, ook reeds bij
germaansche mythologische voorstellingen. Van de nieuwGregorius,
in overeenstemming met den hamer van
testamentsche namen werd het woord demonus door
T
h
o
r
,
en
den angelsaksischen boozen demon g r e n d e 1,
Ulfilas vooral overgezet met unhultho, Unholdin, duiwelks moeder, grendeles motor, wederom aan des duivelin, wijl de Germanen van oudsher aan vrouwelijke
demonische wezens geloofden, terwijl er in het christe- vels grootmoeder beantwoordt.
gebouwde kapel is echter in verre na zoo onberispelijk
niet als die der hoofdkerk zelve. De bouw dezer laatste,
die in 1573, op last van Philips II, begonnen, en niet
\66r 1657 geheel voltooid werd, heeft, naar verzekerd
wordt, nagenoeg derdehalf millioen piasters gekost.

lijke spraakgebruik tot heden nog geen spoor van duivelinnen aangetroffen werd. De eigenaardig duitsche voorstelling van zoowel boosaardige, als ook zachtzinnige
duivelinnen is tot in onzen tijd bestaande gebleven, in
spreekwijzen als de volgenden: "de duivel vecht met zijn

De voorstelling van de macht van den duivel onderging onder den invloed van al deze nieuwe elementen
een groote verandering. Aan den eenen kant werd, door
liet in den persoon van den duivel geconcentreerde heidensche geloof, dit wezen tot iets afschuwelijks, en aan
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den anderen kant gingen er ook vele zachte en vriendelijke trekken van de heidensche goden op den duivel
over, en gaven hem een geheel nieuw, humoristisch en
zelfs kluchtig voorkomen. Gelijk men zelfs na de invoering van het Christendom soms nog aan de oude goden
offerde, offerde men ook soms den duivel zwarte paarden, bokken of hoenders, en tot heden is de uitdrukking bewaard gebleven: uden duivel een kaarsje opsteken." Evenwel werden er in verhouding niet veel trekken
van de grootere goden op den duivel overgebracht, de
meesten nog van Loki en Donar (Thor) de goden van
het vuur en het onweer, en vandaar nog de spreekwijzen: "de duivel (de donder) zal u halen," en udat
is naar den donder (duivel) gegaan." Daarentegen gaf
men hem bijna alles wat men vroeger van lagere geesten geloofd had, van reuzen en elfen en wichten (vandaar booswicht, hellewicht, arm wicht ~ arme duivel).
Gelijk de elfen kon de duivel verschijnen, verdwijnen,
van gedaante veranderen; gelijk de bergruiters even als
de elfen vroeger de menschen ziek en krankzinnig
konden maken, werd thans het bijbelsche idee van bezeten zijn door den duivel zoo algemeen geloofd, dat
wij thans nog van een "vleeschelijken duivel" en "hij
heeft den duivel in het lijf" spreken. Ook nam de duivel de groote gedienstigheid van de elfen over, verhuurde zich als knecht, en bracht, als een vurige draak
door den schoorsteen binnenkomende, aan zijn vrienden
graan en andere goederen en ook geld. Deze bij Goethe
natuurlijk op den achtergrond tredende heidensche, elfsche opvatting, vertoont zich in den Mephistopheles in
het volksverhaal van den Eaust, terwijl de andere zijde
zich in den luthersch-christelijken duivel vertoont. Van
de reuzen ontving de duivel zijn groote lichaamskracht
en den lust tot bouwen , waarbij hij niet zelden steenen
verloor, die het volk tot op den huidigen dag als duivelssteenen bewondert, en tegelijkertijd erfde hij ook
de lummelachtigheid en domheid van de reuzen die door
de menschelijke sluwheid en listen veelal overwonnen
wordt. Dat de voorstelling van den duivel zich vooral
naar dezen kant ontwikkelde, gebeurde voornamelijk
onder de bescherming van het in het monnikendom opgewassene en krachtig gewordene denkbeeld van de zondigheid der natuur. Daarmede in overeenstemming was
de duivel verborgen in het onweer, dat men door het
luiden van klokken, en in het ongedierte dat de velden
verwoestte, zooals muizen, rupsen enz., dat men door
processien, wijwater en kerkelijke vervloekingen bestreed.
En in nauwen samenhang met de heerschappij van den
duivel over de natuur stond het geloof aan hekserij.
Verdragen en overeenkomsten met God kende reeds
het germaansche heidendom; verdragen met den duivel,
bekrachtigd door een onderteekening met bloed, komen
evenwel eerst vrij laat voor: wanneer en waar voor het
eerst is nog niet onderzocht; een van de eerste voorbeelden is de legende van Theophilus. Praktisch belang-

rijk werden zij eerst door de vervolgingen van de Albigensen en Waldensen, waarop vervolgen s, toen de ketterslachterijen ophielden, de afschuwelijke, ver in het
protestantisme reikende hekseprocessen volgden.
Afgezonderd van dit nu eens gruwelijke en dan weer
bespottelijke volksgeloof, welks overblijfselen in honderde
sagen en vertelseltjes bewaard gebleven zijn, bleven de
officieele kerkleer en de scholastieke theologie in de
hoofdzaak bij de vroegere denkbeelden. Steeds bleef men
de stelling verdedigen dat de duivel geen christenziel
tot het kwade kon dwingen, terwijl hij zelf voor eeuwig
verdoemd is. En als men aan den eenen kant het vagevuur en de hel met telkens sterker kleuren schilderde,
vond men aan den anderen kant steeds een gereede
hulp deels in de genademiddelen der kerk, deels in de
bijna grenzenloos gestegene macht van Maria, die zelfs
dengene die zich aan den duivel verkocht had, en
daarbij slechts God, maar niet tegelijk ook haar verzaakt had, kon redden, ja zelfs reeds verdoemden weder
uit de hel kon verlossen. In al die voorstellingen, kerkelijken zoowel als van*het volk, was Luther opgegroeid.
Hij streed een reuzenstrijd in zijn eigene borst en
tegen de halve wereld, hij verwierp het vagevuur, hij
verwierp de genademiddelen der roomsche kerk, hij verwierp de voorbede der heiligen en van Maria; en alles
wat streed tegen zijn denkbeelden van het zuivere rijk
van God, en tegen het woord van God, stapelde zich
in hem op tot een vreeselijke gedaante, vormde zich in
hem tot een enkelen vorm, tot den duivel, die nu een
zoo groote beteekenis verkreeg als hij nooit te voren in
het Christendom bezeten had. Wel is waar wordt, ook
naar Luthers's gevoelen, de duivel met Gods hulp en
door Gods woord overwonnen, gelijk Christus hem
overwonnen had, maar toch heeft hij een werkelijke en
zeer gevaarlijke macht. Behalve Christus regeert ook de
duivel, en heeft deze het werk Gods in den mensch goddeloos bedorven. Hij veroorzaakt kerkelijke misbruiken,
tracht de werking van het gebed te verhinderen, brengt
het leven en den eigendom in gevaar, veroorzaakt ongelukken van allerlei aard, en doodt de menschen op
verschillende wijzen , maar gaat toch ook een verbond
met den mensch aan. Zoo werd nu de paus tot den
lichamelijken antichrist, zooals vroeger Mahomet, en
nog vroeger Nero geweest was. In de gereformeerde
kerk, die ook het exorcismus of uitwerpen van den duivel verwierp, werd wel het geloof aan den duivel
behouden, doch hier trad hij niet bijzonder op den
voorgrond.
Zoo stond nu de in twee duizend jaren uit de phantasien en voorstellingen van de verschillende landen en
tijden opgewassene leer van den duivel, hoewel
duidelijk van heidenschen oorsprong, als een dogma vast
in de geloofsbelijdenissen van alle christelijke secten, ja
zelfs stond zij zoo vast geworte Id , dat zelfs de duizende brandstapels voor onschuldige gewaande heksen
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niet het denkbeeld hadden kunnen doen rijpen, hoe
gevaarlijk die leer van den duivel voor het algemeen
was. Slechts langzamerhand en door hevigen strijd kon die
leer nedergeworpen worden. Den eersten krachtigen stoot
die het geheele gebouw deed schudden, gaf de hollandsche
jood Baruch Spinoza , voor wien een duivel onzin moest
zijn, die niet in een andere betrekking God zelf was:
hij werd uit zijn gemeente gestooten. Den tweeden stoot
gaf de franeker predikant Balthazar Bekker, die van
het cartesiaansche standpunt de werking van de geesten op de zinnelijke wereld bestreed, en vooral tegen
de heksevervolgingen ijverde: hij verloor zijn ambt. Maar
weldra namen de aanvallers in getal toe. De rechtsgeleerde Christian Thomatius te Halle (1702) ontnam
den duivel paardepoot, hoorns en staart, en verstoorde
zoodoende, met het middeneeuwsche beeld van den
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duivel, tevens het belang hetwelk het volk daarin
stelde, en vervolgens bewees hij (1712) juristischde ongeldigheid van de hekseprocessen. Eindelijk bewees de
theoloog Semler te Halle (1760) dat de leer van door
den duivel bezeten te zijn, niet christelijk is. De voortgaande vorderingen in de wijsbegeerte, de geneeskunde,
de natuurkunde, de geschiedenis en de exegese deden
het overige, en de leer van den duivel werd naar het
rijk der fabelen verbannen. Waar is het evenwel dat
er nog heden in ons land, het vaderland van Spinoza
en Bekker, predikanten zijn, die op den preekstoel het bestaan van den vleeschelijken duivel verkondigen, "die
rondgaat als een brieschende leeuw, zoekende wien hij
zou mogen verslinden," zoodat de goede gemeente angstig
wordt, en sommige eenvoudige zielen beginnen te gelooven dat de duivel hen reeds in zijn klauwen heeft.

RAAF.

De raaf, Corvus cor ax, woont in geheel Europa, het doorzienden Odin, en dat geen andere vogel eene zoo
grootste gedeelte van Midden- en Noord-Azie, en het groote rol in de augurien der oude Romeinen speelde, is
noorden van Afrika. De
bekend. Noach beschouwde
raaf is niet slechts de
•;-. ;.-' . . _">:
slechts eene raaf verstangrootste, maar bereikt ook
___dig genoeg om eens te
kijken of de wereld al
den hoogsten ouderdom,
weder bewoonbaar geworen vereenigt alle erfelijke
den was. Ook de oude
deugden en alle erfzonden
Vikingers bedienden zich
van haar veel besproken
van raven op hunne schegeslacht. Haar pikzwart
pen , en lieten haar nu en
gevederte, haar krassend
r\ ^(vT
dan vliegen, om te zien
geschreeuw, de haast,
of ook het instinkt dier
waarmede zij het van verre
vogels niet het gewenschbespeurde aas verslindt,
te land in de watermaakten haar reeds in
woestijn ontdekte. Op die
oude tijden gevreesd als
wijze werd Groenland door
een soort van demonisch
den rooden Erik ontdekt.
wezen. Verrottend vleesch
~ *'
En later nog was er geene
a
a
f
van groote dieren lokt
^
haar meer dan elke andere soort van voedsel; daarom bezoekt zij slagvelden, en werd in vroegere tijden, toen men gestrafte
misdadigers niet zelden onbegraven liet, in menigte op
gerichtplaatsen en galgevelden gezien. De noordsche volken
hebben haar steeds voor eene verkondigster van ongeluk,
ziekte en dood aangezien, en het was niet zonder beteekenis dat de oude Noormannen eene raaf tot veldteeken verkozen, als zij moordend en brandend een
weerloos volk overvielen, of als de engelsche tempeliers
in hunne banier eene raaf plaatsten met een doodshoofd
in de klauwen, en de spreuk: garde le corbeau! pas op
de raaf! Doch aan den anderen kant was de raaf bij
de Ouden ook de wijze, de profetische vogel. Gelijk de
Grieken haar aan den zonnegod Apollo wijdden, in den
zelfden zin wijdden de Germanen haar aan den alles

hekserij mogelijk zonder
eene zwarte kat, een paar padden, eene vledermuis
en eene raaf.
Doch al is het dat men tegenwoordig in de raaf
slechts een gewonen roofvogel ziet en niets meer, zij
blijft toch altijd een opmerkelijk wezen, scherpzinnig,
kloek en besloten; men behoeft, om dat te erkennen,
haar slechts in het zwarte, als metaal glimmende oog
te zien, in het oog, waaraan niets ontgaat, waarvoor
niets onverschillig is, dat alles verstaat en begrijpt.
Om het karakter der raaf wel te leeren kennen , moet
men haar in tammen toestand waarnemen. In het wild
moge zij steeds iets afschrikwekkends hebben, als zij
b. v. zieke schapen of koeien vervolgt en de oogen uitpikt; in huis wordt zij tot den grappemaker, tot den
guit bij uitnemendheid. Nu eens heeft zij het op eene
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kat of op eene hen begrepen, zij huppelt als toevallig
achter het dier rond, maar plotseling, eer men het vermoedt, slaat zij het den scherpen snavel in het vleesch.
Maar in eene sekonde is zij verdwenen, en zit met een
onverschillig voorkomen of met pedanten ernst in den
een of anderen hoek. Niemand zou den schelm verdenken, als het boosaardig glinsterende oog hem niet verried. In den omgang met menschen neemt zij ook hunne
zwakheden over, is grillig, heeft hare sympathien en
antipathien, oefent eene soort van tirannie uit over de
overige huisgenooten, zelfs over den bulhond, en vleit
veelal de dienstboden van wege de lekkerbeetjes die zij
haar kunnen verschaffen. Haar vermogen om vreemde
geluiden en zelfs woorden na te maken, is zeer groot;
niet zelden oefent zij zich in die kunst, en heeft dan
veel van een schooljongen die hardop denkt. Men hoort
haar nu eens als ontevreden pruttelen, dan eens schreeuwen en schelden; zij bauwt tusschenbeide den haan of
den hond na, fopt de kat door miauw te roepen, en
doet tusschen dat alles door het ratelen van den vuilnisman hooren.
Haar nest bouwt de raaf veelal in zeer dichte bosschen op de toppen van hooge boomen of rotsen, onder
vooruitstekende klippen. Tot bouwstof dienen doode takken
met klei verbonden. Het wijfje legt 4 of 5 groenachtige, bruingevlekte eieren, en wordt, gelijk ook de
jongen, door het mannetje met aas en insekten gevoederd.

DUIZEND EN EEN

NACHT-

Duizend en een nacht is de titel van een sedert
eeuwen in het oosten beroemde verzameling van vertelsels en sprookjes. Terstond nadat zij door Galland in
Europa ingevoerd waren, werden zij ook in dit werelddeel zoo bekend en verspreid, dat slechts de verzen
van Homerus in dit opzicht daarmede konden wedijveren.
Bemind en beroemd zullen deze vertellingen en sprookjes blijven, zoolang de mensch een kinderlijke vreugde
vindt in vertelseltjes van de wereld der wonderen, en in de
bewegelijke beelden van een onschuldige phantasie. Want
dit is het wat de meesten van deze kunstelooze vertelsels zijn: geschikt om te vermaken, en tevens om een
schat van levenswijsheid te verspreiden. De ridderlijke
dapperheid van den oosterling, zijn trek naar avonturen,
zijn liefde en zijn wraak, de listen van zijn vrouwen,
de huichelarij van zijn priesters, de omkoopbaarheid van
zijn rechters, zien wij als op een groot schilderij ons
voor oogen gesteld; paleizen, schitterend van goud en
edelgesteenten; bevallige vrouwen; heerlijke tuinen en
prachtige maaltijden nemen de zinnen in beslag, en
boeien ons aan een bodem dien wij gaarne en lichtelijk
met de wonderen van een vreemde geestenwereld versieren. De schoonsten en meest phantastischen schijnen
uit Indie afkomstig te zijn, de overoude geboorteplaats
1871.
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van het sprookje en de fabel; de sentimenteele liefdesgeschiedenissen zijn van perzischen oorspong; de krachtige plastische levensbeelden, de geestige anekdoten zijn
van arabische afkomst.
De tijd waarin deze verzameling ontstaan is, is moeielijk te bepalen. Een perzisch origineel schijnt de grondslag te zijn, misschien wel het werk van Rasti getiteld
Hesar efsjane, dat is, "de 1000 sprookjes." Reeds ten
tijde van den kalif Manfoer, in de 8ste eeuw, werden
er sprookjes uit het perzisch overgezet, en vooral was
het Dsjehestavi, in de 9de eeuw, die een verzameling
van sprookjes der Arabieren, Perzen, Indiers en andere
oostersche volken begon, die hij de duizend nachten noemde, doch waarvan hij slechts 400 afmaakte.
Die verzameling schijnt de oorspronkelijke stam te zijn,
De redactie waarin wij thans deze verzameling bezitten,
is uit Egypte in het midden der 15de eeuw afkomstig.
Uitgaven van het arabische origineel hebben wij van
Habicht en Fleisher, 12 deelen, Breslau 1825; de te
Bulak gedrukte in 2 deelen, 1835; en van Macnaghten,
4 deelen, Calc. 1839. In Europa werd, zooals wij boven reeds opmerkten, de verzameling het eerst ingevoerd
door Galland onder den titel van Les mille et une 7iuits,
12 deelen, Paris 1704, en in de verschillende uitgaven
van Caussin de Perceval, Gauttier, Destains, von Hammer , Scott en anderen door nieuwe overzettingen vermeerderd. Terstond na zijn verschijnen werd het werk
van Galland hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk in onderscheidene talen overgezet. Nieuwe, naar het origineel
bewerkte vertalingen leverden Weil, 4 deelen , Stuttgart,
1837, en Lane, 3 deelen, Lond. 1839. De opgang
van de Mille et une nuits gaf aanleiding tot vele nabootsingen: zoo, bij voorbeeld, Les mille et un jours van
Petit de la Croix en Lesage, 5 deelen, Paris, 1710, de
vertaling van het arabische sprookjesboek getiteld Faradsj bad el- sjidda, dat is "vreugde na leed", enz.
Dergelijke werken zijn ook Les mille et une quart (Thenres, Contes d'uri endormeur, enz.
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ZEELT.

De zeelt, Tinea vulgaris, is over het geheele lichaam met kleine schubben bedekt, die eene langwerpig
vierkante gedaante met afgeronde hoeken hebben. De rijen
loopen overlangs van den kop naar den staart, en bevatten elk ongeveer 120 schubben: overdwars, op de grootste
breedte, dat is van de eerste straal der rugvin tot
de middenlijn van den buik geteld, vindt men 60 schubben, volgens Cuvier: dit zou dus voor beide zijden het
getal 14 400 geven. Richter heeft echter 30 000 geteld,
doch dit was misschien wel eene zeer groote zeelt; en
daaruit schijnt te blijken dat de schubben niet in
grootte, maar wel in getal toenemen met den groei van
den visch. De geheele kop is van schubben ontbloot, en
45
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is naar verhouding groot, bedragende in lengte twee
deelen, de geheele visch op zeven gerekend. Het voorhoofd is breed, platter dan bij anderen van het karpergeslacht. De neusgaten zijn dichter bij de oogen dan
bij den snuit geplaatst, het oog is klein, de iris goudgeel, en de pupil zwart. De mond is matig wijd, de
lippen zijn vleezig, en beiden steken evenver vooruit. Aan
de beide mondhoeken vindt men een vleezig uit was, baard
genoemd, hetwelk misschien wel dienst doet als een tastorgaan. De tong is dik en kort, tanden slechts vijf aan
elke zijde; als de zeelt eet maken hare kaken zeker
geluid, gelijk de karper insgelijks doet. Hare lengte is
gewoonlijk 10 tot 30 centimeter, en hare breedte een
derde gedeelte der lengte, terwijl zij half zoo dik als
hoog is. De kleur van de zeelt is over het algemeen
bruinachtig zwart; velen hebben een groenachtigen, anderen een koper-glanzigen wedrschijn. De mannetjes zijn
gewoonlijk iets donkerder dan de wijfjes, ook wil men
dat hun vleesch beter is. Van boven het donkerst wordt
die kleur naar beneden lichter, en gaat eindelijk op den
buik in geelachtig of grijsachtig wit over. De vinnen zijn
zeer dik en vliezig; bij de mannetjes zijn zij langer en
breeder dan bij de wijfjes; zij zijn roodachtig bruin van
kleur, niet zelden met donkere wolken. Als de zeelt zoo
even uit het water genomen is, zijn de vinnen helderder van kleur dan eenigen tijd later : door het droogen
worden zij zwartachtig. De staartvin is met afgeronde
hoeken of lobben.

bevat alsdan 297 000 eiertjes. De geheele visch is over
de vast in de zwarte huid bevestigde schubben met een
overvloedig, glibberig slijm bedekt, dat uit vele kleine
openingen aan den kop wordt afgescheiden, en maakt
dat de zeelt, gelijk een aal, uit de handen glijdt. Het
vleesch van de zeelt is wit, heeft eenigszins een zoogenoemden moddersmaak, en is voor zwakke magen niet
gemakkelijk te verteeren. Daarom overgiet men de zeelt,
voor dat men haar toebereidt, met kokend water, zoogenoemd broeien, waardoor het vleesch dien smaak verliest, en het slijm der huid tevens verwijderd wordt.
Ofschoon Gmelin zegt dat de zeelt in alle stilstaande
wateren der geheele aarde gevonden wordt, dwaalt hij
zekerlijk; niet eens in geheel Europa wordt de zeelt gevonden : Pontoppidan noemt haar niet bij de visschen
van Noorwegen, en in Zweden wordt zij niet noordelijker aangetroffen dan in het meer Radasjo en in Westmorland. In dat land (Zweden) noemt men haar Lindare;
in Duitschland Schlei; in Denemarken Slider; in Holland zeelt; in Friesland mwudhon; in Engeland tench;
in Frankrijk tanche; in Rusland Lin of Tschuw of Gorowal: in Tartarije Kara Balih; bij de Kalmukken
Ukir Sagassin, enz.
De zeelt houdt zich bij voorkeur in stilstaand water
op, in poelen, moerassen, enz., vooral in Engeland in
kuilen die gevormd zijn door het uitgraven van tichelaarde, en in Friesland in de zoogenoemde petten,
zijnde kuilen uit welke turf gegraven is. In den zomer
Weinige visschen zijn er op welke het water, waarin ziet men haar somtijds maar zeer zeldzaam uit het wazij leven, zoo grooten invloed op de kleurschakeering ter opspringen, dat volgens Cardanus een teeken van
heeft, als op de zeelt. In sommige wateren is de zeelt mooi weer zou wezen; meestal zwemt zij langzaam en
bijna lichtbruin; in anderen, vooral waar de bodem veen- traag, en slechts de warmte doet haar, zoo het schijnt,
grond is, wordt zij zeer donker, en volgens Ekstrom is zij zich een weinig leven dig bewegen. In den winter zou
zuiver zwart in boschmeren met donker zwartachtig water. de zeelt, volgens Bergen, zich in den modder verschuiVan de ingewanden is vooral de lever opmerkelijk, len en een winterslaap doen, gelijk de aal en de meerslang of modderkruiper insgelijks den winter bewegingdie in vier gedeelten of lobben verdeeld is , en bijna den
loos doorbrengen, en wil hij dat men daarom in den
geheelen onderbuik opvult. In de kloven der lever liggen
winter de zeelt niet vangt. Ook Yarrell bevestigt dit.
de slokdarm en het darmkanaal, als om de leverlobben
heen geslingerd. Dit darmkanaal is van den mond tot EkstrOm gelooft dat de zeelten niet slapen, maar zonder
aan den anus overal even wijd, en er is geene verwijde te zwemmen beneden blijven, daar hij haar in den winplaats die men de maag zou kunnen heeten, aan te ter in het net heeft zien geraken. Donovan echter verwijzen. De milt is vrij groot en rooder dan de lever; zekert haar in de warmte te hebben zien slapen. Artedi,
de galblaas is met donker groene, zeer bittere gal ge- Klein en Gronovius zeggen dat de zwarte kleur aan de
vuld, en van grooten omvang, wat ook het geval is met zeelt eigen, en haar karakteristiek kenteeken is; Bloch
de eiernesten en de zwemblaas, die de bovenste streken wil echter dat die kleur louter een gevolg van het wavan den buik innemen. De zwemblaas is gelijk die der ter is, wat evenwel niet waar zal zijn.
andere karpers in twee afdeelingen verdeeld, en heeft
De zeelt voedt zich met gras, kroos, wormen en ineen verbindingsbuis of ductus pneumaticus die zich sekten. In Engeland kweekt men haar in vijvers, gelijk
in den slokdarm opent. De wand der bovenste afdeeling de karpers; bij goed voeder groeien zij goed, en worden
glinstert als zilver, die der tweede en grootste is grijs- gemakkelijk vet; de ondervinding heeft geleerd dat zij
achtig van kleur. Bjj weinige visschen zijn de beenderen des te beter groeien, hoe modderiger het water in die
die de vinnen bewegen zoo sterk ontwikkeld als bij de vijvers is. De Engelschen zorgen echter dat er geene
zeelt. De kuit, die de zeelt in Juni in het riet der zeelten in de karpervijvers geraken, omdat zij het zelfde
oevers nederlegt, is groenachtig gekleurd, weegt in eene voedsel eten als de karpers, dezen dus voedsel onthouzeelt van 2 kilogram ongeveer een half kilogram, en den, en de karpers grootere waarde hebben.
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dat zij de koortshitte wegneemt als men haar levend
De meeste schryvers: Pennant, Linne, Schonevelde,
Bloch, Jurine, Georgi enz. komen alien hierin overeen onder de voetzolen legt. In stukken gesneden en onder
dat de zeelt zelden meer dan 2 tot 3 kilogram weegt; de voeten gelegd zou zij de pest genezen; levend in den
die van 4 kilogram zijn buitengewoon zware zeelten. nek geplaatst oogontsteking, en op het voorhoofd gedrukt
hoofdpijn verdrijven. Op den buik eene zeelt gelegd zou
Salviani spreekt van eene zeelt van 5 kilogram.
De zeelt is zeer taai van leven, en kan een geheelen de geelzucht radicaal wegnemen; als men de gal inneemt
winter onder het ijs doorbrengen en in het leven blij- zouden de ingewandswormen weggaan, en door de gal
ven, zonder dat het noodig is openingen in het ijs der op eene kool vuur te verbranden, zouden loopende ooren
vijvers te kappen. Het schijnt dus dat zij weinig zuur- genezen worden. Bloch zegt dat als dit laatste waar is,
stof noodig heeft, of liever dat zij, zooals door de de wormen verdreven worden door de bitterheid der gal,
proeven van Dr. Roget blijkt, hetzij bijzondere organen en de oorvloed genezen wordt door de hitte van het
heeft om zuurstof uit het water als 't ware te verza- vuur alleen. Wij laten dit voor zijne rekening. Yerder
melen (zwemblaas ?), of wel dat hare ademhalingsorganen wil men in Pruissen dat de zeelt uit het slijk geboren
eene eigenaardige gesteldheid hebben , die haar veroor- wordt, en in Friesland gelooven sommigen dat de zeelten
looft alle zuurstof, hoe weinig dan ook, tot zich te ne- in echtelijke vereeniging leven met waterratten. Doch
men; of wel dat zij eene voorraadschuur of een voort- niet genoeg dat men in Duitschland de zeelt tot een
brengingsorgaan van zuurstof heeft (zwemblaas ?). Roget geneesmiddel maakt, ook maakt men haar in Zweden
zag toch dat de zeelt bleef leven niettegenstaande dat tot den geneesheer der visschen. Als de visschen gewond
hij de zuurstof tot op een vijfduizendste gedeelte van het zijn geworden, zouden zij de zeelt opzoeken, en hun gewond lichaam tegen de zijden van de zeelt wrijven, en
water verminderd had.
Men vangt de zeelt vrij gemakkelijk met onderschei- door haar slijm genezen worden; daarom geven de Zwedene netten, en ook aan den hengel met een gewonen den haar ook den naam van Fiskarnes Lakare, v i s c hworm tot lokaas, vooral bij schoon weder in den mor- a r t s. Bovendien zou de zeelt de wormen uit de kieuwen
genstond. Als het wijfje kuit scbiet, wordt zij gewoonlijk van den baars en andere visschen zoeken en uithalen,
door twee mannetjes achtervolgd, en in deze bezigheid en uit dankbaarheid daarvoor zouden de snoek en de
zijn zij zoo verdiept, dat men dan gemakkelijk alle drie meerval de zeelt ongemoeid laten zwemmen.
Yoor de lezers van Kennis en Kunst zal het niet
tegelijk in een schepnetje kan vangen.
Hare vijanden zijn de baars en de snoek; zij ontvlucht noodig zijn de ongerijmdheid van al die fabeltjes te
hen evenwel meest altijd door zich in het slijk te ver- betoogen: de eenvoudige, onopgesmukte natuur bezit voor
schuilen. Yolgens Bonnet huis vest zij, als inwonende den onbevooroordeelden waarnemer zoo vele wonderen
vijanden , den botriocephalus en andere ingewandswormen.en geheimnissen, dat men met medelijden mag nederDe gevoelens der onderscheidene volken zijn even ver- zien op de dwaasheid der menschen, die door zotternijen
schillend ten opzichte van den smaak der zeelt, als ten meenen de natuur op te sieren en te verfraaien. Dit is
opzichte van de achting die zij haar bewijzen. Bij de vooral bij de zeelt onnoodig, daar de natuur zelve geRomeinen was zij weinig in aanzien, en werd door de zorgd heeft voor eene, boven alle beschrijving schoone
grooten nimmer gegeten; slechts de gemeene man nut- verscheidenheid; men vindt namelijk somtijds zeelten die
de goudkleur onzer goudvisschen hebben, welker vinnen
tigde haar.
roodachtig
met zwarte vlekken zijn, en die hier en daar
In het koningrijk Congo is de zeelt integendeel in
zoo groot aanzien, dat slechts de koning zeelt eet, en op het lichaam kleine, ronde, gitzwarte stippen bezitten,
de doodstraf voltrokken wordt aan hem die, eene zeelt die ongemeen prachtig bij de goudgele verf der zijden
gevangen hebbende, haar niet naar de koninklijke keu- afsteken: men noemt deze verscheidenheid Cyprinus
ken brengt. In Duitschland is zij niet algemeen bemind, tinea auratus; zij is zeldzaam, schijnt vooral in den
en de Lijflanders geven haar uit verachting den naam omtrek van Hamburg voor te komen, en bij BLOCH is
van schoenmaker. In Engeland is zij vrij wel ge- eene schoone afbeelding van zulk een zeelt te vinden.
acht, en in Zweden slechts onder voorwaarde van op
eene bepaalde wijze toebereid te zijn; men eet haar daar
namelijk met peper en zout gekookt en vervolgens in
SALAVTOR ROSA.
azijn gelegd: op deze wijze bereid is zij volstrekt niet
Een van de grootste en meest bekende schilders die
te verachten. In Friesland hebben sommigen een afschuw
van den muudhon, anderen vinden haar een lekkeren Italie heeft voortgebracht, is Salvator Rosa. Hij werd
in 1605 te Renella in het koningrijk Napels geboren.
visch.
Yan weinige andere visschen zijn zoovele fabelen in Zijn vader was arm; zelf werd hij in een klooster opomloop als van de zeelt: zoo gelooft men in Duitsch- gevoed; maar men wilde1 hem daar niet lang houden,
land , in sommige streken, dat men de koorts krijgt omdat hij zoo buitensporig veel van muziek hield, en zich
door haar te eten, en in andere gedeelten van dat land bijna nergens anders mee bemoeide.

