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Voorrede.
De in dit boek gegeVlen schietsen zijn niet uit het stud eervertrck afkomstig, en ik zou willen, dat men dat er
aan kon zien. Buiten, in de vrije natuur, op de heide,
wa.ar de heidebloempjes schitteren, waar die vlinders hun
Iiefdesspel spelen, terwijl de avondzon bloedrood schijnt op
de stammen der boom'en, en die leeuwerikken in k,olor hun
jubellied zingen, ish.et heerlijk nederliggen, peinzen en
h erinneren.
Men denkt aan de vele wetenswaardigheden, die men
hier of daar, vroeger of later, gelezen heeft, men weet
zelf niet waar of wanneer, bij dit of dat onderzoek op het
gebied der natuurwetenschappen, En in de stille 'en kalme
omgeving- fantaseert men over het gelezene en bestudeerde,
wil' men den achtergrond der feiten opsp~orlen, en ~pint ~en
blouwt men voort, al denkend en droomend. Men droomt
van den ichthyosaurus, die zwemt door het oorspronk-elijke
water van verdwenen zeeën, en van het ,,(iJerd,e rijk'" der
bacillen, dat de menschen wil verdelgen.Len van het
sprookje van dien mensch, dat begint miet vier stukken
vari beenderen in die bedding teener rivier op java. En de
roocle zon, die over de korenvelden t'er ruste gaat, toovert
ons ondergaande werelden voor iden geest. En de sterrenhernel met zijn duizenden lichten doet ons denken aan
den helderen 'poolnacht in hlet eeuwige ijs. En wij zien
aan den rand van den reuzengletscher den bruinen mammouth, opgejaagd door den mensch uit de steenperiode,
wiens jachtkreten door het woeste w.oud weerklinken. En
wij "denken er a,an) hoe die kreten uit de diepte van de
long te vo,o,rschijnk,omen, en hoe de salamandervisch,
thans in de moerassen van het verwijderde Queensland, in
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de keten onzer voorouders de eerste was, die longen bezat.
En zoo komt onze gedachte op Australië, het land der
vogelbekdieren en van den ceratodus, maar ook het land,
van waar de fantasie der zeevarders het mystische zuidelijke vaste land als een fata morgana ziet uitgestrekt. Die
fata morgana wijst naar de pool.
En wat zal de m'enschheid beginnen, als het waar is, dat
zij de pool bereikt heeft? Zal zij zich opmaken door de
wereldruimte tusschen de planeten, zullen de Marsbewoners,
als beheerschers der wereld en der natuurkrachten, van de
roode ster tot de aarde afdalen? Zoo gaan onze gedachten
heen en weer als de wind in het korenveld. En in die stemming is dit boek ontstaan. En de lezer moge in die stemming, waarin de schijnbaar onsamenhangende hoofdstukken
geschreven zijn, de eenheid vinden, die de verschillende
onderwerpen met elkander verbindt.

Over Bacillen.
Wij zijn in onze dagen getuige van een ontzagwekkend
schouwspel. Slechts weinigen op onze donkere en onrustige
aarde gevoelen de groote beteekenis daarvan. En inderdaad:
men zou zich eigenlijk op een vreemde planeet moeten
bevinden, om dit even aesthetisch als ontzettend, vreeselijk
maar toch verheven schouwspel in zijn volle waarde in zich
te kunnen opnemen. Denken wij ons dus op Mars verplaatst.
Of nog beter, op een ster, waar men de dingen symbolisch
in den zin van Plato tot ideeën zou zien samengevat.
In plaats van een m e n s c h h e i d zouden wij slechts
één reuzenmensch zien, een Hercules strijdende met .een draak.
De draak uit ide oude fabelleer was een dier, dat de ouden
zich geschapen dachten naar het beeld van den Oktopus,
den polyp of den inktvisch, een dier, dat de zoöloog heden
ten dage aan het hoofd der Mollusken plaatst, dus een
betrekkelijk hoogontwikkeld dier. De oude Hercules echter
streed met een wezen, niet dier, niet plant, het leefde slechts.
Zonder organen, zonder inwendige geledingen, niet reusachtig, zooals de draak uit de fabelleer, in de beteekenis van
een enkel dierlijk reuzenlichaam. Maar in anderen zin veel
reusachtiger. Voor elken kop, die de hydra werd afgeslagen,
groeide onmiddellijk een andere in de plaats. Het monster,
dat ik meen, splitst zich onder de handen van zijn b estrijder in milliarden nieuwe gedrochten. In een ommezien
vermenigvuldigt het zich tot in het oneindige. En zoo verspreiden zich deze deeltjes over hemel en aarde, totdat
weer een nieuw, nog veel afschuwelijker geheel d,aaruit
ontstaat, dat, evenals een zwarte, loodende nevel, van alle
kanten tegelijk op den Hercules valt. Hij richt zich overeind,
zweet en zwoegt . . . . zal hij overwinnen?
Geen enkele sage vermeldt iets dergelijks.
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H et is de menseh, - de menschheid, strijdende teg'en
den bacil. Een heldendrama ider werkelijkheid - WaJlneer
men het rustig van Mars of Sirius af zou leurmen aanschouwen . . . . Wij zien het echter van naderbij.
Inderdaad: op onze oude planeet doet zich een rrucr kwaardig verschijnsel voor. De h ,00 g s te en de I a a g s t Ie
vorm van het organische leven zijn 'openlijk tegen elkander
in het strijdperk getreden.
Wij hebben eendergelijken strijd tusschende onder sre
ell de bovenste lagen onzer tegenwoordige rnaatschappij
de sociale kwestie. Maar deze strijd is nietig in vergelijking
met dcrr anderen. Onze sociale strijd is een moment in den.
vo.oruitgangder beschaving zelve, hard, maar noodza.kelijk,
wil de ontwikkeling der maatschappij haar geregeld ver loop.
hebben; al zijn phasen wijzen lO'P' de toekomst, het is de strijd orn
verbetering, een streven naar een hoogeren Ievensstaridaar.d.
De bacillenstrijd daarentegen is eenvoudig een strijd om
het bestaan der diersoort men sc h. Het is 'een laatste, beslissende strijd tusschen het hoogste van alle levenontwi kloelirrg
en het oudste, eenvoudigste, wat het leven heeft voortgebracht, waarmede het leven vóór millioenen van jaren is
begonnen fen wat het gedurende al deze millioenen iaren als
een grof, onverteerd overblijfsel heeft medegesleept n a ast
die hooge ontwikkeling op welker hoogtepunt de rriensch sfa.at,
Ter "veriduid,elijking diene het volgende:
Wanneer Ier heden ten dage sprak·e is van bacillen, da.n
denkt die één zich zeer kleine diertjes, die als micro skopische
wurmpjes' het menschelijk lichaam binnenkru ipen d;e
ander stelt zich kleine .plantjes voor, misschien w'el echte
paddestoelen, tot welk misverstand de naam s p l ij t z W a rrr
aanleiding geeft, Beide opvattingen zijn verkeerd. Men moet
zich inwerken in de theorie der cellen, o·m zich een juist
begrip te vormen van dezen grooten strijd.
De cel is een deeltj'e levende stof die eene zelcene
mate van zelfstandigheid in vorm en functies h·eeft. Ieder
mensch afzonderlijk is een kolossale sociale vereeniging van
zulke cellen. Millioenen en millioenen zijn te zamen gevoegd,
om zijn lichaam te vormen. Door verdeeling van den arbeid
worden de verschillende organen gevormd. De mensch is een
"cellenstaat;" dit is eveneens het geval metden hond, den
VlO gel, dien worm, den eikeboom, de lelie, de roos. Echte:
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planten. en echte dieren zijn combinaties van vele cellen,
.celpyramiden. De bacil daarentegen bestaat slechts uit
één e [[1 k oe I e cel. Deze bepaalt zijn vorm en o-ok al zijn
functies. Wanneer 'de mensch een pyram.ide is, welker
bouwsteenen millioenen cell'en zijn, dan is de bacil één
enkele steen, die opzichzelf een geheel huis vormt. Deze
ho edanigheid ondierscheidt hem van de echte plant 'en
het echte dier, zoowel uiterlijk als innerlijk. Hij leeft zijn
.afzonderlijk bestaan buiten elke sociale gemeenschap. Hij
ha.ngtniet te zamen met een aantal andere cellen door
het beginsel der arbeidsverdeeling. Tegenover individuen
als den mensch 'en den eikeboom, die bestaan uit 'een
vcr.eeniging van vele cellen, staat de bacil als typ'e van
het meest doorgevoerde individualisme, van anarchisme in
den waren zin des woords.
Misschien riog juister is de vergelijking met een Robinson
Crusoë, die alleen het werk moet doen, dar inde samenleving
verdeeld wordt tusschen honderden of duizenden. Naast
planten en dieren vormen deze één-eeltige wezens een
derde rijk,m.aar een rijk, waarvan de onderdanen de p'ro . .
ducten zijn van een zoo ver unogelijk voortgezette splitsing.
Myriaden van losse, afz1on,d1erlij'kem!eteorietien naast de
groote, samengestelde wereldbollen, om ook nog eens een
.a.stronomisch beeld te gebruiken.
Dat wij heden ten dage in staat zijn, deze opvatting
wetenschappelijk 'en duidelijk te Tormuleeren, is de groote
ver.dienste van de cellentheorie, waarvan wij nu sedert ruim
60 jaren gebruik maken bij het physiologisch onderzeek.
Deze gedachte is 'echter verder uitgewerkt door de Darwinistische leer, die sedert ruim 40 jaren bij dit onderzoek
een belangrijke rol speelt.
De ontwikkelingsleer loopt als een historische draad door
de algemeenle physiologie. De ééncellige levensvorm, die
vertegenwoordigd wordt door den bacil, verschijnt naast
den veelcelligen niet slechts als die mathematisch mindere,
hij is ook in ontologischen zin de oorspronkelijke. Die bacil
is werkelijk historisch de bouwsteen der pyramide.
Eerst waren de bouwsteenen er. Do-or hun opeenhocping
ontstonden. eerst de pyramiden. Eerst afzonderlijke oellen, daarna celstaten.
N u nog kan men het menschelijk lichaam ontleden in
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afzonderlijke cellen. Trouwens bij zulk een ontleding zou
niet alleen de mensch als zoodanig te gronde gaan, maar
ook de afzonderlijke cellen zouden afsterven.
Waar de arbeid in zoovele speciale onderde.elen is verdeeld - er zijn afzonderlijke cellen voor de voeding, het
denken, de beweging - daar bestaat 'er tussc heri die verschillende cellen leen zóó in.nig verband, dat zij ,die eerst
haar speciale functies te vervullen h,a,dden,ong·eschikt zijn
geworden ,een zelfstandig lev/en t,e leiden.
De oude mooie g'edac.hte, die Buffon in de vor ige eeuw,
lang voordat de cellentheorie werd opgebouwd, heeft uit gesproken: dat het menschelijklichaam in den toeatand van
ontbinding weer zou overgaan in infusoriën, die als ba cillen
zouden leven, heeft geen stan,d gehouden, En toch, is het
bewezen, dat er uitzonderingen bestaan, waarbij ·een voortgezet zelfstandig leven mogelijk is. Men denke slechts aan
de zaad-cellen, afzonderlijke cellen uit die gemeerrsch.ap, die
zich daarvan losmaken, en die onder zekere voorwa.ar derr
medewerken tot hlet vormen van e'en volkomen nieuw o'!"ganisme, dathet andere eengeheel menschenbestaarroverIeven
kan. Zeker is het bij zulke feiten geen utopie, warmeer rneri
op hstoriische gronden die veelcellige wezens afleidt van de
ééncellige.
In overoude tijden, lang nog vóór het zoogenaamde eambrische tijdperk, uit het allereerste begin waarvan de oudste
versteende overblijfselen van werkelijk leven uit ·de g-eschiedenis der vaarde dateeren. is het leven ontstaan. Riet is
hier niet de plaats, het hoe ten waarom te onderzoeken,
maar langs verschillen/die wegen is men gekomen tot de gle'volgtrekking, dat ,de oudste, werkelijk levende wezens één-oellige
waren. Riet doet Jrier weinig ter zake, of de ééncelfig.en in
uiterlijk en leeftijd volkomen gelijk aan of eenigszins verschillend waren van onze tegenwoordige bacillen, h oofd zaa.k was
het afzonderlijk bestaan en de vorm der cellen en daarin
waren zij beslist bacillen. Overigens vindt mien naar het
schijnt, zelfs nog tot op het devonische tijdperk, misschien
zelfs nog verder, duidelijk herkenbare sporen van echte
bacteriën. Volgens die Darwinistische bewijsvoering outwikkelt het hoogere zich uith1et lagere. De mensch staat
hooger dan het kruipend dier, de visch, de worm. In de
herkenbare versteeningen vertoont zich dit laag en hoog als
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een historische opeenvolging. Zeer vroeg ontstond/ende
wonnen, eerst-Iater de visschen, nog weer later amphibiëen
enkrulp'ende dieren. Zeer laat eindelijk xle zoogdieren en
riog' veel later de mensch, Bij de planten gaat het op dezelfde
wijze. Nu, wat de laagste soort der levende wezens betreft:
de ééncellen. Deze moeten de rij geopend hebben! Het is
gemakkielijk zich voor te stellen, hoe de eerste cellenstaten
zich daaruit hebben ontwikkeld. De eenvoudigste plante.n
'en dieren zijn hieruit ontstaan.
Häckel heeft, nu ook reeds 25 jaar geleden, het 'eerste
ver loop aanschouwelijk voorgesteld, en is hierin nog door
niemand overtroffen. Eerst voegden de cellen zich te zamen
tot ruwe rklompen, waarin iedere cel nog 'haar eigene individualiteit behield. Daarna ontstond langzaam arbeidsverdeeling. Eerst een holle blaas, bestaande uit gelijkwaardige
cellen. Die eerste stap op den wieg der ontwikkeling tot
dier is nu deze, dat bepaalde cellen, die zich voortaan uitsluitend met de voeding zullen belasten, een instulping van
de blaas vormen, waardoor deze aan de binnenzijde met
e1en cellenlaag wordt bekleed: dit is de gastraea, het
Q,erdarmdier,b1estaande uit leen dubbele oellenlaag : de buitenste laag dient tot beschutting, bew·eging en waarneming.
De binnenste is de maag, uitsluitend belast miet de voeding,
en met de buitenwereld alleen in verbinding staande door
de oorspronkelijke plaats van instulping. N og heden ten
dage zien wij hetzelfde verloop, wanneer een nieuw, veelcellig 'dier zich zal voortplanten.
Zaadcellen en eicellen smelten samen tot één oercel ;
deze verdeelt zich, wordt een cellenklomp en daarna eene
blaas. Bij 'een menigte dieren is de instulping der blaas
waar te nemen, zooals wij die beschreven bij de geschicdenis van ,de gastraea. Bi} anideren is deze mind·er duidelijk. Maar zelfs de mensch ontwikkelt zich in den moederschoot uit éénen'kele cel, en onder veranderingen, die herinrieren aan het historisch verloop, De plant heeft een
anderen Wieg ingeslagen dan het dier, niet over een maagvormende gastraea, maar zij' het ook ;op een andere wijze,
ook leidende tot veelcellige organismen van den tweeden
rang, zooals dedi'eren bereikt hebben. De beide wegen,
uitgaande van eenzelfde punt, loopen naast elkander voort.
De vorming tot staten was de groote stap vo orwaarts,
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de eigenlijke ontwikkeling in de eindelooze tijdruimte van de
geschiedenis der aarde. Het hoogtepunt dezer ontwikkeling
was de mensch, die op eenmaal hoog steeg boven al het
andere. In hem heeft de hersencentralisatie, die de plant
geheel mist, en de lagere diersoort zoo goed als niet bezit,
haar toppunt bereikt. Met de hersenen echter ontwikkelde
zich de menschelijke geest, de werktuigen, de kunst, de
wijsbegeerte, kortom de beschaving. En toch zijn deze hersenen niets anders dan een zekere cellengroep in een
grooten cellenstaat, een celkaste, belast met een. bijzondere
functie in de arbeidsverdeeling van den cellenstaat, die
mensch heet,
zeer zeker de wonderbaarlijkste, meest
raadselachtige van alle celcombinaties
maar die toch zoowel historisch als physiologisch niet anders kunnen beschouwd
worden dan als zulk een gemeenschap.
Van dit alles heeft men tegenwoordig zoo al niet geheel,
dan toch in groote trekken een overzicht. Maar op ééne
zaak moeten wij nog de aandacht vestigen, een zaak, die
onmiddellijk betrekking heeft op hetgeen wij hier bespreken.
Terwijl de statenvorming der cellen de reusachtige ontwikkelingslijn schiep, die wij tot aan den mensch kunnen
volgen, bleef een oerrest van dezelfde ruwe stof,_ waaruit
deze ontwikkeling kristalliseerde, ongebruikt. Niet alle
één-cellen gingen op in celgemeenschappen. Een zeker
aantal bleef zich afzonderen en trad zoo nu en dan als
cellen-individualisten, als Robinsons, als één-cellige oerwezens naast dier en plant te voorschijn. Deze één-cellige
wezens plantten zich meestal eenvoudig door deeling voort
en vormden steeds weder één-cellen. En dit geschiedde
voortdurend, door de vele millioenen jaren, waarvan de gegeschiedenis der aarde spreekt, naast de ingewikkelde ontwikkeling der celstaten in het lichaam van dier en plant.
Deze consequente staatsvijanden schijnen zich zoo goed als
niet ontwikkeld te hebben.
Men vraagt zich af, waarom? Het antwoord op deze vraag
ligt voor de hand. Waarom stiet Columbus in 1492 in MiddenAmerika op de naakte wilden? Waarom leeft de BakairiIndiaan van Centraal-Brazilië nu nog in het steenen tijdperk,
zooals onze voorouders in den vóórhistorischen tijd gedaan
hebben? Waarom vindt men in Australië nog steeds het
vogelbekdier, welks voorouders in overoude tijden reeds den
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overgang vormden van de eierleggende amphibiëen of de
kruipende dieren naar de zoogdieren? Waarom leven er nog
lag ere gewervelde of gleiede diervormen in een tijd, waarin
er reeds hooger ontwikkelde exemplaren bestaan, Deze feiten
b ewijzen alle hetzelfde, n.l, dat die ontwikkeling der organ ismen zoowel in die natuur als in de maatschappij <niet
g eschiedt volgens .een doctrinair schema.
Er bestaat geen innerlijk streven naar ontwikkeling, dat
de organismen dwingt een bepaalden ontwikkelingsweg te
doorlocpen.
De ontwikkeling in den zin van Darwin is feitelijk afhankelijk van allerlei uiterlijke ornstandigheden. Wel schijnt in
ie-dier leven,d weze-n de aanleg tot ontwikkeling aanwezig te
zijn. Maar wanneer de invloed van buiten ontbreekt, de
drang der omstandigheden, "de strijd om het bestaan," zooals Darwin het uitdrukt, dan blijft die aanleg onontwikkeld,
de bekende natuurlijke teeltkeus van Darwin vindt niet
plaats, kortom, alles blijft bij het oude. In een rivier, die
uitdroogde, zouden de visschen door verandering der zwemblaas in 'een long, salamanders kunnen worden; waar
echter d,e ocea,an millioenen jaren onveranderd gebleven
is, zijn de visschen ook in hu-n ouden toestand blijven
bestaan. In het natuurlijk stelsel neemt dus de salamander
een hoogere plaats in dan de visch, maar toch zien wij
in dit geval, den ouderen, lageren vorm blijven bestaan,
den visch naast den salamander, ~en wij: begrijpen, dat het
Z,OO moet zijn. ZOIO' kon in een afgelegen hoek der aarde,
in Australië, dat minstens .gedurende het lange tertiaire
tijdperk, van het noordelijk vaste land gescheiden is geweest,
het vogelbekdier blijven bestaan, terwijl het overal elders
reeds als "ov,ergangsvorm" heeft dienst gedaan, en volkomen
is opgegaan in een hoogeren diervorm, het zoogdier. En zoo
kon de bewoner van Centraal-Brazilië, nog tot ,op dezen tijd,
op de ontwikkelingshoogte van het steenen tijdperk blijven,
terwijl de ontwikkeling in Azië en Europa een reuz-envlucht
genomen heeft. Het product dezier ontwikkeling is de mode.rne natuuronderzoeker, dieh,eden ten dage deze nog
levende volken uit het steenen tijdperk als een vóór historisch
wonder ontdekt.
Passen wij nu deze beschouwingen toe op één- en
veelcellige wezens, zoo moeten wij aannemen, dat slechts een
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bepaalde vgroep ééncellige oerwezens. door zekere uiterlijke
omstandigheden is gedreven geworden in de sociale baan, in
de gemeenschap en hare arbeidsverdeeling. Voor een oritelbare menigte ééncellige wezens heeft deze drarig der
omstandigheden zich blijkbaar nooit voorgedaan - zij bleven
geïsoleerd. Zonder twijfel is echter juist op dit oogenblik,
dat ;de veelcellige wezens zich van de ééncellige scheidden,
de eerste stap gezet op den wieg van elke' ontwikke lirig, De
aanleg, tot een zelfstandige ontwikkeling der nu riog' bestaande ééncellige wezens is v,an geen beteelcenis. Juist
de gewichtigste, door hun aantal indruk rnakende ééncellige
wezens, zooals ionze vreeselijke bacillen, vertoonen nu nog
den eenvoudigsten cellenbouw, dien men zich kan voorstellen. Wat geïsoleerd bleef, heeft zich ook niet ontwikkeld.
Deze gedachtengang heeft naar mijne opvatting' niets
mystieks of bijzonders, aangenomen dat men in beginsel
niet afkeerig is van Darwinistische opvattingen. Nu echter
de slotsom." Bovenaan als kroon der ontwikkeling de K u 1t u u r m e n s c h in' het volle licht van onzen tijd. Onderaan
als onontwikkelde oerrest - de b a c i 1. Hierin ligt toch
werkelijk iets zeer merkwaardigs.
Wij moeten h,et zooeven behandelde nog eens nader toelicht'en.D:e lagere, oudere ontwikkelingsvorm behoeft niet
noodzakeliik algemeen uit te sterven, wanneer een nieuwe,
hoogere ergens plaatselijk optreedt ; dit is volkomen juist.
Intusschen is deze stelling niet consequent door te voeren,
De beperking schuilt in de woordjes "algemieen" ,en "plaatselijk. n "AI,g'em:een" beteekent: over die geheele aarde, "Plaats1elijk.' beteekent : op een bepaaldie plaats der aarde. Deze regel
is niet juist, op 'het oogenblik, dat wij' in den IOiQ'p der ontwikkeling het optreden van een levend wezen aannemen, waar voor
deze tegenstellingen van "algem'een" en »P laatse Iijk " zouder
waarde geworden zijn. Een wiezen, dat dej; e h e 'e I e aarde
omvat door zijn vermogen, zich aan te passen aan a 11 e
aardsche omstandigheden. Een wezen, dat tegelijk hlet water
trotseert, als de visch, en het land, als in de lucht
ademendegewerVielde dieren ; dat zich handhaaft in de
wildernis, op de bergen, waarde eeuwige sn/eeuw ligt,
zooals de kondor ; dat de duistere afgronden van de Adelsberger igrot doordringt, zooals de blinde kever Leptoderus
en de kleurlooze, kieuwenbezittende salamander Olm; dat
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de koude van de pool doorstaat, zooals de ijsbeer; dat alle
klimaten verdraagt, en ten slotte zelf beheerscher der
elementen wordt, onder wier blinde kracht het leven zich
tot nu toe veranderde. Wij kennen dit wezen: het is de
k u l t uurmen s C h in zijn hoogsten bloei.
Wij noemen hem het toppunt der ontwikkeling omdat
hij onder de veelcellige wezens degene is, die •zich ten
naastenbij aan alle uiterlijke omstandigheden weet aan te
passen.
Wat beteekent voor dezen cultuurmensch heden ten
dage nog „plaatselijk"? Australië, dat het vogelbekdier
zulk een veilige schuilplaats bood, is sedert de ontdekkingstochten van Tasman en Cook ook voor den mensch
toegankelijk geworden. Binnen korten tijd zal hij ook de
noordpool bereikt hebben. Hij dringt door tot op den bodem
van den oceaan, hij beheerscht het klimaat, het oerwoud,
de woestijn. Men denke slechts, welke een ruimte er ligt
tusscheri het station Kuhn van den Jungfrau-spoorweg en
het geboorde gat van den Paruschowitz op 2003 M. diepte.
Voor dezen mensch is willen, kunnen.
De volkomen heerschappij van den mensch over de aarde
in de volle beteekeinis van het woord is eerst in deze eeuw
begonnen, en nu zelfs nog gedeeltelijk alleen theoretisch.
Maar in den loop van de laatste eeuw heeft men zich een
voorstelling er van kunnen maken, en in dit geval is de
fantasie inderdaad de voorloopster der werkelijkheid. Van
dezen kant beschouwd, is het zeer interessant op te merken,
in hoeverre de mensch nu reeds zijne volkomen meerderheid
over alles, wat in het planten- en dierenrijk onder hem staat,
doet gelden of voor een deel reeds heeft doen ygevoelen.
Het meest in het oog vallend is dit bij de hoogere diersoorten, in 't bijzonder bij de gewervelde dieren. Uit hun
midden is de mensch zelf voortgekomen op een tijdstip,
waarop men berekenen kan, dat de gewervelde dieren reeds
gedurende millioenen jaren de hoogst ontwikkelde schepsels
waren. Hem, die de aarde van uit de verte als een geheel
zou hebben beschouwd, zouden zij getroffen hebben als
het meest in het oog vallende. Deze gewervelde dieren, waarmede de mensch nu in aanraking kwam als zijn nog levende
voorouders en naaste bloedverwanten, die zij eerst moesten
onderwerpen, traden hem echter tegemoet in drie groepen,
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en elk dezer groepen vertegenwoordigde een stuk g'eschiedenis der aarde.
De kleinste en minst beteekende idezer groepen was een
overblijfsel uit een afgeloopen tijdperk, in welles h o-og'st.e'n
bloei er nog geen menschen warenopgetreden, e,en rijdperk
dat wij nu het sedundaire noemen. Het was de tijd der
ichthyosauriërs. De kruipende dieren, die in duizenden monsterachtige soorten voorkwamen, hadden ontegenz·egg·elijk
de overhand op aarde. Vogels 'en roofdieren waren 'eerst in
het begin hunnier wording en nog van geheel ondergeschikte
beteekenis. Deze wonderlijke wereld had gedureride onrneteIijke tijden bestaan, Toen was hij in verval g·eraakt. Waarschijnlijk hebben de langzamerhand sterker worderide zoogdieren bijgedragen tot dezen ondergang. In ieder geval is dit
gebeurd reeels lang vóór het ontstaan van de rnerrsch , Met
ichthyosauriërs is hij niet meer in aanraking gekome·n. Hij
vond nog slechts hier en daar eene reliquie uit dezen tijd. De
merkwaardigste herbergde Australië. De wilde merisch h,eeft
ze daar niet kunnen uitroeien; maar zoodra de Europeaan
vastten voet in Australië had gekregen, begonnen zij langzamerhand uit te sterven. Het vogelbekdier, dat in Australië
thuis behoort, wordt van jaar tot jaar zeldzamer ; b inrien korten tijd zal ook kangoeroe -als buideldier oo k één ·dier
oudste zoogdiervormen, uitgestorven zijn; de groote salarnandervisch Ceratodus, waarvan de voorouders in het 'devonische tijdperk den overgang gevormd hebben van visch
tot salamander, komt nog steehts voor in twee nietig'e stroompjes in Queensland ; de geheimzinnige hagedis H'atteria, op
Nieuw-Zeeland, 'het eenige overblijfSlei van de oorspronkelijke
kruipende dieren, die den band gevormd hebben russchon
amphibieën, kruiplende dieren en waarschijnlijk ook zoog-dieren, is reeds nu, terwijl haar bestaan nog slechts horrderd javen bekend is, zóó zeldzaam geworden, dat de regfeering van
Nieuw-Zeeland haar moet beschermen, en zij nog slechts een
toevluchtsoord vindt ,op de bijna onbereikbare rotseilanden
in de Straat van Cook, totdat zij -ook daar na verloop van
eenigen tijd zal zijn uitgeroeid. Het is ook op Nieuw-Zeeland,
dat de inboorlingen, de Maoris, reeds vóór de ontdekking van
het eiland door Europeanen, een geheelgeslacht van reusachtige, vleugellooze vogels, waarschijnlijk ook van zeer ouden
oorsprong, de Moa's, tot op het laatste exemplaar hebben op-
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g'egeten. Deze g'eh'eel'e wereld van dileren uit 'een vroeger tijdp·erk is veroordeeld, na lange jaren wel is waar, maar onverbiddelijk door menschenhanden tie word'en:get:el,d - hoogstens zal men haar een eervolle plaats in de musea geven.