SALVATOR ROSA.

Het schijnt dat hij veel schilders in zijn familie had,
en bij een oom en een schoonbroeder het penseel en palet leerde hanteeren. Weldra begon hij in de omstreken
van Napels naar de natuur landschappen, zeestukjes en
figuren te schilderen.

tegen een vreemd juk en hun liefde voor de italiaansche
vrijheid zich soms hun gruwelstukken deden vergeven , —
waar ook de schilderachtige ru'inen van het Magna Graecia der Romeinen te vinden waren, de overblijfselen van
de bouwkunst der grieksche kolonisten, die zich langs

ALV ^TOft RCoft .P
De verloren zoon.

Op zijn achttiende jaar ging Salvator zijn giro of
kunstreis maken. In plaats ivan scholen te bestudeeren,
drong hij door in Apulie en Calabrie, in dat woeste
bergland, waar bandieten huisden, die door hun haat

de kusten der golf van Tarente kwamen nederzetten. Daar
dwaalde Salvator tusschen de oude steenen die vroeger
een stad hadden gevormd; daar zag hij korinthische
kapiteelen half bedolven onder een ingestorte rots der
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Apennijnen, gehroken kolommen waartusschen een stortvloed ruischte; daar vond hij een bodem, geroost
door de zon en gescheurd door de vulkanen: naast
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een steen; gewapende monnikken, uit hun versterkte
kloosters afdalend om tegen Spanje saam te spannen; ruwe jagers eindelijk, die het wild of den vijand

De tooveres van Endor.

de puinhoopen der kunst, de puinhoopen der natuur.
Daar ontmoette hij calabrische roovers, wachthoudend
op de rotsen; spaansche soldaten, dobbelend op

gingen opsporen. Die vreemde, typigefiguren behoorden bij het landschap, en Salvator Rosa had maar te
kiezen.
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Bij het zien van zijne etsen treft de natuurlijkheid,
waarmee de knnstenaar zijn soldaten en bandieten heeft
weergegeven. 't Is duidelijk dat hij onder die menschen
moet hebben geleefd, 't zij dan vrijwillig of gedwongen.
Te Napels teruggekeerd had Salvator het daar een
tijd lang zeer ellendig. Hij moest, na den dood van zijn
vader, zijne familie onderhouden, en verkocht de menigvuldige schilderijen of liever schetsen, die hij veelal op
papier maakte, voor weinig geld.
Eens zag de schilder Lanfranc, die te Napels vorstelijk leefde, een landschap van Salvator Rosa te koop
hangen. Het stuk stelde voor Hagar in de woestijn, en
was pittig en warm gedaan. Lanfranc kocht het stuk,
en, toen dit bekend werd, begon men Salvator wat
meer voor zijn werk te geven.
Behalve de woeste landschappen en zeestukken, gestoffeerd met de herders, roovers, soldaten en stroopers
die de kunstenaar in Calabrie had gezien, leerde hij bij
zijn vriend Aniello Falcone ook gevechten schilderen.
Maar hoe verscheiden zijn talent, hoe snel zijn penseel
ook waren, hij kon in Napels, grootendeels ten gevolge
van zijn onafhankelijkheid van karakter , niet vooruitkomen, en besloot naar Rome te gaan. Ook daarop had
hij echter geen zegen; na een kort verblijf keerde hij, door
gebrek ontmoedigd en verjaagd, naar Napels terug om
er van eene ziekte te herstellen. Hier vond hij zijne geheele familie in ellende, en de kunstenaars tegen hem
in 't harnas, maar toch belette zijn karakter hem met
hun bende, die zich niet schaamde zich de dependenti,
cle afliangelingen van Espageoletta en andere hoofden
te noemen, mede te doen. Integendeel bleef zijne satire
hen met de pen vervolgen. Toen alle hoop voor goed
vervlogen scheen, brak de zon weder door. De jonge
abt Mercuri, arm als Salvator, met wien hij in het college van Somasea geleerd had, was zijn vriend en bewonderaar. Deze geraakte in dienst van Kardinaal Brancaccia. Op zijn raad ging hij in 1635 weder naar Rome,
en werd door Mercuri met open armen ontvangen, en in
zijns meesters paleis geherbergd. Hij beschilderde den
gevel van het bisschoppelijk paleis te Viterbo, werwaarts
hij Brancaccia gevolgd was, met spelende zeemonsters,
en moest voor den kardinaal een altaarstuk voor de
kerk della Morte vervaardigen. Een jaar slechts bleef
hij bij den kardinaal; "de vrijheid kan niet betaald worden," zeide hij, en weder keerde hij naar Napels terug.
Yan tijd tot tijd zond hij van daar zijn werk naar Rome,
zoo onder anderen een Prometheus verscheurd door den gier.

aan de muziek en de letteren ging wijden. Reeds in
zijn jeugd had hij liederen gedicht, die hij met de luit
accompagneerde; zoo ook deed hij thans, en weldra was
hij de ziel van een letterkundige vereeniging. Bij het
karnaval van 1639 vervaardigde hij een stuk, waarvan
hij de rollen onder zijn vrienden verdeelde, en voor zich
zelf die hield van Coviello, een kwakzalver. Zoo trok
hij onder den naam van den acteur Formica Rome door
in een met ossen bespannen en groen gemaakten wagen,
en nooit hadden de Romeinen zoo gelachen, als toen
hij zijn dranken en poeders aanbood met macht van
aardige en scherpe zetten, vooral tegen de gevierde
schilders en poeten, en afgewisseld door bevallige liederen , gezongen bij het tokkelen der luit, zoodra hij merkte
dat lieden van smaak zich onder de menigte voegden.
Men vroeg elkander af, wie toch die geleerde kwakzalver en poetische lazzaroni wezen kon, en toen signor
Formica eindelijk zijn masker afnam, werd Salvator Rosa
de held van den dag, die weldra in alle gezelschappen
om zijne muziekale en improvisators gaven om 't zeerst
werd gezocht.
Aangemoedigd door de luide toejuiching, wilde hij
thans ook de dichtkunst van zijn tijd, die in een pedant
en geesteloos academisme vervallen was, hervormen,
even als hij verlangde het de schilderkunst te doen.
Op een villa bij Rome, Yigna de' Mignanelli, richtte hij
een schouwburg in, waar een tooneelstuk van zijne hand
zou worden opgevoerd. Zelf speelde hij mee, en, toen
hij later weder naar zijn atelier terugkeerde, verhoogde
de naam dien hij zich als acteur en dichter gemaakt
had, trots het woedende kabaal dat zich tegen den onaf hankelijken satiricus verhief, de waarde van zijn schilderwerk, en werd hij met bestellingen overladen. Onder
anderen vervaardigde hij nu de Verloren Zoon voor den
prins van Sonnino. Het heerschende academisme en de
zoogenaamde klassiekgezinde geest wilden hem echter
niet als historieschilder erkennen , en wezen altijd op zijne
landschappen en genrestukjes. Dit verdroot hem uitermate.

En toch, al is in de historieschilderkunst zijn talent,
vooral in de vinding en actie, niet gering te schatten ,
hij was in de eerste plaats groot in zijn gevechten, zijn
landschappen, zijn zeestukken, en zijn groepen van soldaten en bandieten. Hij had van de natuur een nieuwe
zijde weten te grijpen: de somberheid van zijn naakte
rotsen, de verlatenheid van zijn eenzame klippen wekken
een siddering op. Daardoor heeft hij de romantiek in
Italie geschapen.
Doch de kunstenaar wilde zich juist naam maken in
Ofschoon deze Prometheus zeer realistisch voorgesteld
was, wekte toch de geweldige lichamelijke smart, er de historieele kunst, en van daar dat aan zijne roemin uitgedrukt, een ontzaglijk succes te Rome. Zoodra zucht menige wond werd toegebracht. Dan ontlastte hij
Salvator dit vernam, vertrok hij weder naar de wereld- zijn bitterheid en satirieke luim in allegorische schildestad, waar hij niet twijfelde, of men zou hem thans rijen en in satiren, en onder anderen in twee stukken:
de Yergankelijkheid van 't menschelijke leven, en de
in de akademie van Sint-Lukas opnemen.
Dit gebeurde echter niet, en de kunstenaar was daar- Go din der Fortuin. Dit laatste was eigenlijk een satire
over zoo geraakt dat hij zijn penseel wegwierp, en zich met het penseel; het stelde de geblinddoekte godin voor,
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zooals zij hare schatten wegwerpt aan vuile beesten ,
boeken strooit voor ezels, en paarlen voor zwijnen. Schilders, kardinalen, groote heeren, konden zich alien in
die allegorie beleedigd achten, en 't publiek begon hen
dan ook reeds in de tentoongestelde schilderij "te herkennen en te noemen. Salvator moest schriftelijk verklaren dat hij met deze en diefiguur op zijn stuk geen
kwetsende bedoeling had gehad, maar de storm was zoo
hevig dat hij het voorzichtig oordeelde naar Florence
te wijken, op uitnoodiging van Giovanni Carlo de Medici , die hem de bescherming van zijn broeder den groothertog toezeide. De groothertog ontving hem zeer beleefd
en droeg hem menig werk op.
Salvator begon met te Florence een gevecht te schilderen , en daar hij uitmuntte in dit genre, waarbij hij
al zijn vuur, al de energie die hij in de bewegingen en
gelaatsuitdrukkingen wist te leggen, al de onovertrefbare kracht van zijn toetsen kon aanwenden, maakte hij
met dit stuk een hoogst gunstigen indruk. Hij schilderde in
Toskane nog een aantal landschappen , havens en ru'inen ,
ook een Diogenes en een Democriet. Deze laatste figuur
maalde hij dikwijls: hij zette den droefgeestige op een
puinhoop, en liet hem daar met het hoofd op de hand
geleund treurig staren naar menschenbeenderen, oude
helmen, geraamten, doode vogels, gebarsten zerken ,
geschonden overblijfselen van antieke kunst, verscheurde
boeken, kortom allerlei beelden van verwoesting en dood.
Toch was die sombere schilder ook te Florence zeer
gezocht om zijn geest, zijn vriendelijken omgang, zijn
vroolijke buien, zijn onbekrompenheid. Hij speelde er
ook weder komedie, en werd zeer toegejuicht in de rol
van Pascariello, een soort van napolitaanschen commissionair.
In 1652 keerde de kunstenaar naar Rome terug. Hij
liet in het paleis Pitti te Florence een zijner meesterstukken, Catilina's samenzwering, achter, een doek dat
hij te Volterra, op de plaats zelf waar Catilina streed
en verslagen werd, ontworpen had.
Gedurende de laatste twintig jaren zijns levens werkte
hij schier alleen voor koningen, kardinalen en prinsen.
Monsignor Corsini, die door den paus als nuncius naar
Lodewijk XIV werd gezonden, wenschte dezen monarch
een stuk van Salvator aan te bieden. Geheel vrij in zijn
keuze, maalde de schilder zijn grooten Veldslag, thans
nog op den Louvre te Parijs, als het meesterstuk in dat
genre geroemd. Salvator zelf schreef op 17 Augustus
1652 aan zijn vriend Ricciardi :
"Na rijpelijk overwogen te hebben wat het geschiktste
geschenk voor den koning zou zijn, heeft monsignor
Corsini besloten, mij een grooten veldslag te doen schilderen, van de zelfde afmetingen als mijne Bacchanalien,
die gij kent. Ik heb maar veertig dagen tijd om het
stuk te maken, want monsignor vertrekt in 't laatst
van September. Daar hij begreep dat geen ander schilder genoegen zou hebben genomen met een zoo korten
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termijn, en zou hebben willen werken in de heete Augustusdagen, heeft hij de 200 dukaten toegestaan, die
ik voor het werk eischte. Ik van mijn kant heb de gelegenheid met liefde aangegrepen, niet alleen om de
aanzienlijke som, maar ook om de groote eer dat een
van mijne stukken zal dienen tot geschenk van een stad
als Rome aan een vorst als Frankrijks koning."
Deze veldslag munt bovenal uit door eenheid: de geheele compositie, het koloriet, de toets, alles werkt
mede om den vreeselijken indruk te verhoogen, en nooit
zag men huiveringwekkender mengelklomp van menschen
en paarden, van woedende strijders, vertrapte gewonden en verscheurde lijken. 't Is of men die soldaten
ziet trillen en schokken, of men hen hoort huilen van wanhoop en razernij. En overal in de rondte zijn beelden
van verwoesting: op den voorgrond een vervallen zuilenrij, op den achtergrond in vlam gestoken schepen
aan den voet van sombere klippen, terwijl de rook van
den brand de bewolkte lucht nog meer verduistert.
Toch begon Salvator ook nu weder stukken te schilderen
met levensgroote figuren, waarvoor hij de onderwerpen
uit Plutarchus en den Bijbel ontleende. Zoo vervaardigde
hij in 1668 de Tooveres van Endor, de schim van Samuel oproepende. Voor den markies de Nerli maalde
hij zijne eerste schilderij voor eene openbare plaats bestemd, namelijk voor de kapel van Nerli in de Chiesa
de" Fiorentini. Dit altaarstuk stelt het martelaarschap
van de heiligen" Cosmus en Damianus voor. Deze compositie werd ten toon gesteld, en toen hij 's avonds op
zijne gewone wandeling op den Monte Pincio twee zijner
vrienden ontmoette, riep hij hun toe: "Zal men nu eindelijk gelooven dat ik groote figuren kan schilderen?
Laat Michel Angelo uit den hemel komen, en het naakt
eens beter teekenen dan ik, als hij kan!"
Het was het laatste groote stuk van Salvator Rosa.
Men bood hem er duizend daalders voor in een fluweelen beurs op een zilveren schaal, en, minder
baatzuchtig dan hij ijdel was, zond hij een derde van
't geld terug. De markies echter stuurde het hem weder,
met het bericht, dat hij besloten had in dezen wedstrijd
overwinnaar te blijven. Rosa gaf zich nu gewonnen,
maar eenige dagen later zond hij den markies voor diens
galerij een zijner prachtigste landschappen.
Waterzuchtig geworden, kon hij niet meer schilderen,
zijn geestdrift was uitgedoofd, en hij sleepte zich naar
't graf.
Hij liet een collectie van een tachtigtal etsen na,
zeer schoon, vrij en geniaal bewerkt. Defiguren zijn
wel wat gemaniereerd, maar toch origineel en vol uitdrukking; het landschap is onberispelijk: dan eens zijn
het bekoorlijke lusthoven , dan weder half naakte, knoestige boom en. Nog vond men in zijne nalatenschap zes
satiren, waarvan er een de dichtkunst behandelt.
Salvator Rosa stelde zelf zijn talent zeer hoog: hij
had dan ook stoute gedachten, een fiksche manier,
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gloed en effekt. Als mensch scheen hij met zijn elegant
niterlijk, zijn talenten, zijn vroolijkheid en hoffelijkheid
voor de wereld geschapen, maar zijn lichtgeraaktheid
wekte spoedig de bitterheid van zijn karakter op, en
dan maakte hij zich veel vijanden onder zijn vele vrienden. Als kunstenaar en als mensch zal hij een type
blijven.

sicus, als schilder, als mensch, trok hij te velde tegen
zijn tijd, was hij zijn tijd vooruit. Hij streed voor politieke en maatschappelijke vrijheid, spaarde de geestelijken niet, hekelde den academischen geest in litteratuur en in kunst, ijverde voor een natuurlijker, moderner
opvatting, vervolgde met bloedige satire de geestelijke
muziek, gordde zieh aan voor de nationale komedie,
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Wat zijne geheele wezen kenschetst is de bewustheid
van de gebreken van zijn tijd en de drang om, fier op
zijn talent, daar tegen in te gaan. Hij was een novateur,
een hervormer, met een scherp oog, een bijtend en
weelderig vernuft, met de beste gaven, aan zijn landaard eigen. In zijne geestige gesprekken en conversazioni,
in zijne hekelende gedichten, als improvisator, als mu-

tegen de officieele die in de mode was. In niets wilde hij
zich aan het gebruikelijke onderwerpen als 't hem niet
goed dacht. Strijd tegen eigenwraan, af hankelijkheid,
valschen smaak, middelmatigheid — vergeeft men nooit,
zelfs niet aan een schitterend talent. Geen wonder dan
ook, dat Salvator Rosa z elfs nog tot na zijn dood bloot
stond aan allerlei vervolging.

SALVATOR ROSA.

Salvator Rosa stierf te Rome in zijn huis op de
Monte Pincio, op den 15 (len Maart 1673.
Veelbewogen was het leven van dezen merkwaardigen
man, die op een zijner allegorische doeken de spreuk
schilderde :
Nasci poena — Vita Labor — Necesse mori.
In de Santa
Rosa begraven;
Agosto gewijd,
opschrift, door
opgesteld :

Maria degli Angioli alle Ferme werd
zijn borstbeeld, hem door zijn zoon
siert het graf, benevens het volgende
den generaal der Jezuiten, P. Oliva,
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komen; hij weet even goed de patrijs die plat op den
grond gaat liggen, als de duif die schielijk wegvliegt,
te vangen. Gelukt het een vogel eene schuilplaats onder
een struik of heester te vinden, waar de havik hem
niet volgt, dan is hij daarom toch nog gansch niet in
zekerheid, want de havik gaat zonder gedruisch te maken
in de nabijheid op den loer zitten, en wacht geduldig,
maar met ingespannen opmerkzaamheid op den vluchte-
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DE HAVIK EN DE SPERWER.

De gewone havik, Astur palumbarius, ook hier
en daar in ons land duivevalk geheeten, is, behalve
de arenden, de grootste onzer inlandsche roofvogels. Hij
onderscheidt zich door de korte afgeronde vleugels, waarin
de vierde slagpen de langste is, en die ongeveer de
helft van den vrij langen staart bedekken. Zijne pooten
en oogen zijn geel van kleur. Het vederkleed verschilt
zeer veel naar den leeftijd; volwassene vogels zijn van
boven blauwachtig grijs, en van onderen wit met vele
smalle, donkerbruine dwarsbanden. Behalve in Lapland
en IJsland komt de havik voor in geheel Europa; in
Azie van Kamtsjatka tot Perzie; in Afrika van Tunis
tot den Senegal; in Noord-Amerika evenwel niet, want
de daar levende havik, die overigens in de meeste opzichten op den europeeschen gelijkt, is door Richardson
als eene bijzondere soort beschreven. Hij houdt zich veelal
in bergbosschen op, en nestelt op hooge boomen, vooral
op sparren. In stoutmoedigheid en driestheid heeft hij
onder de vogels nauwelijks zijne gelijken; want hoe
schuw en voorzichtig hij overigens ook mag zijn, zoodra
hij eene prooi vervolgt, vergeet hij alle omzichtigheid,
en denkt niet om gevaar, zoodat hij dan ook meer geschoten wordt dan andere roofvogels. Voor patrijzen en
kuikens is hij bovenal gevaarlijk, maar niet zelden ook
jaagt hij op hoenders, jonge liazen, konijnen, wezels,
eekhoorns en eenden. Zijn rauw geschreeuw vervult alle
kleine vogels met schrik, want zij schijnen te weten,
dat het bijna onmogelijk is aan zijne klauwen te ont1871.
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ling, die gegrepen wordt zoodra hij weder te voorschijn
komt. Selby verhaalt van een tammen, tot de vogeljacht
afgerichten havik, dien 's avonds een fasant ontkwam,
en die op het gewone teeken niet weder op de vuist
van den jager kwam zitten. Men ontdekte hem den volgenden morgen op een boom zittende te loeren , en vond
onder een nabijstaand kreupelboschje den fasant, die
tot nu toe nog niet gewaagd had zich te bewegen, en
4G
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eerst den moed kreeg om weg te vliegen toen hij zijnen
vijand gegrepen zag. Aan kraaien heeft hij, zij het dan
ook niet gevaarlijke, toch zeer lastige vijanden, want
zij vervolgen en plagen hem zoodra zij hem gewaar
worden; een enkele kraai is genoeg om eene geheele
schare bijeen te roepen, die zich wel is waar met
schreeuwen en rondvliegen moet vergenoegen, maar het
den havik toch zoo lastig kan maken dat hij verhuizen gaat.
Voorheen. ten tijde der valkerij, werd ook de havik
als jachtvogel afgericht. Voor eenige jaren is men in
Engeland daarmede weder begonnen, en heeft men bevonden dat hij zonder moeite een haas doodt, of ten
minste tot vluchten onbekwaam rnaakt. Het africhten
van den havik is intusschen moeielijker dan dat van den
valk, wijl hij veel hartstochtelijker en stijfkoppiger is
dan de laatste. Goed gedresseerd legt hij een ongewonen
graad van verstand aan den dag, en komt op het eerste
teeken terug, daarbij de voorzichtigheid gebruikende om
eerst eenige malen in een kring om den jager heen te
vliegen, voordat hij zich op den uitgestrekten arm nederzet, en dit wel omdat hij anders te plotseling zou
nedervallen. Bij de door Chineezen en Mongolen met
hartstochtelijkheid gedrevene vogeljachten, die reeds door
Marco Polo en later door Rubruquis wijdloopig beschreven zijn, werden naar alle waarschijnlijkheid havikken,
en geen valken, gebruikt. Dat vermoeden geldt ook van
de indische, door Johnson beschrevene jachten, en van
de in Perzie zeer geliefde vogeljachten waarvan de engelsche afgezant Sir John Malcolm eene beschrijving gegeven heeft.

De door Azara in Paraguay ontdekte sperwer is intusschen eene andere soort als de onze. In ons land wordt
hi], behalve sperwer, ook stervalk, blauwvalk,
vinkevalk en vinkedief genoemd, terwijl de Engelschen hem Sparrowhaw!: noemen, wat musschehavik beteekent. Hij broedt bij ons in Gelderland en
Noord-Brabant. De meeste sperwers vertrekken in den
herfst naar het zuiden van Europa, soms zelfs naar het
noorden van Afrika. Gedurende den tocht over de Middellandsche zee richt deze vogel eene groote slachting
aan onder de gelijktijdig trekkende kleine vogels, en heet
daarom bij de fransche zeelieden corsairs, zeeroover.
Voorheen werd ook de sperwer door valkeniers tot
het vangen van kwartels en patrijzen afgericht, en droeg
bij hen den naam van m o s k e t. Hij is een stoute roofvogel die niet zelden de huizen nadert om vogels te
vangen, en deze somtijds tot in de stallen en schuren,
ja tot in de woonvertrekken vervolgt. Hij zou zeker de
grootste verwoester onder de roofvogels zijn, indien zijne
krachten aan zijne bloedgierigheid evenaarden. Belon Du
Mans was in de 16dt! eeuw, in den orntrek der Dardanellen, getuige dat een vogelvanger binnen den tijd
van een uur een dozijn sperwers ving, door middel van
eenige kleine vogels, die hij, aan draden gebonden,
tusschen een slagnet lietfladderen; en onze hedendaagsche vogelvangers vangen door het zelfde middel den
sperwer met veel gemak in roofvogelvallen.

De sperwer wordt in bijna alle werelddeelen gevonden;
Kaempfer vond hem in Japan, Poirel in Barbarije, nieuwere russische reizigers in geheel het noorden van Azie.

nest vindt men veelal in sparreboomen, ongeveer 7 meter
boven den grond. Het kunstelooze nest bevat gewoonlijk
drie of vier groenachtig witte, met roodachtige vlekken

Jong gevangen is de sperwer gemakkelijk te temmen,
en gewent zich dan aan zeer vreemd gezelschap. Wood
vertelt van een heer die een jongen sperwer had, welke
in het duivehok onder de duiven leefde, met de vogels
Het onderscheid tusschen den havik en den s p e r w e r, rondvloog, en onrustig was indien men hem van zijne
Astur nisus, is zoo gering, dat het scheiden dier beide vrienden scheidde. En hoewel hij in het wild moedig
soorten van roofvogels in verschillende geslachten geens- genoeg is, wordt hij in getemden staat niet zelden lafzins te rechtvaardigen is, en slechts getuigt van de lust hartig. Wood zelf had een sperwer getemd, om als vodie sommige stelselmakers beheerscht om geringe soort- gelverschrikker in den tuin te dienen. Doch zijne tegenverschillen tot geslachtskenmerken te verheffen. Immers woordigheid had juist de tegenovergestelde uitwerking;
men heeft den sperwer den naam van Accipiter als ge- de kleine vogels kwamen in menigte, en sarden en
slachtsnaam gegeven; doch Prof. Schlegel noemt hem plaagden hem, ja zijn eten moest zelfs door Wood bete recht Astur nisus. Gelijk die van den havik zijn ook schermd worden, of de meezen aten het op, en hij vluchtte
de vleugels van den sperwer kort en rond, en beider verschrikt weg op het zien van kwikstaarten. ''Doch,"
pooten zijn betrekkelijk langer dan die der valken, kortom, vervolgt de genoemde schrijver, "niet alle tamme sperde sperwer is eene kleinere soort van havik. De kleur wers zijn zoo ontaard. Ik ken zulk een vogel, die, ofen teekening van den vederdos komt ook in de hoofd- schoon nog jong, toch de baas is in een gezelschap,
zaak met die van den havik overeen. Het wijfje van bestaande, behalve hem, uit drie honden en eene kat.
Hij vliegt de honden aan, als zij te dicht bij zijne
den sperwer is ongeveer een vijfde grooter. Het overtreft
schuilplaats
komen, ja soms doet hij zulks zonder kenhet mannetje ook in moed en kracht, en mist het rosachtige der onderdeelen, waardoor het mannetje zich bare oorzaak."
onderscheidt. Volgens Naumann zijn de mannetjes lafDe sperwer voedt zich gewoonlijk met allerlei kleine
hartig en schuw, terwijl de wijfjes zoo hartstochtelijk vogels, musschen, gorzen, vinken, enz.; het wijfje maakt
op kleine vogels jacht maken, dat zij hare eigene vei- ook jacht op lijsters, jonge duiven, jonge patrijzen, enz.
ligheid niet zelden in de waagschaal stellen.
Als de honger hem plaagt, eet hij ook veldmuizen. Zijn
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bedekte eieren, die gedurende drie weken door het wijfje
bebroed worden. Terwijl het wijfje zit te broeden, wordt
het door het mannetje rijkelijk van voedsel voorzien.

weder op te rapen. Bovendien zijn de honden ook goede
gidsen, en weten zij zelfs in den hevigsten sneeuwstorm,
wanneer men geen hand voor oogen kan zien, den rechten
weg te vinden. Zijn de sneeuwstormen zoo hevig dat men
moet blijven liggen, wat zeer dikwijls gebeurt, dan houden
de honden hunnen heer warm , door uren lang stil en rustig
DE HOND VAN KAMTSJATKAom hem heen te liggen, zoodat men zich onder de sneeuw
Het belangrijkste huisdier op Kamtsjatka is onge- nergens over te bekreunen heeft, als om niet al te diep betwijfeld de hond, die voor den gehardsten en vlugsten graven te worden, en dus te stikken. Ook geven de honden
van geheel Siberie wordt gehouden. Hij gelijkt veel op steeds het zekerste bericht dat er een storm in aantocht
den herdershond, en is met lange, dichte, gewoonlijk is: als zij bij het rusten kuilen in de sneeuw graven, en
rosachtige, of geelachtig witte haren bedekt. De korte , daarin gaan liggen, kan men met volkomene zekerheid
opsfcaande ooren geven hem een levendig uitzicht. Hij een sneeuwstorm verwachten.
leeft enkel van visch; van de lente tot laat in den herfst
Deze honden worden zeer vroegtijdig tot hun toekomstig
bekommert men zich niet het minst om hem, maar loopt werk afgericht. Zoodra zij kunnen zien, worden zij met
hij los rond, en loert den geheelen dag aan den water- de moeder in een diepen kuil gelegd, zoodat zij noch
kant op visschen, die hij zeer behendig weet te vangen. menschen, noch dieren te zien krijgen. Als zij van de
Als hij visch genoeg heeft, eet hij, gelijk de beer, den moeder ontwend zijn, doet men hen weder in een anderen
kop alleen. In October verzamelt iedereen zijne honden, kuil, totdat zij volwassen zijn. Dan spant men hen in
bindt hen aan de staken der hutten vast, en laat hen gezelschap van andere gedresseerde honden voor de slede,
hard honger lijden, opdat zij hun vet verliezen, beter en rijdt een eind weegs met hen voort. Zij zijn nu hondetot loopen geschikt, en niet kortademig worden; en met en menscheschuw, en loopen dus uit alle macht. Zoodra
de eerste sneeuw begint dan hun lijden, zoodat men hen zij weder te huis komen, moeten zij weer in den kuil,
nacht en dag, door een jammerlijk gehuil, over hunne zoo lang totdat zij van niets anders weten, het trekken
ellende hoort klagen. Dat is de straatmuziek te Petro- gewoon worden, en eene lange reis afgelegd hebben. Eerst
pawlowsk. Hun winterkost bestaat of uit stinkenden, of nadat zij zoo door gestudeerd zijn, genieten zij hunne
uit verschimmelden gedroogden visch. Met den laatsten hondachtige zomervrijheid. Die harde opvoeding bederft
voedert men hen op reis, 's morgens, om hen meer liun karakter geheel. Zij blijven hun leven lang menschekracht te geven: den eersten krijgen zij 's avonds, gelijk schuw , vechterig, bekommeren zich in het minst niet om
Steller zegt, tot versnapering. Onder weg geeft men de bezittingen van hun meester, zijn zeer vreesachtig
hen niets, al moeten zij ook 10 uur loopen.
en melancholiek, en zien telkens wantrouwend om. Zij
De hond van Kamtsjatka is zeer sterk. Gewoonlijk hebben niet de minste genegenheid voor hun meester,
spant men slechts vijf honden voor eene slede, en die maar doen altijd hun best om hem den nek te doen
trekken drie volwassen menschen met 30 kilogram bagage breken. Welk een verschil met onzen getrouwen poedel,
gemakkelijk voort. Als de vracht niet te zwaar is, legt of met den vriendelijken patrijshond!
zulk een voorspan, op moeielijke wegen en in de losse
sneeuw, van 30 tot 40 wersten op een dag af, en op
DRIJFIJS EN IJSBERGEN.
goede wegen van 80 tot 140. Het paard zal daar nooit
Wel maakt de koude de pool tot een onherbergzaam
als trekdier den hond kunnen verdringen, vooreerst niet
om de diepe sneeuw, waar de honden overheen loopen, gebied, waarin het vloeibare kwik tot een vast en hamaar een paard tot aan den buik inzinkt; en ten tweede merbaar lichaam verstijft, maar zij verandert haar ook
niet om de vele steile hellingen, en de talrijke rivieren tot een tooverland, waar het verwonderde oog in weren beken, die of in 't geheel niet dichtvriezen, of ten kelijkheid bergen van kristal ziet, die met de kleuren
minste niet zoo sterk van ijs worden, dat zij een paard van den regenboog schitteren, terwijl de zon daar het
kunnen dragen. Wegens de veelvuldige en sehrikkelijke ondergaan vergeet, en zes maanden lang aan den horisneeuwstormen heeft men ook slechts zelden, of liever zon rondloopt.
De koude maakt ook de Poolzee tot den hardsten toetsnooit, een gebaanden weg te verwachten.
Het reizen met honden is even gevaarlijk als moeie- steen voor den moed des zeemans. Hij stuurt zijne kiel
lijk. In plaats van eene zweep, gebruikt men daarbij een in een water waar rondom hem drijvende ijsvelden en
osjtol, een krommen stok met ijzeren ringen. Het ge- ijsbergen vermorseld worden alsof het dunne schotsen
rinkel, door het schudden van den stok veroorzaakt, geeft waren; hij wacht met moed en geduld maanden lang op
den leihond de noodige aansporingen. Als het voorspan al te bevrijding uit die banden van onafzienbare ijsvlakten;
lui wordt, werpt men den osjtol er onder, om het uit zijne geen zoel tochtje versnelt den loop van zijn verstijfd bloed,
traagheid op te wekken. In dat geval moet echter de reiziger en geen groen blaadje verkwikt zijn oog, dat verblind
behendig genoeg zijn om den osjtol in het voorbijrennen ; is door de sneeuw.
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Het reisverhaal van kapt. M'Clure, den ontdekker van ter , en zou het ijs, dat daardoor gevormd wordt, ten
cle noord-west-doorvaart, geeft een denkbeeld van de dui- minste in structuur eenigszins op het bergijs der Alpen
zende gevaren die in duizend gedaanten onophoudelijk gelijken. Rink vergelijkt zulke verijsde vlakten niet onrondom het schip zweven; maar die gedaanten zijn zoo gepast bij ijsstroomen, en heeft er tusschen den 69° en
wonderbaar en schoon, dat nevens de immer waakzame 73° N.B. aan de westkust van Groenlancl omstreeks
zorg voor eigen behoud, toch ook eene sprakelooze ver- dertig aangetroffen. Van vijf dier ijsstroomen gelooft hij
bazing den zeeman aangrijpt. De tyfoen, het schrikbeeld dat zij de geboorteplaatsen zijn van bijna alle ijsbergen,
der oostindievaarders, is niets bij een storm in de IJs- die van daar naar het zuiden drijven. Zulke ijsstroomen,
zee, die het schip in het woedende strijdperk slingert; die wel beschouwd in hun wezen niet veel van het echte
waar ijsschotsen in woesten dwarrel door elkander tui- bergijs kunnen verschillen, loopen uit in fjorden, binmelen, en, als zij elkander treffen, in duizend stukken nen welke zich de ijsbergen tot in den zomer verzameversplinteren; waar uren lange ijsvelden zich, door de len, en eerst dan hun reistocht kunnen aanvangen
bruisende golven omhoog geheven, tot bergen opsta- als de warmte de drijfijsvelden die voor de fjorden
pelen, en hier vaneen berstende en ginds weer op elkan- liggen, geopend heeft. Te oordeelen naar eene beder schuivende, in dat ijzingwekkende spel kanalen ope- schrijving van de afscheiding dier vreesselijke ijsmassa's
nen en sluiten. En ziet, te midden van dien strijdzwerft van het vaste land, schijnt de macht, waardoor de ijsde mensch op een stuk hout. En in deze schets ontbre- bergen afgescheiden worden, niet zoo zeer de zwaarte
ken nog altijd de hoofdfiguren, de trotsche ijsbergen die te zijn van het einde van den ijsstroom dat in de zee
niet in de opene Poolzee ontstaan, die hunne koude opgeschoven wordt, en dus zijn vaste onderlaag verliest,
naar zuidelijker breedten dragen, waar de zonnestralen als veeleer zijne lichtheid, dat is zijne geringere
en de warme golfstroom aan hunne ingewanden knagen, zwaarte dan die van het water. Het is bekend dat er
en hen doen barsten en splijten; zoodat zij met een vrees- zekere kracht noodig is om een lichaam dat lichter dan
selijk gedruisch instorten, en alles met zich naar de water is, onder water te dompelen, b. v. eene kurk,
diepte sleuren, wat zich in hunne onheilspellende nabij- eene blaas met lucht gevuld, of een ledig bierglas, en
dat zulke dingen terstond met kracht weder naar den
heid bevindt.
waterspiegel
rijzen, ja zelfs daar nog een weinig boven
De grijsachtig witte, poreuze schotsen die soms honuit
stijgen,
als men hen onder water loslaat. Ook is
derde centiaren groot zijn, en, hare voorwaartsche beweging voor het kortzichtige oog des zeemans verbergende, het bekend dat het ijs lichter is dan water, en vooral
hem schijnen uit te noodigen om bij haar, als bij een is dit het geval met het zoetwaterijs en het zoute zeevast land, het anker uit te werpen, zijn niets anders water waarover wij hier handelen. Stellen wij ons voor
als drijfijs in de grootste afmeting, terwijl de ijsber- dat het uiteinde van den ijsstroom, in de hellende richgen voortbrengselen zijn van zoet water, gevormd op ting van zijne landbaan, vrij in het zeewater uitsteekt,
de kust van het vaste land der pool, waarvan zij zich en ten gevolge van die af hellende richting misschien
afscheurden. Als zulke ijsbergen, die bijna altijd in de honderd en meer meter ondergedompeld is, dan moet
grootste helderheid en zuiverheid schitteren, 100 me- die ijsmassa voortdurend pogingen doen om naar boven
ter boven den waterspiegel uitsteken, dan is een vier- te stijgen, daar zij soortelijk veel lichter dan water is ,
maal grooter gedeelte onder water gedompeld, zoodat zij, terwijl zij in dat streven slechts verhinderd wordt door
op het drooge geplaatst, bergen zouden zijn van een haren samenhang met het overige van den ijsstroom.
half duizend meter hoog. En toch is zulk een ijsberg, Hoe grooter nu dat ondergedokene gedeelte van den afals men hem op zuidelijke breedten aantreft, wanneer schuivenden ijsstroom wordt, des te dieper duikt het
hij missehien reeds menigen kamp met zijne gelijken door- van voren in de zee, en des te sterker wordt zijn stregestaan heeft, niets meer dan een splinter, dan een ven om naar de oppervlakte te geraken. Dat streven alklein gedeelte zijner oorspronkelijke grootte, met welke leen zou het evenwel niet kunnen losmaken, maar er
hij zich van het vaste land losscheurde, om daar heen komen waarschijnlijk nog andere toevallige omstandighete trekken waar hem eene zekere vernietiging wacht. den bij, zooals kloven , barsten, poreuze strooken, enz.
Waarlijk, de stoutste verbeelding kan de grootheid der De eerste beweging van de losgebrokene ijsmassa moet
natuur niet bevatten die ijsklompen van 1000 millioen natuurlijk een naar boven springen zijn, ongetwijfeld
veel hooger dan de lijn waarmede zij later als ijsberg
kubiek meter inhoud voortbrengt en voortstuwt!
Yolgens de waarnemingen van den deenschen reiziger op den waterspiegel drijft. Op dat opspringen volgt, als
Rink zouden het niet de eigenlijke bergijsstroomen of tweede schrede, een terug vallen; en dan eene afwisseglaciers die met hun benedeneinde tot in de zee opschui- ling van die beide bewegingen, totdat het ijs in evenven, zijn, waardoor deze ijsbergen gevormd worden, maar wicht gekomen is, om te kunnen drijven. Die geboorte
zouden zij meer ontstaan ten gevolge van eene algemeene, van een ijsberg, die de Eskimo het "kalven der ijsvelontzettende v e r ij z i n g van groote massa's vast land, den" noemt, moet eene hevige beweging van de zee verte weeg gebracht door atmosferisch, nedervallend wa- oorzaken , en daar die gebeurtenis meestal in bochten

IJsbergen in de Poolzee.
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en inhammen zal plaats hebben, moet die op en neer
dansende ijsberg van vele millioenen kubiek meter inhoud
daar een vreesselijken golfslag voortbrengen, eene beweging en een golfslag waardoor de hevigste botsingen
moeten ontstaan tusschen de ijsbergen die reeds in de
fjord drijven, en de massa's landijs die op het punt
zijn om afgebroken te worden. Natuurlijk rijzen zulke
ijsbergen steeds hooger boven den waterspiegel dan
vroeger, toen zij door den samenhang met het landijs
geweldadig onder water gehouden werden, tegen de wet
der soortelijke zwaarte in. Maar in elk geval is dat
gedeelte van een ijsberg dat onder water is altijd grooter, zoo ook niet altijd juist hooger, dan wat boven
water uitsteekt. Het onder water gedompelde, wat wij
zijn voet noemen, kan of loodrecht naar beneden loopen, of wel in meer horizontale richting uitgespreid
zijn, en daardoor is een schip dat een ijsberg, zelfs op
vrij grooten afstand, voorbijzeilt, toch altijd in gevaar
om tegen den breeden, platten voet die onder water is,
te stooten.
Het is bekend dat de stroomen der zee zich dikwijls
van den voet der ijsbergen meester maken, en hen zoo,
tegen zwakkere, oppervlakkige stroomen in, voort doen
drijven. Dit geschiedt, naar de berichten van een reiziger van den laatsten tijd, dikwijls met zoo veel kracht
dat de ijsbergen zich somtijds met geweld, gelijk het
ploegijzer door de harde kluit, een weg banen door
groote drijfijsvelden heen, die langzaam in eene tegenovergestelde richting drijven.
Het is gemakkelijk te begrijpen dat de ijsbergen op
hun tocht naar het zuiden niet blijven zooals zij in hun
begin waren. De afsmelting moet natuurlijk de lijn
tusschen het boven- en onderdrijvende gedeelte voortdurend veranderen, ten minste als het smelten boven en
onder wTater niet even snel toegaat, wat wel zeldzaam
het geval zal zijn. Als de massa van den voet door
warme stroomen, door schuren over ondiepten, door botsingen tegen andere ijsbergen enz. meer vermindert dan
hot bovenste gedeelte door smelting, dan moet het evenwicht tusschen beiden verbroken worden, en de ijsberg
een hellenden stand aannemen, of ook wel geheel en
al ombuitelen, wat bij zulke geweldige massa's eene
hevige beroering van het omringende water moet verwekken.

D E WOLF

Als er een roofdier is, hetwelk althans bij naam, bij
oud en jong, bij beschaafde menschen en bij onbeschaafden bekend is, dan zeker is het de wolf. De wolf is
een dier dat bij zeer veel menschen in Europa jaren
lang de eer genoten heeft van een der eerste indrukken
in de kinderlijke ziel te maken. Of herinnert gij het u
niet meer, lezer! hoe uw hart klopte, als men u verhaalde van Roodkapje, en hoe zij eindelijk door den wolf
werd opgegeten? Mij ten minste kwam dat geheele vertelsel met al zijne bijzonderheden voor den geest, toen
ik voor het eerst van mijn leven een wolf zag, in den
tuin van Ncitura artis magistra. Doch genoeg: bij naam
en uit af beeldingen mag de wolf ons bekend zijn, eenige
bijzonderheden van zijne levenswijs en zeden zullen hier
misschien niet ongevallig zijn.
Een lichaamsbouw die van kracht getuigt; een hoekig, beenderig voorkomen; een sluipende, onvaste
gang; wildheid, met list en tevens met schuwheid gepaard; een wreed en stout uitzicht, kenmerken den wolf,
Canis lupus. Met uitzondering van de Britsche eilanden , is hij over geheel Europa en in vele gedeelten van
Azie te huis. Als zijne liefste woonplaats verkiest hij
zulke boschbergen waar de dun gezaaide bevolking in
kleine dorpjes of stadjes vereenigd is, en waar groote
onbewoonde streken zulke woonplaatsen van elkander scheiden. Vooral komt hij voor in de Pyreneen, de Karpathen, de Ardennen, de bergen tusschen Zweden en Noorwegen , in Spanje en Italie, in Turkije en Griekenland,
en niet minder veelvuldig in de vlakten van Polen,
Hongarije en Rusland. Waar de bevolking zich uitbreidt,
is de wolf of reeds sedert langen tijd geheel uitgeroeid, zooals in het grootste gedeelte van Duitschland,
of hij vertoont zich nog slechts enkele malen, en geheel
alleen, en ontkomt in dat geval zelden aan de algemeene
vervolging waaraan hij dan is blootgesteld.

Welk een schrik en vrees de wolf ingeboezemd moet
hebben in de dagen toen hij nog, in groote menigte,
in het geheele middengedeelte van Europa rondkruiste,
en zelfs, in groote troepen vereenigd, de eenzaam staande
woningen aanviel, bewijzen ons de menigte bijgeloovige
Als eene bijzondere gedaante van den ijsberg toeval- en ijselijke verhalen en legenden die nog heden over den
lig met eene voldoende warmte der lucht of met regen- wolf en zijn verbond met den booze, vooral in vele strevlagen samenloopt, dan ziet men soms vrij groote wa- ken van Duitschland onder het volk in omloop zijn. De
tervallen van den top van een ijsberg naar beneden lylcanthropos der Grieken, de loup-garou der Franschen ,
slorten. In het werk van Dr. Elisha Kent Kane, Arctic de iveericolf der Duitschers en Belgen waren booze geesexplorations, zijn er als slotdecoratie van een hoofdstuk ten, op het noemen waarvan men rilde en beefde. Zij
verscheidene bijzonder wonderlijke vormen van ijsbergen waren of de duivel zelf, die in de gedaante van een
afgebeeld, en onder anderen ook de afbeelding van een wolf rondtrok, 6f wel booswichten die met den booze een
verbond gesloten hadden, of hunne ziel aan hem vergrooten ijsberg op het oogenblik dat hij nabij het schip
kocht , en die rondzwierven, schrik en leed onder de
in stukken breekt en uiteenvalt.
menschen verspreidende.
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moeten hier echter opmerken dat er, gelijk overal in de j
organische natuur, zoo ook hier geen volstrekte scheiding
der afzonderlijke geslachten, geen regel zonder uitzondering, te hespeuren is. Bij de visschen zijn gehoorwerk- j
tuigen welke die van de reptilen herinneren; hij de am- ,
phibien organen die zich hij die van de vogels aan- !
sluiten, en de grenzen als 't ware uitwisschen.
I
Zoo menigvuldig zijn de vormen van het werktuig |
waarmede de natuur hare schepsels begiftigd heeft om !
het doel van het hooren te bereiken, en als wij de een- !
voudige gehoorblaas van de kreeft vergelijken met
het wonderbaar samengestelde menschenoor, dan
moeten wij natuurlijk op het denkbeeld komen dat het
laatste veel geschikter is dan het eerste om het doel van
het hooren te bereiken. Ongetwijfeld zal de kreeft niet
in staat zijn de veelvuldig dooreengeslingerde tonen van
een muziekstuk te vatten, maar even ongetwijfeld is zijn
gehoor volkomen in staat om de geluiden op te vangen,
die in het water ontstaan, en welker nauwkeurige en
oogenblikkelijke waarneming noodzakelijk is voor de kreeft j
om in 't leven te kunnen blijven.
j
Het oor van den vogel is zeker eenvoudiger gebouwd I
dan het onze. Jn scherpte, in het waarnemen van het
knetteren van een twijg, het ruischen van de bladersn,
het gedruis van den lichtsten tred van een naderenden
vijand, overtreft het echter ver het menschelijke oor.
Maar ook zulke tonen die eigenlijk voor het menschelijke
oor geschikt zijn, kunnen door het eenvoudige oor van
den vogel opgevangen worden. Wij herinneren hier slechts
de sprekende vogels. Is het denkbaar dat de kraai of
de papegaai in staat zou zijn om woorden na te praten,
als zijn oor niet in staat was om die geluiden op te
vangen, of zouden de merel en de goudvink melodien
fiuiten, als zij de afzonderlijke tonen niet konden vernemen ? Ja er zijn voorbeelden bekend van vogels die
zelfs het onderscheid der toonleiders konden vatten. Bergmann spreekt van een kanarievogel die geleerd was zekere
melodie in dur te zingen: toen zijn meester die melodie in mol op de piano speelde , hield het diertje zich
in het eerst stil, maar weldra zong het zijn liedje in mol.
De hond verstaat onze woorden; de vogel onze muziek; de visschen hooren het klokkegelui, zooals men
zich aan goudvisschen kan overtuigen, en komen op dat
teeken aan den oever van den vijver om gevoederd te
worden, en toch weten wij hoe hun gehoorwerktuigen
van het onze verschillen. Deze feiten brengen ons als van
zelf tot de vraag: welk gedeelte van het gehoorwerktuig
is eigenlijk het hoorende deel? Er is geen twijfel aan
of het moet dat deel zijn 't welk wij bij alle dieren
aantreffen. Alle andere deelen van het orgaan, zoo verschillend van gedaante en inrichting, mogen dienstig
zijn om bijzondere zwarigheden te overwinnen, het eigenlijk hoorende deel is de bij alle hoorende wezens voorkomende gehoorzenuw, uitgespreid in een met een
vloeistof gevulde holte.

Als dit waar is, dan is het ook in 't geheel niet
dwaas op het denkbeeld te komen dat er een nog eenvoudiger inrichting van het gehoororgaan denkbaar is,
dat ook nog andere plaatsen die niet in de onmiddellijke
nabijheid der hersenen of van het centraalzenuworgaan
liggen, een gehoorwerktuig kunnen bevatten, als zij
slechts door een zenuwtak daarmede in verband staan,
en mogen wij dus ook sommige schepselen waarbij wij
geen orgaan als het beschrevene kunnen ontdekken,
daarom alleen niet voor gehoorloos houden. Door dit
denkbeeld geleid is de wetenschap ook in deze richting
aan 't onderzoeken gegaan, en naar het schijnt met
goed gevolg. Zoo heeft Soemmering in de voorpoten der
sprinkhanen een orgaan ontdekt, 't welk een klein vliesje
is, dat op een soort van raam is uitgespannen, en ? t
welk doorfijne zenuwvezels met de hoofdzenuw van het
dier in verband staat. Bij de groote kever die het
vliegend hert geheeten wordt, is een dergelijk werktuig
aan het lichaam ontdekt, en wordt ook voor een gehoorwerktuig gehouden.
En bedenkt men dat alle dieren in staat zijn om willekeurig tonen voort te brengen, dan zullen zij ook waarschijnlijk in staat zijn om die tonen te hooren, daar zij toch
ongetwijfeld ten doel hebben zich in betrekking te stellen met hun gelijken. Het gegons der muggen in de
avondlucht, het zingen van den krekel in het gras,
het brommen van den meikever, wat zal het anders
zijn als een taal die vreugde en smart, afkeer en verlangen te kennen geeft, en door hun gelijken gehoord en
verstaan wordt, hoewel wij, menschen, die taal niet
verstaan. Doch ook hier bij behoeven wij ons niet op te
houden. Is het niet denkbaar dat ook andere schepsels
geluiden kunnen voortbrengen zoo fijn en zoo hoog dat
wij volstrekt niet in staat zijn die te kunnen hooren, en
dat hun gehoorwerktuig daarnaar is ingericht? En dat
dit zoo is, leert ons de nasporing. Het is bekend dat
men een werktuig heeft bedacht 't welk den waarnemer
in staat stelt de trillingen te tellen van de lucht in een
gegeven tgdsverloop, die er noodig zijn om een bepaalden toon te vormen. Door dat werktuig is het bewezen
dat de laagste toon die het menschelijke oor kan waarnemen, 16 luchtrillingen in de seconde maakt, en dat
de hoogste toon die voor ons waarneembaar is, 38 000
trillingen in de seconde vordert. Minder fijne ooren
hooren zelfs veel lagere tonen niet eens, en er zijn menschen die in het dagelijksche leven volstrekt niet doof
of zelfs niet hardhoorig kunnen heeten , en toch voor het
gezang van den leeuwerik in de lucht, of voor dat van
de krekel in het veld volkomen doof zijn.
Bij wijze van tusschenzin merken wij hier op dat
in onze muziek ook bij lange na niet alle tonen gebruikt
worden, maar slechts zulken die tusschen de 40 en 4000
trillingen in de seconde hebben, en die voor de meeste
menschen duidelijk waarneembaar zijn. Een toon te
hooren , die uit meer dan 38 000 trillingen in de se-
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conde bestaat, schijnt voor het menschelijke oor onmogelijk te zijn. En echter is het waarschijnlijk dat er
toch zulke tonen bestaan, en dat er schepsels zijn die
in staat zijn zulke tonen te vernemen, en door zeer
snelle bewegingen van hun lichaamsdeelen voort te brengen.
Als wij dit alles nagaan, komen wij als van zelf op
de vraag, waar de gehoorzin zijn grenzen heeft op
de ladder der levende wezens. En bedenken wij hoeveel
verschillende vormen van gehoorwerktuigen er zijn, en
dat elk van die organen in staat is geluidsindrukken op
te nemen, dan ontstaat er bij ons de vraag , waarom
de natuur in het eene geval zulke samengestelde, en in
het andere zulke eenvoudige middelen gebruikt om haar
doel te bereiken? Op beide vragen weten wij geen voldoend antwoord te geven, maar overal waar de fakkel
der wetenschap doorgedrongen is, vinden wij in onveranderlijke natuurwetten de beweegredenen voor een schijnbare willekeur, en wat ons vroeger een onverklaarbare
gril scheen. wordt clan erkend als een schoone harmonie,
en z66 zal het ook hier het geval zijn.
Maar al kennen wij de wetten niet, volgens welke de
verschillende vormen van gehoororganen zijn gevormd,
al weten wij niet wat sommige deelen, zooals bij voorbeeld het doolhof, eigenlijk beteekenen, er zijn toch
eenige gedeelten van het oor die ons niet zoo onbekend
meer zijn, en waarover wij nu willen spreken. Ik bedoel
de aanwezigheid van een uitwendig oor bij het begin
van den gehoorgang, dat men bij zoogdieren alleen vindt;
ten tweede het voorkomen van een trommelvlies aan het
einde van den gehoorgang, met zijn noodwendige consequential, de trommelholte, de gehoorbeentjes en de
buis van Eustachius, werktuigen die men slechts vindt
bij dieren die in de lucht leven, maar desniettemin toch
een goed gehoor hebben.
Of de visschen muziek verstaan, weten wij niet, maar
goed hooren, doen zij zeker; misschien zelfs hooren zij
beter dan dieren die in de lucht leven. Om dit aan te
toonen moeten wij de reeks van gebeurtenissen nagaan,
die noodig zijn om onze ziel de gewaarwording en voorstelling van een toon te geven. Hoe hooren wij het gelui
van een klok? De klepel wordt uit zijne evenwichts-ligging gebracht, raakt den wand van de klok , en brengt
deze in trilling. Die trillingen van het metaal deelen
zich aan de omringende lucht mede, en verspreiden zich
golfsgewijs naar alle richtingen. Ook de lucht die in
aanraking met ons oor is, geraakt dus in trilling, en
deelt haar trillingen mede aan het trommelvlies, een
vlies dat door zijn dunheid en gedaante zeer geschikt is
om die luchttrillingen op te nemen, vooral die loodrecht
er tegen aan komen. Van het trommelvlies zet zich de
trilling voort door de keten der gehoorbeentjes tot in
het water van het doolhof, en hier eindelijk treft de
stoot de zoogenoemde cortische organen, de eigenlijke dragers van de fijnste uitbreidingen van de ge&oorzenuw. Maar eerst als de opmerkzaamheid van de ziel

gericht is op den indruk van de gehoorzenuw, komt
de toon tot bewustzijn, en wij hooren de klok luiden.
De beweging door den klepel opgewekt, doorloopt alzoo
het metaal van de klok, de lucht, het trommelvlies ,
de gehoorbeentjes, en het water in het doolhof, en elk
van dezj stoffen heeft een verschillenden graad van elasticiteit, op elk van deze stations, om hen z66 te noemen, moeten de geluidsgolven veranderd en gewijzigd
worden, en verliezen lijden.
Eenvoudiger dan bij de luchtdieren is het proces van
het hooren bij de visschen, want in plaats van de lucht
is hier het water de geleidende middenstof. Het verlies
van de geluidsgolven is dus bij den overgang van het
water tot het gehoororgaan veel geringer dan bij het
hooren in de lucht. Dit is vooral het geval als het water zuiver is, want reeds als het water met lucht vermengd is, ontstaan er andere verhoudingen. Het is bekend dat een schuimend glas champanje geen helderen
klank geeft, zoolang er belletjes van koolzuur in opstijgen; eerst als dit opgetrokken is, wordt de toon bijna
even klinkend als van anderen wijn waarin geen mengsel van gas en vloeistof de geluidsgolven stoort.
Om dit te verklaren herinneren wij hier de lichtstralen die ook in den vorm van golven, als ethertrillingen,
hun weg door de lucht afleggen, totdat zij op het een
of andere voorwerp stooten, dat zich in dichtheid van
de lucht onderscheidt. Dagelijks zien wij, bij voorbeeld,
op deze wijze het licht door de oppervlakte van het
water gereflecteerd worden, en daar het onder den zelfden hoek waarin het aankomt, weder terug geworpen
wordt, zijn wij in staat het water te zien. Dat onvermijdelijke terug kaatsen van het licht vermindert natuurlijk zijn lichtkracht voor de lager liggende waterlagen, en bedenken wij dat ook de visschen om
te zien licht moeten ontvangen, dan begrijpen wij dat
het gedeelte van het licht dat door de oppervlakte van
het water terug gekaatst wordt, hen niet ten voordeele
kan wezen. Volkomen op de zelfde wijze nu worden de
geluidsgolven terug gekaatst, en hoe veelvuldiger de
stoffen afwisselen, hoe meer de elasticiteit van de middenstoffen verschilt, des te grooter moeten de verliezen
aan intensiteit zijn. Derhalve is het hooren in de lucht
in dezen zin onvolkomener dan het hooren in het water.
(Wordt vervolgd.)

DE VROUWEN

IN DEN
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VAN DEN

VAN TURKIJE.