Veel belangrijk/er voor' den oorspronkelijke mensch was
-een tw,eed:egrio'ep van groote gewervelde dieren. De
mensch is van oorsprong een product van het tertiaire tijdpe rk. Dit tijdperk uit de geschiedenis dier aar/de, het laatste
vóór den aanvang' van onze ),g'eschi'ed'enis.)" onderscheidt
zich door ·een kolossale uitgebreidheid van bepaalde- groepen
van zoogdieren. Sommige vormen, die wi}pleg,en te beschouwen als typen van merkw,aa~diggroote zoogdieren :de
olifant, het nijlpaard, ,de giraffe, zijn zulke typen uit de tertiaire periode. Deze drie soorten Jcomen nu nog slechts in
Afrika voor. Maar in het tertiaire tijdperk was een talrijke
menigte van deze en verwante soort'eno,v,er alle deelen der
aarde verspreidt, miet uitzondering valleen van Australië. Ook
den bloeitijd van de tertiaire periode heeft de rnensch niet
meer als "m,enseh" bijgewoond. Riet eenige, echteoverblijfsel, dat wij' biezitten van een overgangsvorm tusschen aap
en rnensch, is afkomstig van het einde van het tertiaire tijdperk
uit java, dus uit één van de beide uithoeken, waarheen de
ter'tiairc zoogdierenwereld tegen het einde der periode is gevlucht als naar een laatste schuilplaats: Zuid-Azië. De andere
uithoek is Afrika. In Noord-Amerika, in Europa, in NoordAzië had omstreeks dienzelfden tijd een algrneene verander ingplaats, die de' tertiaire dierenwereld, wegveegde of vervormde, juist zooals eens die ichthyosaurieërs, buideldieren en
vogelbekdier,en van het secundaire tijdperk weggeveegd waren
giewiorden. Het is van gelen gewicht, te weten, of de mensch
getuige is geweest van diezie verandering; in ,elk geval heeft
hij' geen invloed er op gehad, Toen hij' sterk werd, ofschoon
in het begin slechts een plaatselijke macht, huisden de nog
in groote getale overgebleven dieren uit het tertiaire tijdper'k in Zuid-Azië en Afrika. Een kleiner, afzonderlijk gedeelte bleef nog over in Zuid-Amerika: wonderlijke reuzenIuiaarden en reuzengordeldieren. Die laatste zijn blijkbaar
voor' het grootste gedeelte reeds zeer vroeg ondergegaan en
daar wij die bewijzen hebben, dat de rnensch nog gejaagd
'heeft op Megatherium en Glyptodon en deze dieren als
voedsel heeft gebruikt, is biet volstrekt niet onmogelijk, dat
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de mensch, reeds in den vóórhistorischen tijd, h'et r euzengordeldier 'heeft uitgeroeid. Of hij nog een enekele soort van
den reuzenluiaard gespaard heeft, zal juist nu wor-den uitgemaakt; men isn.l. een vreemdsoortig monster op het
spoor, dat, naar het schijnt, nog helden ten dage in de bosschen van Zuid-Amerika ronddoolt. In elk geval isop andere
plaatsen het vernietigen van de tertiaire dierenwereld niet
ZiOO gemakkelijk gegaan. Meer dan twee duizend jaren h.eeft
de Afrikaarische en Indische tertiaire dierenwereld miet hare
olifanten, neushoorns en nijlpaarden, hare groote roofdieren,
hare giraffen, antilopen en buffels en hare groote, op rrnenschen :gelijkiendea'pen, zooals de gorilla en de orang-oetan,
voor de kultuurmenschheid gestaan als ce,n dernon ische
spookgestalte, door mytheri ornweven, het zinnebeeld vari de
"wilde dierenwereld, ,'di·ehet land beheerschte en den
mensch, den indringer, bedreigde. Maar reeds de Karthager
wist den olifant als hulp in den oorlog aan zich dieristbaar
te maken. De Romein vertoonde g'eheel,e tertiaire meriagerieön
in zijn arena, En toen het geweer uitgevonden werd, was
ook ViOIOlr dit gled,eelte der oerwereld theoretisch het laatste
uur geslagen en thans zijn wij i n we r k e 1 ij'k hei d niet
ver fileer daarvan verwijderd. Afrika, het ontzaglijke Afrika"
van welks fabelachtige drommen van zoogdieren vde eerste
pioniers der beschaving niet genoeg konden vertellen, wordt
van jaar tot jaar meier ontvolkt. Binnen honderd jaar zal er
geen neushoornjager meer zijn. Reedshan~endedi!eren
handelaars, die toch alleen hebben te voorzien in de behoeften der weinige diergaarden, 'een treurig tafereel op van
het verdwijnen der mooiste exemplaren. Over honderd jaar
zal ook waarschijnlijk in het dan g'ekoloniseerde Borneo geen
enkele orang-oetan meer over zijn. Die reuzenschildpadden
op de Maskarenen, ,die, hoewel kruipende dieren, toch typisch
tertiaire dieren zijn, zijn op enkele uitzonderingen na, uitgeroeid. Riet is, alsof er in de laatste 100 jaar o veral leen
steen aan het rollen is geraakt, di'e reeds lang op een
helling lag. Thans kunnen geen jachtwetten hier meer help:en:
de tertiaire dierenwereld volgt de secundaire in haren ondergang en die "kultuur" treedt ook hier op als een zelfstandige macht, die eenvoudig een reeds lang geveld vonnis
voltrekt.
Maar de mensch heeft nog te doen gehad met een derde
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d.ierenwereld. De grootte factoryonafhankelijk van de'n mensch,
die de meeste tertiaire zoogdieren aan het einde van het
te.rt iaire tijdperk van het noordelijke vaste land verdreef, was
h-et ijs. Tusschen de tertiaire iperiode 'en de vroegste overlevering, omstreeks daar, waar de bijbel spreekt van den
zondvloed, staat de groote ijstijd. Hij vernietigde echter niet
alle tertiaire ,dieren. Een zeker gedeelte vervormde hij zóó,
dat het telkens depo,olk:ou,de in Europa, Noord-Azië en
N oo rd-Amerika kon trotseeren. Toen ontstonden zoowel
de roodwollige rnamrnouth als de harige neushoorn, de
holenleeuw, het muskusdier, het rendier de zoogenaamde
,diluviale dierenwereld, Ook dit tijdperk is van grooten invlo-ed geweest op dien mensch, van wien wij weten,dat hij
geloefd heeft aan den gletscherrand \T.an den ijstijd, en die
waarschijnlijk door den drang der omstandigheden is gekornen tot een uitvinding, die van de grootste beteekenis was
voor den vooruitgang der beschaving, n.l. het kunstmatig
voortbrengen van vuur. Waar is heden tien dage deze diluviale dierenwereld? "De rnenschheefthaar gegeten,' zou leen
gestreng beoordeelaar kunnen zeggen. Zeer zeker heeft hij het
laatste en beslissende woord gesproken lover haren val. Misschien ook in de mammouth alleen vierder weggetrokkien en
is h ij ten slotte in Azië on derden invloed van het klimaat omgekomen. Maar in enkele gedeelten van Midden-Europa kan
men nog met cijfers aantoonen, wanneer de laatste wisents, de
Iaatste auerossen en wildepaarden verdwenen zijn, door menschen gevangen of doodgeschoten. In de dag'bladen van dezen
tijd lezen wij zoo nu en dan van het lot, dat de laatste beverkolonies bedreigt, van den laatsten lynx ineen afgelegen
jachtgebied, van het laatste troepje elanden. Reeds lang zij-n
zij verdwenen, de steppen uit den ijstijd 'en uit het tijdperk
daarna. Verdwenen is thans ook Tiet na-diliviale oerwoud,
waarvan bijhet begin van onze jaartelling nog hier en: daar
gedeelten bestonden, zooals Plinius en Tacitus ons leeren.
Gelen beschermende wet zou ook hier we,d:er bewoners kunnen te voorschijn roepen, die hun veilige schuilplaats verlorenhebben. Ik sprak daareven over het wilde paard ; ik
zou ook de wolven er bijl kunnen moemen. Inderdaad: de
rnerisch is niet altijd slechts de vernietiger ~ewieest. Hij
heleft menigmaal een edeler gebruik gemaakt van zijn heerschappij over de dierenwereld, hij heeft het dier als het
B ö 1s eh e, Van Bacil tot Aapmenseh. IV. 3e druk.
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ware meer menschelijk gemaakt en het verheven boven den
ruwen strijd om het bestaan in de natuur. Het wilde paard,
dat in de bosschen zwierf, den wilden hengst, heeft hij getemd en gevormd tot „ros"; den wolf, die, belust op buit,
den jager uit den voorhistorischen tijd der Kjckken-Moddings
vergezelde tot hond. Die zwarte buffelstier is waarschijnlijk
geheel overgegaan in onzen vreedzamen os. Bij zulke vormen
heeft het den schijn, alsof een verouderde en onnut geworden diersoort, te gelijk met den mensch gelouterd, geleidelijk
met hem naar het nieuwe licht der volkomen heerschappij
van den mensch op aarde, de heerschappij der kultuur, is
overgegaan. Misschien vergissen wij ons ook hierin. Ik zelf
ben een hondenvriend en beschouw, evenals de oude dichter
van het boek Job, het paard als een der schoonste scheppingen van de natuur. Maar ik zou mij een bijzonder praktisch
ingericht overgangstijdperk van de menschheid der toekomst
kunnen voorstellen, die den hond met zijn dolheid en zijn
menigte parasieten opofferde aan een strengen gezondheidsmaatregel; en ook zóu ik mij een toekomst kunnen indenken,
waarin de electrische treinen, de automobielen of andere
moderne vervoermiddelen, het paard zóó overbodig zouden
maken, dat onwillekeurig de vraag bij ons zou opkomen, of
men zich nog wel zulk een kostbare weelde zou mogen
veroorloven. Wij spreken nu nog niet eens van een triomf
van het vegetarisme, die onze eetbare huisdieren overbodig
zou maken, en evenmin van de mogelijke overwinning der
scheikunde, die steenen omtooverde tot brood, en daardoor
plotseling een einde zou maken aan te teelt van kultuurplanten en dieren als voedigsmiddel. Zonder dat men zich in
droombeelden behoeft te verdiepen, is het inderdaad waar,
dat al deze kultuurdieren slechts geduld worden, omdat
de mensch het w i 1, en dat van het oogenblik af, waarop
hij zijn beschermende hand van hem aftrekt, de 'diersoort
paard zóó volkomen over de geheele aarde uitsterft, als n u
de wilde quagga in Zuid-Afrika bijna is uitgestorven en het
wilde paard uit het tertiaire tijdperk dit reeds was in Am-erika, voordat Columbus daarheen kwam.
Hoeveel macht de mensch overal in werkelijkheid reeds
heeft, ziet men het best hieruit, dat hij' hoe langer hoe meer
het gevaar begint te trotseeren, dat de sterkste gewervelde dieren uit den oertijd voor hem kunnen opleveren. Men leze
,

.

19

slechts de verschr ikke lijke verhale.n over den leeuw, den tijger,
de g root« berensoorten, den haai in oudere reis-en natuurbeschrijvingen. Tegenwoordig beschouwt men dit alles als 'een
sprookje. Juist de angst leidde tot overdrijving, 'en een angst,
zóó groot, dat hij tot een zoodanige overdrijving leidde, kennen
wij niet meer. Livingstone is nog bijna door een leeuw vers loriden. In N ansens werk: over de noordpool speelt de "verschrikkelijk~e ijsbeer" reeds bijna de rol van den clown, die
zoo nu en dan op vroolijke wijze de somberheid van een
veeljarige afzondering van de wereld in ,de woestijn verhr.e·ekt, zonder dat men zijn verschijning ooit ernstig opvat,
zelfs dan [liet, wanneer hij bijna iemand te pakken heeft.
Dit voorbeeld van de gewervelde dierten geeft ook e!en
g errouw beeld van de verhouding tusschen den mensch en
alle veelcellige wezens. Behalve de gewervelde dieren verteg,enwoordigen eigenlijk alleen nog maar de insecten een
z-ek-ere macht op aarde. De kultuurmensch heeft zIe slechts
w-einig noodig, maar zij bero kkenen hem veel schade. Rij
staat m'en hen overal op voet van oorlog, hij tracht hen te
v-ernietigen, hetgeeuhem zonder twijfel gelukken zal. Riet is
niet aan te nemen, dat in de toekomst de landbouwer Ier
niet in slag-ten zou, de druifluis of den meikever uit te roeien.
DIe Bakairi-Indianen van Centraal-Brazilië beschouwen het
nog als iets, dat van zelf spreekt, dat iedereen luizen heeft ;
een beschaafd mensch kan zich bijna niet meer voorstellen,
dat een zindelijk en welopgevoed mensch Ier ooit nog een
zou kunnen hebben. Een menigte insecten in bosch en
veld, welke de mensch ongemoeid laat, gaan eenvoudig
d aarom reeds verloren, omdat datgene wat noodig is voor
d'e instandhouding van hun soort, bij de toenemende bebouwing der landerijen gaat ontbreken. leder keververzamelaar in 'de nabijheid cener groote stad doet de treurige
ervaring op, dat met het verdwijnen van elken ouden 'eik
of -elke linde, ieder boschje, ieder wild. begroeid heuveltje,
elk ongebruikt en niet onderhouden grasveld,ee:n veilige
sc'huilplaats voor b-epaalde soorten verloren gaat. Men behoefde slechts de brandnetels st·elselmatig uit te roeien? dus
ee·n voor ons zeker nutteloos en onaangenaam onkruid, en
men zou het doodvonnis hebben uitgesproken over enlcele
onzer mooiste vlinders, (zooals den prachtigen Admiraal)"
door aan hunne rupsen het gewone voedsel te ontnemen; de
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arme dieren hadden het als hoogste triomf van hun aanpassingsvermogen zóóver gebracht, dat zij zelfs dat ontuig
verteerden, maar de tnensch houdt geen rekening met dien
heldenmoed, en ontneemt hun dat voedsel. Een kleine kever, de h.altica atropae, heeft geleerd zich, ofschoon niet
uitsluitend, met de giftige belladonna te voeden. Een premie op hunne verdelging! Arm kevertje
En zoo gaat het voort. En nu zou voor het land nog
slechts de veelcellige plant overblijven.
Met de plant heeft de menschechter zoo goed als niet
behoeven te strijden; hij heeft zich, van den beginne af
aan, met haar verdragen als met een lieve, jongere zuster.
Het begrip cultuur, in zijn grondbeteekenis, is een botanisch
begrip. Waar de beschaving voortschrijdt, daar opent zij het
woeste ondoordringbare oerwoud, roeit zij doornstruiken en
onkruid uit, vernietigt zij de wilde kers en de scheerling en
geeft zij ons een nieuwen plantengroei daarvoor in d e
plaats. De plant der toekomst zal niet meer als een vreemd
voorwerp naast den mensch optreden; zij' zal één zijner
werktuigen zijn, zijn dienares, geheel slechts levende voor
hem. Want oneindig veel gemakkelijker te buigen dan het
dier, vervormt zij zich onder zijn hand reeds sedert
duizenden jaren inderdaad tot zijn werktuig, dat hij
steeds verbetert in zijn eigen belang. De grashalm ontwikkelt zich tot korenaar, de rank uit het oerwoud geeft hem
druiven, de schrale woudbo om draagt perziken en sinaasappelen. Indien men bedenkt, dat dit nog duizenden jaren
op deze wijze zal voortgaan, dan kan men zich voorstellen,
hoe iedere plant, ,elke vrucht, elke boomsoort in waarheid zóó
zeer menschenwerk zal zijn geworden, daar er geen sprake
meer kan zijn van een „heerschappij van den mensch,"
evenmin als men zegt, dat men „'h,eerscht," over stoelen en
tafels, die men zelf getimmerd heeft. Die plant voegt zich
geheel naar den menschelijken geest, hetgeen nog een
grootere mate van onderwerping beteekent, dan het vernietigen van den neushoorn, het vogelbekdier, of den otter
en de luis door den mensch.
Ten slotte nog een blik op het water. Op den bodem
van het water leven nog geheele dierstammen, zooals d e
stekelhuidigen zeesterren, zeeëgels zwammen, polypen en medusen, de mollusken, ademende door kieuwen,
!
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(oester en inktvisch), het grootste gedeelte der wormen, de
manteldieren en andere, alle deze soorten vertegenwoordigd
door myriaden van individuen.
Er is geen twijfel aan, :of de heerschappij van den mensch
op den bodem der zee begint nu eerst, maar zij begint
dadelijk zoo grondig, dat .er geen verschil van m11ening kan
bestaan over het al of niet ioverwinnen van den mensch in
den strijd om de heerschappij. D e ,groote zeezoogdieren, zooals de walvisch, zijn het eerst door den mensch vernietigd.
Tegen sommige nuttige visschen, zooals den haring, werd
een dergelijke strijd ondernomen.
Maar hier heeft de mensch .e ffen meer ideaal gebruik gemaakt van zijn macht. Men begint met het verplegen der
jonge visschen. De oester wordt verheven tot huisdier, door
haar kunstmatige woonplaatsen te geven, zooals men dat met
de bij' voor duizenden jaren reeds gedaan heeft. Langzamerhand zullen alle kusten der beschaafde landen geworden zijn
tot uitgangspunten van waar de mensch zijn heerschappij uitbreidt tot in de zee, en den oceaan onderwerpt aan zijn
wil. De tijd is niet ver meer verwijderd, waarop alle kusten
aan de kultuur dienstbaar zullen zijn. Wel is waar is de
kust nogniet hetzelfde als de volle zee, of de afgrond van
den diepen oceaan, maar onze stoombooten varen in
duizenden richtingen over de volle zee. En dezelfde eeuw,
die de eerste stoomboot zag bouwen, die voor het eerst de
diepte van den oceaan gepeild en op den bodem der zee
een wonderlijke dierenwereld ontdekt heeft, heeft ook reeds
een aanvang gemaakt met haar kultuur daarheen over te
brengen. Over den bodem van den oceaan slingeren zich
onze telegraafkabels als reusachtige zeeslangen der kultuur.
In de twintigste 'eeuw zullen de onderzeesche booten komen.
Dat alles komt nader met de snelheid van een bliksemtrein,
well s vaart niet meer te stuiten is. Dan zal de mensch
heerschen over het water zo:oals hij over de aarde h,eerscht;
dar' zal hij de gebieder zijn van alle veelcellige wezens, van al zijne voorouders, in het water zoowel als op
het land.
En nu, te midden van dezen volkomen triomf
een
ontzettende ontdekkin g. Onze vreeselijkste levende
tegenstanders hebben wij tot voor 25 jaren niet gekend.
Wel hebben wij hun werk gevoeld. Zoolang de mensch-
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heid denken kan, is zij voortdurend g,epl.aagddoor allerlei
ziekten, die wij tegenwoordig in verband brengen miet die
bacillen. Sedert het ontstaan van den mensch zijn juist die
ziekten leen hoofdmoment geweest in de geheele theorie van
het lijden, ja van dien geheelen wereldloop.
De vraag komt bij ons op, in hoeverre onze opvatting
over godsdienst, wijsbegeerte, dichtkunst, enz. zou verschillen
van die welke wij nu hebben, indien nooit een be.paa.ld
procentgehalte der menschen aan tering zou zijn g'eatorven,
of nooit de pest geheele volken ZIOU hebben gedood, zoo nu en
dan uit een geheimzinnige wereld te voorschijn tr-edende
om zich te werpen op de menschheid, Men denke aan de
Ilias, die begint met het uitbreken van de pest in het
Crieksche leger, welke ramp beschouwd werd als een wraak
der goden, en aan Boeddha, den koningszoon, die bij den
aanblik van eerrpestlijder aan den weg, tot zichzelf inkeerde
en een mieuw evangelie vond. Men clen ke aan de "p'est, -die
Perikles doodde, en die, vreeselijk zinnebeeld. e·en einde
rnaakte aan de gouden eeuw ; de pest, ten tijde van Socnates,
waarvan de verschrikkingen Hippocrates brachten tot het
g rondvesten van de .geneeskunde als wetenscb.ap ; cle pest,
waarvoor Boccaccio's vroolijk dekameronegezelschap vlucht,
de longtering, waar.aan Spinoza langzaam wegkwijnt, nadat
hij' in zijn wijsbegeerte troost heeft gevonden voor alle
aardsche leed, de tering, die een einde maakt aan Schillers
leven en de cholera, die Hegelwegrukt,
Eerst nu, 'na 'een meer dan vijf duizend jarige orrtwikk'elirig,
zijn ons de schellen van de oogen igevallen. Geen boverinatuurlijke God brengt ons dit kwaad. Gelen duivelsch noodlot
dragen wij in ons mede, of is verbond'en. aa~ het .begriJp
"m·ensch" en breekt op 'een zeker oogenblik UIt ons Iichaarn
los om ons tie vernietigen, als een oludgif, dat gedure·nde
geslachten verborgen blijft, een gif, dat door het organisme
op een of andere wijze reeds bij ons onstaan is opgenomen
en w.aarv:anhet zich niet meer kan ontdoen. De microskoop
geeft ons eindelijk de oplossing van dit vreeselijk raadsel,
een oplossing, di,ed,e godsdienst, de wijsbegeerte en de
kunst ons niet hebben kunnen geven. Het blijkt niets a.nders
te zijn dan het laatste bedrijf van het groote toorieelstuk,
dat misschien reeds voor meer dan honderd duizend jaren
begon, toen xle juist ontstane mensch zich geplaatst vond
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tegenover een woest oerwoud vol brullende reuzendieren uit
het tertiaire en diluviale tijdperk, en zich afvroeg, hoe hij
deze medebewoners der aarde zou kunnen onderwerpen.
Drie bedrijven, figuurlijk gesproken, heeft de mensch nodig
gehad, om met al zijn veelcellige voorgangers, neven en
ooms af te rekenen.
In het vierde bedrijf nu, heeft hij alles wat leeft voor
zich uitgedreven tot aan den laatsten uithoek. D e z e n
uithoek vormt de bacil, het ééncellige levende wezen, de
mathematisch eenvoudigste grondvorm van het lev en. Juist
deze allerlaatste botsing is echter zulk een satanische, is
van zulk een groote beteekenis, dat zij' gerust mag beschouwd worden als een afzonderlijk bedrijf. En naast de
twee voo rname vragen van onzen tijd, de sociale en de
godsdienstige, is d i t ongetwijfeld de derde vraag: hoe
lang zal dit laatste bedrijf duren en is het wel zoo geheel
zeker, wie ditmaal de overwinning behalen zal?
De aanval der bacillen is een reuzenaanval van de vermetelste soort. Men onderschat zijn beteekenis. Wanneer
men hoort van wezens, wier middellijn niet grooter is dan
het tweeduizendste gedeelte van een millimeter, dan denkt
men aan iets oneindig kleins. Maar deze kleinheid ligt voornamelijk slechts in het feit, dat zij ieder op zich zelf staan.
Ook een mensch, een mammouth, ,een walvisch zou, indien
de verschillende cellen zich van elkander losmaakten, uit
elkander vallen als een fijn poeder, evenals de bacil, te klein
om door ons gezien te worden. Het vrouwelijk ei, waaruit
een volkomen mensch groeit, en dat nog beschouwd kan
worden als een ideale ééncellige vorm van den mensch,
is zulk een nietig puntje, dat men het met het bloote oog
nauwelijks kan waarnemen.
Omgekeerd: Welk een omvang verkrijgt voor onzen geest
een bacil, niet grooter dan een nietig deeltje van een millimeter, indien wij zien, met welk een snelheid hij' zich vermeerdert. Een eenvoudige berekening leert ons, dat bepaalde bacteriërl zich, door middel van verdeeling,in acht uren ontwikkelen kunnen tot zestien 'm,irioen nieuwe wezens. Onder zekere
omstandigheden, nauwkeurig waargenomen, nam deze deeling een zoodanigen omvang aan, dat, indien men deze
zelfwerkende hakmachine gedurende drie dagen ongestoord
had laten doorwerken, men zeven en veertig trillioen bacte-
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riën zou hebben verkregen. Dat zou een gewicht geven van
meer dan zeven millioen kilogram: een volwassen olifant
weegt hoogstens zes duizend kilogram! Zulke berekeningen
duiden echter natuurlijk slechts op een „mogelijkheid,"
maar op deze wijze verkrijgt men toch ee;nigen maatstaf.
Men ziet ier uit, dat er slechts bepaalde gunstige omstandigheden toe nodig zouden zijn, opdat de bacillen zich op
ons zouden werpen met een zwaarte, alsof de maan op
ons viel. En meen verwondert zich eigenlijk niet meer over
de groote macht, die de bacillen uitoefenen, maar veel eerder
hierover, dat deze macht ni-et nog veel ontzettender is.
Trouwens, de werkelijkheid is reeds ernstig genoeg.
Wij hebben in ons betoog gezegd, dat de beide groote
veelcellige rijken, het dieren- en plantenrijk, het volk der
eencellige wezens naast zich hebben laten bestaan als een
onverteerd overblijfsel. Dezie uitdrukking zou wellicht aanleiding kunnen geven tot een misverstand. Dit derde rijk, dat
der ééncellige wezens,. maakt door het hierboven gezegde den
indruk, een rijk te zijn van ondergeschikte beteekenis, niet
alleen wat zijn oorsprong, maar ook, wat zijn kracht en het
aantal zijner onderdanen betreft. .Zeer zeker zijn zij lager
georganiseerd, minder ontwikkeld, maar in hun getal hebben
zij verreweg de overhand boven de beide andere rijken. In
vergelijking met het aantal der nog bestaande ééncellige
wezens op aarde, moeten de echte veelcellige planten en
dieren, met inbegrip van de vijftien honderd millioen m,enschen, eerder beschouwd worden als het kleinere, ondergeschikte element. Juist doordat ieder wezen afzonderlijk zoo
nietig is, brengt het ééncellige rijk in zijn geheel ons te meer
in verbazing, door zijn werkelijk buitengewone kracht. Ik
spreek nu niet van de bacillen alleen, maar van de geheele
é é.nc e l l ig e wereld.
Max Schultze heeft aan het strand van Molo di Gaeta
bij Napels in dertig gram zand anderhalf millioen afzonderlijke kalkschaaltjes van zekere eencellige wezens, de zoogenaamde foraminiferen, geteld. Zoo klein is dus ook hier het
eencellige wezen. En als men zich nu den geheelen aardbol
voorstelt en men met één blik geheele oceanen overziet, dan
moet men in het oog houden, dat duizenden vierkante mijlen van deze oceanen op den ganschen bodem der zee
bedekt zijn met één dichte laag grijs slijk' en dat al dit
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slijk, dat bij het drogen uiteenvalt tot een wit kalkachtig
poeder, in werkelijkheid niet anders is, dan een verzameling van ontzettend kleine schaaltjies dezer foraminiferen. De
geheele bodem van dein noordelijken Atlantischen oceaan van
Groenland tot voorbij de Azoren, biestaat onder andere uit
die diertjes. Dit is de streek, waarop het zoogenaamde
kabelplateau, de transatlantische kabels, liggen en de geheele streek van de Engelsche kust af tot aan de kust van
Noord-Amerika bestaat uit het slijk der foraminiferen. Wij
staan in bewondering voor de pyramide van Cheops, die
wij met recht beschouwen als een reuzenwerk uit de oudheid, maar lang voordat de mensch dezen koninklijken berg
heeft gemetseld, hebben reeds ééncellige oerwezens, nauw
verwant aan deze foraminiferen, (ofschoon zij iets grooter
zijn) de zoogenaamde num nulieten, den steen gebouwd,
dien de mensch gebruikte bij het bouwen van pyramiden.
Terwijl zij in het begin van het zoogenaamde tertiaire tijdperk, lang reeds vóór het ontstaan van den mensch, hunne
schalen in een ,ontzaglijke menigte te zamen voegden,
hebben zij waarschijnlijk uitgestrekte velden gevormd van
zeeslijk. Hard geworden en bij de afkoeling der aardkorst
op vele plaatsen hoog opgeheven, bezit dit slijk uit vóórhistorische tijden thans het uiterlijk van een vast gesteente,
dat op den leek den indruk maakt, van te zijn één van de
harde ribben der oude aarde. Deze zelfde nummulieten hebben echter niet alleen genoeg stof geleverd voor het bouwen
der pyramiden. Zij vormden ook in den loop der tijden den.
kalksteen, die zich heden ten dage uitstrekt over fabelachtige uitgestrektheden der aarde, nu eens als een dorre woes
tenij, dan weder als de goddelijke Riviera, of als een Alpenkam, hoog uitstekende boven de sneeuwgrens: van het westelijk gedeelte der Middellandsche zee tot aan de Sahara en
over den Kaukasus tot aan het H iltnalaya-g'eb ergte, ja over
Indië, Borneo, Java tot aan die Philippijnen. En evenals de
oude kultuur die wonderen der bouwkunst, de pyramiden,.
daaruit heeft geschapen, zoo heeft die nieuwe kultuur de groote wonderstad Parijs gebouwd uit steenen, die ontstaan zijn
in hetzelfde tertiaire tijdperk van ééncellige wezens, n.l.
de zoogenaamde miliolidenkalk. Eéncellige wezens waren
ook de Radiolariën, die thans, versteend, bijna de geheele
N icobaren-eilanden, het gehe ele Antilleneiland Barbados vor-
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men. Ook de krijtrotsen, die zich op Rügen ZQ,O schilderachtig verheffen tusschen het groen der beuken en het
blauw der ze,e, zijn het werk van ééncellige wez ens. En ook
de vuursteen, dien men overal tusschen dat krijt v·erspreid
vindt, is waarschijnlijk niets anders dan versteen d slijk der
Radiolariën, dus alweder het werk van ééncellige wezens.
De gewichtigste periode van de vro·egste ffi!enschelijk'e beschaving hangt samen met het bestaan van d:ezen vuursteen; hiervan rnaakte de oorspronkelijke rrierrsch zijn
eerste werktuigen en wapenen, en de vonk, ,die hij er uit
voortbracht, gaf hem het kunstvuur, zoodat dit ééricelligc
wezen uit een lang vervlogen tijdperk van de g'eschiedenis
der aarde, door dit geschenk in waarheid de Priometh'eus
der rnenschheid geworden is.