Het is bekend dat er geen vreemdelingen in den harem
van den sultan worden toegelaten: slechts enkele europeesche dames, zooals b. v. Lady Montague en anderen,
hebben een bezoek in den harem mogen afleggen. Het is
dus licht te begrijpen dat men weinig van het leven
in den harem kan weten. Nochtans is er nu en dan iets van
uitgelekt, en daardoor zijn wij met de volgende bijzon-
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derheden omtrent de vrouwen van den Grooten Heer worden, niet alleen uit spaarzaamheid, maar vooral uit
bekend geworden.
achting voor de pubiieke opinie, die in Turkije grooter
De vrouwen van den harem zijn naar haren rang en en invloedrijker is dan men wel denkt.
hare bestemming in vijf klassen verdeeld.
Op de odalisken volgen de ustas, die aan de perDe hoogstgeplaatsten heeten Cadinen. Deze naam soonlijke dienst der valide-sultan, der cadinen en van
is afgeleid van Chatun, zooals alle aanzienlijke Turk- hare kinderen zijn verbonden; vervolgens komen de novicen
sche vrouwen genoemd worden. De cadinen dragen dien (nieuwelingen), en daarna de gewone slavinnen die het
titel als "beminden" des sultans , en genieten de zelfde dagelijksche huis werk moeten verrichten.
voorrechten als weleer de sultanen of sultaninnen. Haar
Deze verschillende klassen vormen een personeel van
aantal is door de wet bepaald op zeven.
drie tot vier honderd vrouwen, 1 die meest alien uit
Als zij zich eenmaal binnen den harem bevinden, ver- Tsjerkessie of andere deelen van Kaukasie zijn. Velen
liezen deze vrouwen, gelijk de andere vrouwen van den van deze voor den harem bestemde meisjes kennen noch
sultan, haren naam, en worden dan, even als in som- hare familie noch haar vaderland; zij die geen titel
mige gevangenissen, door een nummer gequalificeerd. Zij dragen overeenkomstig hare diensten, verkrijgen een
heeten alsdan volgens hare aankomst Chatun birindski, naam naar gelang van hare bekoorlijkheden of bijzondere
Chatun inkindski enz., of in het nederduitsch: mevrouweigenschappen , bij voorbeeld: Hayata (de levengevende),
Een, mevrouw Twee, enz. Volgens gerucht, en gedeelte- Safayi (de vreugdebereidster) , Dilbaste (de hartensnoerlijk uit de mededeeling van ontvluchte wachters, is mevrouw ster), Nurisabah (het morgenrood), Gulbahar (de lenteEen achttien jaar oud, slank van gestalte, maar bezit roos). Deze alien, met uitzondering van de cadinen,
nietsbeteekenende gelaatstrekken. Mevrouw Twee is blond, staan onder het toezicht eener opperhofmeesteres , die door
lieftallig, levendig, vroolijk, en wel in staat om te be- den sultan gemeenlijk uit eene der oudste favoriten gekoren. Mevrouw Drie is eene schoone Tsjerkessin, die kozen wordt, en als teeken harer waardigheid een beaan eene prinses het leven schonk. Mevrouw Vier is velhebberstaf, met zilver ingelegd, in de hand houdt.
eene onberispelijke schoonheid, maar kinderloos. Mevrouw
Waarmede houden zich al die jonge vrouwen den ganVijf is donkerbruin met blauwe oogen; mevrouw Zes schen dag bezig? Ziedaar eene vraag die gewis reeds
eene betooverende blonde van Salonika; mevrouw Zeven bij dezen en genen is opgekomen. Zij hebben immers
ziet er wel een weinig onnoozel uit, maar haar gelaat bijna niets te doen, verlaten het serail nooit, en gestraalt als de maan, en hare oogen schitteren als die nieten de zelfde vrijheid als de dieren van een zooloder houris.
gischen tuin, met dit onderscheid nog, dat zij nimmer
Naast dezen kring van vrouwelijke gestarnten van de een bezoek ontvangen, en nooit andere mannen zien als
eerste grootte, de zonnen van den harem, is er eene de Eunuken. Liggende op hare divans, en behagelijk
groep van vijftig tot zestig planeten, aan welke men hare nargiles rookende, gebruiken zij al de zoetigheden
den naam geeft van Odalyq (odalisken). Zij zijn in en lekkernijen die het Oosten haar kan aanbieden,
bijzonderen dienst des sultans, en dragen verschillende en wijden voorts hare uren toe aan het gebed, en
titels en namen, naar gelang van het ambt dat zij be- de zorg voor het toilet. Zij wisselen verscheidene malen
kleeden. Daar de sultan in de afzonderlijke vertrekken daags van kleeding, en de eene is hierin nog ijdeler
van zijn paleis als ook in den harem door vrouwen dan de andere. Reeds vroeg in den morgen komen de
alleen bediend wordt, spreekt het van zelf dat deze Eunuken en de slavinnen binnen, en brengen met de
ook verschillende waardigheden en posten hebben. De pijpen ook* het onontbeerlijke blanketsel, waarmede zich
eene is intendant der tafel, eene andere intendant der cadinen, odalisken en ustas de wangen beschilderen.
garderobe, enz. De overigen bedienen hem bij het Daarna neemt ieder een penseel, verwt hare wenkbrauwen,
middagmaal, baden hem, kleeden hem, trekken hem kleurt hare nagels, doet de overtollige haartjes verdwijde laarzen aan, verdrijven de muskieten gedurende zijnen nen, en op deze wijze gaat de dag voorbij. Dit kleuren
slaap, en leunen tegen zijn hoofdpeluw als hij zijn siesta geschiedt door middel van hennabladeren, welke plant
houdt.
De dochters of zusters alleen van den Grooten Heer
1 De tegenwoordige sultan, Abdul-Aziz, is 40 jaar oud, en besteeg
dragen den titel van sultane; zijne moeder heeft den den 25sten Ju n i 1861 den keizerlijken zetel. Hij is eon man
titel van valide-sultan, of sultan's moeder, en bekleedt die tegen den invloed der westersche beschaving niet bestand
is, en ook zijnen harem gedeeltelijk verwaarloost. Toen de
na hem den hoogsten rang van het rijk.
Het getal odalisken wordt noch door de wet noch valide-sultan hem bij de komst tot den troon met eene tsjerkessische schoone wilde verrassen, wees hij haar af, zeggeude dat
door het gebruik bepaald; hierin geldt slechts de smaak
hij aan de monogamie de voorkeur gaf. Voorwaar een groote
des sultans als regel. Sultan Murad IV onderhield onder
vooruitgang, en een goed voorbeeld! Doch naar het oordeel van
anderen meer dan drie honderd odalisken, bij welke anderen is er op het karakter des sultans weinig te vertrouwen,
hij honderd en dertig kinderen had. Sedert Mahomed I daar hij soms aan ijlhoofdigheid lijdt. Wie weet of zijne opzijn echter cle sultans in dit opzicht bedachtzamer ge- volgers niet inhalen wat deze verzuimd heeft.
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in Egypte, Nubie en op andere plaatsen in menigte gebreide overstroomingen, die ver het vlakke land onder
groeit. Het fijne groene poeder dezer bladeren wordt met water zetten.
kokend water aangemengd, en dit des nachts op de
Dat afwisselende bestaan van hefc Zirknitzermeer heeft
vingers gelegd; de kleur is zeer duurzaam, en verdwijnt aanleiding gegeven tot de fabel die van boek tot boek
eerst als een nieuwe nagel te voorschijn komt; gewoon- voortgeplant is, dat men alle jaren in dat meer kan
lijk neemt ook de huid aan de toppen der vingers hier- visschen en oogsten, daar, na het wegloopen van het
door eene zeer zwarte kleur aan met oranjekleurige ran- water, het uitgezaaide koorn zich snel en krachtig zoude
den. Wijl echter de opperhuid zich telkens vernieuwt, ontwikkelen en rijp worden. Daar dit meer echter in
hebben de jonge vrouwen den geheelen dag genoeg vele jaren soms in 't geheel niet afloopt, en in andere
te doen om hare nagels en wenkbrauwen in orde te jaren, als het dit wel doet, dikwijls onverwacht vroegbrengen.
tijdig terug keert, zoo bepaalt zich het oogsten tot
het maaien van het gras dat steeds op de randen
van het meer snel opschiet. Ook is het eens een
HET MEER VAN ZIRKNITZ.
vol jaar lang (van Januari 1834 tot het laatst van
In de Krain, niet ver van het stadje Zirknitz , tus- Februari 1835) tot op den laatsten druppel afgeloopen
schen het door zijn druipsteenhol beroemde Adelsberg en gebleven, terwijl anders gewoonlijk een weinig water en
het stadje Laas, ligt het beroemde Zirknitzermeer. Dit daarin de jonge visschen overblijven. Van die volkomene
waterbekken, dat aan twee zijden door twee gelijkloo- verwijdering van het water werd gebruik gemaakt om
pende bergruggen, en aan de twee andere zijden door de afvoerende holen van ontstane verstoppingen te belage heuvelen begrensd wordt, is bij gewonen waterstand vrijden, om daardoor, als het mogelijk was, het afloodrievierde mijl lang en eene halve mijl breed. Het ligt pen geregelder te doen geschieden. Men haalde gein een zeer sponsachtigen en aan holen rijken jurakalk. heele hoopen van allerlei dingen uit de gaten, aarde,
De holen van den rotsbodem bevatten bestendig water, grind, steenen, biezen, boomstronken, stukken van visen van dezen zijn er 12 die afwisselend water spuien schersbooten, enz.
of uitwerpen, en weder opslorpen, en 28 die niet geven, maar wel opnemen.
"Als het nat, onstuimig en stormachtig weder wordt,"
zegt Berghaus, "werpen die holen soms met groot
gedruis, aan springbronnen gelijk, eene ontzaglijke hoeveelheid water uit. Vooral onderscheiden zich daarin twee
holen in den berg Invorning, en zonder die twee zouden alle overige bronnen en beken die zich in dit dal
nitgieten, niet in staat zijn om het zoo hoog met water op te vullen. Steinberg verzekert dat de overige wateraanbrengers, bij bestendig aanhoudenden regen, het
dal binnen twee dagen nauwelijks voor de helft kunnen
vullen, en dat daarentegen deze twee holen, bij een
regen van slechts weinige uren, met storm en onweer
vergezeld , het dal zoo snel onder water zetten, dat de
visschers dikwijls nauwelijks door eene schielijke vlucht
het indringende water kunnen ontloopen. Die twee holen heeten Branja Jane en Sucha Dulza. Overal zijn er
in het inwendige dier holen de openingen zichtbaar,
waardoor het water uit het binnenste van den berg in
deze hoofdkanalen dringt. Door al die gaten stijgt het
meer ongelijk veel sneller dan het daalt, want als er
op het omliggende gebergte veel regen valt, wordt
het in den tijd van 24- uren tot den gewonen waterstand opgevoerd, maar om ledig te worden heeft het
minstens 25 dagen noodig."
Dat wonderbare meer wordt dan door twee holen,
die de namen van Velka Karlauza en Malka Karlauza
dragen, eenigen tijd lang op de gewone waterhoogte gehouden , daar zij het overtollige water opnemen. Maar
zijn die gaten niet meer voldoende, dan volgen er uit-

DE

SCHOLLEVAAR.

De gewone schollevaar of aalscholver, Phalacrocorax carbo, ook water raaf, en in de boeken
kormoran geheeten, bewoont zoowel de oevers van
den Ganges als alle zeekusten van Europa, van IJsland
tot Cadix; in Noord-Amerika van de Hudsonbaai tot
Florida; in Azie, China en Japan. Dat hij dus ook in
ons land voorkomt, behoeft niet gezegd te worden; hij
nestelt bij ons op boomen of in het hakhout, in andere
landen ook op rotsen. Zijn bek is zwart, van onderen
vleeschkleurig; de naakte, zwarte huid om het oog is
bij de ouden naar achteren roodachtig; de keelzak is
geel; de oogen zijn groen, en de pooten zwart. Verder
is de staart zwart; de overige deelen zwartachtig bruin,
met een glans alsof zij van brons waren, behalve de
wangen, die wit zijn. Gedurende het zwemmen zinkt
het lichaam vrij diep in het water; de aalscholver duikt
voortreffelijk, kan bij glibberige klippen opklimmen, en
zit in eene half opgerichte houding, terwijl de lange en
stijve staartpennen tot steun dienen. Zijn voedsel bestaat
uit visschen alleen, die hij door te duiken vangt, of uit
het slijk opzoekt. Overigens is hij zoo vraatzuchtig, dat
de zeelieden van verschillende volken hem bij wijze van
spreekwoord noemen als zij een vraat willen aanduiden.
In het zwemmen en duiken gebruikt hij zijn staart als
roer, en zijne vleugels als riemen, voornamelijk als hij
onder water zwemt, entre deux eaux, gelijk de Franschen zeggen. Dan ontwikkelt hij even veel behendigheid
als volharding, even veel snelheid als bewegelijkheid
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Darwin zag een schollevaar die al spelende een gevan- j
genen visch achtmaal weder los liet, onder dook, en in j
het volgende oogenblik met den visch in den bek weder j
boven kwam. Een over dwars gegrepen visch wordt in |
de hoogte geworpen, en de schollevaar vangt hem zoo j
behendig weder op, dat de kop van den visch naar beneden komt; hij slikt hem dan gemakkelijk in, want
de slokdarm en huid van den hals zijn zeer uitzetbaar.
De meeste visschen vangt hij overigens zoo, dat het
bedoelde kunststuk onnoodig is. Zelfs met den aal, dien
hij bijzonder gaarne lust, wordt hij zonder groote moeite
klaar; hij vervolgt den aal tot in de slijkige diepte, en
schijnt bovendien een zeer gevaarlijke vijand van andere
op den grond zich ophoudende visschen te zijn, b. v.
van platvisschen, zooals schollen, botten, enz. Zulke
vischpartijtjes houdt hij in gezelschappen van 30 tot 40
individuen, die onderling zeer eenstemmig zijn, doch

werd, toen zij reeds in Engeland verloren gegaan was
Karel I bezoldigde, behalve eene menigte valkeniers, ook
een "meester der schollevaars". Nog heden gebruikt men
in China een zeer veel op den onzen gelijkenden, maar
grooteren schollevaar, Phalacrocorax sinensis, tot het
zelfde doel. Staunton beschrijft zulk eene visscherij , die
hij zelf waarnam, gedurende een tocht te water in het
binnenland: op zeker kanaal dicht bij de zee lagen duizende booten en vlotten voor die visscherij ingericht, en
waarvan elk 10 of 42 schollevaars aan boord had. Op
zeker teeken stortten die vogels zich in het water, en
keerden weldra met soms zeer groote visschen in den snavel
naar hunne wachtende meesters terug. Het oude verhaal
dat de schollevaar door een om den hals gelegden ring
belet wordt den gevangenen visch door te slikken, wordt
door Staunton niet bevestigd.
'Beiden, mannetje en wijfje, nemen deel aan het bouwen

Een Chinees vissehende met schollevaars.

geene andere eveneens vissehende vogels in hunne nabijheid dulden.
Niettegenstaande zijne groote schuwheid en voorzichtigheid , laat de schollevaar zich toch gemakkelijk temmen,
en tot de vischvangst voor den mensch africhten. Dat
is reeds door Willoughby, en in onze tijden door Montagu
bewezen, hoewel Naumann zulks betwijfelt. De tamme
schollevaar van den tweeden der genoemde waarnemers
leefde in vrede met ganzen en eenden, bekommerde zich
niet om den huishond, en dacht niet om te vluchten.
Ook Selby heeft in Engeland de zelfde ondervinding
opgedaan. Uit de oude werken van bovengenoemden
Willoughby en de veel lateren van onzen hollandschen
geleerde Swammerdam blijkt dat men voorheen in Engeland en in Holland schollevaars tot visschen heeft afgericht, en dat die kunst nog in ons land geoefend

van het nest, waartoe zij riet, gras, takken, enz. bijeen
brengen, en daarvan een zeer onordelijk nest vormen,
ten minste indien zij geen kraaie- of reigernest kunnen
veroveren, wat zij steeds trachten te doen.
De nesten van den schollevaar zijn niet slechts met
drekstoffen bedekt, en vol vuiligheid, maar er om heen
wordt ook alles met de dun vloeibare, witte drekstoffen
besproeid, die de planten doen sterven, en een zeer
grooten stank verspreiden. Yerrottende, op den grond
verspreide overblijfselen van visschen dragen niet weinig
bij om zulk een schollevaarsnest tot een waren mesthoop
te maken. De van nature witte, maar gewoonlijk zeer
bemorste eieren zijn zoo groot als hoendereieren. De
ouden hebben geen broedplekken, broeden bij beurten,
en voederen de jongen met visch.

DE BLAUWE REIGER.
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De blauwe reiger, Ardea cinerea, een bij ons
vrij algemeen voorkomende vogel, is zeer gemakkelijk
aan de grijze, witte en zwarte teekening van zijn veder-
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gedeelte van Europa, trekt 's winters tot in NoordAfrika, en komt reeds in Maart in ons land terug;
zelfs overwinteren enkelen bij ons. Hij nestelt gezellig
op de boomen, vooral in heidestreken, zooals in het
Soeringsche boscli, en op Schollevaarseiland zelfs in het
hakhout. Hij leeft van visschen, kikvorschen, inuizen,
slakken, wormen, en eet zelfs jonge nestvogels. Zijne

De blauwe reiger,

kleed te kennen, behalve nog daaraan , dat hij de grootste
van alle in ons land broedende reigers is. Zijn snavel
is geel, de oogen zijn oranjekleurig, de pooten roodkleurig bruin. De ouden hebben vrij lange schouder- en
kropvederen; ook op den nek vindt men eenige zeer
smalle, lange, zwarte vederen.
De blauwe reiger bewoont het gematigde en het warme
1871.

prooi vangt hij door schielijk zijn hals uit te strekken.
In de morgenschemering of bij maanlicht ziet men den
reiger in een ondiepen waterplas staan, onbewegelijk en
stijf, zoodat men hem bij het fiauwe licht voor een
boomstronk zou houden. Maar zijn oog is starend op
het water gericht, en zoodra een visch onder zijn bereik komt, wordt hij door een dolksteek van den scher-
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pen snavel des vogels gedood, die met zijne prooi wegvliegt naar zijne wachtende jongen.
In Engeland meent het volk dat de pooten van den
reiger een bijzon deren reuk aan het water mededeelen,
en daardoor de visschen aanlokken. Daarom zijn hengelvisschers gewoon eene bereiding van de huid der pooten
van den reiger te maken, eene soort van reigerpootthee,
en daarmede het; aas te bevochtigen, meenende dat het
daardoor voor alle visschen volkomen onweerstaanbaar
wordt.
D E

WOLF.

(Vervolg van bladz. 367.)

In Syrie en Klein-Azie is de wolf tegenwoordig zeldzaam , doch dat hij daar , vooral in Palestina en in Egypte,
eens vrij talrijk is geweest, blijkt vooreerst uit vele bijbelteksten, en ten tweede uit oud-egyptische beeldwerken, waarop hij nevens den jachthond en de hyena
voorkomt.
Yolgens verscheidene goede waarnemers onderscheidt
zich de wolf vooral van den wilden of liever verwilderden hond, die hem overigens zeer na in den bloede bestaat, dat hij (de wolf) in den zomer een eenzaam leven leidt, en bij nacht alleen op roof uitgaat; maar
integendeel in den winter zich met anderen van zijne
soort vereenigt, en ook bij dag jaagt. Zeer scherp van
reuk zijnde, spoort hij zijne prooi gemakkelijk genoeg
op, maar het is geenszins door de snelheid van zijn
gang dat hij haar in zijn bezit krijgt, daar hij slechts
een middenmatig looper is; eerder door eene aanhoudende, onvermoeide vervolging, waardoor de vluchteling
eindelijk afgemat nederzinkt, en hem ten buit wordt.
Wanneer hij zelf vervolgd wordt, vlucht hij met den
neus dicht op den grond, terwijl zijn oog als vuur gloeit,
en het haar op den nek en het schoft omhoog rijst.
Zoodra hij buiten gevaar is, vermindert hij de snelheid
van zijn loop, heft den kop snuffelend in de hoogte,
en slaat met den ruigen staart, dien hij gedurende de
vlucht naar beneden getrokken en tusschen de achterpooten gehouden had, als triomfeerend om zich heen.
Als hij tot een gevecht genoodzaakt wordt, verdedigt
hij zich , en doodt meestentijds eenige honden.
De Kirgisen richten eene groote soort van valk af,
om wolven te jagen; die vogels laten zich op den wolf
nedervallen , en pikken hem de oogen uit. Overigens is
hij zeer voorzichtig en wantrouwend, zoodat hij zeer
moeielijk in vallen te vangen is; een of ander verdacht
voorwerp is genoeg om hem op zijne schreden te doen
omkeeren. De Kamtsjadalen weten hem echter op eene zeer
aardige wijze te verschalken. Zij nemen een stukje balein
dat aan beide punten scherp gemaakt is , en binden dat,
door middel van een eindje touw, als een klein hoepeltje bijeen. Daarna giet men er water op, dat er om
heen bevriest; en als er zooveel ijs gevormd is, dat de

balein daardoor zijne cirkelvormige gedaante kan behouden, snijdt men het touwtje door. Nu besmeert men
dat ijshoepeltje aan alle kanten dik met vet of talk,
en legt het ergens in het bosch neder. Zoodra de wolf
dat lekkerbeetje heeft ingeslokt, ontdooit het ijs door
de warmte binnen in zijne maag, en het scherpe baleinen
hoepeltje nu losspringende, doorboort de maagwanden,
en doet het dier dus ellendig omkomen.
De kracht van den wolf is zeer groot, vooral in de
spieren van den nek, hals en schouders: zonder moeite
draagt hij een schaap voort, en met elken beet bijt hij
een stuk vleesch in eens en volkomen af. Dikwijls vechten er twee wolven als woedend met elkander: een gevecht dat altijd met; den dood van een van beiden eindigt. Men zegt dat wolven die door geweerkogels gekwetst
zijn, door hunne kameraden verscheurd en opgegeten
worden. Hunne spijsvertering geschiedt zeer schielijk, en
verklaart den onverzadelijken honger, die des noods met
aas gestild wordt.
De wolvin werpt in het eerst van April van 3 tot 4,
volgens anderen van 5 tot 9 blinde jongen, die zij met
woede tegen den wolf verdedigt en beschermt, welke
grooten lust heeft om zijne eigene nakomelingen op te
eten. Zoodra die jongen echter kunnen zien, doet de
wolf geene pogingen daar meer toe, maar leert hen eindelijk op de jacht te gaan. Het rauwe en langaanhoudende gehuil van den wolf klinkt akelig door de eenzame streken waarin hij zich ophoudt.
Aan de zuiderhelling der Pyreneen komt eene zwarte
verscheidenheid voor, de Canis lycaon, van welken men
ten onrechte beweert dat hij veel wilder is dan de gewone wolf. Eene witte, in de Ardennen gevangene wolvin leefde zeer lang in den Jar dm des Plantes te Parijs.
Niettegenstaande zijne groote wildheid laat de wolf
zich, jong gevangen zijnde, toch temmen. Fred. Cuvier
spreekt van een getemden wolf die door geen hond in
getrouwheid aan zijnen heer overtroffen kon worden. Toen
zijn meester hem aan de menagerie in den Jar din des
Plantes ten geschenke had gegeven, en vertrokken was,
wilde hij bijna niet eten, en gewende zich eerst na langen tijd aan zijn toestand en aan zijne oppassers. Na
18 maanden keerde zijn heer van eene reis terug; de
wolf herkende hem terstond, en gaf de grootste blijdschap over het wederzien te kennen. Eene nieuwe scheiding en een op nieuw wederzien, maar nu na drie jaren,
bracht het zelfde uitwerksel bij den wolf te weeg, die
zijn oppasser dreigde te bijten, toen hij hem wilde
wegbrengen. Eindelijk, toen zijn oude meester vertrok| ken was, werd de wolf ernstig ziek, en gedroeg zich
j nu en dan zeer boosaardig omtrent lieden die hem niet
; bekend waren.
Een ander opmerkelijk voorbeeld verhaalt Blasius. Het
is te vinden in de nagelatene papieren van den pastoor
Mauksch , die als plantenkenner door de Flora carpa\ thorum van Wahlenberg beroemd geworden is. Een bur-
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ger van Kesmark had een jongen wolf getemd, die hem arctos; zoo verschilt de siberische veelvraat, Gulo boreoveral als een hond naliep; niet slechts door huis, maar alis, van den amerikaanschen, Gulo luscus, enz. Het
ook op de wan deling en op kleine voetreisjes in den zelfde schijnt ook het geval met de wolven te zijn. De
omtrek der stad; en nooit iemand het minste leed noord-amerikaansche wolf is vooral door Dr. Richardson
gedaan had, gedurende de drie jaren die hij in het aan de natuurkundigen bekend geworden, en is door
huis zijns meesters doorbracht. Toen scheen het echter hem Canis occidentalis geheeten. Pallas beweert echalsof zijn wilde aard boven kwam. Eens deed zijn heer ter dat die noord-amerikaansche wolf niets anders als
eene wandeling, met zijn wolf, op de Liptauerheide. de europeesche is, die op ijsschotsen uit de rivieren van
Daar zag het dier voor het eerst van zijn leven de Siberie, welke in de Poolzee uitloopen, door stormwinblauwe Tatrabergen. Hij bleef stokstijf staan, en kon den naar de Koerilen gedreven, en vandaar in Amerika
zijn oog er niet afwenden. Toen riep zijn meester hem, gekomen is. Tegen te spreken, is dit gevoelen zekerlijk
en, ofschoon met we^rzin, toch kwam de wolf bij hem. niet: immers wij weten welk een grooten invloed het
Doch na eenigen tijd bleef het dier weer staan, van ver- klimaat, het voedsel, de levenswijs enz. op de langzame
langen huilende. Nu hielp geen roepen nochfluiten meer : verandering van sommige diersoorten hebben. Maar aan
na een langen innerlijken strijd tusschen de gehoorzaam- den anderen kant bestaat er ook niet de minste grond
heid waaraan hij drie jaren lang gewoon was, en de om te gelooven dat Amerika geene oorspronkelijke eigene
macht van de nauwelijks ontwaakte natuurdrift, zegepraalde wolven zou hebben, even zoo goed als jagoears en lama's,
eindelijk de laatste: de wolf nam een kort besluit, trok of cavia's en racoons.
De gewone noord-amerikaansche wolf onderscheidt zich
den staart tusschen de achterpooten, stak den neus naar
den grond, en liep zoo hard hij kon naar de bergen. in sommige opzichten van den europeeschen. Hij heeft
niet dat beenige, hoekige voorkomen; de lange, spitse
Men heeft hem nooit weder gezien.
Men heeft voorbeelden van wolven die in gevangen hoektanden; de staande ooren; lange beenen; kleine voestaat zich met honden gepaard hebben, waarvan afstam- ten , en dunne lendestreek van onzen europeeschen wolf.
melingen geboren geworden zijn, welke gewoonlijk meer Zijn kop is ook ronder; zijn voorhoofd meer gewelfd; de
op den wolf dan op den hond geleken. Langen tijd zijn snuit stomper; het geheele lichaam meer gedrongen, en
er in eene menagerie te Londen (in die van Wombwhell) de staart ruiger. Richardson heeft in zijne noord-amerikaansche Fauna eene menigte verscheidenheden beschreeen paar dergelijke bastaarden te zien geweest.
Behalve de straks gemelde wijzen van wolven te van- ven, witten, grijzen, bonten en zwarten. De laatsten worden
gen der Kirgisen en Kamtsjadalen, vangt of doodt men veel aan den Missouri gevonden; de grijzen zijn door
in Polen, Rusland enz. den wolf meestal of door een Say als eene bijzondere soort, onder den naam van Canis
aas ergens aan een boom te binden, en hem uit eene nubilus, beschreven. Geen van alien is echter voor den
schiethut dood te schieten; of door stukken vleesch met mensch zoo gevaarlijk als de europeesche wolf. Lyon verpoeder van braaknoot, Nnx vomica, bestrooid, die hem haalt dat op het schiereiland Melville zoowel de Eskizonder fout doen sterven; of eindelijk, door hem in zoo- mo's als de Engelschen ongewapend door de troepen
genoemde wolfskuilen te doen springen. Zulk een wolfs- wolven heengingen, welke dieren voorgenomen schenen
kuil is niets anders als eene vrij diepe groeve met lood- te hebben om ten minste de menschen niet aan te valrechte wanden, diep genoeg om te beletten dat de wolf len, zelfs al hadden zij de overmacht. Zij jaagden in
er weder uitklimme. Op den bodem staat een scherp troepen, en waren, als de honger hen dreef, buigesnedene paal, en de opening wordt met takken, bla- tengewoon stoutmoedig. Zij roofden de honden naast de
deren, sneeuw enz. bedekt. Een lam of een ander dier Eskimo's weg, en stalen zelfs de provision van de biwordt als lokaas in dien kuil bevestigd, en de uitge- vouakkeerende reizigers. Richardson verhaalt dat een
gravene aarde als een wal rondom opgeworpen, zoodat rondom Cumberlandhouse stroopende wolf, 's daags door
de wolf genoodzaakt is daarover heen te springen, daar- een geweerkogel getroffen werd, en toch 's avonds, ofdoor met zijne geheele zwaarte op de bedekking valt, schoon bloedend, terugkeerde, en een hond wegroofde,
uit het midden van wel vijftig anderen, die wel huilden,
en dus te zekerder in de verraderlijke diepte verzinkt.
Gelijk de hond is ook de wolf aan de vreeselijke ziekte maar toch hun kameraad niet durfden verdedigen. Bij
onderworpen, die men gewoon is de hondsdolheid te noe- die stoutmoedigheid legt de amerikaansche wolf tevens
men : eene ziekte die, niettegenstaande hare algemeene eene groote mate van overleg aan den dag. Wanneer
bekendheid, nog geenszins volkomen helder is, wat hare eene jagende bende een eland of een wapiti opgestooten
heeft, breidt zij zich uit tot een grooten halven kring,
oorzaken betreft.
Het is voorzeker aan onze lezers bekend dat de meeste welks opene zijde naar een afgrond heengekeerd is. In
dieren van Amerika, die geslachtgenooten in de Oude het eerst sluipen de wolven voorzichtig naar hunne prooi,
wereld hebben, gewoonlijk min of meer daarvan verschil- en vernauwen langzaam den kring, maar zoodra zij er
len. Zoo is de amerikaansche beer, Ursus americanus ,in geslaagd zijn om hun slachtoiFer z06 te omsingelen,
niet volkomen gelijk aan onzen bruinen beer, Ursus dat de vlucht slechts naar eene zijde mogelijk is, schie-
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ten zij onder een afschuwelijk gehuil alien te gelijk voor- ! schijn oordeelt, dikwijls zeer verkeerde voorstellingen.
uit, en drijven het dier naar den afgrond. Door schrik j Men meent in de golven watermassa's te zien, die over
en vrees verbijsterd. vlucht het zoo hard het kan, en j de algemeene watervlakte heen rollen, zoodat daardoor
stort zich meestal in den afgrond te pletteren, waar j het water van de eene plaats naar de andere voortwanhet door de voorzichtig naar beneden klimmende wolven delt. In waarheid is de golf niets als eene beweging,
verscheurd en opgegeten wordt. Franklin vond dikwijls een rijzen waarop een dalen volgt, en hetwelk van plaats
overblijfselen van zulk een maaltijd, aan den voet van tot plaats voortgaat. Werpt men kleine drijvende lichahooge klippen; en Richardson, die eens op een avond men , b. v. haksel van stroo, op het water, en laat
aan den rand van eene hooge rots zittende, zijne ge- men het water vloeien, dan worden zij mede voortgedachten verre weg liet zweven, werd niet weinig ver- sleept. Geeft men slechts eene schommelende beweging
schrikt op het zien van zulk een halven, uit negen witte aan het water, dan danst het haksel wel op en neer,
wolven bestaanden kring, maar die toch ruimte voor maar het blijft waar het was, terwijl toch de golven
hem maakten, en hem toestonden naar zijne legerplaats elkander over de oppervlakte schijnen te volgen. Zuigt
terug te keeren. In die hoognoordelijke landen, waar men het water in een vat door eene pijp op, en laat
ijsberen, Ursus maritimus , ijsvossen , Canis lag opus,
men het daarop plotseling vallen of werpt men een anen wolven onbeperkt heerschen, was kapitein Franklin der lichaam in het water, dan wordt het evenwicht gemet zijne tochtgenooten niet zelden genoodzaakt om met stoord. Het opgerezene water valt weder, en daalt door
wolven die van honger en uitputting bijna niet meer den val zelfs beneden het waterpas; het gedaalde water
konden loopen, te vechten, om het een of ander dood stijgt door de drukking der omringende massa weder
dier. Bijna v66v de voeten van de slapenden groeven de opwaarts, zoodat het boven het waterpas rijst. Het zoo
wolven een gelukkig geschotenen eland op, die tot voed- gedaalde water gaat weer naar boven, het zoo gerezene
sel voor den volgenden dag bestemd, en uit voorzichtig- weer naar beneden: in een woord, er ontstaan eene
heid in den grond begraven geworden was. Eens zagen menigte schommelingen op en neer. Dezen kunnen echde jagers die juist een eland geschoten hadden, bij de ter niet geschieden zonder dat elke opzwelling op zekere
schrille stralen van het noorderlicht acht wolven in hunne plaats rondom eene daling, en zonder dat elke daling
nabijheid, die waarschijnlijk hun deel van den buit ver- rondom eene opzwelling veroorzaakt. Zoo ontstaat er
wachtten. Op andere tijden waren intusschen die zelfde eene kringvormige zwelling, een golfberg; of eene
roofdieren hunne helpers, en verschaften hun menigmaal kringvormige inzinking, een go If dal. Berg en dal wiseen goeden maaltijd, want waar de reizigers een troep selen in dien ring menigvuldig af. Die eerste golfring
wolven en kraaien bespeurden, ontdekten zij gewoonlijk verwekt noodzakelijk een tweeden, die hem omringt, en
ook een stuk wild waarvan zij zich meester maakten, deze wederom een volgenden. Maar tevens wordt de eerten minste als het nog in eetbaren toestand was.
ste ring wijder. Wijl namelijk van de waterdeeltjes die
Tot de amerikaansche soorten dezer groep rekent men hem vormen, de binnensten eerder opgeheven worden
ook, doch misschien ten onrechte, de prairiewolf, Canis dan de buitensten, vallen zij ook eerder weder naar belatrans Say, die de vlakten aan den Missouri en de neden dan de laatsten. Doch in de zelfde mate als het
Columbia bewoont, en door den vorm van den kop en vallen naar binnen, moet ook het oprijzen naar buiten
van den neus, alsmede door de plaatsing zijner oogen , zich voortplanten. Zoo rijzen dus de deeltjes die zich
eene groote gelijkheid met den noordschen herdershond v(5(5r den ring bevinden, terwijl die er binnen zijn dalen.
heeft. De prairiehond is aschgrauw van kleur, en klei- De ring schijnt derhalve naar buiten zich uit te zetten
ner dan de gewone wolf, ook loopt hij veel sneller, en of te verwijden, terwijl toch het water slechts op en
onderscheidt zich bovendien van dezen door het bouwen neer schommelt. Het water, hetwelk aan de binnenzijde
van aarden hutten op de vlakte. Honderden van die holle van den ring valt, veroorzaakt niet slechts naar buiten eene
aardhoopen liggen er soms bij elkander, die door groote, voortdurende oprijzing, maar doet zulks ook naar bingezellig levende troepen van prairiewolven worden be- nen, zoodat er zich binnen den eersten golfring weldra
woond.
een tweede vormt, welke, daar hij zich niet naar binnen kan uitbreiden, maar daar in den punt samenloopt,
ook naar buiten moeten voortschrijden. Zoo verwekt
DE
GOLVEN.
elke golfring anderen naar buiten en naar binnen, die
van
binnen naar buiten voortgaan. Elke golf wordt, hoe
Zelden is de oppervlakte der zee zoo ver het oog reikt
volkomen effen en spiegelglad. Bijna altijd is zij als ge- verder zij voortgaat, langzamerhand vlakker en breeder,
kruld door kleine oneffenheden; bijna altijd ook rijst en en verdwijnt op die wijze ten laatste geheel en al. Werpt
daalt zij in groote, hetzij vlakke of ronde, hetzij steile men een steen in het water, dan kan men weldra 50
en als afgebrokene hoogten en laagten, die bestendig zulke ringgolven tellen , die elkander volgen , en zoo vervan plaats veranderen, de golven. Over het wezen der loopen dat eindelijk daar, waar de steen nederviel en
golven maakt men zich, wanneer men slechts naar den de golfvorming begon, het water het eerst weder tot
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rust komt. Verwekt men op twee plaatsen, dicht hij elkAls de golven van alle kanten door elkander woelen,
ander, b. v. door steenen in het water te werpen, wordt er steeds eene groote hoeveelheid lucht door het
twee golfringen, dan doorkruisen dezen zich. Daarbij water opgevangen en mede in de golfbeweging betrokwordt op elke kruisingsplaats elke golfberg tweemaal zoo ken. Hoe schielijk deze zich ook, ten gevolge harer
hoog en elk golfdal tweemaal zoo diep als zij anders lichtheid, in de gedaante van blazen of bellen uit het
zouden zijn. Worden er op vele plaatsen zulke golfringen
water tracht te verwijderen, ziet men toch die telkens
verwekt, dan doorkruisen zij elkander in hun uitbreiden weer op nieuw ontstaande luchtblazen als een wit
z6o dikwijls, dat men nauwelijks nog de regelmatige schuim op de vlakten, maar voora op de kruinen der
bogen der ringen kan herkennen , terwijl het geheel een golven.
bont gewoel van golf bergen en golfdalen schijnt te zijn.
De eigenlijke golfringen zijn oneindig breeder dan
De zwaarte, waarmede de lucht op het water drukt, hoog. De wild door elkander woelendo golven eener onis steeds overal zeer ongelijk. Daardoor wordt ook het stuimige zee laten de breedte der afzondcilijke golfringen
evenwicht, het waterpas, van den waterspiegel voortdu- even weinig erkennen, als de wijze waarop zij onderling
rend nu hier en dan daar verbroken. Een gevolg daar- samenhangen. Zij zijn eigenlijk niets anders als de elkvan is dat er van elke plaats waar eene verandering ander doorkruisende en door de kruising verdubbelde
van de luchtdrukking geschiedt, een golfring uitgaat. kammen en kruinen der golven.
Bovendien verplaatst elke windvlaag het water, en doet
Men schat de hoogte der golven gewoonlijk veel te
het schommelen, gelijk een steen die er in geworpen groot; een onderscheid van 3 meter, van de kruin des
wordt, mits dat de gevolgen veel uitgestrekter zijn dan golf bergs tot het diepst van het golfdal, is reeds zeer
bij zulk eene proef in het klein. Op vele plaatsen ont- veel, en komt slechts bij stormwinden voor. Intusschen
staan er dus elk oogenblik golfringen , en die ringen stapelen de watermassa's zich soms bij hevigen storm
doorkruisen elkander in alle richtingen. Zoo verkrijgt de zoo hoog op, dat zij heuvels vormen van 10 meter hoog.
oppervlakte der zee dat voorkomen hetwelk zij gewoon- In elk geval is het echter eene zeer overdrevene uitlijk heeft: een eindeloos gewoel van waterbergen, welke drukking, ontstaan door het ongewone en gevaarlijke
bestendig door elkander heen schijnen te storten, en
van het verschijnsel, te spreken van golven zoo hoog
tusschen welken eveneens bestendig waterdalen gezien als huizen, of bergen, of torens.
worden. Menigmaal is eene golf slechts een klein gedeelte
De golfbeweging is slechts eene zeer oppervlakkige
van een golfring, zoodat men volstrekt niet meer zien beweging: duikers vreezen niet om zelfs bij hevigen
kan tot welken ring zij behoort. Niet zelden echter rol- storm op den bodem der zee te werken, wijl zij daar
len de golven ook in den vorm van lange dammen ach- geen hinder hebben van het oproer aan de oppervlakte.
ter elkander voort, en men erkent dan in zulke water- Desniettemin is de beweging der golven aan de opperbergen gedeelten van ontzaglijk groote kringen.
vlakte des te grooter en des te scliielijker hoe dieper
De winden zijn stroomen in de lucht. Wanneer zij het water is. Vooral uit de snelheid waarmede de golover de wateren heenstrijken ontstaat er eene wrijving ven voortgaan, kan men tot de diepte van het water
die aan den eenen kant de beweging der lucht, waar besluiten, en naar waarnemingen, uit dit oogpunt gezij het water aanraakt, eenigszins vermindert, en aan daan , heeft men de gemiddelde diepte der zee trachten
den anderen kant de oppervlakkige watermassa's mede te berekenen.
voortsleurt. Waait de wind in de richting waarin de
Hoe ondieper het water is, des te meer wordt, vooral
golven voortgaan, dan stuwt hij de watermassa van de
ioor de wrijving op den grond, die soort van golven
golf helling, welke hij onmiddellijk beroert, voor zich verwekt, welke over elkander heen storten. Het woelen
uit, terwijl het water van de andere helling, hetwelk van zulke golven op vlakke stranden of banken en ondoor den golfberg als 't ware voor den wind beschut diepten noemt men branding. Vooral waar een uit
is, niet sneller voortgestuwd wordt. Daardoor worden het water stekend voorwerp, eene kust of eene rots, den
dus de golf bergen aan de voorzijde steiler dan aan de voortgang der golven plotseling afbreekt, daar ontstaan
achterzijde: de kruin hangt voorover en bij sterken wind de sterkste brandingen. Daar stapelt het water zich somzelfs zooveel, dat het water van de kruin bestendig tijds op, schuimend en bruischend, tot hoogten van meer
over de voorste helling heenstort. De wrijving van den dan 30 meter. Zoo aan de kust van Helgoland, waar
wind op de tallooze oneffenheden, welke door den golf- eene baak de schepen waarschuwend terug wijst; zoo
slag aan de oppervlakte der wateren ontstaan, vermenig- op de klip Eddystone, IV2 mijl van de kust van het
vuldigd door de overal terug stuitende en overal op engelsche graafschap Devonshire verwijderd, waarop een
nieuw tegen aan stootende windvlagen, veroorzaakt eene vuurtoren staat van 26 meter hoog, en toch slaan de
oneindige menigte kleine golven op de hellingen der schuimende golven daar soms over heen.
groote golven. Daardoor ontstaan die eigenaardige krullende golven, zoo wel in de wateren der zee als in de
stille wateren van het meer.
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perst is, langs den zelfden weg dien zij binnen gekomen is, naar den mond en neus terug. Dit geschiedt
(Vervolg van bladz. 372).
overigens ook bij het snuiten, maar de verkoudheid heeft
het slijmvlies verdikt, en de met geweld ingeperste lucht
Nog duidelijker wordt deze wet te bespeuren als men vindt den gewonen weg versperd, en wordt door de
zicb in verdunde lucht bevindt, daar het verschil tus- trommelholte eerst langzamerhand terug gedreven, als
schen deze middenstof en de dierlijke organen nog groo- de vinger niet medehelpt.
De zelfde gewaarwording en een dergelijk gevoel, maar
ter is. De ondervinding heeft dit geleerd aan mannen
langs
tegenovergestelden weg, krijgt een mensch die tot
als Gay-Lussac en De Saussure, op den top van den
een
groote
diepte onder water duikt. In dat geval drukt
Monc-Blanc en in den luchtballon in de hoogere luchtlagen. Pistoolschoten klinken daar als het klappen van een hooge kolom water op de lucht die in den gehooreen kinderzweepje, ja zelfs de spraak werd eindelijk, gang bevat is, en die drukking is bij 16 meter diepte
toen zij op het hoogste punt van hun tocht waren, zoo reeds zoo groot alsof er twee atmosferen van buiten op
onverstaanbaar dat de beide luchtschippers slechts door het trommelvlies drukten, terwijl de lucht in de tromgebaren en teekens met elkander konden spreken. Maar melholte en in de longen van den duiker de dichtheid
ook reeds op minder groote hoogten kan men de werking van heeft van de gewone buitenlucht. Met elken meter die
deze wet gewaar worden.Yolgens vele proeven kan men aan- de duiker lager daalt, neemt het gewicht van het water
nemen dat de stem van een man ongeveer 260 meter op de in de longen bevatte lucht toe, en drukt haar
ver gehoord kan worden, doch daartoe moet men niet samen, maar niet in de zelfde mate als in de trommelop de bergen zijn, want de stem der gidsen op berg- holte, als namelijk de buis van Eustachius verstopt is.
Met elken luchtbel die gedurende het duiken uit de lontochtjes is zelfs op korten afstand onhoorbaar.
Hoe nuttig het trommelvlies voor den mensch is, blijkt gen ontwijkt, wordt de verhouding ongunstiger, en langons bij zulke menschen bij wie, ten gevolge van een zamerhand wordt de drukking pijnlijk ; men bespeurt
oorziekte enz. dat vlies vernield is. Wel kunnen zij nog zekere mate van verdooving die den ongeoefende noodhooren, maar veel slechter, en slechts sterkere klank- zaakt spoedig weer naar de oppervlakte van het water
golven in een groote nabijheid, die krachtig genoeg zijn te stijgen.
Dat verschil in luchtdrukking buiten en binnen de
om het groote verschil tusschen de lucht en het doolhofwater te overwinnen. Die zwarigheid vervalt echter trommelholte is soms zoo groot dat het trommelvlies
grootendeels als zulke individuen beproeven om onder berst. Als de drukking aan de eene zijde van dat vlies
water te hooren , en het gesuis van het trommelvlies wordt plotseling en belangrijk toeneemt, kan het daaraan geen
reeds minder te bespeuren als zulke menschen zich in weerstand bieden, en vandaar vindt men soms een gegecomprimeerde lucht bevinden, wijl met elken graad scheurd trommelvlies bij artilleristen. In 't algemeen echvan grootere dichtheid der lucht, het verschil in elasti- ter moet men zich verwonderen dat zulks niet meer voorkomt, bij de vele artilleriesalvo's die dagelijks op aarde
citeit met het doolhofwater geringer wordt.
De buis van Eustachius vormt, zooals wij boven reeds en op zee gedaan worden. Waarschijnlijk houden de liezeiden, een verbindingskanaal tusschen de oorholte en de den die kanonnen afvuren instinktmatig hun oor zoodakeelholte. Deze buis dient om de buitenlucht toegang te nig dat de geluidsgolf er niet loodrecht tegen aan stuit,
verschaffen tot de trommelholte, om zoodoende de lucht- want zoowel als die houding van het hoofd, waarbij de
drukking aan beide zijden van het trommelvlies gelijk te geluidsgolf loodrecht tegen het trommelvlies stuit, de
maken, zoodra zij door de eene of andere oorzaak aan voordeeligste is om goed te hooren, is zij ook de
een van beide zijden veranderd is. Dat zulks niet zoo gevaarlijkste voor het trommelvlies. Maar slimmer is het
heel zelden noodig is, heeft elkeen bij ondervinding als voor hem die een oorvijg ontvangt, want dit is een gehij, door een verkoudheid gedwongen, genoodzaakt was beurtenis die veelal in de hoogste mate onverwacht is.
met eenig geweld zijn neus te snuiten. Niet zelden ge- Yan een voorbereiding om hem te ontvangen , kan dus
beurt het dan dat men een doof worden van een of van geen spraak zijn, en als een oorvijg ongelukkig treft,
beide ooren bespeurt, of ten minste dat men veel slech- gaat het met het trommelvlies zooals het met een boomblad
ter hoort dan anders. Meestal hoort men eenigen tijd gaat, dat een jongen op zijn holle hand legt en er met
later van zelf weer even goed als vroeger, soms even- de andere op slaat, zoodat het een klap geeft: er komt
wel blijft het gevoel van verdooving eenigen tijd bestaan, namelijk een gat in.
HET GEHOOR VAN DIEREN EN

MENSCHEN-

en dan maakt men eene drukkende beweging met den
vinger in het oor, en dat heeft weldra het gewenschte
gevolg. Men zegt dan dat men het oor weer open maakt,
maar inderdaad drukt men de in den gehoorgang bevatte
lucht samen, en dringt op deze wijze van buiten af de
lucht die door het neussnuiten in de trommelholte ge-

Het uitwendige oor is als 't ware het tooneel waarop
de menschelijke hartstochten spelen. De toorn geeft er
een klap op , de ijdelheid boort er gaten in, en de wreedheid snijdt het af. De hondeliefhebber die zijn hond
beklaagt als hij gedwongen wordt hem een muilband aan
te doen, snijdt hem zonder beraad de ooren af als de
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kelijk eene groote hoeveelheid water in den wijden keelzak opgenomen; opstijgende opent de pelekaan den snavel
even, en laat het water er uit loopen, bewaart echter
den visch in zijne gevangenis , en verslindt hem zonder
te kauwen in de vlucht, en niet op het land, zooals
men voorheen meende. Zijn eetlust is buitengewoon
groot, en daar hij bij elke reis naar beneden slechts
een enkelen visch kan bekomen , blijkt het, dat hij geruimen tijd werkzaam moet zijn om verzadigd te worden.
Doch niettegenstaande dat zal een troep van verschei(Wordt vervolgd.)
dene honderden pelekanen toch dagelijks verscheidene
centenaars visch verslinden. In de gevangenschap verDE
PELEKAAN.
smaadt hij kleine geplukt e vogels en kleine zoogdieren
Onder de 10 of 11 soorten waaruit het geslacht niet, en bewijst den persoon die hem geregeld voedsel
pelekaan bestaat,is de gewone pelekaan, Pelecanus geeft, dankbaarheid en vriendschap.
onocrotcilus , zekerlijk de bekendste, wijl hij voornamelijk De pelekaan nestelt op hoogten , en zelfs op cle onhet zuidoosten van Europa bewoont, en reeds vroeg de derste takken van groote boomen; hij draagt stukken
aandacht der klassieke volken tot zich getrokken heeft. hout, riet, en bladeren van waterplanten bijeen, en
Hij schijnt zich ook over
schikt die stoffen tot een
een groot gedeelte van
kunsteloos, maar groot
Azie en Afrika te verspreinest, dat 2 tot 3 vrij kleiden , want aan het meer
ne , witte, met eene bijzonAral is hij even gewoon
dere dikke kalkkorst beals aan de Kaap de Goede
dekte eieren bevat. GeduHoop, en door v. Siebold
rende het voederen der
is hij in Japan gezien.
jongen steunen de ouden
In de Donau-provincien is
den snavel tegen de borst,
hij zeer gemeen. In Honom des te gemakkelijker
garije en de landen rondde half verteerde visschen
om de Middellandsche zee
uit te kunnen braken ; eene
verschijnt de pelekaan als
handelwijze die tot de
trekvogel in April, en
oude fabel dat de pelevertrekt in September naar
kaan zich de borst zou opende warm ere streken van
rijten om de jongen met het
Azie en Afrika, in zwermen
eigene bloed te voederen,
van verscheidene honderaanleiding heeft gegeven.
den. Hij vliegt zeer snel, en
Yolwassene mannetjes zijn
klimt zonder merkbare inspanning zeer hoog in de lucht; zonder den 40 centimeter langen snavel ruim 1 mezeer voordeelig zijn hem daartoe de groote luchtmaga- ter lang, en hebben eene vlucht van 3 meter; in het
zijnon die zich tusschen zijne borstspieren en de huid bruiloftskleed zijn zij, de zwarte slagpennen uitgezonbevinden, en tevens de bijzonder lichte, cellige beende- derd, wit, met op den rug en borst een roozeroode
ren. Om visch, zijn gewoon voedsel, te vangen, stijgt tint; de wijfjes zijn steeds kleiner, en de jongen zijn
hij veelal opwaarts, zweeft dan langzaam rond, maar aschgrauw van kleur. Het is een zeer schoon gezicht,
stort als een pijl of liever als een vallend gewicht in in den tuin van Natura Artis Magistra te Amsterdam
het water neder, zoodra hij eene school zorgeloos zwem- de pelekanen te zien, hoe zij de visschen in den groomende visschen ontdekt. De kop en de lang uitgestrekte ten snavel met den ruimen gelen keelzak als in een
hals doorbreken het eerst de watervlakte, en weldra schepnet uit het water opvangen. Ook is de pelekaan
verdwijnt het zware lichaam tusschen het hoog opspat- voor temmen vatbaar; keizer Maximiliaan had zulk een
tende schuim. Door zijne eigene soortelijke lichtheid op- vogel die hem zelfs in het leger volgde, voor de troegeheven, komt de pelekaan een oogenblik later weder pen uitvloog, en 80 jaar oud geworden zou zijn. Ook
boven, en rijst weldra weder in de lucht op, maar met de Arabieren maken den pelekaan tam, en eten, ongeeen visch in den grooten vleezigen zak onder aan zijnen acht de heiligheid van dien vogel, zijn smakelijk
snavel. Doch te gelijk met den visch wordt er noodza- vleesch.

mode dat vordert. Het schijnt wel alsof men meent dat
het uitwendige oor iets overtolligs is. 't Is waar, de
ondervinding leert dat de vogels zonder uitwendig oor
zeer goed kunnen hooren; en dat ook menschen wie de
ooren afgesneden zijn, daarom nog niet doof worden.
Ook heeft men de holten en groeven van het oor met
een deegachtige stof dicht en gelijk gemaakt, en daardoor bevonden dat defijnheid van gehoor op die wijze
zeer gering afneemt,
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LEEUWIN-

Een leeuwin met jongen.

Wij hebben vroeger reeds een uitvoerig opstel over
den leeuw in Kennis en Kunst geplaatst, en zullen
dus hier niet behoeven te herhalen wat wij toen gezegd
hebben. Ook is het geen leeuw maar een leeuwin met
jongen, die wij op bovenstaande plaat zien afgebeeld.
De leeuwin is veel kleiner dan de leeuw, en mist de
prachtige manen die zulk een groot sieraad van den
laatsten zijn. Zij is driftiger en wreeder dan de leeuw,

1S71.

vooral als zij jongen heeft. Veelal zijn er van twee tot
vier jongen in een leger. Het zijn zeer aardige dieren ,
die flauw gestreept zijn ; later verdwijnen die strepen
evenwel. Eerst in het derde jaar krijgen de jongen manen.
De voorstanders van de leer van Darwin zien in die
strepen van de jonge leeuwen een bewijs dat de leeuw
en de gestreepte tijger beiden afkomstig zijn van een
gemeenschappelijken gestreepten voorvader.
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(Vervolg van biz. 384).

Door zulke proeven blijkt het dat de verklaring van
die holten, groeven en lijsten van het oor, die men daarvan voorheen gaf, niet de ware is. Boerhave, onder anderen , meende dat die oneffenheden van het oor dienden
om de geluidsgolven van het eene punt naar het andere
te werpen, zooals de ballen op een biljart, en dat zij
zoo ten slotte in den gehoorgang verzameld werden.
Zelfs zijn er geweest die de oorlel beschouwden als een
werktuig gelijk aan den demper van een piano , dienende om zekere trillingen van de gehoorbeentjes te stuiten
en af te leiden. De dagelijksche ondervinding leert
echter dat het kraakbeen van het uitwendige oor geschikt is om geluidsgolven op te vangen en voort te leiden ,
en dat de oneffenheden daarvan veroorzaken dat er
zich in elke richting oppervlakten bevinden, die loodrecht staan tegenover de geluidsgolven, en zich alzoo in
clen gunstigsten stand bevinden om die golven op te vangen.
Gelijk een met vele facetten geslepen glas vele lichtstralen opvangt, en meer effekt maakt dan een eenvoudige gladde oppervlakte, eveneens werkt ook het veelvuldig geplooide en oneffene uitwendige oor ten opzichte
van de geluidsgolven. En dit is voor den mensch van
des te meer belang, daar de bewegelijkheid van zijn oor
zeer beperkt is. Het paard kan zijn ooren spitsen, zoo
men zegt, dat is keeren en wenden naar alle kanten,
en heeft dan ook 17 paar spieren die dat uitvoeren , maar
het paard kan zijn kop niet zoo vrij bewegen als de
mensch zijn hoofd. De mensch heeft ook wel spieren ,
waarmede hij zijn oor kan bewegen, maar hij oefent haar
niet, en zoo komt het dat slechts sommige lieden hun
ooren een weinig kunnen bewegen. Maar dat gebrek
komen wij te hulp door de beweging van het hoofd:
zie iemand die onbespied meent te zijn en den luistervink speelt: hij houdt den mond half geopend, en wendt
zijn hoofd zoo dat zijn oor naar de plaats gericht is,
vanwaar de klanken komen.
Wij maken dus gebruik van de bewegelijkheid van
ons hoofd om loodrecht geluidsgolven op te vangen.
Doch het is niet de begeerte om zoo goed mogelijk te
hooren, die ons tot die bewegingen noopt, als wel het
streven om de richting te leeren kennen waarin een geluidsgolf tot ons komt. Het zij nieuwsgierigheid of vrees
of een andere hartstocht, bijna altijd trachten wij te
weten van waar een geluid komt. Ook het paard doet
dat, en wij zien het verschrikt uit den weg springen
als een voorwerp plotseling op een plaats verschijnt,
waar het, naar het geluid dat het maakt, niet door het
dier verwacht werd.
De oorzaak van die onzekerheid is gemakkelijk na te
gaan als wij bedenken dat elk geluid, elke toon, elk

geruisch, elke klankgolf in de lucht zich gelijkmatig
in alle richtingen verspreidt, en door elk voorwerp dat
in den kring van die beweging is opgevangen en gedeeltelijk terug geworpen of gereflecteerd wordt. De gevolgen daarvan zijn naar de omstandigheden verschillend;
als namelijk de gedaante en de afstand van het terugkaatsende voorwerp in bepaalde verhouding staat tot den
klank, hooren wij een echo; zijn die verhoudingen onregelmatig, dan hooren wij een verwarden weerklank.
Meestal zelfs ontstaat er niet eens een weerklank,
maar toch heeft elke gereflecteerde geluidsgolf hare eigene
richting, en als zeker getal golven te gelijker tijd, zij
het ook met verschillende kracht, ons gehoor treffen ,
moet ons oordeel over de richting van de oorpronkelijke
golf zeer onzeker worden. Slechts door opmerkzaamheid,
oefening en bekendheid met de plaatselijke toestanden
gelukt het ons in die omstandigheden eenige zekerheid
te verkrijgen omtrent de richting van het geluid. Eenig
en alleen uit de richting naar welke wij het uitwendige
oor wenden, of wel ook het oor waarmede wij het best
hooren, om den klank op te zoeken, besluiten wij waar
de plaats is, waar het geruisch is ontstaan.
De vogel in de lucht kan dit hulpmiddel missen; op
welke hoogte in de lucht de arend mag zweven, onafgebroken en regelmatig bereikt de geluidsgolf zijn oor,
geen vreemd voorwerp verandert de richting of wijzigt
de beweging, en met onbedriegelijke zekerheid zal de
kracht der gewaarwording zijn oordeel vestigen op den
oorsprong van het geluid dat tot hem doordringt. Daarom kan hij ook het uitwendig bewegelijke oor, den opvanger van het geluid, ontberen.
Uit al het boven gezegde volgt dat de mensch die een
fijn gehoor heeft, beter in staat is de verschillende geluidsgolven die zijn oor treffen te onderscheiden, dan
iemand met een zwak gehoor, omdat de eerste langer
kan oordeelen over een van verre komend geluid, terwijl
den laatste slechts een kortere afstand en minder tijd ten
dienste staan. Onder gewone omstandigheden, op bekende
plaatsen, en bij dag, als het oog ons oordeel over den
klank kan controleeren, merken wij dat verschil in het
hooren zoo niet. Doch anders is het bij nacht, en in
streken die ons vreemd zijn, en die eene herhaalde reflectie van het geluid begunstigen. Dat is bij voorbeeld
het geval bij nacht in een bosch, en wie zulks bij ondervinding heeft, zal Von Humboldt gaarne gelooven als
hij zegt dat de bij dag in de bosschen van Amerika
zwijgende dieren den nacht met duizende verwarde tonen
vervullen.
De stem van een mensch klinkt geheel anders als hij
van het dak van een huis, dan als hij uit een kelder tot ons komt. En als wij den spreker niet zien, bedriegen wij ons veelal zeer; niet ons oor bedriegt ons,
want dat geeft getrouw de indrukken weder die het ontvangt, maar ons oordeel wordt valsch. Daarom laten wij
ons ook zoo gemakkelijk door een buikspreker bedriegen.

HET GEHOOR YAN MENSCHEN EN DIEREN.

Zijn geheele kunst bestaat in niets anders als door zijn
stand en gebaren ons oog, de getrouwe helper van ons
gehoor, in de war te brengen, en een valsche richting
te geven. Het overige doet een gepaste bijmenging van
vreemde of ongewone klanken, en eene snelle afwisseling
in de duidelijkheid van de stem. Want het is eene anatomisehe onmogelijkheid dat de stem op eene andere
plaats gevormd kan worden als in de keel- en mondholten: niemand kan in zijn buik een woord vormen. De
bovengenoemde kunstgrepen van den buikspreker zijn
voldoende om ons te bewijzen hoe gemakkelijk wij ons
bedriegen ten opzichte van de plaats vanwaar het geluid
komt; en hoe onvoldoende ons uitwendig oor in dezen
is; en toch is het 't voornaamste middel dat ons gegeven is om de zwarigheden die de wetten der reflectie
medebrengen, eenigermate te overwinnen.