M'en kan dit allles nog verder uitwerken. Men cl e n lce zich
voor 'een oogenblik geplaatst op een stier evenals in het
begin van dit werk. Zelfs van daar gezien, bez it het rijk
der éé110ellige wezens voor ons een bijna ang stwelckerrde
grootte. De ware bron der kennis, die de denkendie mensch
lang'zarncrhand verkregen heeft van de planeten ieri ster'ren , is
het licht. Wanneer hij, geplaatst op een of andere vreerude
wereld, de aarde beschouwt, moet hij haren toestand afleiden uit het licht, dat de aarde hem geeft. Het g'roorsue
.gedcelte is inderdaad slechts teruggekaatst zonnelicht. Somtijds echter brengt de aarde, indien zij van die zon isafgewend en zelfs niet door de maan wordt bescherien, haar
eigen licht voort. Ten eerste hlet gewone n,atuurlicht, zooals
het noorderlicht, den bliksem, vallende sterrerr, h'et r.oode
licht van in werking zijnde vulkanen. Dan echter eeri
tweede soort, nog veel bescheidener, geheimzinniger, ·e:e·n
licht, dat samenhangt met het bestaan van org.anische wezens. De ver verwijderde beschouwer zou misschien 'eten
electrisch verlichte stad houden voor een kleine bleeke
nevelvlek : dit is rnenschenwerk, het werk van den hoogst
-ontwikkelden van alle wezens der aarde. Waarschijnlijk zou
hij' echter reeds lang te vor·en iets veel merkwaardigers gezien hebben. Een verstrooid, mat licht, phosph,oresc'eerend
over een groote uitgestrektheid van den oceaa.n :de lichtende zee. Wie ontsteekt hier vuurwerk op eigen gezag?
In de eerste plaats zijn het ééncellige wezens, van het geslacht der prachtige noctiluca, waarvan ieder afzonderlijk
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niets is dan een blaasje levend ,celienslijtn met een middellijn van ten hoogste één millimeter, terwijl zij bij myri aden
geheele oceanen verlichten. Dus het onderste uiteinde va n
den geheelen levensb oom, dat echter onmiddellijk aan den
mensch grenst, waar het geldt het grootsche en machtige
geheel, terwijl het overige dieren- en plantenleven, dat er
tusschen legt, in het niet verzinkt als een bijzaak, die nie t
het minst belang heeft. Dit rijk, waaruit de bacillen zijn
voortgekomen, kan dus onmogelijk nietig genoemd worden!
Als een zandstorm, die dreigt ons te begraven, rukt het va n
alle kanten op den mensch aan. En juist deze zandstorm
brengt ons ook nog giftstof aan in den vorm van den
ziekte-bacil!
De bacillen hebben zekere eigenaardigheden, die wij zullen vermelden, om hun beeld te voltooien. Zij hebben niet
alleen in hunne massa iets reusachtigs. Zij bezitten ook
eigenschappen, die aanwezig zijn in iederen bacil afzonderlijk, eigenschappen, die onze belangstelling wekken als een
stuk leven buiten de grenzen, die gewoonlijk aan het leven
op aarde gesteld worden. Overal zien wij, dat het echte
planten- en dierenleven gebonden is aan een bepaalde
temperatuur, een gemiddelde warmte. Bij de ontzettende
koude, die aan de noordpool heerscht, wordt het leven langzamerhand uitgebluscht. In kokend water gaat alle leven
eveneens ten gronde. Toen de aarde in de oudste tijden
nog gloeiend was, gesteld, dat dit het geval geweest is
moet zij, volgens onze voorstelling, onbewoond geweest z Vin. In
den bekenden grooten ijstijd was in ieder geval, op het grootste
gedeelte van de noordelijke helft der aarde, het leven zoo goed
als uitgedoofd. Wij stellen ons voor, dat het leven in een ijzige
wereldruimte of op een planeet, die niet meer door een
zon bestraald wordt, geheel uitgebluscht is. Doch deze opvatting geldt niet voor den mensch, pof ten minste niet voor
den toekomstmensch, dien wij ,ons droom en. De mensch
heeft in den laatsten tijd de grenzen der temperatuur vóor
zich belangrijk uitgebreid. Indien men zich al niet kan voor
stellen, hoe hij' met behulp van toestellen, die koude produceeren, zich zou kunnen handhaven op , een gloeiende planeet, zoo behoort het tegenovergestelde geval in de toekomst
volstrekt niet tot de onmogelijkheden. Een buitengewoon
ontwikkelde mensch ►enso;ort, in staat, de verschillende vormen
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van arbeidsvermogen in het groot in elkander om te zerterr,
zou zich niet alleen ten laatste handhaven aan die N oordpool, maar zij zou zelfs de koude van de wereldruimtie kurinen trotseeren door haar merkwaardig aanpassirrgsverrn.og-err,
dat haar in staat stelt, zich in alle omstandighed err te kunnen
schikken, en waarin zij alle planten en dieren v'er voor urt is.
Merkwaardig echter is het, dat wederom de bacil zij' n
e e n i g e ernstige concurrent is. Enkele bacrllen
doorstaan in het stadium a ls sporen een koude van 1300 c.
onder 0, en een warmte tot aan 140°. En niet alleen doorstaan zij deze temperaturen, die anders voor ieder wezeri
absoluut deodelijk zijn,niet zooals de mensch miet behulp
van toestellen, die het lichaarn te tempieratuur geverr, die
noodig is, om in het leven te blijven, neen, zij trotseeren
haar eenvoudig door hun eigen weerstandsverrrrogen, zorrder
ijskast of kachel, Deze eigenschap geeft dus ruime stof tot
nadenken. Onwillekeurig is men .geneig d, haar in verband
te brengen met Tiet oorspronkelijk bestaan der éénoellig,e
wezens op aarde. H'etgehe:elehoogere plante'n-verr dierenleven heeft zich lang'zarnerhand aangepast aan de gerniddelde
tempieratuur der aarde, en het is in dit opzicht zóó eenzijdig
geworden, dat elke belangrijke wijziging den dood terigevolg-e
heeft. De taaie bacil echter doet zich in dit opzicht lcerm en als
de veel hooger begaafde grondvorm varihet leven. Men vermoedt zelfs daarvóór een "leV1en", datnoggeen temperatuurgrenzen kient, een leven, zooals Fechner zich dit gedacht
heeftydat in alle tijdperken der kosmische ontwikkefing r'eeds
bestand was tegen de temperatuurswisselingen, een leven eindelijk, dat e e u w i ,g is, evenals de beweging, die aan alle
warmte ten grondslag ligt. De bacil, die een koude van
130° F onder nul verdraagt, zou wellicht ook wel blestand
zijn tegen ,d,ekou;de, die er heerscht in de wereldruirnte,
tusschen de zonnen 'en de zonnestelsels : de wereldruimte, die ons scheidt van die maan en van Mars,
maar evenzoo, de zon van Centauri, de rooide dubbelster,
die van alle zOfnn,enhet meest in onze nabijheid vlamt!
Helmholtz heeft de stelling verkondigd, dat het leven niet
oorspronkelijk 'op aarde ontstaan is, maar dat h·et, op de
een of andere wijze, b.v. in een barst in een meteoorsteen, op het juiste oogenblik uit de wereldruimte is neer.gedaald, toen de afkoelende aarde de noodig e g'e schiktheid
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v,erkreg,enhad tot het in stand houden van dat leven.
Wanneer men inderdaad den oorsprong van het leven op
a.ar-d.e wil zo,eken in de wereldruimte, ,dan kan m'en de
ond.erstelling omtrent den meteoorsteen wel achterwege Laten,
ornd.at Ier in de wereldruimte misschien wel sporen van
ba-ct,eriën kunnen zweven, die een temperatuur van 100
en meer graden beneden het vriespunt trotseeren kunnen.
Meri zou zich kunnen afvragen, of de aarde in hare wilde
vaart om de zon en IOP den wieg, dien zij! met deze zon
aflegt naar het sterrenbeeld Herkules, niet somtijds bij hare
b-ew1e.ging langs de stoffen, waaruit de kometen of meteoren
in het heelal bestaan, door zwermen va'n bacteriën heen
gaat, en deze dan in haar atmosfeer opneemt. Een sterrenwichelaar uit de Middeleeuwen, die meende op grond
va.n statistieken te kunn'en aantoonen, dat telkens na ·de
vorschijning eener groote korneet de pest op aarde is uitgebroken, zou, indien hij onze kiennis va,n de bacteriologie
had gehad, vermoed h'ebben, dat de staart der kometen
pestbacillen met zich voerde, en deze op onze ongelukkige
aarde afzond, Fantasieën! En toch valt het niet te loochen·en, dat ook de bacteriën iets bovennatuurlijks hebben,
iets, dat te gelijker tijd wijst ,op het oudste leven op aarde
eri-op de groote beteekenis der tegenstelling': eencellig wezen
en mensch. En deze beide levensvormen hebben nu een
laatsten beslissenden strijd tegen elkander ondernomen ...
H'et spreekt van zelf, dat bij de ontzaglijke hoeveelheid
o riderdanen, die het éénoellige rijk' nog heden ten dage
telt, de veeloellige wezens zich nooit zouden hebben kunnen
o ntw ikkelen tot op hun hoogtepunt, den mensch, wanneer
het :g e hele I ~e rijk der ééncellige wezens zich dicht had
aarieengesloten en gedurende leeuwen als een doodsvijand
de veelcellige wezens zou hebben bestreden. Wel heeft
m:en een duister vermoeden, dat gedurende de millioenen
jaren van de vgeschiedenis der aarde, voorral de hooger
ontwikkelde diersoorten voortdurend werden gedecimeerd,
Men maakt dit op uit ,het feit, dat geheele geslachtten van
dier'en reeds vóór het ontstaan van den mensch dikwijls
oribegrijpelijk snel zijn uitgestorven. Men stelt zich vo-or, dat
de kronkelende takken van dien stamboom der hoogere org'anismen door alle tijden heen dien invloedhebben ondervenden van een factor,die door het woord "ziekte" wordt uit-
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gedrukt en waarin ook de aanvallen der doodelijk giftige
bacillen zijn begrepen. In den ,,strijd om het bestaan" in
den zin van Darwin was dit zonder twijfel een gewichtig
punt. Een meerdere of mindere mate van weerstandsvermogen der verschillende soorten en individuen tegen het vergif
van bepaalde bacillen heeft zeer zeker een bel,a,ngi ijke
rol gespeeld bij die beroemde en veredelende ,,teeltkeus ",
waarmede Darwin het geheele raadsel der ontwikkeling
heeft trachten op te lossen.
Bestaan bleef telkens slechts datgene, wat het best bestand was tegen den aanval der bacillen. De mensch zelf
moet reeds het product geweest zijn van een dergelijke
keus, van den dag af, waarop hij' op aarde is opgetreden.
Maar het feit, d a t steeds nieuwe soorten zich een bestaan
hebben veroverd, en d a t de ontwikkeling tot mensch mogelijk is geweest, bewijst, dat de macht der bacillen toch
haar grenzen heeft, en dat zeer zeker niet de geheele,
ontzaglijke massa van het derde rijk, dat der ééncelligen,
zich kan hebben opgemaakt, om den ondergang te veroorzaken van de veelcellige wezens.
Toen de oorspronkelijke mensch begon de aarde te bevolken, was hij aan alle kanten omringd door vertegenwoordigers van het ééncellige rijk. Ieder zuchtje, iedere
druppel water was daarmede vervuld. Slechts enkele dieren
en planten staken uit als geïsoleerde bergtoppen uit dien
nevel van myriaden ééncellige wezens, die de aarde bevolkten van de pool tot aan den evenaar. Maar het staat vast,
dat slechts een klein gedeelte van deze ééncellige wezens
werkelijk gevaar opleverde.
Van den aanvang af hebben een menigte ééncellen
geen vijandelijke, maar een vriendschappelijke houding aangenomen tegenover den mensch.
Vriendschappelijk natuurlijk in dien zin, waarin dat meestal
toegaat in de natuur: de levenswijze namelijk, die zij hebben
aangenomen, zonder zich in het minst te bekommeren om
den mensch, nam een richting aan, die in het belang
van den mensch was. En het waren in de eerste plaats
ook juist ééncellige wezens van het geslacht der bacteriën,
waarvan wij hier spreken. Eerst in deze eeuw, waarin men
zich bewust is geworden van de giftige uitwerking der
ziektebrengende bacillen, heeft men zich een flauwe voor-
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stelling beginnen te vormen van het nut, dat de ons goed
gezinde bacteriën den mensch brengen; vóór dien tijd
ondervond men dat nut wel, maar zonder de oorzaak er van
te vermoeden. Er kont nu eerst een beeld voor ons op,
dat nog lang niet aan alle zijden scherp begrensd is. Zonder de werking van deze ontelbare menigte voortdurend
werkzame bacteriën, geen gesloten kringloop der natuur
door het rijk van het anorganische en van het levende,
zooals wij op dien aarde kennen en noodig hebben. Bacteriën als oorzaak der verrotting, die de stof der d;oode
hoogere organismen aan den kringloop teruggeeft. Bacteriën
verder als bemiddelaars tusschen deze vrij geworden stof en
de levende plant, die, van haar kant dan weder in wisselwerking treedt met het levende dier. Zonder dezen kringloop
zou de mensch niet kunnen bestaan! Zoo redt het ééncellige rijk voortdurend en naar het schijnt,steeds opnieuw, des
mensch en leven, nadat het hem ééns heeft gediend als uitgangspunt zijner ontwikkeling. Een dezer directe gevolgen van
dit alles ziet men van het begin af ingrijpen in de mensch,elijke beschaving. Toen de zich ontwikkelende mensch zich
begon te vormen tot landbouwer, ondervond hij ,nog meer
onmiddellijk de stille zegeningen der bacteriën. Zij maakten
de aarde voor hem losser, hielpen bij de ontwikkeling der
door hem gekweekte planten en woelden in het verborgene
met hem de aarde om, waar hij ploegde en zaaide. Wellicht is deze arbeid dier onzichtbare wezens van veel grooter
beteekenis voor den landbouw en voor onze voeding in het
algemeen, dan wij nu nog vermoeden: de toekomst zal ons
dit zeggen. Maar reeds nu mogen wij beweren, dat het brood,
dat wij eten, niet had kunnen ontstaan zonder den invloed der bacteriën, en in ieder blauw 'kringetje onzer fijne
sigaar zweeft, als het ware, de geest der bacteriën, die de
gistingsprocessen hebben veroorzaakt, die de tabak haren
geur gegeven hebben.
Dus geen algemeene aanval op den mensch! Integendeel
juist een onberekenbaar groote hulp. Maar naast deze hulp,
een kanonnade van bacillen-gif, als uit , een voortdurende
hinderlaag. Men zal zich moeten terugtrekken binnen de
nauwste grenzen, die ons beschermen tegen de giftige werking onzer vijanden, de ééncellige wezens.
Wij . spraken van den kringloop der natuur on aarde. Laten
'
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"rij dit denkbeeld een oogenblik verder uitwerk on. Wanneer
men zegt, dat plant en dier zichqp aarde evenwijdig' a.ari
elkander hebben ontwikkeld, dan heeft dit b-etrekkirrg op
het uiterlijke symbolische beeld van den stamboom. Ma.a.r
men behoeft zich slechts een of ander plantenet.ericl d ier voor
den geest te halenv om dadelijk tie begrijpen, dat die e verrwijdigheid niet uitgesloten WOT,dt door het feit, dat er tusschen het levende dier en die levende plant toch voortdurend
eleil zekere betrekking in die levensfuncties Iieeft bestaan.
Nooitheeft zich uit leen grashalm leen paard 'Of 'een r urid orrtwikkeld, evenmin leen giraffe uit een mimosa, Maar zoo' Lang
zij bestaan, hebben het paard en het rund jrra.s g'evr-eterr, è'n
heeft degiraffe haren langen nek uitgereikt na:ar de. rnimosa,
om haar bladeren en ~nopjes af tie bij!~n. En z;o,ow,el h,et paard
als het rund en de g iraffe zouden ZIJn -ondergegaa.n, indien
zij deze planten niet hadden gehad. Men krijgt h iercloor :e1en
blik Op de afhankelijkheid van hier dierlijk o rga.nisme Va;J.l
zijn omgeving, leen afhankelijkheid, die van hlet b-egin af
heeft bestaan. Het -dier, niet in staat miet zijn rriaa.g elireet
anorganische voedingstoffen te verwerken, is be st erncl tot hot
vreten èf van zijnsgelijken èf van planten. De plarrt is v,oor
hem het natuurlijke, krachtige voedsel, dat overal te vinden
is, en waarin hij de anorganische stoffen zóó vindt, dat hij
ze dadelijk verteren kan; het is, alsof het voedsel van te
voren reeds voor hem is to ebereid.
Dit geeft echter ook eenig licht in de ontwikkelingsgeschiedenis, al bewijst 'het volstrekt niet, dat de hoog·er'e diersoort
zich historisch ontwikkeld heeft uit de hoogere plantensoort.
M ,el1 k a:n slechts zeg gen : het dier is in z-elcer-e zin een
aanvulling van de plant. In de voedingswijze dier plant ligt
iets primairs, in die van 'het dier het secundair-e. Planten en
dieven zijn echter - zooals wij reeds zeiden - b eid,enontstaan uit het ééncellige rijk; daar was waarsch ijnlijk die verschillende aanleg reeds aanwezig. Die oudste éé'nc'ellige
wezens voedden zich blijkbaar, evenals die plarrten, uitsluitend miet anorganische stoffen. Niogh,eden ten dag·e voeden
zich verscheidene organismen op deze wijze. Eerst to,en deze
ééncellige wezens aanwezig en in volle werkzaamhedd waren,
is waarschijnlijk ·een tweede groep opgetrederi, die: het zich
gemakkelijker maakt. Zij zogen niet meerde .anorg,anische
stoffen uit de aarde op, maar voedrlen zich met de oor-
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spronkelijkc ééncellige organismen. In waarheid waren zij dus
tafelschuimers aan den maaltijd des levens, en wel op een
ander leven. Zonder twijfel zijn dus de echte planten rechtstreeks voortgekomen uit de eerste ééncellige wezens, die
zich uitsluitend voedden met de anorganische stoffen der
aarde, en volgen zij als veelcellige organismen 'nog steeds
de oorspronkelijke voedingsmethode. Van deze tafelschuimers, die zich voedden met een ander leven, is de ontwikkelingslijn der dieren uitgegaan, welker hoogere soorten de oorspronkelijke methode geheel verleerd hcbben, en zich slechts
voeden met planten of met andere dieren, om te voorzien in
de behoefte naar voedsel en daarmede de machine te stoken.
Ook de mensch is zulk een dier en als hij een biefstuk met gebakken aardappelen of een dozijn oesters met
citroen eet, dan kan men de zaak met den besten wil niet
anders opvatten, dan dat deze etende mensch beslist een
tafelschuimer is: hij loopt klap op den os, erger dan de
gulzigste lintworm, hij loopt klap op de oester, die hij levend
inslikt, op de aardappelplant, die hij van haren knol
berooft, op den citroen, wien hij zijn vruchten ontneemt.
Steeds voedt hij zich ten koste van een ander levend wezen.
Wij zien dus twee methoden aan de ééncellige wezens ontleend, die der plant en die van het dier. En deze beide
methoden zijn overgebracht en bevestigd in het rijk der
veelcelligen juist als echte plant en echt dier.
Tot welke afdeeling behooren nu de ziekte-bacillen?
Dat het dier klaploopt op de plant is dus een vaststaand
feit, ja zelfs het begrip „dier" is eigenlijk oorspronkelijk niets
anders dan „een veelcellig plantenetend levend organisme."
Iets later zien wij', hoe het dier zich voedt met het dier, zij
het, dat het in letterlijken zin de parasiet is van andere
dieren, zooals de lintworm, of, dat het zijn dierbare natuurgenooten verslindt, zooals die mensch den os een de oester
of zooals de leeuw dit op zijn beurt den mensch doet.
Maar ook wijzigingen zijn er denkbaar. Er bestaan enkele
gevallen, waarin planten, in tegenstelling met het voorgaande,
zich hebben aangewend voedsel t ie zuigen uit dieren. Het
blad van den zonnedauw, een zoogenaamde insectenetende
plant, vangt en verteert kleine diertjes op dezelfde wijze, als
de mond en de maag van een planten- of dierenetend dier.
Dit is dus reeds een wijziging, want hier voedt zich het
B ö l s c h e, Van Bacil tot Aapmensch. IV. 3e druk.
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dier niet met dier of plant, maar in de volste beteeken i s
van het woord is de plant parasiet van het dier. Ook in dit
geval leeft het ééne veelcellige wezen ten koste van het
andere. Maar, zooals wij zagen, begon dat parasietenleven
reeds bij de ééncellige wezens. Als laatste mogelijkheid moeten wij ons nog voorstellen ééncellige wezens, zich voedende
met veelcellige. Wij weten, dat zich uit het derde rijk, dat
der ééncelligen, veelcellige wezens ontwikkeld hebben,
veelcellige planten, veelcellige dieren. Maar niettegenstaande
een groot aantal zich verbonden tot staten, bleven toch ook
door alle tijden heen myriaden ééncellige organismen hun oud
onafhankelijk bestaan leiden. Maar nu deed zich een nieuw
verschijnsel voor: Zij begonnen hun parasietenleven op de
veelcellige wezens, d. w. z. zij sloten zich niet aan bij een
vereeniging van veelcelligen, maar drongen in zulk een
veelcellig organisme binnen als volstrekte individualisten,
die zich voedden ten koste van den cellenstaat, terwijl zij
geen deel van den arbeid verrichtten. Een geheel veelcellig
dier was voor hen slechts een reusachtig voedingsmateriaal,
evenals de oester dat is voor den mensch, die haar eenvoudig inslikt, of de mensch voor den tijger, die hem verslindt.
Hier is het, dat de „bacil" zich voor het eerst openbaart als v ij a n d van den mensch. Eéncellige wezens
onttrekken het noodige voedsel aan veelcellige dieren, evenals deze dieren zich weer voeden ten koste van andere
dieren of van planten. Ook de mensch moet beschouwd
worden als zulk een veelcellig organisme, dat wordt aangevallen door ééncellige wezens. Nog aarzelt men 'een ,00genblik : is dan 'het indringen van den ééncelligen parasiet in
het veelcellig organisme speciaal in den mensch, werkelijk
een ge v a .a r? Bij iederen parasiet moet men niet alleen rekening houden met het f e i t, dat hij als parasiet
leeft, maar nog meer miet zijn macht, die hij kan uitoefenen. De lintworm, deze typische parasiet in het lichaam van
den mensch, leeft tien tot vijftien jaren in den darm van
zijn gastheer, ontneemt hem voedingssappen, maar doodt
hem niet, en maakt hem zelfs niet ernstig ziek. De citroenboom groeit, nadat de mensch hem zijn vruchten ontnomen
heeft, in zijn oude schoonheid verder. Maar de oester
wordt door den mensch volkomen opgeg eten, en wanneer
de mensch werkelijk door een tijger wordt aangevallen, is
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zijn leven er mede gemoeid. Die Mate van machtsontwikkeling van den als parasiet levenden bacil bepaalt het resultaat; de ziekteverschijnselen en de sterftestatistiek zijn daar,
om het te bewijzen. Een ontzaglijk aantal menschen wordt
door den invloed der bacillen ernstig ziek en ook een groot
aantal wordt er door gedood. Merkwaardig is de wijze, waarop
de bacil zijn verwoestingswerk verricht. De ééncellige wezens
we rp e n zich niet in grooten getale op den mensch om hem
te verslinden, zooals een tijger doet; het gaat niet zoo eenvoudig toe. Terwijl dc bacil aan den levenden mensch
knaagt, evenals de lintworm, produceert hij, door zijn eigen
stofwisseling, giftige stoffen, die geen overeenkomst hebben
met den op zich zelf goedaardigen bacil. En door de werking dezer giften, kwijnt of sterft de cellenstaat m e n s c h,
evenals een troep menschen, opgesloten in een gevangenis,
waar elke luchttoevoer ontbreekt, en waar dus oogenblikkelijk de adem der menschen de voorhanden zijnde lucht in
doodelijk gif verandert. Zoo heeft het menschelijk lichaam
ook geen gif in zich opgenomen, doch slechts wezens, die
onophoudelijk vergif voortbrengen.
Dit is de ke rn en het zwaartepunt van den ontzaglijken
strijd. Het veelcellige menschelijke lichaam draagt vreemde
cellen met zich om, die niet leven voor het welzijn van den
cellen staat, maar een zorgeloos en onafhankelijk gezin vormen. En dit afzonderlijk gezin brengt dynamiet voort en slaat
te gelijker tijd met den hamer er op: geen wonder, wanneer
de geheele cellenstaat in de lucht vliegt, een minder
aangenaam verschijnsel, dat wij cholera, longtering, pest,
enz. noemen en dat helaas in vele gevallen eindigt met
een geweldig knaleffect, den dood.
Zal de mensch overwinnen?
Het wordt den leek in dezen bang te moede, wanneer
hij ziet, hoe, ondanks den triumf der theorie, de strijd tegen
de bacillen in de praktijk nog met zoo weinig succes bestreden wordt. Om den toestand volkomen te kunnen overzien, moet men uitgaan van de cellentheorie. Het vraagstuk
kan scherp gesteld worden: een reusachtige cellenstaat, de
de menschheid omvat 1500 millioen van zulke
m#ensch
cellenstaten op aarde
verdedigt zich tegen den aanval
van myriaden op zich zelf staande cellen, die den staat
willen binnendringen, op haar kosten willen leven, en tot
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dank giftige stoffen voortbren..g en. Wat bieteekent nu bij dit
probleem de phase, waarin die strijd van de we terischa.ppelijke bacteriologie en de geneeskunde tegen den bacil IOP
dit cogenblik verkeert P Eenvoudig dit, d a t die s t rijd
is o v e rg e b r a c h t naar e·e!n nieuw gebied van
onze m en s eh e I ijk e cellen staten. In onsorganisme is reeds langen tijd gestreden, Iederen vkeer, wanneer
giftige bacillen in ons lichaam zijnbinnengedrongen, h'ebb'en
de verschillende cellengroep en zich tot het u iterste verdedigd. Hoewel het tastbaar bewijs niet tie lev ereri is, zijn
er toch feiten genoeg, die er p'p wijzen, dat teg-en ;elk·e
infectie der weefsels van ons lichaam, de cell en in heftig'
Vierzet komen. Het schijnt, dat die eencellig-e stoffen in ons
lichaam direct tiegengiften voortbrengen ter vernietiging van
het gif der bacillen. Het spreekt van zelf, dat dit alles r1eeds
eeuwen lang ZIO() is geweest, zonder dat ons rl-enken en
begrijpen hieraan eenig deel had. Evenals ons hart klopt
en onze darm verteert, zonder dat onze wil en onz1e;g.'eest
hieraan aandeel hebben, zoo werd plok deze stille cellenstrijd gestreden in de Vierborgen diepten van ons celweefsel,
zonder dat wij ons er van bewust waren. Wij zagen slechts
h'et resultaat: genezing of dood.
Wat meenen wij nu eigenlijk, wanneer wij spreken van
onze:Ilgeest, ons denken en bewustzijn? - Het bovenste
gedeelte van den cellenstaat, die het menschelijk lichaam
vormt, het hoofd, de hersenen, de hersencellen. Inderdaad
had men tot voor Jcorten tijd n10ggeen begrip van dien strijd
der lagere celgroepen tegen de bacillen. Groote massa's
cellen streden in de dagen van Perikles ten Boccaccio in
duizenden menschen tegen de pestbacillen; een deel van
hen overwon, een ander deel leed de nederlaag. Maiar de
hersencellen van datzelfde menschengeslacht waren zioh
volstrekt niet van dezen strijd bewust. Een bepaalde vorm
van weefselcellen streed op leven en dood met dien bacil.
De hersencellen echter organiseerden bedevaarten, offerden
kaarsen en geschenken, om den toorn der .goden te bedwingen, sloegen joden dood, die men beschuldigde van
het vergiftigen van bronnen, en wachtten in een blind fatalisme het vergaan der wereld af, kusten mooie meisjes
bedronken zich, of zochten troost in het gebed, kastijdden
zich en vestigden nieuwe godsdiensten . . . .
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Wanneer men de broeinesten der pest in Indië bezoekt,
vindt men daar heden ten dage nog d·enzelfden toestand.
Ons treft bij al die duizenden rnenschen de groote tegenstelling tusschen 'dien reusachtigten strijd, die in het menschelijk lichaam gevoerd wordt tusschen de dappere weefseloe llen en de bacillen, en de volkomen werkeloosheid dier
h.ersencellen, die totaal buiten dien strijd staan. B ij 0 n s
is dit e c h t e r niet meer zoo. Wat is er geschied?
I/ets wonderbaarlijks: Eindelijk is er voeling ontstaan tusschen
de hersencellen en de andere celgroepen in het menschelijk
lichaam. Aan den strijd der weefselcellen, met hoe groote
hevigheid ook gevoerd, ontbrak toch iets. De verschrikkeIijke sterftecijfers der epidemieën bewijzen het.De cellenstaat,
die overigens in zijn geheelen bouw steeds sterker wordt,
heeft behoefte aan nieuwe hulptroepen. De hersencellen
h'ebben een "wetenschap" voortgebracht, Langs een groeten
omweg wordt deze teruggebracht 'op het menschelijk lichaam.
M,en ontleedt lijken. De mieroskoop wordt uitgevonden en
m'en ontdekt het kar.akter en het vermogen der cellen en
dier bacillen. Men herkent de giftigte uitwerking van dien
bacil. Men wordt zich bewust van de tegengiften in de celw·eefsels van den menschelijken cellenstaat. En men besluit
zelf krachtdadig te hielpen in dien donkeren strijd, die diep
in biet menschelijk lichaam gevoerd wordt tegen xlen bacil.
De hersencellen treden dus openlijk op als bondgenooten
van de reeds eeuwen lang strijdende andere _cellen. Zij
kOlnen miet 'een reuzenmacht, meth.a.ar gedachten, met
haar lezend oog, dat die hersencellen in staat stelt te onderzo-elcen 'en uit te versehen al wat voor duizenden jaren
g,eschied is. De hersencellen hebben een innigen band
geknoopt tusschen 'de menschen onderling.
Dit is 'de nieuwe toestand.