SCHEUCHZER'S GETUIGE VAN DEN ZONDVLOED-

De zoogenoemde fossile mensch van Scheuehzer is een voorwerp dat in den tijd toen het voor het
eerst bekend werd, een groot opzien in de geleerde
wereld gebaard heeft, even groot misschien als tegenwoordig de vergetelheid, waarin het sedert is geraakt.
Zijne geschiedenis is kortelijk de volgende. In het jaar
1726 vermeldde Johann Jacob Scheuchzer, geneesheer
en hoogleeraar in de wis- en natuurkunde* te Zurich,
dat hij in het bezit gekomen was van een steen uit de
groeven van Oeningen, die een anthropoliet bevatte, dat is, een versteende mensch, of ten minste een
groot gedeelte van het geraamte van een mensch in
versteenden toestand. Scheuchzer noemde zijne vondst,
een mensch, getuige van den zondvloed,
Homo clihwii testis.
Het duurde evenwel niet lang of men begon te twijfelen aan de waarheid van die bewering van Scheuchzer. Daar nu de groeven van Oeningen vele vischversteeningen bevatten, en omdat zij, in zoetwatervormingen
uitgehouwen zijnde, natuurlijk zoetwatervisschen opleveren,
kwam Gessner tot het besluit dat de gewaande anthropoliet niets anders.was als een versteende visch. En om
de grootte van de deelen die in den steen zichtbaar
waren in verband te brengen met een nog levenden
visch, beweerde die geleerde dat het was de europeesche
meerval, Silurus cjlanis; vooral ook omdat die genoemde visch een van voren ronden kop heeft, gelijk
aan die van de versteening. Voor een onzer vaderlandsche geleerden, voor Camper, was het bewaard om licht
in die zaak te verspreiden. Reeds in 1787 verklaarde
hij dat geraamte voor het overblijfsel van een hagedis
of van een salamander: en evenwel vond hij weinig
geloof onder de palaeontologen, zoodat de een het voor
een mensch, de tweede het voor een visch, en de derde
het voor een salamander hield.
Zoo bleven de dingen totdat Cuvier de afbeeldingen
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van Scheuchzer's fossiel in de Physica sacra, 1731,te
zien kreeg. Reeds dadelijk werd hij getroffen door den
ronden vorm van den kop met zijne groote oogholten, en vond daarin de grootste overeenkomst met den
kop van een salamander of van een kikvorsch. Hij beweerde dat wanneer men vrijelijk over het voorwerp
mocht beschikken, het niet moeielijk zijn zou om de
waarheid van zijn gevoelen te staven, namelijk dat de
fossile mensch van Scheuchzer een reusachtige voorwereldlijke salamander was.
Ondertusschen was het fossiel van Scheuchzer in de
geologische verzameling van Teyler's stichting te Haarlem gekomen. Toen Cuvier nu in 1811 Haarlem bezocht,
vond hij de lang gewenschte gelegenheid om den steen
in handen te krijgen, en verder uit te kappen, om ook
die gedeelten van het geraamte te zien, welke nog in
den omringenden steen verborgen waren. Die bewerking
werd verricht door Laurillard, den secretaris van Cuvier.
"Wij hadden," schrijft Cuvier, "eene afbeelding van
het geraamte van een salamander v66r ons geplaatst,
en het was niet zonder eene soort van genoegen dat
wij, naarmate de beitel den eenen steen splinter na den
anderen wegnam, een van die beenderen te voorschijn
zagen komen, welke die afbeelding reeds van te voren
als aangekondigd had." Door dat onderzoek en door de
nasporingen van latere palaeontologen, is het gevoelen
thans algemeen aangenomen, dat de gewaande fossile
mensch niet anders is als een reusachtige salamander
uit de voorwereld, die door Van der Hoeven den naam
van Cryptobranchus primigenius heeft gekregen.
En zoo als Cuvier dien steen met dat geraamte toen
gelaten heeft, bevindt het zich nog tegenwoordig in het
museum van Teyler te Haarlem; een museum, dat bovendien eene menigte zeer opmerkelijke versteeningen
bezit: een plesiosauris; ichthyosauren ; de groote Mosasaurus Camperi uit den St. Pietersberg bij Maastricht;
versteende voetstappen en regendruppelen; eene menigte
schelpen en schalen, visschen, enz. Een schat van voorwerpen, waardig om door iedereen bezichtigd te worden,
die prijs stelt op kennis en wetenschap.
Eindelijk meenen wij nog te moeten herinneren dat
een dergelijk dier als hetwelk Scheuchzer voor een
mensch aanzag, levend te Amsterdam in den tuin van
Natura artis magistra te zien is. Het is de groote
salamander van Japan, de Cryptobranchus japonicus:
een zeer merkwaardig dier, dat door Von Siebold ongeveer 30 jaren geleden naar Nederland is overgebracht.
HET

MALACHIET-

Dit prachtige kopererts van den Oeral, dat in aders
en gangen voorkomt te midden van gemetamorphoseerde gesteenten die met vuurvormingen verbonden zijn, en zelfs in
de holten tusschen de laatstgenoemden, wordt in mijnen opgegraven. Op den bodem van zulk een mijn van 90 meter
diepte is een zeer groote, onregelmatig gevormde massa ma-
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lachiet gevonden. De oppervlakte van dezeraassahad eene
lengte van 6 en eene breedte van 3 meter , en men schatte
dat zij 15 000 pud of 500 000 kilogram zuivere en vaste
malachiet bevatte. Murchison meent dat deze wonderbare onderaardsche incrustatie ontstaan is , gelijk de stalagmieten ontstaan , in holen van kalkgesteenten , namelijk als
een afzetsel uit water dat zekere stoffen in oplossing bevat,
en door de oraringende gesteenten sijpelt. Het malachiet
komt hoofdzakelijk uit Siberie; zijne waarde als ruwe grondstof is bijna het vierde van die van een gelijk gewicht van
zuiver zilver, Het gebruik van malachiet tot versiering van
gebouwen is in Rusland zeer algemeen. Op de tentoonstelling
te Londen in 1851 zag men een paar deuren van geaderd
malachiet van 4 meter hoogte, die geschat werden op een
waarde van 6000 pond st. of van 72 000 gulden. Ook zag
men er doozen en voetstukken van malachiet van 1500 tot
3000 pond st.; tafels van 400 pond st, en stoelen van 150
pond st. het stuk.

zoo al niet terugstootend voorkomen, of hij is wat onbeschoft en beleedigend; terwijl daarentegen zijn tegenpartij onderdanig, handig, een goed spreker, en zichzelven meester is. De reehter , van zijn kant, al is hij
ook vorst, is evenzeer vatbaar om spoedig een goeden
of kwaden indruk te erlangen; hij kan niet zeer helderziend, bekrompen van begrip, een slecht beoordeelaar
zijn; hij kan op den dag der audientie door staatkundige moeielijkheden of huiselijke twisten niet al te wel
gemutst zijn. Bedenk daarbij dat iemand die zijne zaak
verliest, dikwijls in weinige minuten geruineerd is, en
er soms stokslagen- of galeistraf, verminking, verwurging, ophangen of onthoofden zelfs mede gemoeid is.
Het ontbreekt niet aan vermakelijke anekdoten, die
moeten bewijzen dat sommige beys, ondanks al deze
kwade kansen, de wijsheid van Sancho Pansa op zijn
eiland Barataria hebben bezeten.
Op zekeren dag bracht een Moor een ter goeder naam
en faam staanden burger voor den bey Hamoudah-pacha.
DE RECHTSPLEGING IN TUNISHij verklaart dat hij zijn beurs heeft verloren, dat deze
De gravure op biz. 398 vertoont ons een paar ge- man haar gevonden en hem weder ter hand gesteld
rechtsdienaars staande aan den ingang van een gebouw heeft, maar dat zij toen slechts twintig sequinen mahboubs
waarin recht gesproken zal worden. Dat het lieden zijn (goudstukken) bevatte, terwijl op het oogenblik dat hij
van den arabischen stam, blijkt genoeg uit hun ge- haar verloor er honderd in waren : dus had de beschuldigde
laatstrekken en kleecling. Naar aanleiding van die er tachtig uit genomen. De bey scheen een oogenblik
plaat willen wij hier een korte beschouwing geven van verslagen; hij overlegde bij zichzelven. Eindelijk straalt
de rechtspleging te Tunis, en daartoe zien wat een rei- zijn gelaat van een kostelijke ingeving. Hij vraagt om
ziger van den laatsten tijd ons daarover mededeelt. Deze de beurs, en laat zich honderd sequinen brengen: hij
begint met te zeggen dat als men een oordeel wil vor- doet al het mogelijke om die in de beurs te bergen: te
men over den trap van beschaving waarop een volk staat, vergeefs: er gaan er nauwelijks vijftig in. Hij noodigt
men het oog moet slaan op zijn rechtspleging, evenals, op zijn beurt den aanklager uit, om te beproeven of
wanneer men iemands gezondheidstoestand wenscht te deze hen er in kan krijgen, en daar hij hierin niet beter
kennen, men den vinger op diens pols moet leggen. slaagt, wordt hij door den bey overtuigd dat hij hem
Zooals de justitie is, is ook de beschaving.
met een valsche beschuldiging aan boord is gekomen.
De bey is de opperste reehter in het rijk. Dit feit
Een ander voorbeeld. Er was een koe gevonden. Twee
is op zich zelf welsprekend genoeg. Het is het bewijs Arabieren betwistten elkander het bezit van het dier.
dat de regeeringsvorm in den hoogsten graad willekeu- Wie van hen is de koe tegen gekomen, en heeft het
rig is. Alle macht berust in handen van een enkele.
eerst de hand op haar gelegd? Moeielijke vraag! DitBovendien velt de bey geen vonnis volgens een ge- maal overweegt de bey niet lang. Hij eigent zich de
schrevene wet of overeenkomstig den raad van een ge- koe toe, zendt haar naar zijne stallen, en voegt er bij :
rechtshof, maar geheel naar eigen oordeel: men kan "dat de rechtmatige eigenaar, als hij wil, haar kan kodaarnaar de gevolgen berekenen.
men halen, maar dat hij honderd stokslagen zal ontDrie of viermalen 's weeks plaatst hij zich op zijn vangen, omdat hij zoo weinig zorg voor het beest getroon, die onder een prachtige tent tegenover zijn paleis dragen heeft."
aan de Marsa is opgeslagen. Een ceremoniemeester, de
Op een anderen keer beschuldigt een juwelier zijn
baach-ambu-el-bey, kondigt aan dat de audientie ge" knecht dat hij hem een aantal kleinodien heeft ontstolen.
opend is. Ieder die recht verlangt, treedt binnen. Nadert De beschuldigde verdedigt zich met ontkenningen en
vrij, arme klagers, uwe zaak zal spoedig beslecht zijn ; tranen. De juwelier is niet in staat om bewijzen voor de
eischer of verdediger, aanklager of beschuldigde , gij krijgt beschuldiging bij te brengen. Nu ontsteekt de reehter in
ieder een beurt om te spreken, ofschoon, niet lang ; groote gramschap. Hij beveelt dat ieder der beide parwant de zaken zijn talrijk, en de doorluchtige reehter tijen met twee honderd en vijftig stokslagen zal worden gezal spoedig beslissen wie uwer gelijk of ongelijk heeft.
straft. Reeds had de knecht er vijftig ontvangen, toen
Maar de aanklager, aan wiens zijde wellicht het recht de dochter van den juwelier verklaarde dat zij de eenige
is , kan bedremmeld, slecht bespraakt, onhandig zijn, schuldige was. De juwelier kwam van de zaak af, door
of, wat nog erger is, hij heeft misschien een ongunstig, den bey een geschenk aan te bieden.

I)E RECHTSPLEGING IN TUNIS.

Arabische gerechtsdienaars.

"El afia! (de vrede)" en men verwijdert zich.
"Een europeesch gerechtshof," zegt een reiziger in
Tunis, "zou vrij wat moeite hebben om in een maand

spraak. Spoedig recht spreken is goed, maar het recht
moet ook rechtvaardig zijn.
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EEN BLIK

OP DE AARDKORST

IN VORIGE

TIJDEN.

Bont door elkander liggen in de holen van denHartz,
van Frankrijk, Belgie en Engeland de gebeenten van
katten en beren, van herten en wolven, van wateren landdieren, vreedzaam naast elkander en opgehoopt.
Zij verhalen ons van den toestand des klimaats en des
bodems, in de tijden waarin zij alien uit de rijen der
levende wezens moest en verdwijnen.
De bosschen en vlakten van die landstreken waren in
vorige tijdperken niet slechts de woonplaatsen van mammoeten, mastodonten en reuzenherten, zij herbergden
ook den koning der dieren. Walvisschen, dolfijnen, zeeslangen en zeedraken, of hoe zij heeten mogen, de reuzen der voorwereld, schoten door de wateren heen.
Op de oevers rolden neushoorndieren en tapirs in het
slijk rond, en het dinotherium, dat zoo gaarne zich
in de zon koesterde, sloeg zijne kolossale slagtanden in
den bodem om de planten te ontwortelen, die hem tot
voedsel dienden. De vlugge dieren, toen bewoners der
vlakte, thans bewoners van het bosch, verdwijnen in
het kreupelhout, want de dooreengestrengelde takken der
groote boomen weren het reusachtige hert met zijn wijd
uitgestrekt gewei. Schuw loopt langs den zoom van het
bosch een troep gazelachtige tapirs, vluchtende voor den
loerenden tijger. Daar sluipt, op prooi belust, in dat
cypressenboschje de bont gevlekte luipaard. Slangen en
hagedissen ritselen en schuifelen in het groen van de
met mos begroeide vlakten. De holenbeer, de holenwolf
en de holenhyena verslinden hunne prooi in het binnenste van de tallooze kloven, holen en grotten. Gieren
zweven in de lucht, en storten neder op het lijk van een
dooden mastodon; terwijl een struisachtige vogel, zoo
hoog als een olifant, in eene behagelijke rust het bonte
tooneel beschouwt, waarop ook wij in onze verbeelding
als van den top eens heuvels naar beneden zien.
Werpen wij een vluchtigen blik op den toestand onzer aarde in de vtftfrwereldlijke tijden.
Wij weten dat de oppervlakte der aarde voormaals
uit eilanden bestond, welker vochtige, met koolzuur
beladene atmospheer het bestaan van luchtinademde
dieren onmogelijk maakte. Verder, dat die ongezonde
rnoeraslucht, immers z66 mogen wij haar wel noemen,
eerst door het ontstaan van planten van haar overtollig
koolzuur werd bevrijd, en ten gevolge daarvan eene meer
zuivere, voor de hoogere bewerktuiging geschikte samenstelling verkreeg.
In die dagen bestond het midden van Europa uit drie
eilanden die op groote afstanden van elkander gelegen waren, terwijl enkele hooge rotspunten hier en daar
boven de wateren uitstaken. Het westelijke eiland bestond uit het groote leigebergte aan beide zijden van
den Rijn, van Bingen tot Bonn, en had eene bijna

boonvormige gedaante , welks middenste, smalste gedeelte
tusschen de beide genoemde steden lag. Ten westen van
dien isthmus vormden de Ardennen, de Eifel en de
Hundsriick het van water bevrijde land; ten oosten deden 'dat de Taunus, het Westerwald en het bolieemsche
leigebergte. Het dal van de Sambre en van de Maas,
bij Luik aan den eenen, en dat van den Roer aan den
anderen kant vormden de oude noordwestelijke en westelijke stranden, welker moerassig kustland met de
groote bosschen bedekt was, die wij nu als steenkolen
in de belgische en westfaalsche steenkoollagen begraven
vinden. De zuidelijke kust van dit eiland werd door een
dergelijken boschzoom omgorcl, en daaruit ontstond het
ontzaglijke steenkoolbekken van Saarbrucken.
Het tweede, veel kleinere eiland werd gevormd
door het Hartzgebergte: eene langwerpige rots voorstellende, die van het noordwesten naar het zuidoosten liep, en ook in die richting afhelde. Daardoor
vormde dit eiland aan zijne zuidoostelijke punt alleen
eene plaats die voor den plantengroei geschikt was, en
uit dien hoofde vindt men slechts daar nog tegenwoordig
steenkolen. Als eene voortzetting daarvan, als een bosch
dat zich over eene menigte zeer vlakke eilandjes uitbreidde, moet het steenkoolgebied van Wettin nabij
Halle beschouwd worden.
Het derde en grootste eiland bestond uit de bergruggen die Boheme omringen: het Reuzengebergte, de
Sudeten. het Mahrische gebergte, het Bohemerwald,
het Fichtelgebergte, Frankenwalde en het Ertsgebergte.
Het vormde een grooten, breeden ring die waarschijnlijk ten noordwesten en ten noordoosten doorbroken was,
en van binnen een groot meer bevatte. In die binnenzee verzamelden zich de overblijfselen van de groote
bosschen die wij tegenwoordig als het steenkoolbekken
van Pilsen herkennen. Op den buitenrand van dezen
ring, ten noorden, bevonden zich nog andere boschrijke
vlakten, waarvan het steenkoolbekken van Waldenburg in
Silezie en dat van Zwickau in Saksen afkomstig zijn.
Behalve de drie genoemde eilanden schijnt het
midden van Europa in die dagen nog geheel door de
zee bedekt te zijn geweest; tenzij, wat wel waarschijnlijk is, de granietmassa's van de Vogezen, van het
Schwartzwald, het Odenwald en het Thiiringerwald reeds
gedeeltelijk als naakte, onbedekte klippen boven den
waterspiegel der zee uitstaken.
De oppervlakte van de moerassige veengronden of bosschen dier eilanden schijnt in de vroegste tijden der
aardvorming slechts door weinig dieren bevolkt te zijn
geweest. Zelfs zoetwaterdieren vinden wij slechts zeer
spaarzaam tusschen de tot ons gekomene overblijfselen,
en schijnen te bewijzen dat er geen groote binnenwateren geweest zijn. Misschien was de welving der eilanden
te groot dan dat het nedervallende water zich ergens
tot meren of rivieren kon bijeenverzamelen; of wel de
wegvloeiing van die wateren was te snel om toe te la-
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ten dat het organische leven zich ongestoord daarin kon
ontwikkelen. Om de zelfde reden vormden die wateren
ook geen zelfstandige bezinkels; hunne rolsteenen, hun
grind en zand werden zoo schielijk mede voortgezweept,
of in zulk eene geringe hoeveelheid gevormd, dat zij
ook zelfs aan de monden der rivieren geene delta's
konden vormen, maar in de lagen van den bodem
der zee verloren gingen. Wij vinden dus noch talrijke
zoetwaterdieren en planten, noch groote zelfstandige
zoetwatervormingen ergens op de oppervlakte der aarde
in de oudere tijdvakken. Wij vinden hoofdzakelijk zeevormingen, als de gelijkmatig en gelijktijdig afgezette lagen
van een in gelijken vorm aanwezig verweringsprodukt,
dat steeds nit graniet of gemetamorphoseerde gesteenten
bestond, en ten hoogste plaatselijk door hoornblende
voerende, plutonische gesteenten afgebroken kon worden.
Toen echter door verwering van die stoffen de silurische
en devonische lagen ontstaan waren, toen er zich meer
en meer koolzure kalk uit de voorwereldlijke zee, door
de medewerking van koraalpolypen, weekdieren en foraminiferen afgezet had; toen namen ook de later gevormde bezinksels een veranderd, een plaatselijk karakter
aan. En tengevolge daarvan verloren de lagen hare
uiterlijke gelijkvormigheid, in de zelfde mate als het
bewerktuigde leven in den schoot der wateren zich in
meer verschillende vormen vertoonde.
Het beeld dat wij hier van Midden-Europa gedurende
de vroegste tijdperken hebben geschetst, is overigens,
voor zoo ver onze wetenschap reikt, tamelijk goed ook^
dat van de oppervlakte der geheele aarde. Immers ,
overal vertoonen de leden van de silurische groep niet
slechts het zelfde karakter, maar zelfs eene soortelijke overeenstemming der vormen, zoo groot als die
tegenwoordig niet meer op zoo ver van elkander gelegene plaatsen voorkomt. Al verwondert het ons niet
dat wij in geheel Europa, welks bewerktuigde wezens
nog heden ten dage eene vrij gelijke inrichting vertoonen, ook gelijke diersoorten in gelijke bezinksels aantreffen — het verwekt toch onze verbazing wanneer wij
volkomen gelijke schepselen ook vinden in de silurische
lagen van Noord-Amerika, ja zelfs in die van ZuidAmerika, van de Kaap de " Goede Hoop en van NieuwHolland. Het is waar, die gelijkheid bestaat wel niet
altijd bij alle soorten, maar slechts bij eenigen of bij
de meesten. Die weinigen echter bewijzen toch, dat in
dien tijd de geheele, door bewerktuigde wezens bewoonde oppervlakte der aarde overal het zelfde organisatiekarakter bezat. Een groot verschil dus met de tegenwoordige huishouding der natuur, die in ver van elkander
gele gene streken ook zeer veel van elkander verschillende
organismen schept.
Beschouwen wij nu de verdere veranderingen van den
bodem, nadat hij zich meer en meer uit de diepten verheft, dan ontwaren wij onmiddellijk na de steenkoolvorming geenszins eene wezenlijke verandering. Want de

permsche groep en daarmede de roode zandsteen
verwijdert zich niet zeer ver van de stranden der straks
beschouwde eilanden, maar vormt rondom hen slechts
een nieuwen, een weinig breederen kustrand. Intusschen
was door het in massa gebonden worden van de koolstof
in de planten, en den daardoor veroorzaakten grooteren
rijkdom der atmospheer aan zuurstof, de mogelijkheid
geboren geworden, dat gewervelde landdieren op de toen
aanwezige eilanden konden bestaan. Het beginnende leven
in den dampkring geeft een nieuw hoofddeel te kennen
in de vorming en ontwikkeling van de bewerktuigde natuur. De eerste kiem voor het bestaan van het menschelijke geslacht was gelegd. Uit dit oogpunt beschouwd
is de permsche vorming het overgangstijdperk in de geschiedenis van de ontwikkeling onzer planeet, waarin
de oude tijd een einde neemt en de middentijden aanvangen.
Het tijdperk van de aardvorming dat wij met den
laatsten naam kunnen noemen, omvat alle secundaire
lagen, van den triastijd tot het einde van den
krijt tijd. Gedurende dat tijdperk verandert het organisatiekarakter van onze planeet in twee richtingen , het
verliest zijne gelijktijdige, specifieke overeenstemming op
alle plaatsen, en ontwikkelt, in plaats van de vroegere
meestal door kieuwen ademende gewervelde dieren, niet
slechts vele door longen ademende gewervelde dieren,
maar vertoont ons ook de eerste warmbloedigen, alzoo
zoogdieren en vogels. Tevens vindt men sedert dit
tijdperk, in plaats van de vroegere afzonderlijke en
zeldzame zoetwaterschepsels, geheele zoetwatervormingen
op de aarde. Daarentegen behoudt de aarde haar gegelijkmatig tropisch klimaat, en verwekt juist daardoor
op de tegenwoordige gematigde breedten andere geslachten of soorten als die welke wij tegenwoordig daar vinden.
Door de afzetting der lagen van den trias en vooral
door het onderste lid daarvan, de bonte zandsteen,
onderging het midden van Europa gedurende dit tijdperk
groote veranderingen. Voor hem en zijne beide volgelingen, de m u s c h e 1 k a 1 k en de k e u p e r, werden de
vroeger afzonderlijke eilanden alle drie met hunne naar
het zuiden uitstekende rotsriffen, de Vogezen en het
Schwartzwald, tot een enkel eiland vereenigd. In de
kuilen namelijk, die tusschen hen bestonden, bezonken de bovengenoemde zeevormingen; en later, toen
het water wegvloeide, ten" gevolge van nieuwe opheffingen hier en nieuwe instortingen daar, bleven zij
droog liggen, als nieuwe stranden van een groot land.
In dien tijd alzoo, na de afzetting van den keuper en
zijn droogworden, was er dus een eiland, dat de gedaante van een stompen driehoek had, en van het westen
naar het oosten zich uitstrekte. De openingen die vroeger tusschen de drie eilanden bestaan hadden, waren
niet slechts opgevuld, maar ook de beide rotsgroepen
ten zuidwesten z66 met het nieuwe land verbonden, dat
zij als twee landtongen in zee opstaken. Ook ten noorden moet een dergelijk voorgebergte bestaan hebben ?
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dat, van het noordwestelijke gedeelte van den Hartz
uitgaande, in die richting in zee voortliep, en den weg
afbakende voor de beide bergruggen. die later, na de
afzetting van het krijt, als het Teutoburgerwald en de
Weserketen nevens hem opgeworpen werden. Dat die
beide bergruggen jonger zijn, daar het krijt ten tijde
van de kenpervorming nog niet bestond, behoeven wij

In den omtrek van het zoo gevormde eiland moet de
zee langen tijd zeer diep geweest zijn, want noch de
juralagen, noch de krijt lag en hebben een wezenlijk aandeel aan de verdere nitbreiding van den nu
droog gewordenen bodem. Yoornamelijk aan de noordkust
zijn beide vormingen slechts als smalle strooken aanwezig. Noordwaarts van de Weserketen breidt zich overi-

De Sequoia gigantea.

hier niet te zeggen. Wij weten dat het ontstaan van de
Vogezen en van het Schwartzwald v6or het afzetten van
den trias plaats had. Waarschijnlijk geschiedde dat in het
laatst van het permsche tijdvak , wijl het bovenste lid dezer
vorming, devogezenzandsteen, dien men vroeger
als de onderste laag tot den bonten zandsteen rekende, in
den tijd van de permsche groep schijnt gevormd te zijn.

gens de grootste en oudste zoetwatervorming uit, welke
wij tusschen de jura en het krijt aantreffen, en die wij
den naam van de wealden geven. In het algemeen
evenwel is de krijtvorming meer aan den noordrand van
het oude eiland , de juravorming meer aan den zuidrand
uitgebreid. De laatste ligt zelfs van het Fichtelgebergte
tot naar het Donaudal; loopt, de noordelijke helling van
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Bonn, en noordwaarts van Frankfort tot aan den Vogelsberg. Al die plaatselijke vormingen zijn de produkten
van lang aanhoudende watervloeden in het binnenland,
welke de bosschen van het vaste land met zich medesleepten, die vervolgens op lage plaatsen, waar het
water zich kon verzamelen, afzetten, en met de navolgende leem- en zandmassa's bedekten. De omtrek van
Europa werd evenwel gedurende dien tijd noordwaarts
niet veel grooter. De zee liep nog altijd tot dicht aan
de oude stranden, zoodat de bodem van Keulen, Dusseldorp , Munster, Hannover, Maagdeburg, Dessau, Leipzig , Torgau, Gorlitz, Liegnitz, en ook het geheele dal
van den Oder tot voorbij Ratibor, nog altijd door de
Gelijk hier de jura eene binnenzee vormde, zoo vulde wateren der zee bedekt bleven. Daarentegen schijnt er
het krijt in het noorden de binnenzee op, welke tot dien zuidwaarts van de oude stranden, welker grenzen vrij
tijd tusschen de Sudeten, het Reuzengebergte en de nauwkeurig door den Donau voorgesteld worden, weldra
zuidwaarts liggende deelen van het boheemsche leigebergte eene nieuwe landstreek ontstaan te zijn, en ten gevolge
open gebleven was. Toen ontstonden in die binnenzee daarvan werd de wijde opening tusschen het Juragebergte
de lagen van quaderzandsteen enplanerkalk, en de Alpenketen, van Geneve tot Weenen, grootendeels
waarin de Elbe later haar bed gewoeld heeft; de Elbe of geheel in vastland veranderd. In die groote, langwerdie thans op de grenzen van Boheme zoo schilderachtig pige kom bevinden zich de lagen der tertiaire vordoor die lagen breekt. Toen eerst werd het tot dezen ming, waartoe de molasse in Zwitserland, een getijd halfmaanvormige Boheme in een gesloten, door deelte der lagen van het Rijndal tot aan Mentz, het
hooge bergen omringd dal veranderd, en geheel van schelpzand en de tegel behooren.
de wateren be vrij d. Gelijktijdig met het ontstaan van
Door de studie van de merkwaardigste bewerktuigde
deze vormingen schijnen er ook in de naburige gebergten overblijfselen dezer bezinksels hebben wij kennis gekregen
verschillende hoogteveranderingen geschied te zijn.
van het vreemdsoortige karakter der toenmalige schepEn zoo geschiedden er dus menigerlei veranderingen ping in Europa. In dezen tijd echter bleef evenwel het
aan de kusten van het voorwereldlijke Europa. In het westelijke einde van het geheele dal tusschen het meer
binnenland zijn er echter, van de vorming des keupers van Geneve en dat van Constanz met water gevuld, en
tot na de afzetting van het krijt, geene wezenlijke ver- nam het de gerolde steenen van de Alpen in zich op.
anderingen voorgevallen. Hier had het bewerktuigde rijk Een gedeelte van die steenen der Alpen werd echter
langen tijd eene zeer rustige verblijfplaats, waarvan het door het bergijs, dat als drager van die zwerfblokevenwel geenszins een goed gebruik gemaakt heeft, want ken op deze binnenzee rond dreef, tot op de ruggen
de meeste schepselen uit dit tijdperk zijn nog waterbe- van het Juragebergte nedergelegd. Die wateren zullen
woners, hoewel zulken die ook door longen adeinen, vervolgens, nadat zij nog door toevloed van de omrinzoogenaamde amphibien.
gende gebergtewateren belangrijk vermeerderd waren geDe rust welke de toenmalige schepping gedurende een worden , door het Rijndal zijn weg gevloeid, en het
zoo langen tijd ten minste op deze plaats genieten mocht, loss als bezinksel achter gelaten hebben.
Omstreeks dezen zelfden tijd of misschien een weinig
werd bij het begin van het tertiaire tijdvak afgebroken. De zee trok zich van een zeer groot deel van het vroeger schijnen ook de plutonische gebergten van Hesland terug, nieuwe bezinksels achterlatende, en over- sen en Boheme ontstaan te zijn, de Vogelsgebergte, het
dekte daarbij landstreken die reeds droog waren, op Rhongebergte, en het Middengebergte, alsmede de in
nieuw met hare golven. De oorzaken van die waterver- eene gelijke strekkingslijn liggende basaltkoppen van
plaatsingen mogen wij ongetwijfeld zien in de belang- Zwaben. Immers, op plaatsen waar zij met bruinkolen
rijke opheffingen der oppervlakte. Doorbraken in de wes- in aanraking zijn, zooals aan den Meissner bij Kassel,
telijke Alpen, de Pyreneen en Apennynen gaven mede bedekken zij de laatsten, en zijn alzoo jonger dan die
gelegenheid tot belangrijke verplaatsingen van water. In lagen. Door die doorbreking werd er eene belangrijke
dezen tijd geschiedden er eveneens groote veranderingen omwenteling in het binnenste van het toenmalige vaste
door het oprijzen van het Teutoburgerwald en de We- land veroorzaakt en eene plaatselijke afzetting van
serketen, die beiden eerst na het krijt ontstonden. Uit nieuwe lagen in het leven geroepen, die intusschen
dit tijdperk zijn de bruinkolen afkomstig, die men op slechts zoetwatervormingen konden zijn. Inderdaad,
vele plaatsen in het vaste land vindt; in het dal der men vindt ook zoetwaterlagen, jonger dan de bruinFulda bij Kassel; in het Saaldal; in Boheme; in de kolen , op vele plaatsen van den omtrek, b. v. in
dalen van het Westerwald; zelfs in het Rijndal, bij Boheme.
dat dal uitmakende, naar het Schwartzwald; omringt
dit ten zuiden; stijgt bij de Vogezen opwaarts, en reikt
zelfs tot aan de Ardennen. De lange zeeboezem die tusschen de Vogezen en het Schwartzwald open gebleven
was, het tegenwoordige Rijndal van Bazel tot Mentz,
werd door de juravorming gesloten, en in een meer of eene
binnenzee veranderd. Aan de noordzijde alleen kon dat
meer eene uitlozing hebben, en wel slechts door eene
doorbraak in de silurische lagen, op de smalste plaats
van het daar liggende leigebergte. Wanneer die doorbraak geschiedde, wagen wij niet te beslissen; zeer oud
schijnt zij evenwel niet te zijn, wijl er zich nog veel
jongere tertiaire lagen in het bekken gevormd hebben.
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Na dezen tijd stond Duitschland met de Alpen, met wichtige waarheid wordt ons bewezen door de gelijkheid
de granietmassa's van het zuidelijke Frankrijk, en, wijl van het scheppingsplan van den beginne af: zelfs in de
ook de groote parijser kom reeds droog geworden was, zoo zeer verschillende bewerktuigde vormen blinkt overal
met de primaire vormingen van Bretagne en Normandie die grondwet door. Blijven wij, om dit te bewijzen, bij
in rechtstreeksche verbinding. De samenhangende land- het dierenrijk stilstaan, als bij het best onderzochte
massa van midden-Europa was nu in de hoofdzaak ge- gedeelte van de ten onder gegane bewerktuiging. Eene
vormd. Slechts de groote uitgestrektheid ten noorden en trapgewijze ontwikkeling van de gewervelde dieren is,
noordwesten van de straks beschrevene kusten lag nog wel is waar, niet te miskennen, maar wij meenen die
onder water. Eene groote binnenzee vulde dit bekken op rekening te kunnen stellen van de veranderde uittusschen het gebergte Kjolen, den Oeral, den Kauka- wendige omstandigheden, welke de oppervlakte der
sus , de Karpathen, en de noordkust van het oude Ger- aarde aan de schepselen der elkander opvolgende
manie. Daar vonden de ronddrijvende bergijsbrokken van tijdperken aanbood. Reeds in de oudste lagen met diede zweedsche enfinsche gebergten eene ruime gelegenheid ren vinden wij alle lagere diervormen, behalve spinom de rotsbrokken die zij droegen, te vervoeren naar zui- nen en gelede dieren, tot aan de kruipende dieren.
delijker streken. Dat vervoer schijnt eeuwen aaneen onge- Het is waar, die laatsten komen slechts in een paar
stoord voortgeduurd te hebben, want de menigte van de af- exemplaren voor, maar hunne aanwezigheid bewijst
gezette zwerf- of erratische blokken is ontzaglijk. dat het plan tot de vorming van de reptielen reeds
Tot dien tijd behooren de olifanten, hyena's, beren bestond, want hoe hadden anders die weinigen kunnen
en slangen, die toen Europa bewoonden. Toen wiegde bestaan? Zoo wel zij als alle overige dieren van dat
de aap zich nog op do takken van de tulpenboomen, tijdperk, laten zich in de tegenwoordige hoofdgroepen
de eschdoorns, de linden en de kastanjeboomen der rangschikken; het eenige afwijkende, dat men bij velen
europeesche bosschen. De oorzaken, welke die levendige daarvan bespeurt, is het volgende: Zekere karaktertreken menigvuldig gevormde dierwereld deed ten onder ken, die tegenwoordig niet meer bijeen, dat is in eene
gaan en haar begroef, en die misschien in het oprij- gedaante of in eenerlei vorm voorkomen, maar wezenzen van de groote vulkanische bergen die men de Cor- lijke verschillen in de onderscheidene soorten uitmaken,
dillera's heet, te zoeken is, bevrijdde tevens Rusland, versmelten hier onderling. Deze opmerking geldt overide noordduitsche vlakte en een gedeelte van het noorden gens slechts van zulke groepen, die toenmaals eene gevan Nederland van het water der zee, en gaf aan die heele klasse vertegenwoordigden, b. v. van de trilobilanden de tegenwoordige strandlijnen, behalve daar, ten, die de eenige vertegenwoordigers van de gelede
waar zij door latere bezinksels gewijzigd werden. De dieren waren. Zoodra de soorten zeer talrijk worden,
terugtrekking van dat water moeten wij beschouwen als ontbreekt het niet meer aan vertegenwoordigers van alle
de laatste groote niveauverandering van de oppervlakte hedendaagsche hoogere afdeelingen van eene en de zelfde
der aarde; de algemeen aangenomene naam daarvan is klasse, j a zelfs zijn er dan reeds meer vormen dan
het diluvium. De zand-, leem-, klei-, en grin dlagen , thans , b. v. onder de c r i n o i d e n. De nadere beschouwelke op den toen van water bevrijden bodem bleven wing van de secundaire vormingen bevestigt
liggen, zijn de zelfde gronden waarop wij tegenwoordig onze stelling al meer en meer. De menigvuldigheid der
vormen neemt, wel is waar, toe in de hoogere afdeenog rondwandelen; nadat tallooze bewerktuigde wezens
lingen, hoe grooter het getal soorten wordt, maar in
haar oppervlakkig bedekt hebben met hunne overblijfsede lagere groepen, welke slechts waterbewoners bevatlen, die wij t e e 1 a a r d e of h u m u s noemen, en nadat
ten , vooral bij de crinoiden en cephalopoden, neemt zij
menige zoetwaterstroom daar nieuwe watergoten in heeft
uitgespoeld. Wat die rivieren los spoelden en op andere zelfs af. Zij beantwoordt dus des te meer aan het, nog
plaatsen afzetten; wat de zee aanspoelde en opwierp; heden bestaande karakter der bewerktuiging, hoe meer
wat door hevige regenbuien verplaatst werd; wat som- de uiterlijke toestanden van de oppervlakte der aarde
mige, hier en daar nog afgeslotene waterkommen bij aan de hedendaagschen gelijk worden. Slechts de toenmahare doorbraken medesleepten, dat alles vormde de lige reptielen schijnen niet in de tegenwoordige rij der
plaatselijke lagen en massa's die wij het alluvium noe- vormen te passen: in alien gevalle en bovenal zijn noch
men. Die alluviale lagen zijn vormingen van den ge- de labyrinthodonten der trias-, noch de enalioschiedkundigen tijd; wij vinden er overblijfselen in van sauren en pterodactylen der jura-, noch de menog levende schepselen, nevens enkelen van uitgestorve- galosauren der wealdgroep in de thans levende amnen. Zij zijn ten minste afkomstig uit een tijdperk phibiensoorten te herkennen. Maar die afwijkende vorwaarin het tegenwoordige onderscheid tusschen de klima- men vinden wij tegenwoordig niet onder de kruipende
ten reeds bestond, met al zijne bijzonderheden en met al dieren, doch in plaats daarvan onder de walvisschen, de
zijne verschillende, daardoor ontstane bewerktuigde wezens. dikhuidigen en vledermuizen terug. Dit alles bewijst
De tegenwoordige bewerktuiging verschilt slechts in aard dat de natuur er naar gestreefd heeft, om alle thans
van de vroegeren, niet in plan of in beginsel. Die ge- bestaande vormen zoo spoedig het haar mogelijk was
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ook reeds in de voorwereld te doen bestaan. Met de
tertiaire vormingen en met het diluvium bestond die mogelijkheid bijna even goed als tegenwoordig ; de mensch alleen ontbrak nog, om redenen die
eveneens in den toestand der oppervlakte gezocht moeten worden. De bewerktuigde schepping toont ons alzoo een
vooruitgang, eene toenemende ontwikkeling, die met de
voortgaande vorming der oppervlakte in overeenstemming is.
Het zij ons hier, ten slotte, geoorloofd om eenige
overspannen denkbeelden ten opzichte van de "reusachtige" voorwereld aan de werkelijkheid te toetsen. In
sommige tijden, b. v. in de jura- en de tertiaire tijdvakken, mag de natuur er een genoegen in gevonden hebben om reusachtige vormen te doen ontstaan. Het gelijk tijdige verschijnen en samenleven der ondergegane
reuzendieren, en de treffende eentonigheid van het uitwendige voorkomen der oppervlakte, geven aan die tijden een grootsch en majestueus karakter, vooral omdat
het den vormen ontbrak aan de langzame overgangen
en tusschengedaanten waaraan ons oog sedert onze
jeugd gewoon is. En ondertusschen staan onze hedendaagsche wezens, zonder hun aantal, hunne schoonheid en
ontwikkeling te rekenen, niet beneden de uitgestorvenen in grootschheid en majesteit. De groepen en vormen waarin de ten onder gegane schepping zich vertoonde, hebben voor ons iets schrikverwekkends, en
daarin ligt juist het verrassende dat zij voor ons bezitten. Het is volkomen waar, dat de oudste paardestaarten of equisetaceen, en de pijpplanten of calamiten,
reuzen geheeten mogen worden ten opzichte van ons
tegenwoordig heermoes of kwadenaar, Equisetum palustre , maar grooter dan sommige hedendaagsche rieten,
zooals het bamboes of het suikerriet, zijn zij zeker
niet geweest. Ook de toenmalige palmen, de dennen en
andere boomen overtroffen hunne tegenwoordige nakomelingen niet in grootte; de reuzenstammen in
de oorspronkelijke bosschen aan den oever van den
Amazonestroom, de Sequoia's (zie de afbeelding op
biz. 392) staan gewis niet beneden hunne voorwereldlijke voorvaderen in majestueuze grootheid en omvang.
Alle polypen, alle straaldieren zijn even groot als de
thans levenden; en mogen er al tegenwoordig geen
ammoniten meer zijn die zoo groot worden als een
wagenrad, wij hebben daarvoor toch schelpen die even
groot worden, bij voorbeeld de tridacna's \ Zoo groot