Zijll groote beteekenis ligt niet in de enkele gevallen,
waarin men overwon. Al dwalen de hersencellen nog
dikwijls in haar opvatting over de bacillen en hun giftige
e igenschappen, al kiezen zij niet altijd de juiste wapeinen
ter verdediging, het belangrijke is, cl lat zij' z i c h n u
ook in den strijd gemengd h ebb en. Dat zijontdekt hebben, wa a r deze strijd sedert eeuwen gevoerd
wordt, dat zij niet meer in het onzekere zoeken, dat zij
'bon'dgenooten geworden zijn, in plaats van droomers, die
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waskaarsen offerden of een korneet vervloekten, terwijl de
darmcellen wanhopig streden tot instandhouding' van den
geheelen icellenstaat en sm.achtten naar een hefp.er, zij Tiet
ook slechts een droppel van de ééne of andere chemische stof.
De beteekenis van dezen ommekeer is zóó ontzaglijk
groot, dat men met het volste recht zegg1en kari : j a, n u
z u l I en wij 0 v e rw in n en.
Wanneer de rnensch niet plotseling wordt .a.arrg-eva ll eri
door nieuwe soorten van b.acillen,ho:n1derd dtrizerrd maal
kwaadaardiger dan alle vorige - iets wat natuurlijk mogelijk blijft, maar niet waarschijnlijker is, dan 'dat mor'g'en de
ZOll uit elkander spat en voor onze oogen in protuberanees
verdampt - dan moeten wij overwinnen. Het is de laatste
strijd om de heerschappij over de aarde, voor zoover de
sterveling die heerschappij verkrijgen kan. Met ·dezen strijd
wordt een tijdperk op aarde afgesloten. Eerst ria cle voverwinning is de eeuw der menschenheerschappi] in waarh.eid
aangebroken. De laatste adelaar van Prometheus is verslagen,

Als de Komeet komt!
De geschiedenis der oudheid schildert ons een der ontzettendste dagen, die zich de menschheid sedert het begin
der historische tijden kan herinneren.
In de verrukkelijk schoone landstreek aan de golf van
Napels, die toen ten tijde, evenals nu, prijkte in haar
onvergelijkelijke kleurenpracht, is plotseling de groene kraterberg Vesusius uitgebarsten. Krachten, woelende in de diepten
der aarde, hebben zich een uitweg gebaand, door de
aardkorst te verbreken. Glo eiende asch regent over het land,
Pompeï en Herculanum begravende, waarvan wij de opgraving in de laatste tijden vol, verbazing aanschouwen, als
het ontwaken van Doornroosje. Plinius de jongere, die ooggetuige was van deze ontzettende ramp, heeft ons een beschrijving er van nagelaten, die ons, meer dan achttien honderd laren later, no g- .eens verplaatst in het begrafenisuur dezer beide steden . De inwoners trachten zich door een overhaaste vlucht te redden. Achter hen barst een angstwekkende zwarte wolk uit elkaar, die die vulkaan heeft uitgeworpen en schiet naar alle richtingen slangvormige vuurmassa's, grootex dan bliksemschichten. Asch valt als hagel
neer, alles verzwelgend wat blijft liggen. Plotseling sist het
achter de vluchtelingen als een stroom van damp, die over
de aarde gegoten wordt. Nu wordt het volkomen duister,
niet zooals bij donkere maan, maar zooals in een gesloten
ruimte, waar het licht wordt uitgedoofd. Men schreeuwt
elkander toe in deze ontzettende duisternis, men weent en
jammert. Men vervloekt zijn ongeluk, smeekt de goden om
uitkomst, roept den dood aan uit vrees voor den dood. Dan
zegt iemand uit de menigte, dat er geen goden meer zijn,
dat dit is de laatste en eeuwige nacht, h e t ver go an

40
der w e r e 1 d. „En," zoo zegt Plinius, „bij' de gedachte, dat
ik met de wereld, en de wereld meet mij zou vergaan, vond
ik den weemoedigen, maar grooten troost voor mijn dood."
De goede Plinius zelf, een der beminnelijkste menschen
zijn oom, de groote
uit de geheele oudheid, werd gered,
en heeft in zijn ledige uren,
natuuronderzoeker, stikte,
onder het genot van een glas goeden Falernier wijn van
uit zijn mooie villa dit bericht ku:nnen zenden aan den
geschiedschrijver Tacitus.
Maar de gedachte aan het vergaan der wereld, zooals
die zoo treffend te voorschijn treedt in dien toestand van
angst, was werkelijk een groote gedachte der menschheid;
het is een van die gedachten, die door alle volken en tijden
gaan, evenals Ahasverus. De opvatting van Plinius was een
heidensche en stemde overeen met die van de oude, naïeve
filosofen, die zich de wereld geschapen dachten uit één der
elementen, water vuur of aarde. Ten slotte zou de wereld
weder verzwolgen worden door het water, of het vuur zou
alles verteren, opgejaagd en gekweld door sterren, planten,
dieren, menschen, staten en volkeren. Zij', die in de nabijheid. van den Vesuvius woonden, hebben waarschijnlijk
gedacht aan een ondergang door het vuur. Ook de eerste
Christenen hadden hun denkbeelden over het vergaan der
wereld, maar zij beschouwden dezen ondergang als het einde
der z e d e 1 ij k e ontwikkeling van de wereld. Men meende
toen, dat het einde zeer nabij was. Toen het evenwel uitbleef, ontstond de waan, dat het jaar l 000 n. Chr. den
ondergang der wereld zou brengen.
Gedurende de eerste duizend jaren na de geboorte van
Christus heeft er een ontzaglijke verandering plaats gegrepen
in de opvattingen der menschen; de kiem van nieuwe
denkbeelden, die eerst vier, vijf eeuwen later krachtig
zouden opblceien, was reeds in hen aanwezig.
In het jaar i000 hebben de Noormannen weifelend hun
voet gezet in Amerika kleine kinderstappen in vergelijking
met den vasten, ijzeren tred van Columbus, ,eenige eeuwen
later, den man, die voor de beschaving een nieuw halfrond
geopend heeft. Nog iets later begonnen Albertus Magnus en
Roger Baco die groote „toovenarij ", die in den loop der tijden bleek te zijn de grond voor het echte, alles overwinnende natuuronderzoek, waaraan Copernicus, Kepler en Galilei,
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en nog later Newton en Darwin, hun leven hebben gewijd.
Maar aan het einde der eerste tien eeuwen na Christus
komt ook de angst voor het vergaan der wereld
met vernieuwde hevigheid weder boven. Otto III opent het
graf van Karel den Groote, om openbaringen te vinden
over de vreeselijke gebeurtenis; hij vindt slechts een rustig
en verheven doodenmasker. Maar de wereld blijft bestaan.
D e waanzinnige angst neemt langzamerhand weder af, evenals een modeziekte, en slechts zoo nu en dan is het, alsof
een nieuwe oliedroppel in het kwijnende licht valt. In de
verlichte geesten ontwikkelt zich het denkbeeld, dat de
zedelijke bestemming van den mensch niet afhankelijk is
van de ééne of andere ontzettende gebeurtenis in de
natuur, en dat de menschheid als geheel een innerlijk leven
leidt, te krachtig, dan dat het verwoest zou worden door uitbarstingen van een vulkaan of door overstroomingen. Maar
de verblinde menigte blijft toch onderhevig aan een zoo nu
en dan optredenden, koortsachtigen angst. Men is gewend
aan den ouden sterrenhemel, ofschoon men er eigenlijk zoo
goed als niets nauwkeurig van weet. Maar op een avond
komt de rustige burger uit de herberg: plotseling ziet hij
een nieuw ding aan den hemel. Een .staartster, een komeet,
zoo lang als de halve hemel, een vuurstreep, plotseling
over den hemel uitgegoten. Wat kan dat zijn? En de
oude, nooit geheel onderdrukte angst komt weer met vernieuwde hevigheid boven. Een komeet aan den hemel
dat beteekent het vergaan der wereld. En de wetenschap,
hoe ver gevorderd zij ook moge zijn, weet nooit een afdoend
antwoord te geven pop de angstige vraag der menigte; zij
bestrijdt de bewering, dat de komeet een naderend onheil
voorspelt. De wetenschap erkent geen profetiën, die zoo
weinig reden van bestaan hebben. Maar wanneer die komeet
nu eens niet zou moeten beschouwd worden als een profetie volgens de opvatting der menschen, maar in werkelijkheid als een lichtende zwerveling in het heelal, die de rust
komt verstoren en de aarde bedreigt, niet van het standpunt van den ouden herder Thomas, maar eenvoudig a ils
een kanonskogel, die in vliegende vaart de aarde tegemoet
suist? Hier zijn wij op het standpunt, dat de wetenschap
tegenwoordig inneemt.
Over den ondergang der wereld is reeds veel gedacht en
►
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geschreven ; het gaat er mee als met de zeeslang , rna.ar
terwijl deze gezien wordt in den zomer, wanneer de stoombooten den oceaan doorklieven, doet die sterrenregen in d en
kouden Novembernacht gedachten rijzen aan het verg'aan
der wereld.
Wat kenmerkt in hoofdzaak die 19'e eeuw? Het onbeperkt vertrouwen, dat de menschheid heeft in baar eigen
kracht! De mensch heeft zich in den loop der 'e'e'UWlen als
het ware een onzichtbaar pantser verworven, een krachti.g
oritwiklceld. .gevoel: "Ons zal men niet onderwerpen. In ons
is het reeds langen tijd sluimerende bewustzijn orrtwaa.kt,
dat wij de b eh e e r sc he r s de r aardie zijn, van de
aarde, die men niet slechts moet beschouwen als 'een voorwerp, waarboven de geest, de innerlijke rnensch zich verheft
als 'een droornbeeld, maar w~r,op wij' in werkelijkhe id oriz'en
voet zetten, Darwin heeft ons verteld van de wet der aanpassing. Wij hebben de hoogste mate van aanpassingsvermogen verworven, Naast ons verzinkt allles wat dieren en
planten in millioenen jarien biereikt hebben, in het niet. Wij
beh eerschen de vgehéele planten- en, dierenwereld als een
hoogere macht, Zij hebben het slechtsg,ebrac:ht tot eetn
orgaan. Wij hebben het orgaan overvleugeld met het werktuig. Wij hebben boven dieren en planten de overhand
gekregen door de spraak, het 'Schrift, door hetgeen wij b ebbeu verworven op sociaal gebied, op· het gebied vari. kunst,
wetenschap en wijsbegeerte, door ons gemeenschap sleven ';
door duizende denkbeeldige draden verbonden, zijn wij als
kultuurmenschheitLgestegen tot 'een hoog ontwikkeld org'anisme, een geheel, samengesteld uit een ontelbare menigte
vrije wezens, hlet laatste en grootste voortbrengsel dezer
oude aarde. Deze trotsche gedachte is geen burgerlijke
voldaanheid. Wij' weten te goed, hoeveel arbeid wij nog te
verrichten hebben, Maar in stille uren, warme'e'r wjj met
open oog dien geheelen toestand overzien, wann,eer wij
opmerken, hoe de menschheid tot volmaking komt en al
het ikleinere overschaduwt, dan vervult juist den grootsten
·en besten onder ons, eten gevoel van groot/en, heiligen trots,
bij de gedachte: "d.at zijn wij."
En 'plotseling komen die gedachten aan het vergaan der
wereld!
Op zekeren dag zal de planeetvdie wij bewonen, als een
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zeepbel uit elkander moeten spatten onder de voeten der
menschheid, die zoo weinig lust tot sterven heeft. Na alles,
wat de mensch bereikt heeft, zal hij na korteren of langeren
tijd, door een of ander toeval, toch het lot moeten ondergaan van de kleine blinde kevers, die in een holte leven,
die zich in den loop van duizenden jaren gewend hebben
aan de duisternis van hun grot, en hun geheele lichaam
geschikt gemaakt hebben voor het leven in deze duisternis;
een lichte aardbeving in het • kalkgebergte, die de holte
doet instorten, en ....al deze ieindelooze moeite is vergeefsch
geweest. Ook deze veronderstelling is meer dan een blinde
angst van den leek. Hij' bekommert zich niet in het minst
om krantenberichten in den komkoiminertijd. Maar hij beseft
volkomen, waar het zwaartepunt ligt van de denkbeelden,
die meen in den tegenwoordigen tijd heeft over het vergaan
der wereld. De heerschappij, die de ontwikkelde mensch
over de aarde verkregen heeft, moet voor het grootste
gedeelte worden toegeschreven aan den vooruitgang der
natuurwetenschap. Wel is waar mag men de betee keni s der
andere wetenschappen niet onderschatten, maar de eeuw,
die ons heeft voortgebracht, predikt de volstrekte waarheid.
Het natuuronderzoek, dat zoo ontzaglijk veel heeft gedaan
voor de ontwikkeling der menschen, heeft zeer zeker het
recht te worden gehoord, wanneer het die menschen ook
eens een minder aangename boodschap heeft te brengen.
Dit . zal ieder, die onbevooroordeeld is, moeten erkennen, en
men ergert er zich alleen maar aan, dat juist het natuuronderzoek nieuwe mogelijke oorzaken voor het vergaan der
wereld leert, of schijnt te leeren.
Wij willen ons met het woordje „schijnt" eens een
oogenblik bezig houden.
De resultaten van natuurwetenschappelijke onderzoekingen
ondergaan tegenwoordig, wanneer men ze openbaar maakt,
een zonderling lot. De natuurwetenschappen staan over het
algemeen onder de verdenking heftige tegenstanders te zijn
van het „geloof." En toch is het, bij den tegenwoordigen
stand van onze algemeene ontwikkeling, een onloochenbaar
feit, dat niemand zóózeer gesteld is op het eenvoudige en
volstrekte geloof van den kant zijner toehoorders, als juist de
natuuronderzoeker. Het feit wordt medegedeeld; het bewijs
wordt, als iets overbodigs, niet gegeven. Wanneer men voor-

.
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opstelt, dat de natuuronderzoeker volkomen eerlijk en ter
goeder trouw is bij het verkondigen van zijn overtuiging,
dan heeft deze wijze van handelen toch nog het groote
nadeel, dat de leek zich er aan g e w e n t, geen acht te
slaan op de bewijzen, alsof het van zelf spreekt, dat men zich
daarover niet behoeft te bekommeren. En aangezien een
natuuronderzoek op eigen hand slechts als ideaal, maar niet
in werkelijkheid bestaanbaar is daar het natuuronderzoek
gelukkigerwijze voortdurend groote vorderingen maakt, steeds
zich zelf verbetert, heden afbreekt wat het gisteren opbouwde;
en daar eindelijk, zelfs in den strengst wetenschappelijken
natuurkundigen arbeid, telkens nog de Ei 1 0 s o o f met
bepaalde voorop gestelde meeningen, de natuur-filosoof naast
den waarnemer medespreekt en het objectieve beeld een
tint van subjectiviteit geeft; zoo dobbert het scheepje
van den leek zonder stuur op een onafzienbare en bedriegelijke oppervlakte, waaronder hij een overal gelijkmatig diep
vaarwater droomt, terwijl hij in werkelijkheid voortdurend
gevaar loopt, op een der vele zandbanken te stranden. In
zooverre is ook het moderne vraagstuk van het vergaan der
wereld als probleem van het natuuronderzoek niet zoo eenvoudig als men oppervlakkig zou meenen. Historie, theorie,
wijsbegeerte en eindelijk ook natuurwetenschap spelen hierbij een ingewikkelde rol.
Hoe lang ook de menschheid reeds moge geleefd hebben
in vrees voor het vergaan der wereld, het moderne v r aa gs t u k over den ondergang dagteekent van den tijd van
Copernicus. Sedert dien tijd weten wij eerst met zekerheid,
op wat voor een stuk wereld wij' leven, en hebben wij ons
dus twee voorstellingen eigen gemaakt.
In de eerste plaats krioelen wij als mieren op een reusachtigen bol, die een middellijn heeft van meer dan twaalf
millioen meters en waaraan wij, tengevolge van de aantrekkingskracht van dit gevaarte, kleven als vliegen aan een
lijmstok. Deze geheele kogel suist met een razende snelheid door het luchtruim om de zon, en waarschijnlijk nog
eens in vereeniging met deze zon, om verder verwijderde
hemellichamen. Op grond van deze leer beschouwen wij
onzen toestand voor het eerst als dien van een sneltrein.
Wel is waar zouden Copernicus, Kepler en Galileï dit beeld
nog niet begrepen hebben, maar ons, menschen van deze
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eeuw, maakt het den toestand volkomen duidelijk. Een
waggon is gevuld met reizigers. Zij zijn gezond en vroolijk,
behandelen de diepzinnigste vraagstukken, bewijzenelkander
beleefd allerlei kleine diensten. Welk gevaar kan hen van
buiten bedreigen? In de eerste plaats kan er een gebrek
aan den wagen ontstaan. De gasleiding springt of een as
kan warmloopen, waardoor de wagen onder het rijden in
brand vliegt.
In de tweede plaats kan er een spoorwegongeluk gebeuren; de trein komt in botsing met , een anderen; ,er valt
een steenblok op de rails; de trein gaat door een brandend
bosch; hij' wordt het slachtoffer van een kruitontploffing,
hij wordt onder sneeuwstormen bedolven; een spoorwegbrug
stort in, zoodat , de trein in een rivier valt.
In het begin der i sle eeuw is de eerste mogelijkheid (het
gevaar voor een af zonderlijken waggon, in tegenstelling met
dat voor een geheelen trein), door de wetenschap erkend.
Misschien juist ten gevolge van de strenge wetenschappelijkheid, werd deze opvatting betrekkelijk weinig bekend bij
de ,groo te menigte. Het was een storm in een glas water in
de kleine kamer van den natuuronderzoeker, en deze storm
bedaarde langzamerhand ook weder. Het was op zichzelf
immers een oud volksgeloof, dat de aarde in zich zelf zekere
booze machten herbergde, die plotseling te voorschijn zouden treden om alles te verwoesten, wat op de aarde aanwezig was Wanneer de woeste, donkere golven van den
oceaan met donderend geweld kwamen aanrollen uit een
onbekende en onafzienbare verte, wanneer zij bulderend
tegen de kust sloegen en braken tegen het sidderende land,
dan droomde reeds de , oude Germaan van de Midgardslang,
die eens zou opduiken uit de onpeilbare diepte en het
geheele land met man en muis zou verslinden. Onder de
bevende aarde, onder de zwarte vuurbergen, dachten de
Grieken zich geboeide titanen, die met hun ketens rammelden en wier adem als gloeiende dampen ten hemel steeg;
indien de macht der lucht- en lichtgoden te kort schoot,
zou; den de ketens als glas breken, en de afgrond zou
menschen en goden verzwelgen.
Hoe armzalig klein schenen echter deze voorstellingen, bij
het ontzettende drama, waarvan de wetenschap aantoonde,
dat het eens zou kunnen worden afgespeeld. Toen men
'
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zich eenmaal 'een JUIste voorstelling gemaakt had van den
kogel van twaalf millioen meter, dien wij bewon;en, werd
men opmerkzaam gemaakt op enkele feiten. Wann eer rnen
opeen willekeurige plaats met mij'nwerkersg'ereedsc'h,app.en,
diepe gaten inden grond boort, da.n bemerkt m'en, d.at,
naarmate men dieper doordringt, de aarde Iangzaarn, maar
blijkbaar geleidelijk een hoogere temperatuur verkrijgt. Wel
is waar zijn onze diepste boren slechts muggebeten in vde
olifantenhuid onzer reusachtige aarde. Maar heeft de natuur
zelf niet veel dieper gaten geboord? Daar rolt uit den ,die·p·en
afgrond van den vulkaan g'loeiende lava. Daa.r spuit de
komende waterstraal van den IJslandsehen Geiser recht naar
boven. Warme bronnen borrelen iop uit den grorid , Reeds
de oude scheikundige Kunckel, die onder den g rooten keurvorst op het Berlijnsche pauwenciland vgoud trot p,o'eder wreef,
om goud te maken, waarbij hij het mooie, roode robijnglas
uitvond (terloops zij aangemerkt, dat de schrijver van het
oorspronkelijke werk, van moederszijde in rechte lijn afstamt
van dezen bieroemdien geleerde), was tot de -eenvoud ige
gevolgtrekking ge komen, dat het binnenste deraardie een
gloeiende lavamassa was. In de theorie van 'het vulkanisme',
zooals deze ontstond in de 18e eeuwen die tot irid e tweede
helft van de roe eeuw vertegenwoor,digdw'CTdd'oor Buch
en von Humboldt, werd deze gedachte uitvoerig uitg·ew·erkt.
Misschien reeds op vijf of zes, ,op· zijn minst echter o,p één
o.f twee maal zooveel mijlen dieper in de aarde, zou de
verschroeiende, vurige haard beginnen. Nog wordt -de lava,
wier druk telkens de dunne aardkorst doet beven, met moeite
tegengehouden. Op enkele punten stroomt zij schuimend uit
vulkaanspleten, die door von Humboldt Z'OO eigenaardig
"veiligh,ei,dsklepp,en" genoemd worden. Men derrk e slechts:
een stevigte aardkorst van nog geen twintig mijlen, en dan
reeds is men tot dezien' ontzaglijken, bruisenderi ..g loed
genaderd, die zich met kracht naar boven werkt. Daar men
meende, dat dehitt~ voortdurend toenam, naarmate men
dieper in ·dle aarde xloordrong, moesten in de nabijheid van
het midden der aarde alle metalen overgaan in gasvorrnigen
toestand, eveals in de gloeiende zonnen van het heelal.
En boven dezen vgistenden stoomketel leefden wij. En wij
grondden al onze gebouwen, instellingen, denkbeelden en
idealen, IO'P een zeepbel, die voortdurend gevaar liep uiteen
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te spatten en die reeds telkens door verborgen krachten
werd geschokt.
Naast deze angstwekkende stoomketel-theorie, ontstond in
hot begin der rçe eeuw een tweede leer, die door haar
grondvester zelf Cuvier, de catastrophen-theorie gedoopt
werd. De catastrophen, waarvan sprake was, zouden trou"rens alle reeds in de grijze oudheid 'hebben plaats gevonden.
Maar toen was het dan ook een echte warwinkel, zooals
Goethe het uitdrukte. Cuvier onderscheidde in de geschiedenis der aarde vóór het ontstaan van den mensch verschillende tijdp erken, waarvan elk afzonderlijk zich kenmerkte door een eigenaardige dierenwereld, waaronder de
ichthyosauren een voorname plaats bekleedden. N adat de
ichrhyosauren geheel van de aarde verdwenen waren, kwamen
de mastodon-olifanten, de reuzen-luiaards en andere reuzen
dier zoogdierenwereld. Deze maakten weder plaats voor de
hedendaagsche dierenwereld. Cuvier meende, dat alle deze
tijdperken van elkaar gescheiden waren door een ware
catastrophe. Voor hem bestond er geen ontwikkeling van
een nieuwe diersoort uit een voorgaande, leder tijdperk
uit de geschiedenis der aarde had zijn eigen diersoort op
de ééne of andere wijze nieuw verkregen ; het was een geheel
nieuwe schepping; het waren o erdieren, die kant en klaar
uit den grond verrezen waren; h 0 e moest ieder voor
zich zelf weten; maar in ieder geval was iederen keer bij
het afsluiten ~an een tijdperk, alles wat leefde volkomen
van de aarde weggevaagd. Op welke wijze dat geschiedde?
De mogelijkheid van een vulkanische uitbarsting was hiervoor een prachtige oplossing. Zelfs de beste stoomketel
kan bij gelegenheid wel eens springen. Waarom zou dit niet
één maal in de zooveel duizenden jaren kunnen geschieden ?
Zulk een uitbarsting was ontzettend, Geheele stukken
der aarde werden in de lucht geslingerd. Het w.ater der zee
kookte en alle ichthyosauren werden er in gaar gekookt als
soepvleesch. De natuur vierde een slachtfeest en geen levend
wezen werd gespaard. Plotseling gloeide de aarde nog eens
bloedrood in het heelal; daarna sloten de wonden zich langzamerhand weder. Nadat alles op aarde volkomen verrnorseld was, vormde zich een nieuwe afkoelingskorst op het
woedende mo.nster, dat zijn kinderen levend had verslonden,
en maakte het weder voor een tijd onschadelijk.
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Het vreeselijkste van alles was, dat tot nu toe i ede r
geologisch tijdperk was afgesloten met zulk een knaleffect.
Die laatste catastrophe had den mammouth verdelgd.
Toen was de mensch gekomen, en met deze gebeurtenis
trad het tijdperk in, waarin wij nu nog leven. De mensch
ontwikkold e en volmaakte zich. Maar ook de rnarnmouths
hadden er aan moeten geleoven. Eéns zou ook het ongeluk
over den mensch komen, evenals de duivel uit het oude
sprookje van Faust, die den beozen doctor tegen de zoldering
gooit, totdat zijn leden verbrijzeld zijn en zijn hcrserien
door de kamer spatten. Wanneer het opnieuw begint te
borrelen in de gloeiende lavamassa, dan springt de ketel,
en de huid der aarde vliegt in flarden, gelijk op zekere
tijden de huid eener slang loslaat. En dan zal de menschheid mede ondergaan, onverbiddelijk, evenals eens de mammouths verdelgd zijn. EIken dag zou een groote aardbeving
de voorbode ikunnen zijn van den ondergang der menschheid. Wanneer de Cotopaxi brulde of de Vesuvius zijn
rooden schijn afspiegelde in de golf van Napels, dan waren
dat wellicht stemmen en kleuren van den naderenden nacht.
De zon van den volgenden dag zou dan opg'aan boven
een nieuwe, dunne afkoelingskorst, waarortder dezen keler
ook de laatste overblijfselen van menschelijke kunst en techniek, stukken van zuilen en ijzerwerk, zouden begraven
liggen, zooals vroeger de gele snijtanden der marnrnotrths
of de gekromde wervelkolom van den ichthyosaurus.
Deze sombere voorstellingen hadden slechts één gebrek:
zij warerrn.I. allen gegrondvest op een verkeerden grondslag.
De g eheele carastrophen-theorie van Cuvier is tegenwoordig
uit een wetenschappelijk oogpunt dood en begraven. Die
scherpe afscheidingen tusschen de verschillende perioden
der geologische geschiedenis hebben in werkelijkheid riooir
bestaan.
De natuuronderzoeker was weder in de oude fout vervallen, dat hij zijn schoolboek voor het boek der aarde
gehouden had. Het is ongetwijfeld praktisch, wanneer in een
schoolboek, waarin de zaken onder bepaalde rubrieken
worden samengevat ten dienste van het onderwijs, scherp
begrensde lijnen getrokken worden, en de doorloopende reeks
der feiten in bepaalde afdeelingen worden gerangschikt. Wij
zouden niet gaarne in onze geschiedenisboeken opschriften
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zooals „oude geschiedenis" of „middeleeuwen" missen. Maar
reeds de schooljongens hebben begrepen, dat die grenzen
niet scherp kunnen getrokken worden, wanneer zij voor
de grap de vraag stelden, op welken datum van het jaar
1 49 2 de middeleeuwen begonnen zijn, of zooals de schrijver
eener vermakelijke algemeene geschiedenis den ouden Frits
sprekend invoert: „mannen, vandaag trekken wij in den
zevenjarigen oorlog." Op diezelfde klip is ook Cuvier gestrand. Wat werkelijk een groote vooruitgang was als middel,
om in een museum de voorwerpen logisch te ordenen, namelijk dat wij de verschillende gesteenten konden terugvoeren tot
den tijd van hun ontstaan en de verschillende formaties leerden onderscheiden, werd in de school van Cuvier een dor
leerplan der geologie, alsof men zou kunnen zeggen „van
daag groot vuurwerk met lava, want van daag begint de Juraperiode." Ieder geoloog in onze dagen weet, dat er nergens
een spoor van zoo plotselinge overgangen gevonden wordt.
Wat ons oppervlakkig voorkomt scherp begrensde perioden
te zijn, en daarom met verschillende namen genoemd wordt,
is in werkelijkheid langzaam in elkander overgegaan in tijdsruimten van honderdduizenden jaren, in die langzame, stille,
doch wondervol doorloopende volgorde der ontwikkelingsgeschiedenis, waarop het schoone gezegde van den ouden
dichter van toepassing is: „God is de eeuwige stilte." In
millioenen jaren wijzigde zich het uiterlijk beeld der aarde
betrekkelijk gering, en werkelijk alleen merkbaar in een
ontzettende tijdsruimte. In ontzaglijke perioden knaagde het
voortdurend woelende en zich in ijsvorm uitzettende water
hooge bergen af, totdat zij vlak werden. Aan dat vlakke land
knaagde dan de oceaan in stillen, doch eeuwigdurenden
arbeid verder. Naar dien oceaan voerden de stroomen op
andere plaatsen de tot fijn zand vermorselde gesteenten der
bergen, totdat Nederland uit de baren verrees en nieuwe
eilanden gevormd werden. Door die verschuivingen van berg,
land en zee veranderde eindelijk de evenwichtstoestand van
de verschillende aardlagen op de geheele aarde, in de
veerkrachtige gesteenten openbaarden zich schokken, heffingen en dalingen naar gelang de drukking af- of toenam.
Misschien ook trok zich de aarde in die ontzaglijke perioden
wat samen en vormden zij kleine plooien, die ons, nietige aardwormen, reusachtige hoogten en peillooze diepten toeschijnen.
B d l s c h e, Van Bacil tot Aapmensch. IV. 3e druk.