als die van thans zijn ook de voorwereldlijke kreeften,
spinnen en insekten; geene bekende soort overtreft hare
nog levende nakomelingen ver in grootte. Ook de visschen hebben de maten van de tegenwoordigen; ten
hoogste zullen eenige haaien in het tertiaire tijdvak grooter geweest zijn dan de grootste thans levende haai,
de menschenhaai, Squalus carcharias, van de tropische
zeeen. Voorwereldlijke amphibien gaan wel onze grootste tegenwoordige krokodillen ver te boven in grootte,
maar toch bereikte de reusachtige iguanodon niet de
grootte van onzen groenlandschen walvisch, Balciena
mysticetus. Ook de grootste enaliosauren blijven verre
achter bij dien zelfden walvisch. Volkomen het zelfde
is ook op de tertiaire vogelen en zoogdieren van
toepassing. De gier en der voorwereld overtroffen nauwelijks onzen lammergier of den condor. De dinornis overtreft wel zijnen nakomeling, den struisvogel, en de
mammoet wel de zijnen, de olifanten; maar de mastodonten waren ten hoogste langer, doch niet veel hooger dan onze volwassene oude olifanten der indiaansche
palmbosschen. Daarmede willen wij evenwel niet beweren dat zij niet zwaarder van lichaam en dat hunne
verspreiding niet grooter geweest is, dan die van de
levende olifanten. Wij moeten verder toestemmen, dat
de natuur somtijds er behagen in schepte om nu en
dan sommige reusachtige dieren te vormen, waarmede
hunne nakomelingen niet te vergelijken zijn. Wij herinneren hier het reuzenhert, den holenhyena, den holenbeer en bovenal de luiaards dier tijden. Maar wij
herhalen het, daarom bezat de geheele bewerktuigde,
ten onder gegane schepping nog geenszins een reusachtig
karakter; de grootte en zwaarte, het massive van engevonden: bij Nieuw-Ierland; bij Tonga Taboe; in de Molukken; bij Timor; bij Waigiou, ten noorden van Nieuw-Guinea enz.
Het dier der tridacna onderscheidt zich zoowel als zijn geslachtgenoot, de hoefoester,

Ostrea hippopus, door prachtige

kleuren. De mantel van Tridacna safranea is, volgens Quoy
en Gaimard, aan de randen donkerblauw of azuurkleurig, met
smaragdgroene vlekken, en van binnen helder violet van kleur.
Daar deze dieren op ondiepe plaatsen leven, zijn de heerlijke
kleuren door het kristalheldere zeewater heen zichtbaar, en als
dan de zon er op schijnt, is er zekerlijk geen bloemperk op
aarde, dat in kleur en gloed met zulk een onderzeesch tooneel
kan wedijveren.
Als de tridacna jong is, hecht zij zich met haren byssus aan
de rotsen, maar later ligt zij los op den koraal- of kalkbodem
der klippen en riffen.

Tridacna gigas, is het grootste en

Voorheen was deze schelp eene groote zeldzaamheid, zoodat

misschien daardoor het beroemdste van alle thans levende schelp-

zelfs de republiek Venetie eene tridacnaschelp ten geschenke gaf

1

De r e u z e n m o s s e l ,

dieren. De schelp is somtijds anderhalf meter breed, en wordt

aan koning Trans I ; tegenwoordig dient die zelfde schelp, die

van 150 tot 200 kilogram zwaar. Het dier zelf weegt soms 15

geenszins eene van de grootsten is, tot wijwaterbak in de kerk

kilogram, en wordt, volgens Quoy en Gaimard, gegeten door de

St. Sulpice te Parijs. Doch dat het sedert dien tijd anders ge-

bewoners van de eilanden waarop de tridacna gevonden wordt.

worden is, blijkt onder anderen uit de omstandigheid dat er

Men wil dat de spierkracht van dit weekdier zoo groot is dat

voor eenige jaren twee, hoewel niet zeer groote tridacnaschel-

het, door het dichtknijpen van zijne schelpen, een dik touw

pen aan weer en wind blootgesteld lagen, te Amsterdam in

kan, doorsnijden, en de hand van een mensch afknijpen. Dii

den tuin van Natura

schelpdier wordt zoowel in de Zuidzee als in de Indische zee

van de zeehonden.

artis magistra,

binnen de omheining
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kele voorwereldlijke geslachten, worclt opgewogen door
de menigvuldigheid, door een grooter getal van soorten
in den tegenwoordigen tijd. Ook daarin vinden wij het
bewijs dat het plan voor de bewerktuiging in het algemeen , in alle tijden het zelfde was, en dat noch in

het groote, noch in het kleine de levende natuur van
onzen aardbol ooit over hare vasfcbepaalde grenzen gegaan is, en zich nog altijd beweegt in den kring waarin
zij zich van den beginne bewogen heeft.
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De graflegging.

Paolo Caliari of Cagliari werd in 1528 te Verona
geboren, vandaar zijn bijnaam Veronese. Zijn vader,
Gabriele Caliari, was een kundig beeldhouwer, leerde
zijn zoon boetseeren, en bestelde hem vervolgens in de
school van zijn oom Antonio Badile. De teekeningen van
Parmigianino en de prenten van Albert Durer en Lucas

van Leyden waren zijne vroegste voorbeelden, jaren lang
door hem gecopigerd. Onder Badile oefende hij zich vlijtig in het teekenen, dat te Verona en te Venetie door
anderen te zeer verwaarloosd werd. Hij was nog jong
toen de kardinaal Ercole Gonzaga hem met drie andere
reeds vermaarde schilders naar Mantua ontbood, om de
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door Julio Romano herbouwde kathedraal te versieren ,
waarin hij boven zijne medgezellen uitrauntte. Te Verona
teruggekeerd, begaf hij zich van daar met zijn medeleerling Zelotti naar Tiene, in het Vicentijnsche gebied,
waar zij in het paleis van den magistraatspersoon Portesco de wanden al fresco, in welke kunst Zelotti hem
vooruit was, met jachten, banketten, spelende en dansendefiguren, mythologische en historische onderwerpen,
als de liefde van Venus en Vulkaan, de heldhaftige
daad van Mutius Scaevola, de feesten van Cleopatra,
Sophonisbe, beschilclerden. De twee vrienden versierden
op de zelfde wijs een huis te Fanzolo, in het Trevisaansche,
en scheidden toen. Paolo werd door een levendig ver1
langen getrokken naar Venetie.
Hij telde toen nog geen 25 jaren. Tiziaan telde er
75, en bevroedde niet dat er een meester was gekomen,
die de kunst vermocht te houden op de hoogte waarop
hij haar gebracht had. Zoo dacht ook Ludovico Dolce,
die in zijn Dialogo della pittura, in 1557, schreef:
•4Nu vrees ik dat de schilderkunst zal achteruitgaan,
want ik zie geen jongelingen komen die hoop geven van
tot die schitterende hoogte te zullen geraken."
Toch bleek alras dat Paolo een zoodanige "wezen zou.
Welk een indruk moet Venetie op zijn voor de pracht
en den glans des levens ontvankelijken geest hebben
gemaakt! Die schitterende stad, de schitterendste van
de wereld, gekleurd met de fresco's van Giorgione, de
teedere schilderwerken van Palma, de wondervolle schoonheden van Tiziano; vol marmeren paleizen met lichte
balkons enfijngewerkte bouwversierselen; met die elegante gevels van Palladio, die oostersche koepeldaken,
zich welvend tegen het blauw der lucht, die pracht van
mosaiken, van grieksche, byzantijnsche en moorsche
kunstvormen; die kaaien en stroomen, bevolkt met Armeniers, Grieken, Slavoniers, Moren; die wandelaars
met hun prachtige, breed plooiende stoffen en geciseleerde wapens ! Het was of al die rijkdom van gedaanten
en kleuren daarheen was gekomen om aan het vonkelend penseel van Veronese ten voorbeeld te wezen.
De sakristie van het klooster der Hieronymiten van
St. Sebastiaan, vervolgens het gewelf van hunne kerk,
waren onder de eerste voorwerpen die aan dat penseel
werden aangeboden. Caliari schilderde er 1555 Hester
voor Ahasuerus en Mordechai's triomf, en in de aanvullende vakken schilderde hij in 't bruin-grauw balustraden en kinderen met guirlanden van bloemen. Toen het
gewelf ontbloot werd, kwam men van alle zijden deze
schilderijen bewonderen, waarin men reeds in de contrasteerende groene, paarsche en oranje gewaden, in den
ridder met zijn grooten windhond, in het grauwe en het
bruine paard met hun geleiders, de kleuren en voorwerpen zag die Caliari zoo bemind heeft. Een aantal werken werd hem allengs opgedragen, zoowel voor deze
kerk, als in andere paleizen en gebouwen. In het paleis
van Soranza, bij Castel-Franco, schilderde hij goden

uit de fabelleer, kinderen met bloemen en vruchten,
dieren, vroolijke landschappen, zuilenrijen in perspectief,
en op eene balustrade twee personen, waarvan er een
voor 's meesters beeldtenis gehouden wordt, en eindelijk fraaie honden. Met den zelfden overvloed van bijwerk
beschilderde hij het door Palladio gebouwde paleis van
den patriarch Aquilia, te Masiera; daar zag men de
Muzen, schoone landschappen, trofeen van wapens,
bloemen, ranken, maskers, en aan eene zijde van eene
zaal tooverde zijn penseel een geheele bouworde met
eene galerij waarop men dames en edellieden zag met
boeken en muziekinstrumenten.
De roem dien Paolo over deze werken inoogstte, deed
hem uitkiezen om het hertogelijk paleis te versieren,
hetgeen hem in vereeniging met Tintoretto en Tiziaans
zoon , Horatio Vecelli, werd opgedragen. Deze schilderwerken zijn alien in 1576 met het paleis verbrand. Reeds
stelde men hem in rang na Tiziano. Toen Sansovindo
de boekerij van San Marco hersteld had, en hem werd
opgedragen met Tiziano, toen in zijn tachtigste janr,
te beraadslagen over de keus van de schilders die haar
zouden opluisteren , werd Paolo Caliari terstond aangewezen, met zijn vriend Zelotti, met Giuseppe Salviati en anderen. In de hem aanbedeelde drie compartimenten van de een en twintig velden des gewelfs,
schilderde Caliari de Muziek, de Geometrie en Arithmetiek, en cle Eer. Maar hij gaf aan schbone vrouwen
de rol om deze afgetrokken denkbeelden te vermelden.
De palm der overwinning, een gouden keten, werd hem
daarvoor zelfs door zijne mededingers toegekend.
Na dezen triomf ging hij eenigen tijd te Verona doorbrengen, waar hij een maaltijd bij Simon den Farizeer
schilderde, in compositie bijna gelijk aan de schilderij
die thans in de Louvre is. Hij heeft zijn tooneel geplaatst in een portiek met rijke zuilen en hoofdgestellen,
in den stijl die hem voortaan eigen zou blijven.
Te Venetie terug gekeerd, vond hij weder veel werk,
zoowel voor de geestelijken van St. Sebastiaan, als in
het hertogelijk paleis, terwijl hij voor de Jezuiten eene
Aankondiging aan Maria schilderde; schitterend door de
ongewone weelde van meubelen, bouwsieraden en kleuren
waarmede hij de nederige woning van Maria versierde.
Telkens wist zijn rijk vernuft nieuwe vindingen te bezigen ; de oude verhalen kleedde hij in de prachtigste
gewaden, omringde de bekende personen met gasten,
paarden, honden, apen en allerlei bijwerk, en plaatste
ze in weelderige paleizen in den stijl van Palladio en
Sansovino.
Toen de republiek omstreeks 1563 Girolamo Grimani
in gezantschap naar den paus zond, nam Grimani zijn
vriend Caliari mede naar Rome. De antieke kunst en
de werken der renaissance verrukten daar zijn geest, en
waren, hoewel zijn weelderige, eigenaardige stijl hem
eigen bleef, niet zonder invloed op zijn geest. IJverig
bestudeerde hij de overblijfselen der oudheid, zoowel als
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de groote meesterstukken van Raphael en Michelangelo.
Zijn talent werd breeder en grooter van opvatting, terwijl het in sommige opzichten eenvoudiger werd. Daar
ziet men een bewijs van in het zolderstuk dat hij tusschen 1563 en 68 in de zaal van den Raad van Tienen
te Venetie schilderde. Hij beeldde er, in een ovaal,
Jupiter af, de ondeugden door zijn bliksem doende neerstorten. In sterke verkorting, en uitkomende tegen de
grijze en gele wolken en het sterke blauw der lucht,
ziet men Jupiter, met zijn arend, den bliksem slingeren ,
een engel met het boek der veroordeelingen van den
Raad, en vijf figuren die over elkander naar beneden
storten. Deze verbeelden eenige ondeugden, waarover de
geduchte Raad van Tienen recht sprak. Het is alsof
Veronese hier de dwaasheden wederlegt die de theoristen der 17e en 18e eeuw tegen zijn gebreken van teekening, zijn gemis aan kennis van de antieken uitkraamden. De compositie is duidelijk geaccentueerd, de
lijnen en massa's zijn in een harmonieus evenwicht, licht
en bruin in schoone tegenstellingen, en zijne teekening
munt evenzeer uit door -de verkortingen, als door de
kracht, de uitdrukking, de waarheid der vormen, de
juistheid van het modele. Het koloriet is uiterst harmonisch, in krachtige, maar rustige "bevriende verwen,"
zooals Hoogstraten het zou uitdrukken; en de meest
verscheiden tusschentinten huwen licht en bruin aan
elkander.
In 1797 werd dit zolderstuk naar het museum van
de fransche republiek gebracht; in 't laatst van het
keizerrijk werd het als plafond in de salle de Louis XIV
geplaatst, en daarvoor in drie stukken gesneden! In 1859
echter kreeg het zijn ouden vorm terug, en werd in den
Louvre geplaatst, doch rechtstandig opgehangen. Het
prachtige stuk, dat onder de merkwaardigsten van Veronese behoort, zal eerst dan geheel in eere hersteld zijn,
wanneer het weer als zolderstuk zal zijn geplaatst.
Terwijl Tiziaan al ouder en ouder werd, deelde Caliari
bijna alleen met Tintoretto de groote werken die in Venetie
werden uitgevoerd. Daar zijn leven geregeld en eenvoudig
was, werd hij spoedig welgesteld. Zijn weelde bestond
in het koopen van al die prachtige gewaden, die de
kooplieden uit den Levant medebrachten, kleederen met
goud en zijde gebrocheerd, kamelotten enfluweel, grofdradige weefsels, breed gebloemde stoffen en brocart,
waarmede hij zijn figuren tooide, en die hij naar de
natuur schilderde.
Er waren onderwerpen die hem bijzonder toelachten,
en waarin hij zijn zin voor pracht en weelde ruimschoots
vieren kon: het waren die feesten of maaltijden, waarvan er onderscheidene in de evangelie-verhalen voorkomen , de bruiloft te Cana, de maaltijd bij Levi, die
bij Simon, die met de Emmaus-gangers, - onderwerpen %die hij meermalen herhaalde, en vooral voor de eetzalen van kloosters schilderde, voor welke men om strijd
zijn penseel verzocht. De beroemdste van die maaltijden

is de bruiloft te Cana, omstreeks den zelfden tijd
(1563) als de straffende Jupiter, voor het refectorium
der geestelijken van Sint Joris den Oudere geschilderd,
in 1797 door de Franschen veroverd, en nu in den Louvre
geplaatst. Honderd en dertigfiguren, ongeveer. zijn daar
vereenigd aan een banket, dat in den binnenhof van een
prachtvol marmeren paleis is aangericht, bij een portiek
van rooskleurig veroneesch marmer. Over de balustrade
heen ziet men een dier slanke italiaansche campanila's,
met beelden versierde paleizen, galerijen met toeschouwers, en een lichte, bewolkte lucht. In het midden van
de tafel zit Jezus, omringd door zijne vrienden. Aan
de vleugels ter reehter en linker zij, de beroemde vorsten der 16e eeuw, Frans I, Karel V, Sultan Achmet II,
Maria, koningin van Engeland. De bruidegom, in purper
en goud gekleed, verbeeldt den markies Alfonso d'Avalos , en de bruid is het portret van Eleonora van Oostenrijk, koningin van Frankrijk en zuster van Karel V.
Eene elegante dame met een tandestooker bezig, wordt
Vittoria Colonna genoemd; voorts ziet men er kardinalen en monniken; links en rechts bedienden met groote
wijnvaten, en in 't midden, vooraan, de speellieden.
Deze schoone en karakteristieke groep vertoont de portretten van de groote schilders van Venetie. De eerwaarde grijsaard met de bas is Tiziaan, de oude Bassano
speelt de fluit; Caliari zelf in wit gebloemd gewaad,
speelt de violoncel, evenals Tintoretto naast hem; de
staande man, die zijn drinkschaal beschouwt, en in brocart is gekleed, is Paolo's broeder, Benedetto Caliari.
Welk een verbazende schilderij! Verbazend zeker om
de opvatting die ons iets zoo ongewoons voor de bruiloft van Cana doet doorgaan, maar meer om de kwistig verspreide schatten van genie die er in zijn ten toon
gespreid. Welk een samenstelling, zoo verscheiden en
zoo harmonisch op een doek van dertig voet lengte
en twintig hoogte; welke kleuren en tinten, zoo duizendvoudig en zoo wel gepaard; welk een licht, zoo krachtig en zoo zoet getemperd; welk een toets , zoo meesterlijk, zoo breed, zoo stout, toch zoo geestig en spelend, zoo licht en zoo fijn; en welk een diepte en
grootheid in de ruimte en in de lucht!
Dat is een van die gewrochten der schilderkunst,
waaromtrent nooit de aandacht en de bewondering zullen
zijn uitgeput.
Nu werd Veronese geroepen om alle eetzalen te versieren. In 1570 schilderde hij voor het klooster van
St. Sebastiaan den grooten maaltijd bij Simon den Farizeer, waar te midden van een weelderig festijn, in
een luchtigen zuilengang, Magdalena Jezus' voeten zalft.
De kleur is daar nog warmer, de toets nog vetter dan
in zijne andere werken. Drie jaren later, den maaltijd
bij Levi (1573), voor den reefter der Dominikanen van
St. Jan en St. Paulus, waar het zich daar vroeger bevindende Avondmaal van Tiziaan verbrand was. In de
vierde plaats schilderde hij een grooten maaltijd bij Si-

De heilige familie, met Sint Kranciscus, Sint Hieronymus en Sinte Justina.

mon, voor den reefter der broeders Serviten, welk stuk
in 1665 door de Republiek aan Lodewijk XIY werd
geschonken, en nog den Louvre versiert. Dit was het
eerste stuk dat het venetiaansche gouvernement veroorloofde uit het land te ver voeren.
Het is in al deze stukken blijkbaar dat Veronese zich
minder om gevoel of gedachte, en om de innige beteekenis van het voorgestelde bekommerde, dan wel om
de uitwendige pracht en al de geheel schilderachtige
eigenschappen waartoe de voorstelling gelegenheid bood.
Ook als hij Judith afbeelt met het bloedige hoofd van
Holofernus, blijft Judith even te vreden en schoon als
of zij in plaats van dien kop een stapel bloemen voor
zich had. In een ander stuk, het gezin van Darius voor
Alexander, waarin men de familie Pisani, in wier landhuis het stuk zich bevond, herkent, zijn de figuren
schitterend gekleed, en een der dames heeft haar aap
medegenomen ; maar zich buigende voor den overwinnaar,
denken deze schoone wezens meer aan den toeschouwer
dan aan den macedonischen koning wiens genade zij afsmeeken, en zij geven allerminst den indruk alsof zij
vernederd en aangedaan zijn. Toch is Veronese somtijds
in de uitdrukking goed geslaagd, en biedt menige figuur
daarvan het bewijs. Dit is bij voorbeeld het geval in
eene schoone teekening, op blauw papier met wit gehoogd, Christus voorstellende, die levenloos op eene
grafzerk is uitgestrekt. Onder dezen zerk ziet men het
skelet van den dood, als het ware op deze wijze verpletterd.

tari door Scanderberg, De inneming van Smyrna door
Mocenigo, en Den triomf van Venetie, waarin deze stad
als een schoone vrouw, door den Roem en de Faam
gekroond , op de wolken gedragen wordt, omringd door
de Eer, de Vrijheid, den Vrede , Juno en Ceres. In de
eerste twee stukken zijn de achtergronden ook om de
schoone landschappen merkwaardig. In Den triomf van
Venetie heeft Caliari weder eene schoone architektuur
weten aan te brengen, met schitterend gekleede dames
en edellieden, kardinalen en bisschoppen die getuigen
zijn van de apotheose van hun Venetie. Beneden heeft
hij groepen met ruiters, gevangenen, trofeen, stanclaarden geschilderd, alles op die geestige, vindingrijke wijze
waarin hij schier onovertroffen is.
In de beroemde door Sansovino gebouwde bibliotheek
van Sint Marcus, schilderde hij de zolderstukken die
hem een gouden keten deden verdienen, in het paleis
Trivizano een aantal aan de mythologie ontleende fresco's,
in de Akademie der schoone kunsten De heilige familie
met de heiligen Hyronimus, Franciscus en Justina; wonderlijk schoon van kleur. De kleine St. Jan is een meesterstuk van bevalligheid, van frissche en teedere penseelbehandeling. De samenstelling is zonderling en de
uitdrukking gering, — en toch welk een betoovering
in de uitvoering.
Veronese's leven was weinig bewogen. Hij was gehuwd
en had twee zoons, Gabrielle en Carlo, wie hij het
schilderen onderwees , doch die hij, met een opmerkelijke onpartijdigheid en nederigheid, ook bij Bassano in
In Italie verspreid en alom door het graafijzer van de leer deed. In Mei 1588 werd hij door een heete
Agostino Caracci bekend, werden Caliari's stukken beroemd koorts weggesleept. Men bestelde hem ter aarde in de
alom waar de kunst in eer wTerd gehouden. De hertogen van met zijne werken prijkende kerk van St. Sebastiaan.
Savoie, en van Mantua, keizer Rudolph II wenschten Zijne zonen en zijn broeder deden bij het orgel zijn
alien kunstwerken van zijne hand te bezitten. Aan den borstbeeld plaatsen, door Carnero in manner gebeiteld,
eersten zond Veronese Het bezoek van de koningin van en op zijn graf het opschrift stellen:
Scheba aan Salomo; aan den tweeden Het vinden van
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Mozes; aan den keizer Chephalus en Procris, en Het geFILII , ET BENEDIC. FRATER PIENTISS.
dicht van Venus (la poesia de Venere). Den voorslag
ET SIB1 POSTERISQUE
van Filips II, het Escuriaal te versieren , sloeg hij van
DECESSIT XII KALEND. MAY MDLXXXVIII.
de hand, op grond van zijn drukken arbeid te Venetie,
en zond er Zuccaro heen. En waarlijk, werken van ontReeds werden eenige trekken van Veronese's kunstzaglijken omvang wachtten hem nog. Ridolfi heeft der- karakter aangeduid. Zij laten zich aldus samen vatten :
tig bladzijden gevuld met de opsomming van wat hij groote kennis van alle deelen der kunst en veel smaak;
voor de eilanden bij Venetie , Murano en Torcello, voor afkeer van het gemeene en alledaagsche; zin voor al
de lusthoven van de Grimani, van den hertog van Tos- wat het leven schitterends en schoons en edels heeft,
cane, van de Pisani, voorts te Vicenza, Brescia, Tre- zoowel in den glans der zon, als in de pracht van
visi, Padua en te Venetie voor de kerken van St. Za- architektuur, van kleederen , in de schoonheid van mencharias, St. Silvester, St. Sophia enz. uitvoerde. In schen , paarden en honden; een penseel dat vloeiend en
1576 was het hertogelijke'paleis door brand geteisterd, licht is, en een zoo zekeren toets bezit dat de verwen
en de vroeger door Veronese, Tintoretto en Horatio Ve- in al haar eerste frischheid blijven staan, zonder vercelli geschilderde stukken waren vernield. Daar deze werkt en vermoeid te worden; een schitterend koloriet,
laatste overleden was, koos men nu Veronese, Tinto- bestaande zoo in een wijze keus van wel parende, levenretto , den jongen Palma , en F. Bassano om de zalen dige kleuren , als in de blondheid, frischheid, dunheid
met grooter pracht op nieuw te beschilderen. Veronese der tonen, de fijnheid der tusschentinten: een vindingschilderde er op een plafond De verdediging van Scu- rijke verbeelding: eene compositiekunst die speelt met
1871.
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de moeielijkste samenstellingen, en zelden overtroffen is
in het groepeeren; geen diepere zin in de voorstelling,
somtijds zelfs de voorstelling op grillige wijze ingekleed,
en toch eene vertooning zoo vernuftig, zoo vol leven,
zoo schilderachtig dat men zich gewonnen geeft, omdat
men begrijpt dat langs anderen weg die eigenschappen
ook zouden verzwakt zijn geworden, en dat er eigenschappen in zijn die geen ander in die mate heeft bezeten.