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Het beeld der vroegere planten- en dierenwereld is met
dit langzaam verloopende proces in volmaakte o.ver-een sternrning. Daar waar nieuwe strooken land te voorschijn kwarneri,
traden ook dieren op en ontkiemden daarheen g estoven
plantenzaden. Hierdoor kon de later t'en tooneele optredende
natuuronderzoeker warren, dat hier een nieuwe schepping
had plaats gegrepen. En indien werkelijk in den loop van
groote tijdsruimten bijna overal fret alg emeene beeld van het
leven van karakter is veranderd, dan is dit niets vreemcler
dan de eenvoudige waarheid, ons door Darwin geopenba.ard,
dat het organische leven zich hooger heeft ontwikkeld. Juist
dit woord "ontwikk;eling" sluit elk denkbeeld aan een pbotselinge catastrophe volkomen uit. Die ontwikkeling hing ten
nauwste samen met de langzame vervorming van de oppervlakte der aarde, de idieren en planten pasten zich voortdurend aan de nieuwe levensvoorwaarden aan, en door dat
"heilige moeten" der aanpassing werden zij geleidelijk vervormd tot die hoogst ontwikkelde wonderwerken, die wij
thans bewonderen. Waar die prikkel ontbrak, daar kondenen dit is het beste bewijs tegen de theorie dier alles
vernielende vcatastrophes - enkele dieren bijna, geheel onveranderd blijven bestaan gedurende alle perioden van de
geschiedenis der aarde, zooals de ceratodus, die reeds in
de triasperiode bestond, of die microskopisch kleine schepseltjes van de groep dier eencellige wezens, wier sierlijke
schalen nog thans bij milliarden de kalk der diepe zeeën
evenzoo vormen, als zij VO,OT millioenen j.aren de rotsen van
krijt hebben opgebouwd, die toen niets dan s'lijk waren op
den bodem van den oceaan.
Tegelijk met de theorie van Cuvier is echter haar grondslag zacht ten grave gedaald.
Die papierdunne. trillende huid boven een ontzaglijk en
vuurhaard is gebleken een onhoudbare fantasie te zijn.
In de eerste plaats rees de bedenking, of een zoodanige
korst van. slechts ienk'ele mijlen dik, wel ooit in staat kon
zijn, de in beweging zijnde lava uit de diepte of de spank.racht der inwendig aanwezige gassen ook maar een oogenblik tegen te houden. Bij onbevangen nadenken moest die
vraag ontkennend beantwoord worden. Daarom nam men
de dikte der beschermende aardkorst hoe langer hoe dikker
aan. Maar dan verviel ook het krachtigste bewijs, narnelijk
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het toenemen der warmte in bergwerken en boorgaten, en
werd het minst genomen twijfelachtig, of de vulkanen wel
uit zoo groote diepten konden komen. Nieuwe denkbeelden
werden ontwikkeld omtrent de vermeerdering der warmte en
over den aard der vulkanen, denkbeelden, die niet het gevolg waren van vooropgezette theorieën. Het bleek, dat de
toeneming in temperatuur een zeer onzekere factor was, die
onderworpen was aan plaatselijke schommelingen en nooit
als grondslag eereer theorie kon dienen bij de zoo geringe
diepte, die wij in de aardkorst kunnen binnendringen. Ook
over het ontstaan der vulkanen heeft men geheel andere
opvattingen gekregen naar aanleiding van de nieuwere beschouwingen omtrent de vorming der bergen. Wel verre van
de veiligheidskleppen te zijn van een uitgestrekten vuurhaard van lava in het inwendige der aarde, zouden zij op
zich zelf staande losse plekken zijn in een overigens reeds
zeer vaste en harde aardmassa, waarin nu en dan door
het vormen van spleten, als gevolg van langzame verschuivingen der bovenste gesteenten, bepaalde verminderingen in
spanning ontstaan. Daardoor werden gesteenten op willekeurige diepten, die eertijds onder den invloed der drukking
hard geworden waren, weer buigzaam en vloeiden zij als
lava naar buiten. In ieder geval waren het betrekkelijk
onbeduidende verschijnselen, zonder eenig gevaar voor de
aarde in haar geheel.
Zoo werd langzamerhand de weelderige fantasie aan
banden gelegd.
In populaire boeken vindt men nog wel „de wetenschappelijke theorie van de gloeiende kern der aarde" vermeld, en
dit zal nog wel een tijd het geval zijn. Doch zij, die op de
hoogte zijn van de wetenschappelijke ontwikkeling der natuurwetenschappen, stellen zich tegenwoordig dikwijls de vraag,
op welken grond men eigenlijk tot die theorie gekomen is,
daar zii met bijna geen enkel verschijnsel volkomen in overeenstemming is. Het wordt hoe langer hoe duidelijker, dat
men van de kern der aarde eigenlijk nog niets weet. De
aarde is in haar geheel veel zwaarder dan men uit de
bekende buitenste laag zou vermoeden, en hieruit leidt men
met het volste recht de gevolgtrekking af, dat in de kern
zware massa's metaal aanwezig moeten zijn: misschien wel
is de kern van ijzer. Voorzichtig is het, ons over de
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temperatuur der kern in het geheel niet uit te laten.
Het bovenstaande doet ons denken aan een reiziger in
een spoorwegcoupé, die voortdurend in angst h-eeft g-ezeten,
dat de v·erhitting, onder de coupé aangebracht, brandgevaar
zou kunnen opleveren, en die ten slotte aan het station
van aankomst tot de ontdekking komt, datdoor tocva.lfig eornstandigheden de wagen in het geheel niet verwarmd was.
Misschien, dat hij, zo odra. hij dat hoort, in het tegenovergestelde uiterste vervalt en woedend uitroept: "Da.n had ik
misschien wel kunnen doodvriezen." Zo-o vragen o,ok wij
thans, nadat wij de theorie van het centrale vuur wee r1e g cl hebben, of de menschheid niet mettertijd door het
ijs zal worden uitgeroeid.
Wij' hebben gezegd, dat de catastrophen, waarvan Cuvier
gesproken heeft, riiet zijn voorgekomen, sedert het leven op
aarde bestaat. Doch is daarmede dan de mogelijkheid uitgesloten, dat er bij' de ontwikkeling der aarde een g roote,
onvermijdelijke finale wordt afgespeeld, die geen periodiek
verschijnsel is, maar slechts eenmaal optreedt, als "het
einde van all/es"?
Het water en het leven zijn twee broeders.oriafschcidelijk
aan elkander verbonden. Water is een scheikundig-e verbinding, zooals er duizenden andere zijn. Die verbinding
heeft haar bepaalde temperatuursgrenzen, binnen welke zij
als "water" voorkomt, die bekende vloeistof, zoo onorrtbeerlijk voor het leven, zonder welke g'een plant haar s.app:en
kan opnemen, en het bloled niet door onze aderen kan
stroomen. Nul graden . . . en het water bevriest, wordt in
een harden st1een veranderd. Als nu al het water op aarde
bevroren zoude zijn, dan zoude het prachtige r.ad'erwerk
van al het levende op aarde stilstaan. Stell'en w:.ij ons voor,
dat dit bevriezen langzaam plaatsheeft, zooalselke geologische ontwikkeling. De temperatuur neemt gestadig af. DIe
wolk en veranderen in sneeuw. Die sneeuw hoopt zich op,
niet alleen IOP de toppen der bergen, maar overal. Van de
hoogten schuiven overal ijsstroomen, gletschers, naar beneden. Het ijs binn'en in de gesteenten doet die gesteenten
met vreeselijke kracht uit elkander springen. Totdat alles
een vlak ijsveld geworden is, een onmetelijk Croenland. En
in dat ijs ligt het leven, ligt de menschheid begraven, als
de mammouths in Siberië.
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Die mammouths hebben een groote rol gespeeld bij het
ontstaan dier voorstellingen omtrent het vergaan der aarde_
Ook hier komt een stuk van de geschiedenis der negentiende eeuw op den voorgrond. Vreemde verschijnselen
komen in de eerste helft dier eeuw aan het licht. In de
vlakten liggen granietblokken op groote afstanden van de
granietbergen. Ver verwijderd van het tegenwoordig gletschergebied vertoonen de harde rotsen de karakteristieke
inkervingen en afschuringen, door de naar beneden glijdende
gletschers veroorzaakt. Tot zelfs dicht bij Berlijn in de
Noordduitsche zandvlakte vindt men de sporen van een
reusachtigen gletscher, die eertijds daarover moet heengegleden zijn. In het hart van Duitschland, Frankrijk en
Engeland vindt men de beenderen van dieren, die nog
thans in de ijskoude poolstreken in leven zijn, zooals
het rnuskusdier, of wier lijken daar in het ijs bewaard zijn
gebleven, zooals de mammouths in het noordelijkste gedeelte
van Siberië. Bij de oude berggidsen in Zwitserland kom t
het eerst de gedachte op, dat er reeds vroeger een tijdperk
van groote koude op de aarde geweest is. Ook Goethe is
tot diezelfde gevolgtrekking gekomen. Agassiz maakte van
die losse idenkbeelden een geheel, en zoo ontstaat de voorstelling eener „ijsperiode." Agassiz zelf is nog geheel onder
den invloed der catastrophentheorie van Cuvier. Hij verhaalt ons, dat de laatste groote catastrophe vóór het optreden van den mensch niet meer door gloeiende lava uit
het inwendige der aarde is veroorzaakt, maar door vreeselijke
koude, door ijs. De mammouths zijn niet in kokende vloeistofstroomen gekookt, maar levend begraven in den ijskelder
en daarin tot mummies bevroren. En daar dit het laatste
bedrijf was vóór het optreden van den mensch, is dit ons
een vingerwijzing, wat onze toekomst zal zijn. Als de gloeihitte van de kern der aarde niet meer in staat is, ons
te verdelgen, dan komt de ijsreus.
Agassiz, wiens latere ontwikkeling als natuuronderzoeker
niet in verhouding stond met het schitterende begin zijner
loopbaan, is reeds jaren geleden overleden. Ook de theorie
van den ijstijd heeft in dien tijd velerlei wijzigingen ondergaan. Na degelijke onderzoekingen, waarbij telkens een
nieuw steentje bij de vorige werd aangedragen, bleek het,
dat ook hier geen sprake kon geweest zijn van een alge-
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meene catastrophe. N ooit is de g cheele aarde orider het
ijs bedolven geweest. Alleen kan m'en zeggen, dat .het ijs
zich tijdelijk verder van de polen heeft uitge-breid d.an tha:ns,
zoodat een betrekkelijk groot g-edeelte van Noor'delijk-Az ië ,
N oord-Amerika en N oordelijk-Europa in meerdere of mmdore
mate met ijs is bedekt geworden. Het is echter onrn ogelijk
te bewijzen, of die bedekking met ijs gelijktiJdig van de
noordpool en van de zuidpool is uitgegaan :h,et is volstrekt
niet noodig, dat de ijstijd op het zuidelijk half'rorrd samengevallen is met dien tijd op het no-ordelijk halfrond.
In ieder geval bleef er nog genoeg plaats over voor het
organische leven. De mammouths zijn bij ons in Eur:opa
niet uitgestorven, omdat zij in het ijs gestikt zijn, maar zij
zijn waarschijnlijk verdwenen en weer weggetrokken, toen
het hun na het einde van den ijstijd hier weder te warm
werd.
Een ander wezen echter, dat tegelijk miet die marnrno.uths
reeds ,op den rand van het ijs in Noord-Europa geleefd
had, bleef op de oude plaats, sloeg er zich flink doorheen e'n
hield het ook den nieuwen tijd na de ijsperiode even goed
uit, als het den ijstijd zelf en zelfs een tijd daarvoor
doorstaan had; wij bedoelen cl e n m e TI s eh.
In het
puin der gletschers van den ijstijd vinden wij de eer-ste
ons bekende overblijfselen zijner beschaving. Verbazing
grijpt ons aan, als wij zien, 'hoe die harde, heldere wint/er
O'P aarde, wel verre van den mensch uit te roeien, juist
een tegengestelde werking heeft uitgeoefend op d·e eerste
openbaringen der beschaving. Misschien is h'et wel die
langdurige koude geweest, die den mensch een dier kostelijkste gaven geschonken heeft, het kunstmatig voortbr.engen
van vuur. Daarmede splitste zich voor goed de genius, wien
de heerschappij over de aarde was toegekend, van het di/er.
De nieuwste onderz.oekingen stellen ons in staat, nop
wat voerder te fantaseeren. Het is niet onmog elijk, dat d ie
groote ijsperiode in de dagen der mamrnouths en holenmenschen niet de eerste openbaring van dien aard is
geweest. Misschien hebben in een vroegere periode van de
geologische geschiedenis dier aarde ook reeds zulk·e tijdeIijke gletscherbedekkingjen van eertijds warme landen
plaats ge'grep,en. Wij moeten daarbij' teruggaan tot de dagen
van die hooge boomvarens, waarvan de versteende over-
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blijfselen ons thans de steenkool leveren, en zelfs nog verder
terug. Indien bepaalde teekenen ons niet bedriegen, waren
dergelijke ijsbedekkingen ook toen volstrekt geen algemeene,
het leven dood sende catastrophes. Juist in dien tijd der ontwikkelingsgeschiedenis der aarde, waarin beroemde natuuronderzoekers sporen van een zoodanige ijsperiode op het
einde der steenkoolperiode meenen gevonden te hebben,
had er in de ontwikkeling der dieren een ontzaglijke, beslissende vooruitgang plaats. Uit de koudbloedige, hagedisachtige kruipende dieren ontwikkelden zich de warmbloedige
vogels en zoogdieren, dieren, die een gelijkmatige warmtebron in hun eigen lichaam bezaten, en op wier huid de
schubben in de warmte bewarende vederen der vogels en
de warme haarbedekking der zoogdieren veranderd werden
En juist door die verwarming vermeerderde weder de geestelijke werkzaamheid dier dieren in krachtige mate. Zonder
die verwarming zouden zij nooit het hoogste standpunt der
ontwikkeling bereikt hebben, en zoude de mensch niet
geboren zijn, die in den lateren ijstijd, dien hij zelf medeleefde, dien belangrijken vooruitgang in de warmte te
voorschijn riep door het kunstmatig voortbrengen van vuur
en de bedekking met dierenhuiden: een vooruitgang, die bij
hem als eerste stap der beschaving weder wees op een
verbazende ontwikkeling van het verstand.
Wij wilden spreken over het vergaan der wereld door
het ijs . . . . en onmerkbaar zijn wij juist op het gebied der
o n t wikkeling gekomen! Maar zoo gemakkelijk laat de
natuuronderzoeker ons hier niet los. Sedert men een beeld
een er ijsperiode of van verschillende ijsperioden vóór zich
heeft, heeft men zich uitgeput in onderstellingen over de
oorzaak dier afkoeling.
Vroeger maakte men het zich in dit opzicht wel wat
gemakkelijk. De aarde, eertijds geheel gloeiend, daarna van
de buitenzijde afgekoeld en hard geworden, werd nog geruimen tijd van binnen uit verhit. Die temperatuur daalde
al meer en meer, totdat eindelijk in de ijsperiode zich
de eerste aanwijzigingen openbaarden van de volkomen afkoeling der oud wordende aarde. Deze theorie is echter in
ieder opzicht onjuist. Wij hebben gezien, hoe weinig gron d
er is voor de geheele theorie der gloeiende kern van de
aarde. Zeker is het echter, dat wij op de oppervlakte der
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aar/de t h a n s van het i n wen d i ge geen warmte meer
krijgen. Het eenvoudigste bewijs hiervoor leveren de poolstreken. Gedurende maanden achterleen geheel afgesloten
van de zonnewarmte, nadert daar de temperatuur der
oppervlakte tot de ijzige koude der wereldruim te, en zoude
zij die reeds bereikt hebben, als daar boven gleen zon vvas.
Van beneden Jcomt daar geen warmte meer. In dit opzicht
geldt ditzelfde ook voor ons. En toch hebben wij hier thans, en dit t h a n s duurt reeds duizenden jaren geene
poolkoude, geen ijstijd, Het is de zon, die de warmte op
de oppervlakte der aarde regelt, dit staat vast. Zij doet het
thans, zij deed het ook, toen de gletschers der ijsperiode
over de kalkrotsen van Mid-den-Europa gleden. De ijsperiode,
die achter ons ligt, kan onmogelijk veroorzaakt zijn door een
vermindering der temperatuur van 'het inwendige der aarde.
En indien er periodiek tot in de oudste tijden telkens ijsperiodes geweest zijn, dan wordt de zaak zoo helder als dIe
dag. De zon, en zij alleen, beheerscht het verschijnsel. En
zoo treedt dan het beeld van vroeger: de menschheid in een
sneltrein, bedreigd door gevaren, waaraan de spoorwegcoupé
op zich zelf is blootgesteld, op den achtergrond, en treedt
een ander beeld naar voren: gevaren, die den trein in zijn
geheel bedreigen, doch die 'niet ernstiger zijn dan de vroeger
genoemde.
U it een a.stronomisch oogpunt beschouwd is er voorloopig
slechts ééne enkele bruikbare theorie over het -ontstaan van
den ijstijd. Zij berust op bepaalde periodieke- veraridering'en
in den loop der aarde om de zon. Oppervlakkig b'eschouwd
is deze baan een cirkel. Dat weten wij reeds sedert Copernicus. Maar de nauwkeuriger berekeningen van den grooten
Kepler hebben uitgemaakt, dat men eigenlijk te doen heeft
met een eenigszins langwerpige gesloten baan, een zoogenaamde ellips. Bij zulk een ellips staat de zo'n niet
juist in 'het middenpunt en de plan-eet vliegt nu eens wat
dichter bijhaa:r voorbij, dan eens ~at verdier van haar af.
Nog nauwkeuriger waarnemingen hebben bewezen, dat ook
deze elliptische baan nog aan meerdere afwijkingen onderhevig is. In den loop van eeuwen en eeuwen komt zij in
vorm dan eens meer n,abijaan een werkelijken cirkel, dan
eens meer nabij aan den vorm van een langgerekte ellips. In
onzen tijd is de excentriciteit der ellips zeer gering. De zons-
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afstand in het perihelium (kortste zonsafstand) en in het
aphelium (grootste zonsafstand) verschilt slechts weinig.
Wat de leek op onze aarde als wisseling van zomer en
winter waarneemt, is slechts in geringe mate het gevolg van
die afwijking. De wezenlijkeoorzaak is „gelegen in den stand
van de as der aarde ten opzichte van haar baan om de
zon De aarde staat scheef op haar baan, en deze afwijking
is de reden, dat nu eens de noordpool, dan weer de zuidpool maanden lang hardnekkig afgekeerd is van de zon en
daardoor gedeeltelijk in het geheel geene en gedeeltelijk
schuine, zwakke warmtestralenontvangt. Ons noordelijk
halfrond heeft thans winter, juist wanneer de aarde in haar
baan het dichtst bij de zon is.
Maar zoo weinig excentrisch als thans is de ellips niet
a 1 t ij d geweest. Zij moet ook gedurende duizenden jaren
zeer langgerekt geweest zijn, zoodat de grootste en kortste
zonsafstand der aarde onderling veel verschilden. In dien
tijd moeten die groote verschillen in den zonsafstand van
grooten invloed geweest zijn op de afwisseling der jaargetijden. Die helft der aarde, die door de helling der aardas juist winter had, als de aarde zoo ver mogelijk van de
zon verwijderd was, moet veel strengere, langere winters
gehad hebben, zoodat in den korten zomer het in den winter
gevormde ijs niet smelten kon. Zooals de toestand thans is,
zoude dit alleen op het zuidelijk halfrond het geval kunnen
zijn, want in het noordelijk halfrond is het juist zomer, als
de aarde zoover mogelijk van de zon verwijderd is. Maar
ook de as der aarde is aan peri;odieke schommelingen onderworpen, waarvan de aard en de grootte met de meeste
nauwkeurigheid bepaald zijn. Het gevolg hiervan is, dat na
duizenden jaren de toestand juist tegengesteld is aan dien
van thans: de aarde zal dan juist zoo dicht mogelijk bij
de zon gekomen zijn, als het op het zuidelijk halfrond winter
is, terwijl het dan op het noordelijk halfrond winter zal zijn,
als de aarde zoover mogelijk van de zon verwijderd is.
Stellen wij ons nu voor, dat voor duizenden en duizenden
jaren de excentriciteit derellips zoo groot mogelijk was.
Duizenden jaren bleef de toestand onveranderd, want die
veranderingen in den vorm der baan hebben uiterst langzaam plaats. Gedurende die periode zal ten gevolge van de
verandering der helling van de aardas, die in een veel
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kortere periode plaats heeft, een tijdlang het noordelijk halfrond winter gehad hebben op den grootsten zonsafstand,
een tijd lang het zuidelijk halfrond. Het eenvoudige gevolg
hiervan was, dat eenige duizenden jaren lang het noordelijk
halfrond strenge winters gehad heeft, en daarna eveneens het
zuidelijk halfrond. Eerst hier een ijsperiode, en dan daar.
Deze theorie is werkelijk zeer aardig.
Zij doet vermoeden, dat de ijstijden sedert de alleroudste
tijden periodieke verschijnselen op aarde moeten geweest
zijn, dat een noordpoolijstijd en een zuidpoolijstijd regelmatig op elkander moesten volgen. Men zou er toe kunnen
komen, langs astronomischer weg jaartallen voor die verschijnselen aan te geven. Doch daar dit niet zoo eenvoudig
is, zullen wij ons met de jaartallen, die reeds nu en dan
genoemd zijn, niet verder bezighouden. Die jaartallen zouden
ons trouwens alleen dan groot belang inboezemen, als zij
tijdstippen aangaven voor het vergaan der aarde. Doch
daarvan kan hier geen sprake zijn. Er is niet de minste
aanwijzing, dat de grenzen, waarbinnen de excentriciteit
der aardbaan verandert, zóó ver uit elkander liggen, dat
de vernietiging van het leven op aarde door koude daarvan
het gevolg kan zijn. Het maximum der excentriciteit veroorzaakt alleen voor de dicht bij de polen gelegen streken,
die toch al veel kouder zijn, beurtelings op het noordelijk
en het zuidelijk halfrond, een reeks van strenge winters.
Plaatselijk geeft dit een beeld der ijsperiode, maar verder
niet. Stel zelfs, dat daardoor het grootste gedeelte van één
der halfronden onbewoonbaar zou worden, dan is er juist
op het andere halfrond lente en bloei. Grootere storingen
kunnen niet veroorzaakt worden door de storingen in de
beweging van de aarde om de zon. De aarde is geen
komeet, die in de grilligste banen nu eens bijna op de
zon neerkomt, dan weder in de ijskoude wereldruimte verdwijnt in haar loop dwars door alle planetenbanen. In
groote trekken kan de baan der aarde als onveranderlijk
beschouwd worden. Zij mag niet te dicht bij de zon komen,,
daar zij anders in strijd zou geraken met de baan van
Venus. Zij mag zich ook niet te ver van de zon verwijderen, anders zoude zij in moeilijkheden komen met de
baan van Mars. Het planetenspel is een prachtig kunstwerk,
waarbij gezorgd is voor het vermijden van caramboles. Als
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de ijsperiode daarvan afhankelijk is, behoeven wij ons
waarlijk niet angstig te maken.
Maar onze gedachtengang heeft ons nu eenmaal naar de
zon gelokt. De sneltrein vliegt voort. Wij behoeven ons
voor derailleeren niet bezorgd te maken, daartoe staat hij
te stevig op de rails. Doch nog is de betoovering van het
woordje „ijs" niet verbroken. Het heeft nog een tweede
beteekenis, beheerscht door de zon.
Het denkbeeld, dat de ,aarde van buitenaf aan groote
gevaren zoude kunnen zijn blootgesteld, is telkens geopperd en telkens weer op zijde gezet. Voor den nog
geheel onontwikkelden mnensch scheen het, dat alles te
gronde moest gaan, als bij een totale zonsverduistering
midden op den dag alles in het duister gehuld was, of bij
een maansverduistering de maan zich door een donkere
roode schaduw als door bloed scheen te bewegen. Doch reeds
voor eenige duizenden jaren was de sterrekunde al zóó
ver gevorderd, dat de oude Chineezen, Egyptenaren en
Grieken begrepen, dat die verschijnselen aan vaste wetten
onderworpen waren,. dat bij een zonsverduistering de maan
zich een tijd lang tusschen de aarde en de zon bewoog,
en dat bij een maansverduistering de schaduw der aarde
over de maan heensleepte.
Men kwam tot de geruststellende zekerheid, dat die
zons- en maansverduisteringen tot de onschuldigste tooneelen van het planetenstelsel behooren, volstrekt niet gevaarlijker clan het spel eener moeder, die haar hoofd wegstopt
en met haar kindje verstoppertje speelt.
Maar de sterrekunde dier tijden had nog geen wapen
tegen een tweede groep van verschijnselen, waarmede
iedere kroniek zich toen bezighield. Er vielen s t e e n e n uit
den hemel neer; wel niet dagelijks, maar toch zeer dikwijls, en somtijds groote blokken, die een voorproef
schonken van hetgeen de krachten in het zonnestelsel
konden te weeg brengen. In de dagen van Copernicus en
Kepler scheen het, als zoude de sterrekunde ook daarmede wel in het reine komen. Men wist nu, hoe regelmatig alles daar boven in zijn werk ging: in het hecht
opgebouwde leerstelsel was voor vallende sterren, die uit
de wereldruimte op de aarde neerkwamen, in het geheel
geen plaats. Daaruit leidden enkele vertegenwoordigers der
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"wetensch,ap" dan ook af, dat wat theoretisch onmogelijk
was, in de werkelijkheid ook niet kon geschieden, De
Parijsche Academie sprak dien wetenschappelijken banvloek
uit over ieder, die no!g durfde spreken van "meteoorsteenen,' die uit den hemel zouden zijn neergevallen. Ma.ar d'e
feiten waren sterker dan de waanwijze Parijsche Acad emie.
De steenen vielen neeT, en zelfs vielen zij op de tafel van
den natuuronderzoeker. N u vhielp geen redeneering rrieer :
de aarde is op haar baan voortdurend blootgesteld aan den
aanval van kleine lichaampjes, die nu eens als va.llencle
stierren bij de wrijving in den dampkring dier aarde ontploffen, dan weder - hoewel zelden - als vaste "steenen" op onze bewoonde aardoppervlakte neerkomen.'··Onze
scheikundigen kunn'en de steenen in hun elementen ontleden - zii bestaan alle uit stoffen, die ook in de gesreenten op aarde voorkomen en onze musea bergen ze
als Iieve gasten uit de wereldruimte met zorg op.
Levert echter de steen'enregen geen gevaar op? Het was
weer voor onze eeuw weggelegd, die vraag te verbfnderi
aan het vraagstuk van het vergaan der aarde.
Komeet en het v e r g aa n der aarde, ziedaartwee
beg-rippen, die bij elkander behooren als knop 'en bloem.
Van de nieuwere theoriën omtrent het wezen der
kometen is deze de mieest verspreide, dat eein komeet
niets anders is cl,an een. ontzaglijke wolk van dergelijke
meteoorsteenen v,an ,grootere of kleinere afmetingen. Het
vreemdsoortige lichaam komt als een dichte steenmassa
in ons zonnestelsel binnen, De zon oefent dan daarop de
vreemdste werkingen uit, misschien wel van electrisch en
aard, in ieder geval oefent zij een ontzaglijke afstootende
werking uit, die één of meer langere strepen van stof tot
een langen staart van de zon afstoot in de planetenruimte. Wat zal er nu geschieden, als een planeet juist
o'p diezelfde plaats is en den staart snijdt? De aarde is
ook een planeet. Als nu de aarde eens met dien staart
in aanraking komt?
Niet alleen dat herhaaldelijk gloeiende meteoorsteenen op
aarde vallen, en dat elken nacht hier en daar sterren verschieten als bewijs, dat kleine stofdeelties boven ,aan den
hemel ontploft zijn, maar de aarde gaat van tijd tot tijd
door bijzonder groote massa's van zulke kleine hemellicha-
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men. heen. Dan wordt de nacht helder verlicht door een
prachtigen sterrenregen. Sedert een dertigtal jaren is men
er t.oe gekomen, dit verschijnsel te beschouwen als het
g evof.g van den doorgang der aarde door een dicht opeenge.hoopte wolk van kosmische stof. Die doorgang blijkt
volkomen zonder gevaar te geschieden. Wat is echter een
zoodanige wolk? Voor die voorzichtigheid spreekt men
meestal van "overblijfselen van kometen." De vastronomen
meerien, dat kometen zich hebben verdeeld, opgelost, verstroo id, als koren uit een korenzak, waarin een enkele naad
is losgetornd Zulke. fijn verdeelde kometen vormen meer
of minder blijvende ringen om de zon, die gedeeltelijk de
baan del' aarde om de zon snijden. Af en toe vliegt nu de
aarcle door dien ring heen . . . . en het gevolg is, een
prachtige sterrenregen. Maar wat zou er geschieden, als de
komeet in haar geh/eel met de aarde in botsing kwam?
Volgens de theorie ZIOU dit volkomen hetzelfde gevolg
he.bben. Ook dan zou de leek, die in angst leeft voor een
botsing met eenkomieet, een mooien sterrenregen waarriemen. En eenige dagen later zou hij dan in de couranten
lezen, dat volgens ,de berekening/en der sterrekundigen de
aarde in botsing' is gekomen met een korneet. Hij zal
dan wel eenigszins ontsteld zijn, evenals de ruiter, die, het
bevroren meer van Constanz was overgereden zonder dit
geweten te hebben. Doch z66 levendig zal zijn verbeelding
wel niet zijn, dat hij, achterna er aan denkende, aan welkIe
g'roote .gevaren hij ontsnapt is, nog schadelijke gevolgen
voor zijn gezondheid zoude ondervinden,
Wij willen echter geen te hooge waarde toekennen aan
zuiver theoretische bespiegelingen. De kometen-theorie van
den lateren tijd is nog lang niet op vastte grondslagen
opgebouwd. Alleen zouden wij kunnen zi~'ggen, dat zij op
het oogenblik de meest waarschijnlijke is, zonder dat wij
de mogelijkheid eener andere verklaring geheel durven
buiten te sluiten. Het zou uit een astronomisch oogpunt
niet onmogelijk wezen, dat in de massa eener komeet nog
vaste kernen aanwezig zijn, wier botsing met de aarde
zeer schadelijke gevolgen zoude kunnen hebben. Ook zoud.en er in de verstrooide stofmassa van den staart der
komeet scheikundige stoff'en aanwezig kunnen zijn, die den
dampkring der aarde z66zeer met voor de ademhaling
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ongeschikte stoff'en zouden kunnen vermeng'en, dat verstikkingsverschijnselen daarvan het gevolg zouden zIJn.
Tegen die m 0 gel ij k h Ie i d is, voor zoover het licht der
korneten door den speetroskoop onderzocht is, g-een e'nkel
afdoend argument aan t'e brengen. Doch wij achten het
in het belang der vraag, die ons thans bezighoudt, wenschelijk, hier een ,gezichtspunt te openen, dat naar onze
meerring niet genoeg op dien voorgrond is gesteld.
I-Iet aantal der kometen, die in de laatste pa.ar duizend
Jaren op aarde zijn waargenom en, is betrelclcelijk groot.
Men rekent, dat er ongeveer vijf honderd met het bloote
oog zijn waargenomen, en dat er in de laatste drie eeuwen
door de kijkers nog ongeveer drie honderd bijgekomen zijn.
Het is echter zoo gloed als zeker, dat deze slechts een
klein gedeelte uitmaken van alle kometen, en dat alleen
deze konden worden waargenomen, om/dat zij zich door
het planetenstelsel zóódanig bewogen, dat zij van de aarde
uit konden worden waargenomen. Men kan door die WéL,aTschijnlijkheidsrekening aantoonen, dat in de laatste twee
duizend jaren minstens een kwart millioen kometen zich
door ons zonnestelsel hebben bewogen. Bovendren w'eten
wij, zooals wij boven reeds opmerkten, dat de ban,en der
korneten dikwijls de baan der aarde snijden) ja zelfs dat de
aarde in onze dagen zeker dwars door verstrooide kometenoverblijfselen is heengegaan, en uit deze feiten kan men
miet volkomen zekerheid besluiten, dat het gevaar eener
botsing van de aarde met een stuk van een niet verbrokkelde komeet, zelfs in den tijd van enkele duizendtallen van
jaren, slechts aan een zijden draad hangt, en dat het
neervallen van dat zwaard van Darnoclek tot nu toe door
een bijzonder gelukkig toeval is verijdeld.
N ti willen wij daarnaast een andere beschouwing stellen,
die op even wetenschappelijke grondslagen berust.
De paar duizend jaren, waarover wij zooeven gesproken
hebben, vormen slechts een gedeelte, van de geheele geschiedenis der menschheid. Wij kunn'en de geschiedenis der
menschheid in eng'e~en, kultuurhistorischen zin op minstens
zes duizend iaren stellen. Maar die zes duizend iaren
vormen nog slechts een klein gedeelte van den tijd, dat de
mensch als zoodanig op aarde bestaat. En ook die tijd is
nog slechts een uiterst klein onderdeel van de ontzaglijke
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tijdsruimte, waarin zich het leven der planten en dieren op
aarde heeft ontwikkeld. In dien zin strekt zich de geschiedenis der aarde uit over een tijdsruimte van millioenen jaren.
Heinrich Schmidt te Jena heeft niet lang geleden een
uiterst aanschouwelijke voorstelling gegeven van het reusachtige verschil tusschen de paar duizend jaren beschavingsgeschiedenis en de millioenen jaren, waarin zich het leven
op aarde heeft ontwikkeld. Hij stelt, en dat wel op goede
gronden, den duur van het leven op aarde op honderd
millioen jaren. Het spreekt van zelf, dat hier van absolute
nauwkeurigheid geen sprake kan zijn. Alleen kunnen wij
zeggen, dat de beste geologen van onzen tijd dien tijd
eer te klein dan te groot genomen. achten. Over deze
onmetelijke tijdsruimte zijn nu de meer of minder scherpbegrensde geologische tijdperken verdeeld, zooals de leerboeken die aangeven. De betrekkelijke lengte dier perioden
is zeer verschillend. Men meet ze door middel van de
dikte der lagen bezinksel, die zij achtergelaten hebben,
en daar de dikte dier overblijfselen zeer veel verschilt,
bepaalt men daaruit de betrekkelijke verschillen in tijdsruimten. Op rekening van de primaire periode, toen het
leven alleen in de laagste vormen voorkwam, komen twee
en vijftig millioen jaren, op de periode der oorspronkelijke
visschen , en de steenkoolperiode vier en dertig millioen, op
de periode der ichthyosauren elf millioen en zoo voort.
Het beeld der perioden wordt echter eerst dan volkomen
helder, indien men in de plaats van die millioenen, een
grootheid, die buiten de gewone begrippen ligt, de volgende
voorstelling invoert: een periode van honderd millioen
jaren wordt als één dag beschouwd. De dag telt vier en
twintig uren, over die vier en twintig uren worden nu de
verschillende perioden van de geschiedenis der aarde verdeeld in de reden van hun werkelijker duur; naar dien
maatstaf neemt de tijd, waarin het leven slechts door de
laagste vormen werd vertegenwoordigd, een tijdsruimte in
van twaalf en een half uur, van des mid dernachts tot half twee
uur namiddag. De volgende periode, waarin de steenkolenbosschen bloeiden en de visschen zich tot salamanders en
hagedissen ontwikkelden, duurde acht uur en vijf minuten
dus tot 's avonds ongeveer half negen de periode
der ichthyosauren slechts twee en een half uur, dus tot
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ongeveer kwart na elf. De tertiaire periode wordt ingenomen
door de laatste drie kwartier tot twee minuten vóór middernacht. Dit is de periode van de reusachtige ontwikkeling
der zoogdieren, N u zijn er nog slechts twee minuten o ver
. . . . . ,en dit is de tijd dier totale ontwikkeling' v,an het
rnenschdom sedert die ijsperiode. De laatste zes clu izerrd jaren
daarvan vorrnen onze beschavingsgeschiedenis in erigeren
zin. Volgens onze voorstelling zouden dat de I a a t s t e
v ij f s ,e c u n de n zijn van de genoemde twee vmiriuren.
Dit resultaat is op zich zelf reeds zeer l'eerri}k, rnaar moet
door ons nog in verband gebracht worden miet het vraagstuk. der korneten.
111 die "vijf secunden ' zijn minstens acht horider'd keer
korneten in de nabijheid dier aardbaan gekomen, en in het
geheele zonnestelsel zijn er naar alle waarschijnlijkheid
honderd duizenden, misschien Wiel bijna e~en rnillioen opgetreden. Men rekene nu zelf uit, hoeveel kOffifeten er o·p
vier en twintig uur komen, als bijna leen millioerrop r-ekerring'
van twee secunden staan. Men krijgt dan 'een eig'enaardige
voorstelling van het h,eelal, waarin, zooals Kepler releds
zeilde, de korneten wemelen als de visschen in die zee.
En toch kan er in die g e h e e I e periode van vier en
twintig ur,en - inderdaad h:ond,erd millioen jaren - ge'ell
gevaarlijke botsing hebben plaats gegrepen tusscheri de
aarde en de ééne of andere korneet. Nooit immea-s, zag-en
wij, hebben er in die periode alles vernielende catastrophen
op de aarde plaats gegrepen. N ooit is in die period.e d,e
geleidelijke ontwikkeling van het leven op aard-e onderbroken
geworden. Nooit kan gedurende dien langen tijd de rechte
draad van den stamboom, inden zin van de theorie van
Darwin, van de opvolging der soorten van de oudste
bacillen, amoeben of andere laagste dieren tot dien regenwoordigen mensch, afgebroken zijn. Anders ware er immers
de rnensch niet. N'iet het geringste spoor in de verschillende
geologische lagen dier schier eindelooze tijdperken wijst op
het neerstorten van hemellichamen, of op groote inbreuken
op de scheikundige samenstelling van onzen dampkring.
Dit kan slechts op twee wijzen verklaard word-en. Men rrioet
of aannemen, dat in de honderd millioen jaren, waarin
kometen bij millioenen ten millioentallen zich dOlor het planetenstelsel bewogen, n ooi t een botsing van betceekriis
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tusschen de aarde en een gevaarlijk deel ieener komeet
heeft plaats gevonden, óf dat de aarde in die honderd
millioen jaren door honderd duizenden staarten of kernen
van kometen of andere deelen der komeet is heengegaan,
zonder dat die doelen e e. n i gen schadelijken invloed
hebben uitgeoefend, daar zij als een onschuldige sterrenregen in onzendampkring ontploft zijti.
Beide gevolgtrekkingen bieden ons een heerlijken troost
aan. De laatste gevolgtrekking is verreweg de waarschijnlijk ste en meest geruststellende, daar zij in overeenstemming is met de zoo talrijke, violkomfen ,onschadelijke
sterrenregens, en zij het overbodig maakt, nog een bijzondere
oorzaak voor het niet botsen te zoeken, terwijl er toch zulk
een groot aantal ,ometenbanen zijn, die de baan der aarde
krui sen.
Zoo is dan het gevaar voor een botsing met een komeet
niets anders dan een fabeltje, dat dezelfde •rol vervult als
dat van den man, die de stoute kinderen in een zak steekt.
Zijn de planeten nog steeds voor ons die groote, onder
goede leiding staande, kinderen van de zon, die :op hun reizen
steeds nog deel uitmaken van den onb-reekbaii n familieband,
de kometen kunnen vergeleken worden met schitterende
z-eepbellen, die om de hoofden der kinderen heen dansen.
Wie ziet er tegen op, met het harde hoofd door ,een zeepbel heen te gaan?
Maar .... nog steeds is er het hoofd van het gezin, die
evenzeer over de. harde koppen h e,er scht als over •die zeepbellen: de zon. Als het nu eens de zon was, die mettertijd, evenals Saturnus, haar eigen kind, die aarde verslindt?
Er staan twee wegen open, die wij reeds op aarde ontmoet hebben, al waren zij' hier ook volkomen' machteloos:
hitte en koude, gloeiende lava en ijs.
Aarde en zon kunnen mettertijd in botsing komen.
• De snelheid der aarde in haar baan neemt af. Dan moet
eindelijk de aantrekkingskracht der zon die overhand krijgen.
De aardbaan verandert van een cirkel, of juister van
een ellips, in een spiraal. Totdat ieindelijk de aantrekkingskracht de zoo nietige aarde met reuzenkracht aan haar
hart drukt. Een schok: de aarde verdampt, en lost
volgens de wet der omzetting van beweging in warmte
in gloeiende gassen op. De zon, uit wier schoot zij. voor
B 6 1 s c h e, V an Bacil tot Aapmensch. IV. 3e druk.
5
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millioenen en millioenen jaren is voortgekomen, heeft haar
weder terug genomen. Een ijzingwekkend mysterie 1
Ook kan het gebeuren, dat de zon eens donker wordt.
Niet door een onschuldige bedekking door de maan.
Reeds lang nemen de zonnevlekken in bederikelijke mate
toe. De sluier wil in het geheel niet meer verdwijnen.
Een vaste 'korst,hiet gevolg der afkoeling, heeft zich op
den borrelenden vuurhaard van den reus afgezet. Voor de
oogen der bewoners van ver afgelegen vaste sterr'en is
een ster bezig uit te dooven. Maar honderd acht en veertig millioen kilometers van de ster verwijderd wordt nog
iets uitgebluscht: het leven op aarde. Poolkoude treedt op
de aarde op. Die laatste kracht tot het groeien en bloeien
houdt op in de laatste plantencel. Machteloos danst het
noorderlicht, machteloos vonkelt nog ten laatsten male de
zee onder den invloed der lichtgevende diertjes. De ocea'nen
bevriezen. En zoo geschiedt nog van buiten af, wat van
binnen af niet mogelijk scheen. Het water en het leven, de
innig aan elkander verbonden broeders, sterven te zamen.
Bij het bevriezen van den laatsten druppel water gaat de
groote zonnebloem der aarde: het I e ven verloren.
Is dat het einde? Is aan dat net niet te ontkomen?
Beide gevolgtrekkingen berusten niet op wankelbare grondslagen, op een enkele, misschien onnauwkeurige waarneming, die door een ander waarnemer reeds den volgenden dag kan worden omvergeworpen. Beide resultaten staan
onwrikbaar vast. En dat is juist het gevaarlijke.
Ons planetenstelsel is, zooals wij reeds vroeger opmerkten, een wonder van Tiemelsche bouwkunst.
Men heeft het gevoel, dat ontelbare millio entallen van
jaren daaraan hebben gebouwd, misschien wel volgens
dezelfde beginselen, waarop Darwins leer der natuurlijke
teeltkeus bij planten en dieren berust. Op de daarvoor
mieest geschikte plaatsen zijn ten slotte juist zoo en zooveel
planeten in vaste banen in stand gebleven. Toen die toestand eenmaal was ingetreden, volgdein nieuwe millioenen
van jaren der heerlijkste harmonie, Een op een vaste ster
in de wereldruimte geplaatste waarnemer zou hebben moeten meenen, dat het Per pet u u mmo b i I e tot stand was
gekomen. Gedurende die rperiode van goddelijke harmonie
is het leven op aarde in de meest verschillende vormen
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tot wasdom gekomen. De mensch trad op, die thans in
het boek der sterren leest.... Daar blijkt, dat in h'et uurwerk nog een ongelukkige fout schuilt, die tragische gevolgen na zich sleept.
De harmonie van het vplanetenstelsel is ten opzichte van
haar eeuwigen duur aan leen voorwaarde gebonden, end i e
voo rw a ar dei s ni e t ver v u lid. Die planetenbollen, die
alleen door haar razenden loop om die zon beveiligd zijn, teg,en het gevaar, ten gevolge van hunne massa in den open
vuurhaard der zon neder tIe storten, zijn ten doode gedoemd,
zoodra door de ééne of andere oorzaak die vliegende vaart,
hoe weinig ook, gestuit wordt. Onverschillig, hoegerin.g die
oorzaak is, onverschillig of zij gedurende millioentallen van
jaren bijna onmerkbaar voortwerkt. wat zijn millioenen jaren
in vergelijking met de eeuwigheid? Als inderdaad de oorzaak
besta.at, dan komt onverbiddelijk -de tijd van afrekening, en
geen macht op hemel of aarde is i:n staat dit te verhinderen . .. En de oorzaak der vertraging bestaat inderdaad.
De wereldruimte, waardoor die plan'ete:n heenvliegen, is
n i Ie tab sol u u tIe di g. Dit blijkt duidelijk langs twee
z,eer verschillende wegen. De theorie van het licht, zooals
zij in de moderne natuurkunde is gegrondvest, leert ons
dat licht beschouwen als een trillende beweging, als de
golf slag eener geheimzinnige, uiterst ijle stof, den zoogenaamden wereldaether. Het licht 'plant zich vrij door die
ruimte voort, waarin de planeten zich bewegen,
Is het licht inderdaad een golfslag, dan moeten de planeten als visschen in een onmetelijke zee van dien trillend en aether zwemmen. Misschien bestaat er behalve dien
lichtaether een nog fijnere ten nog geheimzinniger stof, die
als het ware die draagster is van de aantrekkingskracht der
stof, van de zwaartekracht. De moderne natuurkunde heeft
immers ook hierbij reeds het volle geloof verloren aan e'en
kracht, die mystisch werkt op een afstand door de absoluut
ledige ruimte. Doch gesteld zelfs, dat wij het bovenstaande
geheel ter zijde stellen als een te. vermetele onderstelling,
en dat wij zelfs den Iichtaether buitien beschouwing laten.
Niet alleen de aether is het, die 'de planetenruimte vult.
Er zijn daar nog andere, ook voor onze grof bewerkte handien tastbare dingen. Stof, meteoorstof, fijne meteoormassa,
zeer verdunde kometenstof, waait voortdurend de aarde en
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alle andere planeten ophaar baan tie gemoet. Ie dcre vallende
ster, die Jioog in onzen dampkring ontploft, en d ie op zich
zelf volkomen onschadelijk is, leert ons, 'dat wij nooit en
nergens dooreen absoluut ledige ruimte voortvlieg en. Welnu.
wij hebben zooveel gedroomd van woeste botsirigeri, die ons
zouden kunnen schaden. Daar bestiaal naar alle waar sch ijnlijkheid ,g',een gevaar v/oor. Maar hier kruipt iets anders, uiterst
langzaam, als het ware geniepig dreigend, naar ons toe. Een
sneltrein viiiegt voort, eenprac'htige D trein. Zwerrrien muggen komen daar tegen aan. N u en dan kruipt e'en rups of
een meikever over die rails en wordt verbrijzeld. HOle kan zoo
iets ,de beweging van den trein vertragen? Maar ver geet
niet, dat de D trein millioenen, milliarden, bil.lioen.en jaren
voortvliegt. Al die oorzaken der vertraging, Iioe bijzonder
nietig ook op zich zelf.vhoopen zich op. De tijd is een
allemauwkeurigste, o nverbiddelijke rekenmeestor. Hij heeft
uit microskopisch fijne zandkorreltjes bergen op'giebo1uw,d, hij
heeft.vdoor middel van den honderdduizenden jaren neervallenden droppel, de harde gesteentien van die bet gen weder fijngemalen, Een oneindig groote, zich eeuwig voortbewegende zwerm muggen, gelijkrnatig over de tijden verdeeld,
zal oorzaak zijn, dat op zeker oogenblik ,de voortsuizende
kanonskogel nedervalt als een verdord blad van ·den boom,
De oneindige hecatombe van meikevers brengt ter r,echter
tijd den D trein tot stilstand, als leen gepatent'eerde rem.
Het stof der meteor'en en waarschijnlijk over nog Ianger tijd
de Iichtaeth er .alleen, vertragen voortdurend opcleze.lfde wijze
de snelheid der planeten, totdat zij tot stilstand g'ekoruen
zijn. Doch reeds voordat zij' tot volkomen stilstand gekomen
zijn, ligt de 'planeet in vlam men opgegaan in den kokenden moederschoot, waaruit zij is voortgekornen, Want
zoodra haar snelheid ook maar iets afneemt, valt de aantrekk.ingskrach't rler stof, de zwaartekracht, als de klauw van
een g ier IOP haar aan, en trekt zi} haar naar de zon toe.
Haar baan verandert in leen spiraal. Totdat ten slotte Icarus,
zelf nog slechts leen ontzaglijke vallende stier, in de zormewereld neerzinkt, door die zon opgeslokt, zoo.als hij' zelf 200vele kleine meteoordeeltjes in een gloeiendien kus naar
zich toe getrokkenheeft.
Dit is de ééne zijde van het vraagstuk.
En nu de tweede.
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Werp een stuk witg loeierid. ijzer in de wintersneeuw. De
srreeuw sist, smelt, verdampt over ee.n groote oppervlakte
daa.r omheen. Een weldoende warmte verspreidt zich over
die open plek, maar de winter houdt aan, De ijskoude 'nacht
blijft haren invloed uitoefenen, Eerst he:efthlet gloeiende
ijzer spelend als 'het ware de sneeuwkoude overwonnen, in
enkiele secunden tijds. Maar de ijskoude .valt up het ijzer, uur
aan uur, dagen, weken. En die koude wordt volkomren meestier over 'het ijzer - totdat het stuk ijzer zelf tot in zijn
b irmenste schuilhoeken ijskoud is als de sneeuw. Dan hoopt
zic'h ook de sneeuw daarover Oip, als op de geh'eel1e omgeving'. Het laatste overblijfsel zelfs der warmte is dood.
Dat stuk ijzer is de zon.
Zij werpt thans hare gloeiende stralen in de wereldruimte
met een zoodanige kracht, dat zelfs nog o'p een afstand van
honderd acht en veertig millioen kilometers ,de bodem der
wo e.stijnen, loodrecht door die stralen beschenen zóó gloeiend
wordt, dat men zich met de bloote voeten daarop brandt.
Een ikleine verplaatsing van de as der a arde, het ijs der
pool gebracht onder de evenaarszon : en de geh'eele massa
zou op dien ontzaglijken afstand tot water smelten, evenals
de sneeuw in een kleinen kring om 'het stuk ijzer. Maar
ook dat reusachtige blok van het planetenstelsel wordt met
de onverbiddelijke ijsnacht bedreigd. Stellen wij:,d,at de
ternperatuur der wereldruimte, waarin die planeten zich
'bewegen, honderd graden onder nul bedraagt, en wij
w'etien zeker, dat zij nog kouder is. In dezen voort·durend!en ijskelder moe t de zon leenmaal uitgebrand zijn,
en tot in Tiet hart koud. worden, evenals het stuk ijzer in
de sneeuw. Men heeft -de vraag gesteld, welke oorzaken dit
nog een tijdlang zouden kunn'en beletten. Voortdurend
zouden regens van meteoorsteenen, misschien ook van
g'eh,eele kometen, die op de ZIQn neerkwamen, het verlies
aan warmte weder Tierstellen. Doch dit kan niet het geval
zijn. Immers dan zoude voortdurend de massa der zon
moeten toenemen, daa:r dan voortdurend nieuwe materieop
Iiaar neerkwam. Doch de berekening van de massa der
zon, zooals die blijkt uit de beweging der planeten.ropenbaart
daaromtrent Iioegenaamd niets. Dus kan die vermeerdering
van massa. niet noemenswaardig groot zijn, en is dit niet
het gevalvdan is die vermeerdering ook niet voldoende, om
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het verlies aan warmte op te heffen. Maar de beroemde
natuurkundige Helmholtz heeft overtuigend bewezen, dat de
samentrekking der zon in den loop der tijden een niet te
versmaden bron van warmte oplevert. Doch ook dit proces
heeft slechts binnen zekere grenzen plaats, en is volstrekt
daar het niet eeuwig voortduren kan
niet voldoende
het verlies te herstellen, dat de zon ondergaat, door de
eeuwigdurende uitstraling in de wereldruimte.
Ten slotte is een enkele blik op den sterrenhemel voldoende, om te doen zien, dat het hoogst waarschijnlijk is,
dat de afkoeling der zon voortdurend blijft doorwerken. De
zon is een vaste ster, evenals die duizenden en duizenden
sterren, die wij aan den hemel waarnemen. En wat zien wij
nu bij die vaste sterren? Zij zijn op de meest verschillende
trappen van verwarming. Hier schitteren witte sterren, zooals
de schitterende Sirius. De hitte dier sterren is nog veel
aanzienlijker dan die van onze zon. Daar schijnen gele
sterren, die een lagere temperatuur hebben. Dan vindt
men roode sterren, al zoover afgekoeld, dat zij nog slechts
rood gloeiend zijn. De meeste dier roode sterren zijn reeds
veranderlijk. Van tijd tot tijd zijn die bijna donker, als een
uitgaand nachtpitje. Periodiek flikkeren zij' nog eens van tijd
tot tijd op. Men vermoedt daar reusachtige vlekken, die van
tijd tot tijd de geheele oppervlakte bedekken. Ten slotte beweegt zich in de wereldruimte een spokenwereld van reeds
geheel uitgedoofde zonnen. Alleen uit de beweging van nabijgelegen heldere sterren blijkt haar bestaan. Somwijlen zien
wij ze als schaduwgevende lichamen langs een heldere ster
heengaan. Dat is het einde: volkomen afkoeling.
Onze zon zelf zal nu al die tusschenvormen doorloop en.
Zij is geen witte ster meer, maar ook nog geen roode. Zij
behoort tot die gele sterren. Reeds hoppen zich op haar
oppervlakte van tijd tot tijd dreigende, rossige zonnevlekken
op. In bepaalde periodes nemen deze toe en af. De tijd, dat zij
een veranderlijke ster wordt, nadert reeds, al is het dan nog
slechts met loome schreden, waarom zal het logische slat, het
volkomen afkoelen, dan juist bij die zon achterwege blijven?
Dat slot zal dan ook niet uitblijven, evenmin als bij alle
andere vaste sterren van het heelal. Die dag zal eens
aanbreken .... geen dag, m aar het einde der zonnedagen.
Er zal een tijd komen, waarop de afkoelende zonnemassa
.
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niet meer zichtbaar zal zijn voor den waarnemer, waarop
haar licht ons niet meer zal beschijnen, en zij als 'een donkere
steeriklomp Jiaar tocht door de wereldruimtie zal volbrengen.
Hoe logisch beide .g'ezichtspunten ook mogen zijn, toch
hebben zij van alle fantasieën over het vergaan der
w'erie ld den minsten indruk op de menigtie ,gem,aakt.
Dit ligt in de eigenaardigheid der menschelijke natuur.
De mensch rekent alleen miet kinderen., kleinkinderen, des
noods achterkleinkinderen. Voor alle plotselinge dreigende
gev.aIlen~ zooals vulkanische uitbarstingenv plotseling optrederiele ijsperioden, botsingen miet komet,enhle}eft hij een
ontzettende vrees. Maar wanneer het gevaar 'eerst dreigt
voor de nakomelingen in hlet millioenste geslacht of nog
Iater, maakt 'hij zich daarover niet te zeer bezorgd.
U it een wijsgeerig oogpunt echter is de toestand een
g eheel andere. De wijsbegeerte van onzen tijd staat wel
degeliJk onder den invloe,ddi,er sterrekundige beschouwingen. Voor 'het pessimisme was 'het een heerlijke vinding. Al bleek het, dat alle onvoorziene, plotselinge catastrophes achterwege bleven, er was toch een bepaalde
vorrn, waaronder zich de gedachten aan het vergaan der
wereld lieten terugbrengen. Laat de aarde zich ontwikk·elen
tot den hoogst mogelijken bloei, ten slotte leidt die ontwikk'eli'ng dan tot twee eindresultaten, of de planeet valt sterveriel neder in de armen. der zon, of - 'en misschien zelfs
vroeger - de zon wordt uitgedoofd en daardoor wordt het
le\nen op aarde vernietigd. Waartoedient dan al uw streven,
als toch lalles ten doode is gedoemd?
Friedrich N ietsche, die vertegenwoordiger van het diepste
pessimisme, had aan die jgcdachten vorm gegeven, toen hij
zeide, dat alles, w.at wij harmonie, :gleLeid'elij'k'e ontwikkeling,
volmaking noemen, ni/ets anders is dan een toeva.llige
phase in ons planetenstelsel, leen voorbijgaande uitzondering ;
de regel is de chaos, uit den chaos zijn wij voortgekomen,
tot den chaos moeten wij dus weder terugkeeren, de geheele
logica van het wereldstelsel is die logica van die woedende
wer eldverwarring, niet der wereldharmonie. Met deze opvatting vergeleken, is Schopenhauers stelsel het reinste
optimisme. Want bij Schopenhauer heeft men ten minste
nog een allerlaatste wereldverlossing in het Nirwana, dat
al het bestaande weder in zijn onverstoorde rust opneemt.

72
Bij Nietsche daarlentegen is alles veel harder en grover: de
eeuwige grondslag is die chaos. en de verschijnselen van
langzame ontwikkeling tot een harmonisch ein ie zijn niets
anders dan een toevallige weder voorbijgaan de, doellooze
phase in dien chaos,
En aan dat huiveringwekkend pessimisme zouden ten
slotte de onweerlegbare feiten, door natuurvorscbing en sterrekunde aan het licht gebracht, schuld hebben ? Dat p1essimisme zou het noodzakelijk uitvloeisel zijn der mo,dern'e
wetenschap, 'en zóó onwederlegbaar zijn, dat die wijsgeer
allen die daaraan niet willen lofkunn'en gelooven, voor lichtschuw of vervalsehers der waarheid zou mogen uitrnaken I
Doch het hierboven geschetste astronomische beeld geeft
nog het aanzijn aan een andererr-gedachtengan.g.
De val van iedierieplan:eet op de zon moet 'een plotselinge ontzaglijke verwarming ten gevolge hebben. Al war-e
de zon reeds lang uitgedoofd en afgekoeld, zoodra de aarde
op haar neervalt, moet diO'OT den ontzettenden schok nog
weder tijdelijk een vreeselijke warmteontwikkeling' plaats
hebben, Men 'kan dit niet alleen afleiden, maar zelfs het
bedrag berekenen uit de wet van de omzetting van beweg'ing iln warmte. Maar na de aarde komen nog veel
gr,ootereplan1eten aan de beurt, bovenal de r-eus van het
zonnestelsel, Jupiter.
Als nu die gezamenlijke uitwerking van al die stooten voldoende was, om die geheele massa, die dan de zon en alle
planeten in zich vereenigt, zóó zeer te verhitten, dat alles
weer in derr-gasvormigen toestand overging ?
Dan zou' weder die oorspronkelijke gasbel, de n ev'elvlek,
die het: g,eheele t iegienwool1diglepla:ne:tenstelselomvatte,
waaruit, naar die theorie van Klant en Laplace,doior ringvorming het planetenstelsel is ontstaan, in haar ouden vorm
ten tooneele verschijnen. Die hoeveelheid stof en dus ook
de massa der n,ey;elvlek zou weer dezelfde zijn als eertijds.
De oude natuurwetten zijn onveranderd dezelfde ge.bleven.
Dus zal die ontwikk eling' van die planeten weder plaats
hebben als te voren, Alles begint weder van nieuws, dezelfde wereld keert weder terug. Op Tiet passende tijdstip
komt ook de aarde weder, komt ook weder de mensch,
zelfs weder ieder van ons individueel, En tien slotte eindigt
alles weder op volkomen dezelfde wijze.

en
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Zoo ffi,oethet in alle eeuwigheid geweest zijn, en Zoo
z.al Tret ook in alle eeuwigheid voortduren.
Men kan die periodieke verschijnselen vergelijken met de
bew,e,ging van leen raid. In billioenen jaren rolt het rad voortduroud langs denzelfden weg. Bij Nietsche is sprake van
een filosofie der eeuwige herhaling. Het is die astronomise he gedachte, die daar op de loer ligt.
Ik geloof niet, dat er ee!n akeliger en troosteloozer opvatting dier onsterfelijkheid is, dan die welke gekocht is met
opoffering der gedachte aan ontwikkeling.