HET

FINGALSHOL

oorzaakt met het bruischen der zee en het suizen van
den wind daar buiten voor het hoi eene wonderbare
verwarring van geluiden. Hoor! nu rommelt het als een
donderslag in de verte; nu hoort gij een treffend choorgezang; nu weder het klateren van een onweer; nu het
klagende lied eens eenzamen zangers. Dag en nacht
klinken zij, die tonen, als een tooverachtig sirenengezang; zij stijgen tot een donderend choor ; zij dalen tot
een zoeten weeklacht; wild en woest dreunt het nu
weder, en dan verflauwt het tot een verwijderd treurlied. En het ruischt en het klinkt en het zingt en het
dondert daar in het tooverhol, reeds sedert eeuwen en
eeuwen. Daarom noemen de kustbewoners van Schotland die zaal ade klankrijke." Uit het verbasterde keltische woord is de naam Fingalsgrot ontstaan.

Aan de westkust van Schotland ligt eene reeks van
dorre en woeste eilanden, waaronder het kleine Staffa
beroemd is wegens het wonderbare Fingalshol of
de Fingalsgrot. Loodrecht stijgen de kantige, zwarte
basaltzuilen, waaruit het geheele eiland bestaat, uit de
EEN UITGESTORVENE VOGEL.
donkerblauwe zee opwaarts. Basaltpilaren staan dicht
De dode of de dronte is de naam van een van de
opeen naast basaltpilaren, en vormen zoodoende een
muur van zuilen, bij welker zwarte kleur het schitte- betrekkelijk weinige dieren die in onze periode geleefd
rende witte schuim, dat de rusteloos klotsende golven hebben en uitgestorven zijn. Er schijnen vijf soorten van
voortbrengen, schril afsteekt. Duizenden van jaren heb- die vogels bestaan te hebben, die op de drie eilanden,
ben de zee en de stormen aan die eenzame rotsgroep ten oosten van Madagascar gelegen, Bourbon, Mauritius
geknaagd, menigen pilaar hebben zij gebroken — maar en Rodriguez, geleefd hebben. De soort die het meest
nog altijd trotseert het eilandje de elementen, nog altijd bekend is, noemt men den gewonen dodo, Didus
lokt het vrienden der natuur om zijne wonderen en ineptus. In het jaar 1598 vonden de Hollanders, onder
vooral om de wonderen van zijn Fingalshol te beschou- bevel van den admiraal van Neck naar Oost-Indie reiwen. 23 meter hoog zijn de pilaren van den muur, zende, op het eiland Mauritius vele vreemde vogels ,
ten westen van den nauwen en door omgestorte zuilen en onder dezen een die vooral in het oog viel door
bijna versperden ingang. Zie, daar is de 18 meter zijne grootte en zonderlinge gedaante; zij noemden hem
breede poort der grot. Trotsch en steil rijzen de basal- den walgh-vogel. Verscheidene latere reizigers maten 40 meter hoog opwaarts: zij vormen eene zaal, die ken ook van deze vogels gewag, onder anderen C. Ma180 meter lang, van achteren 23 meter hoog, en telief in 1605, zeggende dat zij door sommigen dod105 meter breed is. Boven de zijwanden ziet men een a e r s e n , door anderen d r o n t e n geheeten worden.
gewelf dat ook door loodrecht staande basaltzuilen Uit vele oude bescheiden blijkt dat er reeds v66r het
gedragen wordt. Het werpt zijn donkere schaduwen op jaar 1628 een levende dronte naar Holland werd gede metaalachtig glimmende golven der zee , die bruischend bracht, en dat er in 1638 een dergelijke vogel in Enin het hoi stroomen, en schuimend weder naar buiten geland te zien was. Latere berichten, en onderzoekingen
spoelen. Zeven tot tien meter boven het water loopt op het eiland zelf in het werk gesteld, hebben bewezen
eene soort van voetpad langs den wand. Men klimt of dat de dronte sedert dien tijd geheel is uitgestorven.
kruipt over de gebrokene zuilen heen: de brokken lig- Volgens Morel was er, in 1778, sedert eene eeuw zulk
gen nu eens hooger en dan weer lager, of ook missen een vogel niet meer gezien, en de oudste inwoners herinnerden zich niet ooit iets van dien vogel gehoord te
er sommige pilaren uit de rij.
Basalt is het, zuilvormige basalt, waaruit zoowel het hebben. Tegenwoordig behoeft men niet meer te twijfeFingalshol als het voetpad, de Giant's causeway, de len of de dode is uit de rij der levende wezens gewischt.
reuzenweg, bestaat. Reeds op zich zelf maakt de grot De overblijfselen die er thans nog bestaan, zijn: een
met hare pilaren van basalt, met de in- en uitstroo- poot en de kop van een opgezet voorwerp, dat te Oxmende golven, met hare grootsche afmetingen een die- ford bewaard wordt; een poot in het British museum;
pen indruk. Maar dieper wordt hij nog, die indruk, een kop in het museum te Kopenhagen, afkomstig uit
wanneer men ontwaart, dat er zich bij die wonderen de verzameling van Dr. Paludanus te Enkhuizen; en
der steenvorming nog een wonder der toonvorming, een een snavel in het museum te Praag.
De dode moet zoo groot geweest zijn als eene zwaan
klankwonder, voegt. Hoor! nu bruischt eene hooggezwollene golf naar binnen, over de pilaarkoppen van den of een groote kalkoen. Volgens de reizigers woog hij
bodem der zaal heen , waartegen zij duizendvoudig breekt. vijftig pond zwaar; hij moet dus veel dikker en zwaarNa haar giert de sterke zeewind naar binnen, stormt der van lijf geweest zijn dan een kalkoen, wat ook
duizendmaal tegen de kanten der zuilen aan, en ver- door zijn dikke pooten schijnt bewezen te worden. D e
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bek was krachtig, hooger dan breed, en half bedekt
door eene vliesachtige huid. De oogen lagen ver naar
achteren. De vleugels waren zeer kort, en in plaats van
met pennen met zachte, losse, omgekrulde, breede
vederen, ongeveer zoo als die van de struisvogels. Zes
of acht zulke vederen vervingen ook de plaats der staartpennen. Ook de vederen die het lichaam bedekten,
waren zacht en gekruld. Zij waren grijsachtig van kleur.
De pooten waren geelachtig, en de naakte huid van
den bek eveneens gekleurd. Het hoornachtige gedeelte
van den snavel was zwart, en de oogen donkergrijs of
zwartachtig.
De dodo was zoo weinig schuw voor den mensch,
dat men hem met een stok kon doodslaan. Volgens
oude reizigers werd hij ook verhinderd om te vluchten
door de buitengewone hoeveelheid vet van zijn lichaam.
Deze vogel schijnt aan het zeestrand, en niet op de
bergen geleefd te hebben. Over zijn voedsel is men in
het onzekere; men wil dat men ook bij den dronte,
even als bij de struisvogels, steentjes in de maag heeft
gevonden. Ook zeggen de verhalen dat de dronte slechts
£en ei zou gelegd hebben; eene bijzonderheid die tegenwoordig slechts bij sommige zeevogels, alken, wordt
aangetroffen.

er, als de warme luchtlagen hoog zijn, minder kans op
vochtigheid, omdat zij niet zoo licht met koude lucht
vermengd worden als wanneer zij laag zijn, want die
vermenging grijpt dan eerder plaats, omdat de warme
lucht steeds tracht op te stijgen en zich dus met de koudere
vermengt, waardoor natuurlijk regen zal ontstaan.
Als de meeuwen en zeezwaluwen boven het land vliegen,
is er zeer stormachtig en regenachtig weder te verwachten.
Deze vogels verlaten dan de zee, vooreerst omdat de visch ,
waarvan zij bij schoon weder leven, naar de diepte vlucht
zoodra er een storm in aantocht is , en ten tweede, omdat de
wormen, slakken, enz., door vochtigheid uit den grond
komen. Het opsporen van voedsel is veelal de voornaamste
reden waarom de dieren van plaats veranderen. Bijna alle
soorten van steltloopers of oevervogels verhuizen als er regen
ophanden is , om de zelfde reden als de meeuwen. Om voedsel te verkrijgen volgen de gieren karavanen en legers , en
de voorspellingen der Ouden uit de vlucht der vogels berustten zeker grootendeels op de waarneming van het instinkt dezer dieren. Vele bijgeloovige meeningen van het
volk zijn uit de zelfde bron voortgekomen Voor hengelvisschers is het in de lente altijd een slecht voorteeken als zij
een ekster zien; het zien van twee eksters daarentegen is een
goed teeken. Zeker, want bij koud, stormachtig weder, als
de visch niet bijten wil, verlaat slechts de eene ekster het
WEERVOORSPELLINGEN.
nest om voedsel te zoeken : de andere blijft op de eieren of
Sir Humphry Davy geeft in zijne Salmonla de jongen zitten ; maar als het weder warm en zacht is , gaan
verklaring van verscheidene spreekwijzen, teekens en beiden uit, en dan is het ook goed weder om te visschen.
meeningen in betrekking tot het weder. Als de lucht
Arago heeft gezegd: "Hoe groot de vooruitgang der
's avonds in het westen rood is, voorspelt het schoon wetenschap ook zijn moge , nooit zullen toch waarnemers,
weder, omdat de lucht, als zij droog is, meer roode of die de waarheid en hun goeden naam liefhebben, het
warmtegevende stralen breekt dan als zij vochtig is, en wagen om het weder te voorspellen."
daar drooge lucht niet volkomen doorschijnend is, worden
zij aan den horizon weerkaatst. Een koperkleurige of gele
HOLENGRAVENDE ZOOGDIEREN
lucht bij zonsondergang voorspelt regen; doch niets is
zekerder voorteeken van regen dan een krans om de maan,
Behalve de mol, een zoogdier dat holen en gangen
die voortgebracht wordt door nedervallende waterdeeltjes : graaft in den grond, en waarover wij in een vorig ophoe grooter de krans des te nader de wolken , en ge- stel uitvoerig gesproken hebben, zijn er in andere landen
volgelijk des te spoediger regen.
nog verscheidene andere kleine zoogdieren die het zelfde
De voorspelling dat er regen komt als men's morgens, doen, en waarvan wij hier een drietal kortelijk willen
en droog weder als men's avonds een regenboog ziet, komt beschouwen.
dikwijls uit, omdat een regenboog veelal gezien wordt als
De viscacha der pampas, Lagostomus trichode wolken, die den regen doen ontstaan, zich tegenover de dactylus, is een knaagdier dat veel op een haas met
zon bevinden. Nu is de regenboog 's avonds in het oosten korte, breede ooren gelijkt. Zijne kleur is op den rug
en 's morgens in het westen, en daar de meeste regenbuien grijs, van onderen witachtig; de staart is bruin, en
in ons klimaat door een westelijken wind worden aange- over den kop loopen twee zwarte strepen.
bracht, bewijst een regenboog in het westen dat erslecht
In de hooge streken der pampas leggen de viscacha's
weder in aantocht is , terwijl de regenboog in het oosten be- onder den grond holen aan, die geheele kolonien, soms
wijst dat de regen wolken reeds over ons heen gewaaid zijn. wel over eene uitgestrektheid van een vierkante mijl,
Als de zwaluwen hoog vliegen, kan men schoon weder vormen, en zoo kunstig zijn ingericht dat er geen regen
verwachten of blijft het schoon , doch als zij laag vliegen of kan indringen. Bij nacht is alles rondom de ingangen
zeer dicht bij den grond, is er bijna zeker regen in aantocht, dier holen vol leven en beweging, want de viscacha's
want de zwaluwen volgen de vliegjes en muggen die zich brengen den dag slapende door, en zoeken slechts bij
gaarne in de warme luchtlagen ophouden. Daar warme lucht nacht voedsel. Kunnen deze knaagdieren mais of tarwe
lichter en meestal vochtiger is dan de koude lucht, bestaat bekomen , dan laten zij het gras onaangeroerd; zij doen
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daardoor soms groote schade aan de graanvelden, en inboorlingen tucutuco wordt geheeten, en dat met de
vestigen zich om die reden zoo veel mogelijk in de na- gestalte van een hamster de levenswijze van den mol
bijheid der spaansche volkplantingen. Hun vleesch is vereenigt. Men noemt dit knaagdier demagelhaensche
zeer vet, vast en welsmakend — daarom jagen de half kamrat, Ctenomys mar/ellanicus. Gelijk de inol, graaft
wilde bewoners der pampas
de kamrat gangen, en onderdeze dieren.
mijnt geheele vlakten, vooral
De geheele vlakte van Buewaar de bodem zandig is;
nos Ayres tot San Luis de
hij slaapt bij dag, en werkt
la Punta is dicht met vicabij nacht, voedt zich met
cha's bevolkt. Het reizen te
wortels, en legt voorraad op.
paard, dat in die streken
Bij dag komt de kamrat zelaltijd in galop geschiedt, is
den aan de oppervlakte, doch
dus niet zonder gevaar, wijl
verraadt niettemin zijne aaneen paard dat met de voorwezigheid door een zeer bijpooten in een hoi of gang
zonder grommend geluid , dat
der viscacha's geraakt, ongeregeld viermaal na elkanvermijdelijk moet neerstorder herhaald als uit de aarde
ten. Intusschen zijn de plaatopklimt, en den vreemdeling
sen die ondermijnd zijn , met
ten hoogste verrast. Zijn gang
eenige oplettendheid zeer wel
is langzaam, hij kan niet
te vermijden, wijl er daar
over de geringste hindernis
eene soort van wilde, bittere
heenspringen , en is zoo doin
meloen in menigte groeit,
dat hij buiten zijn hoi gevoor welke plant de uitwerpmakkelijk te vangen is.
selen der viscacha's als mest
In de gevangenschap werDe viseaclta.
schijnen te dienen. De visden de kamratten, die Darwin
cacha's deelen hunne onderaardsche woningen met eene bezat, zeer spoedig tam, hielden met de voorpooten het
soort van uil, /SYrza? cunicidaria, die tot de weinige bij voedsel vast, en schenen geen scherp gezicht te bezitten.
dag vliegende en onder den grond wonende vogels behoort. Velen zouden zelfs volkomen blind zijn. Het lichaam is

De magelhaensehe kamrat.

De viscacha.

De ten opzichte van de natuurlijke geschiedenis hoogst
verdienstelijke engelsche geleerde Darwin ontdekte aan
de Straat van Magelhaens een knaagdier dat door de

rolrond, van kleur geelachtig grijs, de staart is wit,
de pooten zijn kort, de voetzolen naakt, en aan de
achterteenen staan stijve borstels.

DE PROFEET JEREMIA.

DE PROFEET

JEREMIA-

Het tooneel 't welk de onderstaande gravure ons voorstelt, staat beschreven Jeremia XIX: 44, 15 tot XX:
1 — 6. Men leest daar het volgende:

Toen nu Jeremia van Topheth kwam, waarheen de
Heer hem gezonden had, om te profeteeren, stond hij
in het voorhof van des Heeren huis, en zeide tot al
het volk:
Zoo zegt de Heer der heirscharen, de God Israels :
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Zie ik zal over deze stad, en over al hare steden, al
het kwaad brengen, dat ik over haar gesproken heb!
omdat zij hunnen nek verhard hebben, om mijne woorden niet te hooren.
Als Pashur, de zoon van Immer, de priester (deze
nu was bestelde voorganger 1 in het huis des Hee-

ren), Jeremia hoorde, deze woorden profeteerende, sloeg
1

De bestelde voorganger. Liever: de hoofdopziener, waar-

schijnlijk een der priesters belast met de policie in den tempel,
de zelfde waardigheid die later door den hoojdman des tempels (Hand. IV: 1) werd bekleed.

Pashur den profeet Jeremia, en hij zette hem in de
gevangenis, welke is in de bovenste poort van Benjamin 1 die aan het hnis des Heeren is.
Maar het geschiedde des anderen daags, dat Pashnr 2
Jeremia uit de gevangenis voortbracht; toen zeide Jeremia tot hem: De Heer noemt uwen naam niet Pashur,
maar Magor-missabib.
Want zoo zegt de Heer: Zie, ik stel u tot een
schrik voor u zelven en voor alien die u liefhebben;
die zullen vallen door het zwaard hunner vijanden, dat
het uwe oogen aanzien; en ik zal gansch Juda geven
in de hand des konings van Babel, die hen naar Babel
gevankelijk zal wegvoeren, en slaan hen met het zwaard.
Ook zal ik geven al het vermogen dezer stad, en
al haien arbeid, en al hare kostelijkheid, en alle schatten der koningen van Juda, ik zal ze geven in de hand
hunner vijanden, die zullen ze rooven, zullen ze nemen,
en zullen ze brengen naar Babel.
En gij, Pashur, en alle inwoners van uw huis! gijlieden zult gaan in de gevangenis; en gij zult te Babel
komen, en aldaar sterven, en aldaar begraven worden,
gij en al uwe vrienden, denwelken gij valschelijk geprofeteerd hebt.
LUCHTVERVERSCHING DOOR DEN SCHOORSTEEN

Een gewoon vuur dat in twaalf uur 20 kilogram steenkool verbrandt, maakt 42 000 liter lucht ongeschikt
voor de ademhaling. Niet slechts wordt deze groote
massa bedorvene lucht door den schoorsteen weggevoerd
en onschadelijk gemaakt, maar tevens eene vijfmaal
grootere hoeveelheid lucht door het trekken van den
schoorsteen verwijderd; de ventilatie door den schoorsteen is dus vrij belangrijk. Het optrekken van den
rook in den schoorsteen hangt af van de betrekkelijke
lichtheid der lucht in het vertrek in verhouding tot een
even groote kolom daar buiten; hoe langer de schoorsteen is des te sterker zal hij trekken, als het vuur
groot genoeg is om de lucht te verwarmen; maar als de
schoorsteen zoo lang is dat de lucht daarin is afgekoeld
als hij boven komt, dan wordt het trekken veel minder.
HET HOUT VAN HET KRUIS-

De overlevering wil dat het kruis van Christus
gemaakt was van vier houtsoorten, beteekenende de
vier werelddeelen of het geheele menschdom; men is
het echter niet eens welke vier houtsoorten het waren,
of waar zij zich in het kruis bevonden. Sommigen zeggen
dat deze vier onvergaanbare houtsoorten de palm, de
ceder, de olijf en cypres waren, van daar het vers:
1

De bovenste poort

van Benjamin,

eene poort aan den

noordelijken voorhof des tempels.
2

Pashur,

d. i. voorspoed alom. — Mtigor-missabib, d. i.

schriJc van alle zijden.

Ligna cruris pctlma, cedrus, cupressus, oliva.
In plaats van den palm of den olijf geven sommigen
die eer aan den pijnboom en den buksboom, terwijl
anderen zeggen dat het geheel van eikenhout gemaakt
was. In Curzon's "Kloosters van de Levant", wordt
verhaald dat Salomo een cederboom velde, en dat die
boom gebracht werd naar de plaats die later de vijver
van Bethesda geheeten werd; dat omstreeks den tijd
van het lijden van Jezus Christus het hout begon
te drijven, en door de Joden gebruikt werd om het kruis
te maken. Eene andere legende wil dat er populierhout
toe gebruikt zou zijn, en dat daarom de bladeren van
dezen boom sedert dien tijd zonder ophouden beven.
In Schotland heerscht het geloof dat de dwergberk
in het groeien gestuit is omdat de roeden waarmede
Christus gegeeseld werd berkentakken waren.
P A T S J O E L I

Deze bekende parfumerie wordt verkregen uit het sap
van de bladeren en stengels eener plant die veel in China
en Indie groeit. Hare geur is de krachtigste uit het geheele
plantenrijk. In zuiveren toestand heeft patsjoeli een schimmelige, duffe reuk, zooals wolfsklauw of lycopodium, of
riekt hij, zeggen sommigen, als oude kleeren. De chineesche of zoogenoemde oost-iudische inkt riekt naar patsjoeli.
De invoering van die parfumerie in Europa had op de volgende wijze plaats. Eenige jaren geleden waren de echte
indische sjaals zeer duur , en de koopers onderscheidden
hen van de nagemaakten door den geur, daar zij met
patsjoeli geparfumeerd waren. De fransche fabriekanten
waren er reeds in geslaagd om de indische weefsels na
te maken, maar den geur konden zij er niet aan geven.
Ten laatste ontdekten zij echter het geheim, en begonnen de plant in Frankrijk in te voeren, om door haar sap
in staat gesteld te worden inlandsch fabrikaat voor indische
sjaals te verkoopen. Zoodoende is de patsjoeli in gebruik
gekomen. De bladeren tot poeder gestampt en in een
zakje gedaan, beschermen kleederen tegen de mot.
VERANDERING

VAN HET

KLIMAAT.

De geschiedenis' leert ons dat in vele landen van Europa, die tegenwoordig zeer zachte winters hebben, in
vorige tijden de winters zeer gestreng waren. De Tiber
te Rome was dikwijls bevroren, en eens lag er gedurende veertig dagen sneeuw in die stad. In den tijd van
Ovidius bevroor de Adriatische zee elken winter, en
het ijs in den Rijn en de Rhone werd gewoonlijk zoo
dik dat het beladene wagens kon dragen. De wateren
van den Tiber, den Rijn en de Rhone blijven tegenwoordig elken winter stroomen. IJs is nu te Rome een
ongewoon verschijnsel, en de golven der Adriatische zee
werpen 'haar schuim in den winter ongekristalliseerd op
de strandrotsen. Sommigen hebben deze verandering van
klimaat aan den landbouw toegeschreven — het vellen
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Dit verschijnsel is gewis op zich zelf reeds hoogst
opmerkenswaardig; maar er is nog meer.
De bloempjes der mannelijke planten, welke laatste
altijd met die der andere sekse vermengd voorkomen,
zijn niet van zulke lange steeltjes voorzien. Zij ontwikkelen zich mede op den bodem, en wel zoodanig dat
er zeker aantal op ee'n steeltje zitten, die gezamenlijk door eene soort van schede of omwindsel omsloten
worden.
Deze staan dus op een vrij aanzienlijken afstand van
de eerstgenoemden verwijderd. Ook bij vele tweehuizige
boomen komt iets dergelijks voor, en toch blijkt het
dat die afstand voor de bevruchting der vrouwelijke
bloemen in den regel geenerlei bezwaar oplevert, daar
het stuifmeel, 't zij door den wind, 't zij door insecten, van de dene bloem in de andere overgebracht
wordt.
Hier echter is dit geheel iets anders. Is de lucht
DE VALLISNERIA SPIRALISeen uitmuntend voermiddel voor de stuifmeelkorrels, het
Bij gelegenheid van het maken van een opstel over water deugt daar volstrekt niet toe. Integendeel, het
stekels en dooms heb ik een ruim gebruik mogen ma- doet het stuifmeel bederven, en 't kan dus niet van
ken van de woorden van den heer H. Witte in zijn den bodem naar de oppervlakte komen, zonder ongewerk getiteld Schetsen uit het plantenrijk, 't schikt te worden voor het doel waartoe het bestemd is.
welk in het vorige jaar door A. C. Kruseman in
Zie hier echter wat er gebeurt.
zijn Natuurhistorische bibliotheek is uitgeTegen dat de vrouwelijke bloempjes ontluiken, zijn
geven. Thans, nu ik een beschrijving moet geven van ook steeds de knopjes der mannelijke bloemen op't punt
de waterplant die wij op biz. 408 zien afgebeeld, weet van zich te open en. Nu rukken deze zich als 't ware
ik niet beter te doen dan nogmaals dat onderhoudende los van 't korte steeltje, nadat het omhulsel hetwelk
en leerzame boek ter hand te nemen, en eenige regelen dat bloemhoofdje omsloten hield, van een geweken was,
daaruit over te schrijven : de heer Witte weet beter en en de ongeopende bloempjes, lichter dan 't water zijnde,
aangenamer dan ik te praten over het leven der plant. rijzen als kleine ronde bolletjes naar de oppervlakte,
In het zuidelijke gedeelte van Frankrijk en Italie gaan dan open, en drijven er tusschen de vrouwelijken
groeit — op sommige plaatsen zelfs z66 menigvuldig, rond, door welk middel het stuifmeel gewis tot zijne
dat het o. a. in het kanaal van Languedoc de scheep- bestemming komt.
vaart somtijds hinderlijk kan zijn — eene op den bodem
Zijn de vrouwelijke bloempjes bevrucht, dan is het
van 't water levende, en daar vastgewortelde waterplant. doel waartoe ze zich naar boven begaven, volkomen beHet is de Vallisneria spiralis , een stengelloos plantje reikt
,
: de spiraalvormige steel trekt zich nu weer zamen.
met vrij lange lintvormige bladeren, die, vooral als 't en de bloempjes duiken naar beneden, om weldra de
water wat diep is, in 't geheel niet, of anders maar zaadkorreltjes aan den bodem toe te vertrouwen.
even de oppervlakte er van bereiken.
Men behoeft dunkt mij aan dit verschijnsel niets toe
Het is een tweehuizig gewas; de 66ne plant heeft te voegen, om er eene der treffendste uitingen van het
dus alleen mannelijke, de andere geene andere als vrou- plantaardige leven in te zien. Men behoeft deze plant,
welijke bloemen; maar, behalve dit, leveren die beide als men daar iets tegen heeft, volstrekt niet te beziebloemen, terwijl de planten overigens volkomen gelijk- len, te animaliseeren gelijk men 't noemt; men kan 't
dene zoowel als 't andere zoo prozaisch mogelijk, als
vormig zijn , nog een zeer belangrijk verschil op.
De vrouwelijken staan op zeer lange steeltjes, die de uiting van physische krachten, die nu eenmaal het
echter, zoolang de bloemknopjes nog niet tot zekere eigendom van deze plant zijn, als iets dat niet anders
hoogte ontwikkeld zijn, kurketrekkerachtig opgewonden kan en dus zoo gebeuren moet, enz. enz. beschouwen:
zijn, zoodat het knopje nabij den bodem gehouden dan toch komt 't mij voor, dat dit verschijnsel nog in
alle opzichten onze opmerkzaamheid waardig is.
wordt.
Daar de bloei plaats moet hebben boven water, minstens
Die spiraalvormige steel moet zich wel uitstrekaan de oppervlakte, doet de knop, tegen dat de tijd ken, wil het steeltje aan de oppervlakte komen, en
der ontluiking nadert, pogingen om zich naar boven te moet zich later weer oprollen, wil het dit naar beneden
begeven , waardoor de spiraalvormige steel ontrold wordt, trekken; het korte steeltje mtfet wel tegen dien tijd
zoolang totdat het bloempje clen waterspiegel heeft bereikt. nabij het mannelijke bloemhoofdje afrotten, zullen die

van dichte bosschen, het blootstellen van den onaangeroerden grond aan de zomerzon, en het droogleggen
van groote moerassen. Doch al was dit de oorzaak , wat
echter niet waarschijnlijk is, dan kan daardoor toch eene
volslagene verandering van klimaat niet verklaard worden ,
zooals van warme tot koude winters, die ook in andere
landstreken als de reeds genoemden heeft plaats gehad.
Groenland ontving zijn naam van het smaragdkleurige
kruid dat eens zijne bergen en dalen bedekte, en zijne
oostkust, die nu ongenaakbaar is ten gevolge van het
eeuwigdurende ijs, was in de elfde eeuw de zetel van
bloeiende skandinaafsche kolonien waarvan nu alle sporen
verloren gegaan zijn. Het koude Labrador werd wijnland, Vinland, geheeten, door de Noormannen die het
in het jaar 1000 ontdekten, en toen getroffen waren
over het zachte klimaat.
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bloempjes naar boven komen. Als dit een en ander geen
plaats bad, dan zon de instandhonding der Vallisneria
door zaden, in den eigenaardigen toestand waarin ze
leeft, eene onmogelijkheid worden; die wonderlijke verschijnselen zijn dus doodeenvoudige middelen waarvan
de natuur zich bedient om den bloei van dit gewas te
verzekeren, gelijk ze die op duizenderlei verschillende
wijzen aanwendt, en die we alleen geneigd zijn te be-

electriciteit, over dit niet en over dat niet, wat ons
nu stemt tot eerbied, tot ontzag, tot erkentelijkheid
en tot vele goede dingen meer; dan zou veel van dat
goede, wat de menschen nu zoo wat in evenwicht houdt,
van zelf verdwijnen, maar dan zouden we toch, ook geloof ik, iets missen, wat nu ons geluk niet weinig verhoogt.
Daarom, zoolang deze en dergelijke verschijnselen blijven

Be Vallisneria

wonderen, omdat wij ze niet begrijpen, maar die al dat
wonderlijke verliezen zouden, als we dieper konden
doordringen in 't huishouden der natuur, in 't leven
der planten
— Dat is alles volkomen waar
als we b. v. de
Goddelijke macht die zich overal in de schepping openbaart, konden begrijpen, dan zouden we ons over niets
meer verwonderen, over geen aantrekkingskracht, geen

spiralis.

behooren tot de raadselen waardoor het leven der planten ons niet minder geheimzinnig is dan dat van ons
zelven, kan 't toch, dunkt me, volstrekt geen kwaad,
dat we daarbij ook een weinigje toegeven aan onze fantasie. Ze brengt ons allicht, 't is waar, tot gevolgtrekkingen die met de wezenlijkheid misschien niets of slechts
zeer weinig gemeen hebben, maar ze doet ons gewaarwordingen ondervinden die toch zoo kwaad niet zijn.