Men ik,aill echtergemakkelijk aantoonen, dat Ier ongetwijfeld
in clie opvatting eten ontzaglijke tout schuilt. Nietsche vat de
Z,01l1 op als iets onveranderlijks iOP leen bepaalde plaats in het
heelal. De zon beweegt zich echter. Zij doorloopt een in
bijzonderheden no:g niet voldoend bekende baan door de
vaste sterren van het rnelkwegstelsel. Van Orion af beweegt
zij zich in ,de richting van het sterrebeeld Hercules. Die
b:ewieiging moet noodzakelijk weder eigenaardige, kosmische
avonturen tien gevolge hebben. Wanneer, wij hierbij reklening
'houden met tijdperken van billioenen jaren, dan is het onrnogelijk aan tie nemen, dat deg,eschi'edenis van het zonnestelsel daardoor volstrekt niet zoude worden beheerscht. De
voortdurende terugkeer moet dus worden opgevat als een
voortdurende wijzig ing door nieuwe, kosmische invloeden, En
zoo vgaat-het logisch tot in het oneindige voort. En storttie
eindelijk ook de Z'OlIl wieder in haar centraalzon. dan zouden
ook daar weder 'eeuwig nieuwe variaties plaats grijpen door
de eigenbeweging van die centraalzon.
Die noodzakelijke verbetering 'der wijsg'eerig'e' beschouwing
stelt 'het geheele vraagstuk in leen ander filosofisch licht.
De astronomische voorstellingen omtrent het storten der
p larieten op de zon en over Tiet afkoelen der zon hebben
iets, wat ze streng onderscheidt van ialle andere voorstellingien over het vergaan der wereld. Daaraan ontbreekt volkomen de factor van het plotselinge, onverwachte. Wij zien
een slotcijfer. dat in xlen loop van een ondenkbaar aantal
va.n millioenen jaren te voorschijn treedt, In dat langzame,
logisc'he, aan vaste wetten gebondene der geheele zaak ligt
echter degroote waarschijnlijkheid, dat 'het hier gelen slo tc ij fe r in den beperkten zin van h1ertwloor1d geldt, maar
j u i st e en bel a ng rij ik f e i t i nd e nt wi k ke I in g.
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Wij moeten het echter thans trachten eens t,e worderi,
wat wij vonder dat woord ontwikkeling verstaan.
Wij stervelingen hebben slechts één enkel, n iet twijfelachtig voorbeeld voor oogen van de ontwikloeling' in het
heelal. Het is de ontwikkelingslijn ~anhet leven op aarde.
Het kenmerkende is echter, dat juist in dat éé.n'e voorbeeld wij zelf als mensch 'een schakel vormen in die k'ererr.
Voor millioenen jaren is het lieven ,op aarde opgetreden,
Onverschillig, waaruit het is voortgekomen, het ·elerst op:enbaarde het zich in die ZIOO :ee.nvoudiggebouwd·e wezens, die
miet den beschavingsmensch nog in het minst niet kunnen
worden vergeleken. Die oorspronkelijke wezens hebben h.et
vermogen) zich, door onmiddellijk anorganische stoffen op te
nemen 'en te verwerken, in aarde, lucht en water tie voeclen,
Zoo ontstaat de oorspronkelijke plant. In ZIeker opzicht als
parasiet dier plant treedt het eerste dier o,p. Biet ·dier n eernt
als voedsel nu niet meer de ruwe, anorganische stof op,
maar reeds verwerkte plantenstof, en daarbij ook die,rlijke
stoffen van andere d ierlijke individu/en. Die schijnbar-e klapIooperij blijkt echter duidelijk reeds een ontwikkeling' tot
een hooger wezen te zijn. Het dier is als het ware ontlast,
ten einde zijn krachten t'eku,nnen bestieden tot een veel
hoogere functie, dan de plant ooit kon volbrengen. En dat
dier stijgt van vorm tot vorm hooger op totdat de merisch
geboren is. In de lijn der ontwikkeling van de gewerve.lcle
dieren, die in engeren zin tot d~en mensch leidt, is de V01oruitgang van trap tot trap als het ware met de harid te volge·n. Iedere nieuwe trap omvat alle vorige vormen vo or zooverre zij zich het best aan het leven aanpassen ie:n voegt er
riieuwe aan toe, De salamanders staan hooger dan de' visschen, de amphibieën staan hoog er dan de salamandera, de
hagedissen hooger dan de amphibieën, en eindelijk die warmbloedige zoogdieren hooger dan die hagedissen. Zij volgen
als het ware op elkander als de jaarringen van eten boom.
Totdat eindelijk die hoogste trap van ontwikkeling, de rrrerrsch,
optreedt, en met hem de geschiedenis der menschh.eid. Voor
ons oog wordt de ontwikkelingsgeschiedenis weer helderder,
en komt de ontwikkeling naar boven telkens stralender voor
den xlag. Men herinriere zich slechts het feit, dat onze VO'OTouders, die a.an dien rand van de g letschers van d!en ijstijd
op die mamrnouths joegen,nau\velij.ks op de hoogte stonden
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van de beschaving der tegenwoordige eskimo's. En toch
zijn w ij daarvan het product, in de schittering onzer beschaving der twintigste eeuw, w ij met onze onvergankelij.ke litteratuur : de Eskimo zich ontwikkelend tot een
Ho'merus of Shakespeare.
De natuuronderzoeker besluit uit het bekende tot het
onbekende.
Niets belet hem, uit dit ,grootte stuk eener stijgende ontwikkelingslijn te besluiten tot een voorwaarts schrijden van
het geheel. Doch hij moet dit beklende stuk der entwikkeIingslijn in verband weten te brengen met het geheele heelal.
De geheele schepping moet zóó zijn opgebouwd, en zich in
eenen zoodanigen evenwichtsteestand bevinden, datdie ontwikkelingsketeri kon tot stand komen, Van ee'n oneindig ver
ve rwijder'd tijdstip tot nu toe moet er ee'n doorloopende,
nooit of nergens afgebroken stroom van voortdurend optredende voorwaarden geweest zijn, die 'het aanzijn gaf aan het
ge deelte van de 'keten, dat wij kunnen overzien en waarvan
wij ook zelf een schakel vormen. Het is volkomen uitgesloten,
'dat die stroom zelfs maar één seconde afgebroken is geweest,
want anders ware de tegenwoordige toestand nooit ontstaan.
Wij kunnen, al is het dan ook slechts flauw, een beeld
ontwerpen van het geheel vóór de schepping van de planten- en dierenwereld, Waarlijk is er een lange reeks van
g ebeurtenissen noodig geweest, om de eerste levende cel
voo-rt te brengen of datgene, wat wij heden "levende stof"
noemen. Wij weten niet inauwkeurig, wat Ie v en eigenlijk
is. Misschien zijn de grondeigenschappen dier levende stof
eigenschappen der wereldstof in het algemeen. In ieder geval was echter toch de eerste celvorming één dier belangrijkste phasen der ontwikkeling. Het leven openbaarde zich
in een bijzonderen vorm, die ongetwijfeld ook het blest aanpaste aan de toenmalige temperatuur der aarde. Maar die
voorwaarden, die' daartoe medewerken, moeten zelf zich
vóór dien tijd ontwikkeld hebben. Lang vóór dien tijd was
de aarde waarschijnlijk irr-gloeienden toestand, zooals nu de
zon. Wij kunn'en ons niet voorstellen, dat de ons bekende
protoplasma-vorm van Tiet leven, waaruit h'eden ten dage
nog de cellen van planten en dieren bestaan, reeds in dien
tijd delf gloeiende aarde is aanwezig geweest. Maar de voorwaarden, waaronder zij later zijn kunnen optreden, moeten
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reeds haar wortel gehad hebben in dien tijd. 2'00 wordt
de ontwikkeling der aarde in die alleroudste tijden vastgehecht aan den ontwikkelingsdraad, die tot den merisch reikt.
Nu is het mogelijk, dat de aarde in g locienden toesta:nd in
dien zin der theorie van Kant-Laplace een gedeelt1e van de
zon was, door die zon losgelaten bij haar samerrtrekkirig,
oorspronkelijk als een ring, maar later samengerolcl tot 'een bol.
Zoo voert de keten, wier laatste zichtbare schalcel die merisch
is, "riedel" terug naar de zon, De zon nu is misschien weder
een deel dier oorspronkelijke nevelvlek g eweest, waaruit oris
rrielkweg stelsel zich heeft ontwilckeld. Zoo loopt cle kieten door
tot iden melkweg. En zoo' in de oneindige wereldruimte ...
En zoo geloof ik, wanneer men zich het beeld van het
verledene helder voor den igeest haalt, dat wij t egenover de
probl1eme:n der toekomst een veel juister standpunt leurmen
mnemeri.
Zooals wij zeiden, is de keten dier ontwikkel'ing, die tot
den ffilenschgelei'd heeft, in het verledene mooit afgebroken.
Zij is niet afgebroken, toen de melkwegnevelvlek in vaste
sterr'en is veranderd, zij is niet afgebroken, toen één dijer
vaste sterren, onze zon, zich in ringen splitste, waaruit de
planeten gevormd werden, zij is niet afgebroken, toen één
dier planeten, d'e ,aarde, uit den toestand van Iichtgevend,
van gloeiend lichaam in eerr Icouden bol is overgegaan, die
slechts matig verwarmd wordt door de vier afgelogen zon ;
ja zelfs juist op dien matig verwarmden bol heeft zij al die
wondervormen voortgebracht v.an de oorspronkelijke oeI tot
den mensch, die valles wat aan den Tiernel en op aarde g evonden wordt, met bewustheid en als verseher en wijsgeer
beschouwt. En nu hocren wijvhoe over millioenen jaren, wij kun'n1engerust zeggen billioencn bepaaldie n i.euwe
veranderingen in dat planetenstelsel zullen plaats vinden,
died,e aarde misschien Wieder naar de zo'n zullen terugvoeren, of vroeger of later de aarde zullen beroo ven van het
licht en de warmte der zon. En dan vragen wij niet wankelmoedig, of dit het einde moet zijn dier prachtige outwikkeIingsketen, maar wij vragen: welkenieuvve, woridervolbe
schakels z3.1 die nieuwe, groote verandering in het zonnestelsel aan de oneindige keten toevoegen P
Juist de wijze, waarop die vraag thans is gesteld, is uit
een philosofisch oogpunt de belangrijkste vooruitgang op
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wijsgeerig gebied. Het zoeken naar h et antwoord op die
vraa.g' is niets anders dan fantaseeren, en wel fantaseeren
over een rperiode van billioenen jaren. Laten wij zelf een
ologienblik onze fantasie vrij spel laten.
Aan het één uiteinde van die onmetelijke kieten der ontw ikkeling, die met haar andere uiteinde zich uitstrekt tot
voorbij die sterrenstelsels en melkwegstelsels, staat thans de
rnerrsch, de rnensch met zijn hooge geestelijke ontwikkeling.
Denken wij ons in breede vlucht de keten verder doorgetrokken) dan strekt zij zich tot over den menschelijken
geest uit.
'Wij stellen ons, als wij dan toch verder zullen fantaseer en,
twoe wegen voor, waa.r!op de menschelijke geest de gevaren,
die het planetenstelsel bedreigen, niet alleen zou kunnen
ve.rrnijden, maar zie als nieuwe pr'ikkels tot ontwikkeling in
zich zoude kunnen opnemen. De menschelijke geest ZIOU
z ic'h in die billioenen van jaren zóóver hebben kunnen ontwikkelen, dat verplaatsing en tot op onmetelijke afstanden
vo.or' hem geen bezwaar zouden opleveren. Juist de steeds
toeriemende vertragingen van de beweging der aarde en de
d aa.rrnede samenvallende afkoelingvder zon zou voor hem
de prikkel kunnen worden zich inde ruimte.vdoor die plarieten ingenomen, te verplaatsen met de hulpmiddelen eener
oneindig verbeterdie techniek. De verstandelijke vermogens,
op iedere planeet afzonderlijk tot ontwikkeling gekomen,
zouden zich dan miet elkander kunnen veteenigen. En ten
slotte zouden die bewoners der planeten het zinkende schip
van het ou/de planetenstelsel gezamenlijk kunnen verlaten.
Met de snelheid van het licht de reis aanvaardend op de
me est wondervolle toestellen, zouden d;e "mensch,en" naar
verre, meer voor rhen igeschikte stelsels ijlen, misschien wel
naar 'die roode dubbelster
in het sterrebeeld de Centaur,
die slechts twintig billiioe'nkilometers van ons verwijderd
is. Wij droomen van billioenen ....
Maar er is nog een tweede oplossing, die wij ons iets
rnoeilijker kunnen voorstellen.
R'et uiterlijke beel,dder menschheid zoude eens geheel
kunnen worden ig,ewij'zigd. De aarde zoude IOP de zon kunnen neervallen, en ,een nieuwe gasbol zich vormen. Maar in
haar nieuwe ontwikkeling kunnen dan wonderlijke beschikkingen plaats grijpen. De stof, billioenen jaren lang trekkend
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door menschelijke hersenen, door billioenen g.estachteri van
denkende wezens, zou in haar wezen eenigszins k unrien
zijn gewijzigd. Daar waar men zich een grof materialistische
denkwijze heeft aangewend, kan men zich in een zoodanige
mogelijkheid niet indenken. Maar is de materie, die het
brein van een Coethe of Darwin doorlocpen Ii-eeft, in haar
innerlijkste wezen na dien tijd nog dezelfde, of is zij gewijzigd?
Die scheikundige zegt: de gewichtsverho uclirig'en der
atomen van het ijzer of van andere elementen zijn onveranderlijk dezelfde. Maar het gewicht der atomen in een willekeurig, ruw stuk marmer Jean vo.lkomen Tretz.e lfd.e zijn als
dat van Venus van Milo. Waarin is het verschil geleg'en P
I s er misschien geen verschil?
Men zou zich kunn'en voorstellen, dat de g·eh,eele stofwisseling, de g eheele wisseling in geslachten der rrrenschheid met haar consequent voortgezette gelijksoortige derikbeelden gedurende een zoo groot aantal trillioerieri jaren in
voortdurend 'nieuwe stoffelijke menschenhersens 'een g'roote
machine is, waarmede in de materie van alle atomen op
aarde als het ware iets werd ingestampt, dat aan n ieuw ontstaande werelden leen geheimzinnige macht, e;en bepaalde
noodzakelijkheid, een bestemming zoude medeg everi. Door
een soort van erfelijkheid zouden bepaalde ding-en van het
begin af voor die nieuwe wereld gemakkelijker g-eworden
zijn, en zou zoo deketen der ontwikkeling zich kunn'en voortzetten, op dezelfde wijze als in onze planten- en dierenwereld door overerving van de voordurend nieuw ontstaande
geslachten der kinderen is geschied.
De uitwendige vorm der menschheid zoude claarbij op
het oogenblik, dat de iinwen1dige vervorming cl·er stof voldoende had 'plaats gegrepen, gerust in den zonnehaard kunnen verdwijnen als het lijk van den denker, dat in een
lijkoven verbrand wordt. En toch Z,QU de keten der ontwikkeling behouden zijn gebleven, Er zoude een rrietrwe Iijn
der ontwikkeling ontstaan, berustende op een geheel nieuwen
grondslag. In de "natuurwett,en" zoudie dan in ze.leer' opzicht
iets nieuws, iets hoogers zijn. Wie heeft niet wel e'ens de
gedachte bij zich voelen oprijzen, dat ook dat, wat wij
"natuurwet" noemen, reeds een ontwikkelingsresultaat van
over oneindige lange tijdstippen loopende feiten en indrukken der stof zoude kunnen zijn?
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Wij hebben ons het recht toegekend, onze fantasie den
vrijen teugel te laten vieren. Hij die over billioenen jaren in
de toekomst spreekt, mag dit vrij doen. Doch reeds de door
ons gestelde vragen gaven tot dat fantaseeren aanleiding.
De zoo dorre, pessimistische oplossing van Nietsche maakte
het droomen tot een benauwende nachtmerrie. In zulk een
pessimistische fantasie ligt een gebrek aan kracht en energie.
Hij, die de kracht tot vooruitgang, tot ernstigen, nuttigen
arbeid nog in zich voelt, kan getroost zijn: in hem leeft
nog voort de aaneenschakeling der dingen, oneindig in tijd,
oneindig in macht, die zich van melkwegstelsels en Siriuszonnen tot ons uitstrekt, en die ons verder zal leid en, al
worden ook planeten verbrijzeld en al verzinken ook zonnen
in duisternis. En hier schittert de reuzenkracht der individualiteit: zoo lang zij aan geen vergaan der wereld gelooft,
zoo lang vergaat de wereld niet.

Van den klassieken bodem van den
Ichthyosaurus.
D e ichthyosaurus is een humoristisch dier.
Duitsche humor heeft hem op een vroolijk oogenblik met
bier overgoten en uit den slaap der jaarmillioenen gewekt
tot een vroolijk leven, dat niets meer gemeen heeft met de
zeeën der voorwereld, waarin hij gehuisd heeft.
Als de leek een museum van palaeontologie bezoekt en
zijn klassieke studiën hem voor de grijze versteeningen
eenex lang vervlogen dieren- en plantenwereld in den steek
laten, dan wenkt hem het naambordje ,,Ichthyosaurus" toe
als een reddende ster, en voelt hij zich dad elfijk weer tehuis,
hoewel die naam noch bij Caesar, noch bij Cicero voorkomt.
De band tusschen het tragikomische monster van het
bierlied en het stuk lei, dat het naambordje draagt, is echter
op het ,eerste gezicht niet bijzonder hecht. In flauwe omtrekken komt uit dat plompe stuf steen een verward beeld
te voorschijn van deelen van een geraamte, het meest te
vergelijken met een reusachtigen visch met verward door
elkander geschudde graten en met een groot, strak starend,
klagend visschenoog. De fantasie, door het bierhuis geïnspireerd, troost zich er mede, dat hij' een soort van reusachtigen haring geweest is, wat toch ieenigszins de stemming
uitdrukt, toch verlaat de bezoeker het vreemdsoortige dier
met den , diepen zucht, dat wat die ,,kunst" in onuitroeibaren
humor heeft voortgebracht, inderdaad erg vervelend is en
in de werkelijkheid volstrekt niet opwekt tot een ideale
opvatting in het leven.
Het is echter hoogst onbillijk, den ichthyosaurus zoo te
behandelen. Een beschaving, zooals wij die in die toekomst
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hopien, waarbij de mensch vrijer in zijn opvattingen zal zijn
en meer vatbaar VOOT de indrukken van het werkelijk groote
in zijn tijd, zal in die oude versteeningen, vol uit elkander
val.lende wervels en gebroken graatvormige ribben, iets anders
zien dan alleen wat nuchter proza bij een vroolijke scherts,
Bij kle ontdekking en de ontwarring dier oude sploren van
hlet leven arbeidt een stuk geschiedenis van den menscheIijken geest, dat van diepere beteekenis is dan een ruwe
stelen ,of leen vroolijk lied. Uit dat onaesthetische-vormlooz'e
kluwen van verbrokkelde beenderen spinnen zich draden uit
tot in de fijnste weefselen van Iiet menschelijk denken. Maar
bij dat spinnen verwisselen zij zich weider tot een nieuwen
Gordiaansche knoop in het denkvermogen. MIet dien Gord.iaansche knoop en de mogelijkheid of niet-mogelijkheid
zijner ontwarring hangt leen heel stuk onzer wereltlbesch ouwlng samen,
H,et is zeker wel de moeite waard, die denkbeelden wat
riader uit te werken en den ichthyosaurus op zijn lange
tochten tie volgen van ·de oorspronkelijke zeeën ider oudste
tijden tot de wereldbeschouwing 'en hetnatuuronderzoek van
onzen tijd, waarin bij al het .Iicht, dat reeds ontstoken is,
nog" zooveel raadselen zijn overgebleven, die nog niet zoo
spoedig zullen zijn opgelost.
Een vroolijk landschap tr,eedt .als eerste beeld voor onzen
geest, wanneer wij ons aan de leiding van den ichthyosaurus toevertrouwen, geen nevelland der oorspronkelijke aarde,
maar leen schoon, Duitsch landschap, verlicht xloor de heldiere zon van onzen tijd.
Die Zwabische Jura.
Hij, die eenmaal, liefst in de lente, die streken heeft doorgewandeld, is een heel stuk diepgevoeld lieven rijker geworden. Het woud met zijn mengsel van violetroode knoppen
en zijn smaragdgroen reeds ontluikend loofde weiden, als een
Ziele bedekt miet het bleeke. g1eel ,d,er 'bloempjes, waardoor een
schuimende beek stroomt en waarlang's twee rijen gouden
paardebloemen staan ; overal sn'eeuwwitteen violetblauwe
ariemonen ; bloeiende rheggen van witte doornen, bloeiende
vrucht boomen, waarin ee,n rood-getint dorp verscholen ligt; en
op den achte'rgrond een Jcleine burcht met sierlijke omtrekkien, boven op een verweerde, getande rots, ,die zeldzame gesteenten verraadt; en daarbij Tiet gevoel, zich openbarend
B
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in de luchten en de vergezichten, in honderden k leine, nauwelijks aan te geven teekenen, dat men op een 'hoog'te is,
hoog bovien de vlakte, die men grijsgroen onder zich ziet,
dicht bij de witte lentewolken aan h et blauw dies hernels,
als kon men Zie miet de handen grijpen, hoewel d!e biergen
irider'daarl [liet ZOOhIOiO!g zijn, Jen die indruk slechts claarxloor
gevestigd wordt, dat de hoogvlakten, di1e zich voor het oog
ontvouwen, den blik naar boven trekken, en kleine, steile
kruinen daartoe het hunne bijdragen.
Van al de Duitsche gebergten zijn hier miet betnekkelijk
kleine middelen die meest igrootsche effecten verkregen. En
die effecten zijn, niettegenstaande de eenvoudige. middelen,
niet val sen, en begoocheling voor het oogenblik. Er schuilt
werkelijk dieptie in.
Die p t te is hier in dubbellen zin het juiste woord. Allerwegen wijst lh/et gebergte op vwerkelijke geheimen in de
diepte. Onder de bierg'helling, waar die anemonen bloeien,
onder de gele weide, loopen in het hart der kalkrots'en
labyrintvormige hollen als spinnewebben, van wier bovenwanden die druipsteen tooverachtig fonkelend rieer'hangt.
Maar ook bloven, tusschen het frissche beukenbosch van de
wan,de:nd'er dalen, zijn de gesteenten het kenmerkende
voor het geheele beeld van het landschap, dje oneindig
afwisselende juragesteenten, die niet alleen uit de werkelijke diepte aan het licht komen, maar die in hun vorm eri
oorsprong tevens terugwijzen op de dieptien van het eeuwenoude verleden van die geschiedenis der aarde.
Met aandoenlijke liefde heeft de volkspoëzie haar sagen
geweven om die wonderlijke gesteenten, en hebben die dichters van het Zwabenland ieder hoekje, iedere hoogte in
vers eri rproza miet den aderrr fnmner poëzie aangeraakt, De
zang echter uit het groote ep/os der natuur, die niet door
den modernen natuuronderzoeker is gedicht, maar d ie door
hem ontcijferd is uit die oorspronkelijke opschriften der gesteenten, is misschien veel indrukwekkender dan alle romantiek van sagen en poëzie.
[ammer is het, dat nog slechts weinigen d ien zang hooren ,
Hoe velen doorkruisen jaarlijks dat schoone gebergte, zonder
er ooit van gehoord te hebben, dat zij een gebied betreden,
klassiek voor de wetenschap van het ontwikkelen dier aarde,
van het ontluiken en zich opwerken der organische wezens,
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dat hun voet achteloos een plek betreedt, waar voor de
derikcnde menschheid een wondertuin dier kennis gegroeid
is uit den schijnbaar Ievenloozen steen. En dat wel niet
a.Ileen een wondertuin der kennis in overdrachtelijken zin.
Maar die kennis openbaart zelf 'een werkelijk bestaand wonderland, miet dien blauwen waterspiegel van eeuwenoude
zeeën, die geen menschenoog ooit meer gezien heeft, met
het maagdelijk paradijs van verdwenen bosschen, bestaande
uit planten, die o,p aarde niet fileer bloeien, bevolkt met
diersoorten, waarvan ons de zwarte afdrukken in de gesteenten slechts een verwrongen beeld leveren, en die
r eed.s lang verdwenen, uitgestorven en begraven zijn.
Ir1 de fantasie van den natuuronderzoeker krijgt dit alles
wecler vnieuw leven.
Op de plaats van de tegenwoordige gebergten ziet hij den
ooeaan, de ·eilanden, de baaien dier ontzaglijke juraperiode,
'eerl tijdperk in de geschiedenis dier aarde, waarin nog geen
. .,sul/ensch' bestond, maar die onvergelijkelijk langer geduurd
heeft dan de g,eheele geschiedenis der menschheid van haar
vrOtegste optreden tot op den dag van 'heden. Het kenmerk ende wezen der Juraperiode was de ichthyosaurus, Zoodra
de bergen van het Zwabische hoogland zich aan ons oog
ontrollen, zijn wij op den klassieken bodem van den ichthyosaurus.
Dat gedeelte van de geschiedenis der aarde, waarin wij
in. den vorm van zoogenaamde "Vlersteening'en" sporen en
overblijfselen van het leven van planten en dieren terugvinden, wordt door de natuuronderzoekers van onzen tijd in
bepaalde groote afdeelingen verdeeld. Men spreekt van ihet
pr imaire, secundaire, tertiaire tijdperk. In het wezen dier
zaak zijn die verdeelirtgen slechts voor het gemak aangebracht, zonder een zuiver wetenschappelijk karakter tie dragen. De geleidelijke ontwikkelingsgang op aarde is, naar het
schijnt, nooit afgebroken geworden, er bestaan dus gleen
scherpte afscheidingen. Toch maakt zulk een ruwe verdeeling
het overzicht gemakkelijk, Men heeft nu eenmaal iafgesprokeai, e'en zeer oud stuk van de geschiedenis dier aarde het
"prim,aire tijdperk." tie noemen. Wat vóór het primaire tijdperk op Ide aarde geschiedde, is betrekkelijk nog zeer duister. Slechts schroomvallig, zon/der vasten steun, zwerft de
blik rond over die alleroudste tijden, toen de ge:hJeel'e aarde
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nog gloeiend vloeibaar mcergeweest zijn, toen zich voor het
eerst een harde korst vormde, toen de waterdarnp rieersloeg'
tot oceanen, en de oude gesteenten onder ide werking' van
vuur en water gevormd werden - hypothesen, d ie 'Dolk onjuist kunnen zijn, 'en dat primaire tijdperk dan ook in waarheid tot het mythische tijdperk rnaken. Ook de lelerst'e oorspron,g van het organische leven moet in dien xlichten rievel
gelegen zijn. De eerste overblijfselen komen voor in het tijdperk, dat schematisch de .yrimaire periode genoernd woe-dt.
Maar die groote afwisseling in vorm/en, die zich onmiddellijk
op'enbaarde, 'en de ingewikkelde bouw van vele dier vormen,
doen miet gr1oot1e waarschijnlijkheid vermoeden, dat de werkelijke oorsprong der organische ontwikkeling veel vierder
terugligt, en zich verliest in clien nevel, waarvan rriernand iets
weet. Daarna, in/de primaire periode, wordt Jiet bij id!eo,ntwikkeling der aarde wathelderder. Tegenhet einde vari bet primaire tijdperk w,o,r'd'engro,ot1e uitgestrektheden d'er aarde tot
dicht bij de pool bedekt miet die ontzaglijke wouden van
reusachtige varens, wier in steenkool veranderde overb lijfselen nog heden ten dage onzek,achels voeden, en zelfs
de ecnvoudigste ihuismoeder tot praktisch geoloog ma.ken.
Misschien is de primaire periode geëindigd met groote
temperatuursschomrnelingen,
volkom/en zeker weet
men dit zelfs thans nog niet.
Bij de nu volgende secundaire periode br:ak 'e-en tijdperk
der ontzaglijkste veranderingen in het dierenrijk aan. Het
geslacht der kruipende dieren, de verwanten en voorouders
onzer tegenwoordige krokodillen en hagedis se:n,ontplooi de
zich in waar'lijk gedrochtelijke gedaanten. Die kruipende
dieren ontwikkelden zich in twee verschillende richtingen, in
de eerste plaats ,de vogels, in die tweede plaats naar alle
waarschijnlijkheid de eerste zoogdieren, met haren bedekte,
warmbloedige schepselen, waarvan de lijn doorloopt tot het
verstandelijk mieest ontwikkelde wezen op aarde, den me.nsch.
V óórdat echter ,d,e mensch zelf optrad, moest 'er nog hle:eI
wat tijd verloop en, want 'op zijn vroegst behoort hij' tot het
tertiaire tijdperk, dat is dus het derde groote rijdperk.
In dat secundaire tijdperk vormt de zoogenaamde Juraperiode wieder leen onderafdeeling, en wiel de middelste van
die drie belangrijke onderafdeelingen, waarin men gewoonlijk
het g:eh'eele secundaire tijdperk verdeelt.
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De Juraperiode wordt voorafgegaan door de triasperiode.
Hij die een reis maakt langs den Rijn, en alleen een
studie gemaakt heeft van kunst en kultuurgeschiedenis, zonder zich ooit bezig te hebben gehouden met geologische
vraagstukken, komt toch zonder het te willen ongemerkt
onder den invloed van die triasperiode; want uit haar komt
die prachtige diep roode zandsteen voort die in de spits
van den dom van Straatsburg de Rijnvlakte overziet, en in
het prachtige Heidelberger slot als donkerroode sfinx waakt
over de oude stad aan den Nectar.
De Juraperiode wordt opgevolgd door die krijtperiode, waarvan de verweerde steenen pijlers op den wandelaar door
het Elbe-zandsteengebergte neerzien, terwijl aan het strand
der Noordzee in Duitschland het meesi bekende voortbrengsel van dien tijd, het witte krijt, oorspronkelijk zacht zeeslijk,
tusschen de groene beukenbosschen gelegen is. Alles nu,
wat tusschen trias en krijt zich van nu nog te herkennen
gesteenten op aarde heeft gevormd
meestal als later
verharde slijkbezinksels uit zee en zoetwater
behoort tot
de Juraperiode, het tijdperk van den ichthyosaurus, en tot
de werkplaats, waarin die tegenwoordige Zwabische Jura
is gevormd.
Voor den leek is er niet veel verschil tusschen de ééne
steengroeve en de andere. De ééne ziet er voor hem niet
anders uit dan den andere, steen is steen, de ééne wat rooder,
de andere wat grijzer of geler, maar in het wezen der zaak
alles volkomen hetzelfde. De geologie is voor hem in dit
opzicht een boek met zeven zegels. Maar diezelfde leek
ziet, als hij op zijn tochten door het gebergte zijn oog wat
meer geoefend heeft, in de meeste zoo schilderachtige landschappen onmiddellijk veel meer geologie, en zelfs geringe geologische verschillen
dan hij zelf vermoedt.
Men behoeft niet veel te weten van de Juraperiode, toch
neemt men bij die herinnering aan het gebergte een aantal
indrukken mede, die schijnbaar alleen van aesthetisch,en,
inderdaad echter van geologischen aard zijn. Zoo is voor
ieder, die van Stuttgart uit het gebergte betreedt, het contrast onmiddellijk duidelijk; onder: het bonte, zachte, vruchtbare heuvelland, ien daartegenover de steile hellingen van
het gebergte, waar alles hard, strak, romantisch wordt, het
woud tegen ruwe hellingen liggend, hier en daar een berg-
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top als een pijler op den voorgrond tredend, boven: een
vlakte, arm aan water, die kunstmatig moet worden bevloeid,
daar de regen geen beken vormt, maar onmiddellijk verdwijnt in de diepte van het kalkgebergte, een landschap,
dat in het kleine vergeleken kan worden met het wilde
berglandschap aan de Adriatische zee. En onder dien bloeienden tuin aan den voet van het gebergte ligt het echte
Juragesteente, evenals ook de steile rots op de hoogte
eveneens Juraformatie is. Het contrast, dat het oog als schilderachtig beeld in zich opneemt, is uit een geologisch oogpunt
een contrast binnen de grenzen der Juraformatie. Er is namelijk in die twee formaties een verschil in tijd. De landschappen der vlakke heuvelvlakte staan op de oudste Juraafzettingen uit het begin der lange periode, die door
de algemeen uitdrukking Jura wordt uitgedrukt. Daar
vindt men de zoogenaamde zwarte Jura. Waar het gebergte
zich begint te verheffen, daar treedt als voortbrengsel van
het midden der Juraperiode een andere soort van Juraformatie op: de bruine Jura, zooals men die genoemd heeft.
Nog hoogei echter, op het eigenlijke gebied der ,,rauhe Alp"
met hare steile berghellingen en haar gebrek aan water,
wandelt de reiziger op een derde soort Juraformatie, de witte
Jura; dat is de tot steen geworden nalatenschap van de
laatst e, derde afdeeling der Juraperiode.
Voor ons doel ijs het belangrijkst de zwarte Jura, dat zijn
dus de gesteenten onmiddellijk aan den voet van het gebergte.
Hier legt de groote, wereldberoemde grafkelder der ichthyosauren.
Trekt men op de kaart een lijd van Metzingen, ,aan de
spoorweglijn van Stuttgart—Tubingen naar de kleine badplaats Boll, dan loopt deze ongeveer door het door Ons bedoelde gebied, een streek, indrukwekkend door de kennis
van de oudste tijden onzer planeet.
Het is trouwens nog geen honderd jaren, dat men weet,
welke groote schat hier verborgen ligt. Wel was van tijd
tot tijd een geraamte voor den dag gekomen, dat men met
den naam van draak betitelde. Maar de wetenschap was
daar onverschillig voor. In de achttiende eeuw, waarin men
zich juist voor het eerst begon bezig te houden met versteende overblijfselen van dieren, spande de zoogenaamd
ontwikkelde mensch zich bijzonder in, alle fabelen over
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draleen als dwaze mythen op zijde te schuiven; het ligt
dus inden aard der zaak, dat men weinig neiging gevoelde,
g'ewez'en te worden op voor de hand liggende geraamten
van monsters, die groote overeenkomst hadden met draken.
Merkwaardig is het, dat nog heden ten dage meermalen in
den kring van leeken de meening verkondigd wordt, dat
misschien wiel een enkele Sauriër der oudere tijdperken,
nog Î1l wezen gebleven tot in den historischen tijd van den
mensch, van het slag van den ichthyosaurus, het aanzijn
heeft geschonken aan enkele van de meest verspreide
mythen en sagen der draken een onderstelling, die
allen redelijkien grond mist, daar voor al die monsterachtige
kruipende dieren der Juraperiode reeds lang het laatste uur
had geslagen, toen de eerste mensch op aarde optrad ;
welloe uitspraak door ons later nog door' vo ldoeride bewijzen
zal worden gestaafd.
111 het jaar 1708 beschreef joharm jacob Baier in zijn
Oryctographia Norica echte wervels van ichthyosauren uit
F'rankenland, hij beschreef ze als wervels van visschen, wat
een vergefelijke vergissing was, daar de dubbelholle
wervels van den ichthyosaurus veel meer overeenkomst hebben miet de wervels van een visch dan met de wervels
van de meeste kruipende dileven van onzen tijd, Baier werd
hierop aangevallen door den Zwitsersehen geleerde Scheuchzer, een man met verbazende kennis, die wel veel dwaasheden heeft verkondigd op het gebied der palaeontologie,
(bekend is het, dat hij die overblijfselen van het geraamte
van een reuzensalamander uit de tertiaire periode toeschreef
a,an het geraamte van een armen zondaar, die bij den
zondvloed verdronken was), maar wien toch die verdienste
niet kan ontzegd worden tot de eersten behoord te hebhen,
die den weg gebaand hebben tot de wetenschappelijke
beoefening der palaeontologie, Ook die door Baier aan het
licht gebrachte wervels werden door Scheuchzer VO,Ol:' menschelijke wervels gehouden, Er moesten nog meer dan
honderd jaren verloopen, e'er iemand eenig vermoeden had
van de ware natuur der overb'lijfselen van dien ichthyosaurus.
In 1814 groef men in Engeland geh1eele skeletten o'p van
een diersoort, die met geen enkele tot dusverre bekende te
vergelij'ken was: een soort krokodil, maar die toch vinnen
had als een walvisch, met ontzaglijk groote oogen en
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verder behept met een heel mengelmoes van die meest tegenstrijdige en dwaze eigenschappen, De conservator van het
Britsch museum, König, vond den naam : I c h t h y 0 s a urus uit, 'hetgeen beteekent visch ha g e d i s,
De groote Cuvier echter, de eigenlijke groridvester van
onze tegenwoordige palaeontologie, gaf de eerste volledige
beschrijving van het dier, dat hij ons deed kennen als 'een
wezen met "den snuit van een dolfijn, de tanden van
een krokodil, den ikop en het borstbeen van e'en hagedis,
de vinnen van een walvisch en de wervels van een visch."
Eerst in het jaar 1824 sloeg het uur der opstanding
vloorde diereu.vdie hun graf hadden gevonden aan den
voet van den Zwabische Jura. In dat jaar wees Jäger in
een Latijnseli geschrift er op, dat men niet naar Erigeland
behoefde te gaan om dit nieuwe wonderdier tea,ansch,ouwen. De meest typische vorm, van den ichthyosaurus werd
volgens hem gevonden in de Zwabische Jura. En werkelijk
leverden de nauwkeurige onderzoekingen resultaten ·op, die
de stoutste verwachtingen overtroffen. Men stond hier niet
voor een paar verstrooide exemplaren, maar voor een
geheielien grafkelder vol.
Ofschoon het bijna ongelooflijk klinkt, is het toch een
feit, dat zelfs nu nog, nadat die streek reeds zoo langen
tijd is omgewoeld, er jaarlijks 150-200 stuks ichthyosauriërs gevonden worden. De grootste soort komt echter slechts
weinig voor; de meest voorkomende vorm is gewoonlijk
niet grooter dan twee of twee en een halve meter.
Maar ook somtijds vond men overblijfselen van leen
buitengewoon gr oote sloort van leen goede 12 metiers lengte.
'Trouwens, wanneer men zich zulk een schaar van 200
dieren van een gemiddelde lengte van 21j2 metiers voorstelt, die zich snuivend en proestend in die volle zee
bewegen, moet ook deze indruk reeds overweldigend zijn;
maar hoevele van zulke scharen moeten er in de streek
van Boll en Holzmaden WIel begraven zijn, warmeer dat
met de opgravingen zoo blijft voortgaan
Natuurlijk zijn niet alle exemplaren even goed bewaard
gebleven. Van de 150-200 stuks zijn 'er gemiddeld 20
zóó goed geconserveerd, dat het de moeite loont, het
skelet voor de musea te prepareeren. De goede ichthyosaurus staat volstrekt niet geschikt voor een museum uit
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ZIJn graf o,p. Evenals de mu rnmie omhuld is door linnen,
ZOIO is de ichthyosaurus omgeven door de zwarte gesteenten dier jurafortnatie. Slechts de omtrekken van het skelet
zijn waar tie nemen, en slechts een deskundige is in staat
te beo ordee l'en, ofJret vde moeite waa.rd is, het te prep,ar-eeren. Eerst na 'een inspannenden arbeid gïelu'kt het
hem, die bielast is miet het prepareeren der fossiele overblijfselen, de verschillende onderdeelen van het dier aan
h-et daglicht tie brengen, totdat in het gunstigste geval het
s'k.e let zóó ongeschonden tie voorschijn treedt, alsof de
natuur zelf een exemplaar g'evormdh,aid, geschikt om te
elienen als materiaal bij' 'het onderwijs in onze naar wetenschap dorstende eeuw.
Voor de bezitters van groeven in die streek 'en ook voor
die arbeiders is de ichthyosaurus langzamerhand 'een waar
haridelsartikel geworden. Zij rek!ene'n er o·p, dat zij op een
bepaalde oppervlakte een vast aantal van die lieve diert Je s vinden,
Lndien het skelet igoed geconserveerd schijnt, dan bergt
rneri het voorloopig op, in afwachting, dat 'er zich koopers
aanmelden. Deze doen zich steeds voor, want alle musea
van de wereld, alle particuliere verzamelingen, ja zelfs
teg'enwoordig die groote firma's in leermiddelen voor de
scholen, komen hjer materiaal koopen, in het volste vertrouwen op de onuitputtelijkheid van den grafkelder, alsof
hier slechts sprake was van een edel gewas, dat hier inh'eemsch is, 'en dat steeds opnieuw g ekweekt wordt.
E'en go,edk'enn1er, Fraas,h1eeft eens op humoristische
wijze verteldvhoe zelfs d ,ep,a,ard'enhand'elni miet dien ijver,
de welbespraaktheid en die kunstgrepen wordt gedreven als
,de handel in ichthyosauriërs ; voor geen enkelen tak van
handel wordt zooveel vakkennis en slimheid vereischt, om
niet de kat i'n den zak' te koopen, Er' komt ook geen koop
tot stand, zonder dat die koeper verplicht is) met verschei,den,e flesschen rooden wijn en champagne een lijkmaal
aan te r'ichten tier eerie van den gevallen held,
H'et ruimie aanbod-heeft dien prijs zoodanig verlaagd, dat
m'en te:ge:nw,oo,rdig voor 60 tiot 120 gulden 'een zeer goed
geprepareerden ichthyosaurus op bestelling krijgen kan.
Exemplaren, die door enkele 'afwijkingen vOlor die weten'Schap van waarde zijn, kosten natuurlijk meier. Zelfs de
1et
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arbeiders onderzoeken bij elke nieuwe vondst steeds nauwkeurig, of het bleest vinnen heeft of pooten. De ic.hth yosa.urus
met pooten wordt n. 1. hooger geprijsd dan de aridere, soort:
inderdaad is het een veel zeldzamer voorkosnerid kruipend
dier uit de juraperiode, de Teleosaurus, die behoort
tot de voorouders van onzen krokodil en evenals d.ez e reeds
vier duidelijk tie onderscheiden poeten om tie kruipjen beza t,
geheel in tegenstelling met den ichthyosaurus met zijn onmiskenbare walvischpooten.
De ichthyosaurus was een zee di er.
De overblijfselen van dieren, die men in de nabijheid
gevonden iheeft, mosselen, kreeft/en, visschen, allles wijst ·op
de zee. Ook zijn voedsel bestond uit zeebewoner-s. Meri kan
nu nog nauwkeurig nagaan, wat zijn lieveling sapijs wa s.
Tusschen de ribben van enkele exemplaren wijst een zwarte
plek de plaats aan, waar de maag gelegen wa.s : die nauwkeurige onderzoeker hlerk'ent in den versteenden maaginhoud
de eigenaardig glinsterende schubben van e,en soort visch,
die verwant is a;a:nden tegenwoordigen steur en die in g rooten :getal'e den oceaan bewoonde. In den versteenden drelc,
die in den vorm van dreksteenen (koprolithen) nu nog in
menigte gevonden wor dt, onderscheidt men vooraf de overblijfsel/en der harde igedeelten van dien inktvisch , Noch in
dezen, noch in vroegeren tijd hebben inktvisschen in zoet
watergeleefd ; het dier, dat zie in troepen jaagde 'e:n verslond,
moet dus noodzakelijk een bewoner der open zee g-eweeat
zijn, evenals de nu nog levende potvisch, wiens hoof'dvoedsel ook bestaat uit inktvisschen, van de kleinste af, ,die niet
grooter zijn dan 'een vinger, tlot zelfs de reuz-en d ier-en uit
die diepste diepten der zee, die langen tijd slechts veen rol
speelden in de sprookjes dier zeeliedenv totdat Iatere onclerzeekingen werkelijk tot hun lontdekking leidden en hen als
reu zen i nk t v i ss sc hen leen plaats in h'et natuurlijk
stelsel aanwezen,
Hoe kwam de zee tot inh'et Zwabenland P
De leek stelt zich dergelijke zaken meestal !e'e'nvo.udig,er
voor, dan zie in werkelijkheid zijn. Zelfs al gelooft hij niet
meer aan het bijbelsche verhaal, dat vermeldt, hOle nog na
het ontstaan ~a,n den mensch ideaarde geheel door d en
zondvloed overstroomd werd, dan neemt hij toch-gaarne aan,
dat Î11 overoude tijden xle aarde 'gïeheel omspoeld was door
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eell emkelen oceaan, waaruit het vasteland eerst geleidelijk
in smalle eilandjes opdook, maar indien dit werkelijk ééns zoo
was, dan moet dit geweest zijn bij het begin van alle aardsche dingen, in dien tijd, die voor ons ZiO'O vol geheimen is.
Toen. de ichthyosaurus zijn intocht deed in het Zwabenland,
was het in elk geval sedert langen tijd reeds ~eh'eel anders
gesteld op de aarde en ook in Zwabenland.
Wij weten heden tien dage, dat er reeds lang vóór de
j ura.per iode uitgestrekte landstreken en meren bestaan hebben. Bergen verhieven zich boven de aarde 'en zo'ndien stroom'en over het land, die evenals nu bij hunne monding in den
oceaan deltas vormden. Het eenige verschil was, dat de
vaste landen van dien tijd in ligging volstrekt niet overeenkwamen met die van heden ten dage, en xlat die overoude
gebergten in den loop van de millioenen jaren weer volkomen
ve rd.wenen zijn, zoodat de laatste toppen, verborgten in den
schoot der aarde, bedekt zijn door de vlakte of zelfs door
de diepe zee. - Die kennis der geologische formatie behoort
tot de moeilijkste onderwerpen van 'het geologisch onderzoek.
Die meeste onderzoekingen hebben tot nqg toe niet veel
zekerheid opgeleverd. Men begint thans tie vermoeden, dat te
j ura.periode zóó lang duurde, dat die verdeeling van land en
water, ja zelfs de geheele kaart der aarde geduren·deeenzelfde tijdperk verschillende veranderingen moet hebben
ondergaan, In ieder geval zag Europa er in dien tijd, toen de
grafk'el;deT der ichthyosauren zich afzette aan dien voet van
het gebergte, geheel anders uit dan nu.
Er waren geen Alpen.
Indien zich toen ten tijde in Europa hemelhooge bergen
verheven hebben, dan moeten di!e zich veel verder ten noordoosten bevonden hebben dan nu. Over die plaatsen, waar
zich nu de Zwitsersche en Tyroler Alpen verheffen, stroomde
ongebreideld die Middellandsche z,ee, waarin misschien alleen
een. rij van eilanden gevonden werd, die veel overeenkomst
vertoonden met de eilandengroepen van onze Stille Zuidzee.
Ver in zee verhieven zich koraalriffen, hier en daar bevonden
zich bosschen van tropische palmvarens en uitheemsche
naaldboomen, die veel overeenkomst vertoonden filmde tegenwoordige Araucaria; boven dit a.lles verhief zich hier en daar
die rookkolom van een grooten in werking zijnden vulkaari.
Diepe zeeën, bevolkt door leen ontzaglijke menigte dieren,

92
stroomden over het land, dat tegenwoordig de geheele Zwabische .en Frankische Jura uitmaakt; eerst veel verder in
het noord-oosten, laten wij aannemen, te beginnen bij het
Fichtelgebergte, ontmoette het water massieve stukken land,
die van uit het oosten waarschijnlijk groote rivieren in de
Middel-Europeesche Jura-zee zonden, welke het slijk leverden voor de uitgestrekte bezinkingen, waaruit de tegenwoordige Zwarte Jura is ontstaan.
Met deze „Zuidduitsche Zee," d. w. z. den arm van de
Middelzee, die over Zwaben en Frankenland stroomde, zijn
ook de ichthyosauriërs naar Duitschland gekomen. Van de
vele wonderlijke gasten, die Duitschland in den loop der tijheeft geherbergd, zijn deze zeker wel de vreemdste en
raadselachtigste.

De inval dezer idieren in Duitschland moet reeds hebben
plaats gegrepen vóór het begin der , eigenlijke Juraperiode,
dus in het voorafgaande Triastijdperk. Reeds in Triaslagen
van het Schwarzwald liggen afzonderlijke wervels verspreid.
Jaren geleden heeft men in Stiermarken eveneens in Triasgesteenten (schelpkalk) een waar monster van bijna i o
metiers lang gevonden. Helaas kwam dit skelet terecht in de
rariteitenverzameling van een klooster in plaats van in een
groot museum; het klooster brandde af, den kostbaren ichthyosaurus begravende onder de puinhoepen, voordat een
natuuronderzoeker hem uitvoerig beschr ev en had. Met de
Jura-periode, toen de Zwabische zee over een groote uitgestrektheid een blauwen waterspiegel van een groote .diepte
vormde, schijnen deze vreemdsoortige wezens in steeds
grootere scharen gekomen te zijn.
Zij schijnen een gezellig leven geleid te hebben en kunnen onder d e nu nog levende groote zeedieren het best
vergeleken worden bij een troep vroolijk plassende dolfijnen,
die de oppervlakte dier zee in halve buitelingen doorklieven.
Zulk een ontzaglijkie opeenhooping als in den ichthyos,aurusgrafkelder bij Holzmaden en omstreken kan slechts verklaard
worden bij .dieren, die op een betrekkelijk kleine plaats, die
waarschijnlijk in ruime mate voedsel opleverde, voortdurend
in groote scharen bij elkander woonden. Wel is het niet
onmogelijk, dat hetgeen daar begraven ligt eerst na verloop
van tijd stuk voor stuk daar te zamen gekomen is: het is
immers bij bijna alle geologische vondsten het geval, dat in
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e,eIl beperkte ruimte, waarin de dingen vlak tegen elkander
liggen, datgene omsloten is, wat gedurende een onmetelijk
tijd.sverloop daar is te zamen gebracht. Maar dat op die
één'e plek een zoog,liootenl:enigte geraamten is bijeengek,om,en,geraamte:n v.an een reusachtig dier, dat de zee bewoont, dat m en zich op zichzelf slechts als bewegelijk,
ong-edurig, zwervend kan voorstellen, wijst aan den anderen
kant er op, dat zij reeds tijdens hun leven de neiging hadden, zich te verzamelen.
Men moet zich de zeeën in den ouden tijd niet voorstel1en a.Is volgepropt miet allerlei monsters. In oude populaire
werken overgeololgie, met geologische planen voorzien, ziet
m'en wiel 'eens houtsneden, die op een kinderlijk humoristische wijze deze dwaze opvatting trachten duidelijk temaken :
men vindt er een afbeelding op van de Jura-zee, zooals
zich. de leerling ongeveer veen van visschen wemelende zee,
(zooals Homerus dat uitdrukt) voorstelt, - iederen vierkanten
rnecer bezet doo:r een verslindend monster, dat den muil
openspert, terwijl kleinere ongelukkige stumperds zooals visschon en inktvisschon op 'de teekening ruimte uitwinnen,
door gewoonweg in den muil der dikke veelvraten te zwemruen ; de grontcrcn Jicbben juist zooveel ruimte, dat zij elk arrder wedcrkeerig middendoor kunnen bijten. Z,O,O' gezellig
dicht bevolkt is het op de werkelijke aarde nooit geweest,
zelfs niet in !de vreeselijke oorspronkelijke tijden, zooals de
ver beelding zich die voorstelt. Toch is de menigte vandieren,
die door alle tijdperken heen over onze planeet gezwommle:n,
gek.ropençgevlogen engesprongenhebberi, duizelingwekkend
groot, maar de myriaden, waarvan hier sprake is, verdeelen
zich. over millioenen jaren, en niets bewijst, dat het aantal
dieren, die zich te gelijker tijd op dezelfde plaats bevonden,
zoo veel grooter is geweest dan heden ten dage.
Slechts weinig menschen vormen zich een juist denkbeeld
van het aantal individuen, die nu nog in den oceaan zekere
dier- en plantensoorten vertegenwoordigen, Piazzi Smith verhaalt ons van een verzameling Medusen, (dus dieren) in
den Atlantischen oceaan, in de nabijheid der Canarische
eilanden, waarvan volgens zijn berekening de bovenste laag
bestond uit 225 millioen individuen. Elk dezer Medusen
echter verborg in haar maag meer dan honderd duizend
microskopisch kleine kiezel-diatorneëen (planten) waarmede
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zij zich voedde. Bij die banken van N ewfoundland en de
Lofodden worden jaarlijks meer dan 225 millioen lcabeljauwen gevangen; wanneer men als gemiddelde grootte van
d,enkabelj,auw één meter aanneemt, dan Z!OU, zooals eens
in scherts werd uitgerekend, de vangst van I jaar voldoeride
zijn om de aarde dOOlT milddel van aan elkarrder geregen
visschen met de maan te verbinden: (eenafstan1d vari meer
dan 300000 K.M.)
I:ndiende "strijd om het bestaan" en daarrn ede de origunstige uiterlijke levensvoorwaarden, niet zoo verwoestenel
ingrepen, dan zouden deze cijfers nog kindersp e] schijnen
bij datgene, wat de vruchtbaarheid der organische natuur zou
kunnen tot stand brengen, wanneer alle individuen, die ter
wereld komen, ook hun volle ontwikkeling bereikten. Darwin
heeft reeds jaren geleden uitgerekend, dat ieder olifantenpaar (de diersoort, die zich het langzaamst vermenigvuldigt)
na Vierloop van 700 jaar, negentien millio en nakomelingen zou bezitten, wanneer alle jongen volwassen werden
en zich voortplantten. Bij alle dieren, die snel groeien
en in groote hoeveelheid zaad voortbrengen, zijn de cijfers
natuurlijk veel grooter. Een buitengewoon vruchtbaar exemplaar van onze ~gewone papaveT zou in het 6e geslacht reeds
64 millioen nieuwe planten hebben voortgebracht. Microskopisch kleine wieren met kalks chalen, die zich eenvoudig
door deeling buitengewoon snel vermenigvuldigen, zouden,
indien niets hun voortplanting zou tegengaan, binnen zeer
korten tijd een kiezelklomp vormen van de g rootte onzer
aarde. En wie kent niet Wielands vermakelijke geschiedenis
der Abderieten, die den kikvorsch heilig verklaarxlen en hem
verzorgden, maar ook spoedig door hert ontzaglijkc aantal
kikvorschen uit hun eigen stad verdreven werden, een
gesch iederris, die voor de geheele rnenschheid lettierlijk bewaarheid zou worden, indien het mogelijk ware, zij het ook
slechts VOOT korten tijd, d en strijd om het bestaan bij die kikversehen geheel O'p te heffen, zoodat alle kikvorscheneier en
tot ontwikkeling konden komen. Voor den blik van den bespiegelenden mensch verrijst dan een aarde, die geheel bedekt
zou zij-n met een dicht opeengepakte laag jonge kikvorschen.
Wij zouden nog meer voorbeelden kunnen aanvoer en,
maar in de werkelijkheid bestaat er J,een strijd om het bestaan" en deze vernietigt en belemmert-de ontwikkeling van
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ontelbaremilliarden wezens, die in wording zijn, en regelt
lIet gezamenlijke aantal in een bepaalde percentverhouding.
En deze strijd om het bestaan dateert niet van vandaag of
gisteren, maar is altijd gestreden, Wanneer Darwins inzicht
juist is, dan zal die zware strijd om het bestaan, waarbij
rnill.ioenen zullen ondergaan en betrekkelijk weinigen zullen
overleven, gestreden worden, zoolang er variëteiten onder
de planten- en diersoorten bestaan. Want volgens Darwin
is juist de strijd om het bestaan met zijn natuurlijke teeltk.eus der blei,de individuen de eigenlijke hefboom der splitsing in soorten, voortdurend nieuw, voortdurend beter aanpassende aan de levensvoorwaarden.
H'oe dit alles zij: in ieder ,gev,alheeft deze groote regulateur van alle overmatige voortbrenging reeds in den tjjd der
iohthyosauriêrs met kracht zij.n werk verricht, en wij kunnen
niet aannemen, dat de Jura-zee zoo dicht bevolkt was met
ichthyosauriërs, evenals een sloot met kikvorschenlarven in
het voorjaar, De dieren zullen zich waarschijnlijk onwillekeurig van geslacht tot geslacht op bepaalde plaatsen verzam'eldhebben, daarheen gelokt door de ééne of andere
omstandigheid, die wij' niet kennen.
Het moet een eigenaardig gezicht zijn geweest, zulk een
troep zwemmende "hage·diss1en."
Zij hadden lange, suavelig gepunte koppen met reusachtige tanden, ten getale van wel tweehonderd, die niet bevestigd waren in ,afzon,derlijkeholten maar in een gemeenschappelijke groeve. Later, in den krijttijd, heeft er in N oordAmerika een bijzondere soort V/all vogels g eleefd, die eveneens
zulke tanden in eengr10eve hadden. Spookachtig, zooals
bij g,een tweede di/er der schepping, staart ons nog uit het
versteende geraamte het oog der ichthyosauriërs aan. Datgene, wat ons als oog ongelooflijk toeschijnt, is n.l. niet
slechts de eigenlijke oogholte, maar een harde ring er om
heen, samengesteld uit bewegelijke beenige platen, die evenals
een soort kunstige bril, de pupil naar willekeur verwijden
of vernauwen kon. De 'hersenen moeten dientengevolge des
te kleiner geweest zijn, en waren, als hersenen van een
kruip-end dier, in elk geval nog veel minder ontwikkeld dan
b.v. die van onze dolfijnen en walvisschen, die geen echte
visschen, maar zoog/dier/en zijn, die die hoogste mate v.an
aanpassing aan het leven in het water bereikt hebben.
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Ongetwijfeld is de ichthyosaurus 'een kruip end dier geweest, in den meest uitgebreiden zin leen hag-edis.
N och de jonge', noch de oude dieren vertoorren sporen
van kieuwen, zooals de visch en de o;nontwikkeld'e salamander en kikversehen die ,als ademhalingswerktuig'en hebben. Daarentegen geven de graatachtige, maar zeer sterke
buikribben blijk van leen diepe ademhaling door die Iorrgen,
bij een sterk ontwikkelde geschiktheid, groote hoev:elelh,ed'en
lucht voor het duiken in de borstkas te bergen. Van welken
kant men zijn aanpassing' aan het water beschouwt,
steeds geeft de ichthyosaurus blijk te zijn een waar worrde.r
Val} een Jcunstigen en een doelmatigen bouw. T erecht h.eeft
men gezegd, dat geen ingenieur van onzen denlcemderi en zoekenden tijd dezen bewegingsteestel beter zou kunrien samenstellen, en eigenlijk is alles, wat wij-heden ten -da ge in deze
r ichting voortbrengen, slechts leen zwakke poging, vergeleken
miet datgene, wat de "aanpassing" in overoude tijden voor
zulkiemonsters van de jura-zee heeft gewrocht, cleze
raadselachtige "aan'piassing," waarin de geloovig'e rle onrrriddelijke inwerking van leen bepaalde scheppencle macht, de
Darwinist echter slechts het logische gevolg ziet van zeker-e
oorzaken, voortspruitende uit natuurwetten, clie van h;et
begin af herkend en vereerd zijn, opvattingen, afh.ank elijk
van de levensbeschouwing van den natuuronder'zoeker.
Als zwemwerktuigen dienden de onderste extrem.iteiten. D·e
lezerm,oet zich eeng'ewion!enha,g!edisslenpoot voo.rste.lleri.
Deze igelijkt veel op een menschenbeen en is samengesteld
uit een bovenbeen, 'een onderbeen en een voet, everia.ls die'
onze bestaande uit leien voetwortel, middenvoet en 5 tle!enen.
Bij dien ichthyosaurus is dat alles anders. De poot is grootendeels vervangen door een g!ew!o:ne vin, clie g'edr'ag eri
wordt door hetkorte, dikke bot van het boverrbeen (of den
bovenarm.) Van daar af naar beneden is al hetand:ere,
zooals bovenbeen, voetwortel en teeruem, in mee'r of rn'inclerafzonderlijke beenige plaatjes oVlergegaJan.' die in het weeke
vleesch liggen. Somtijds treft men tot honderd van zulke
plaatjes aan, en indien men ze nauwkeurig aftlelt 'en ze tot
teetien wil rangschikken, dan vindt men er gieen 5, rruaar 6,
8 tot zelfs 9, hetgeen natuurlijk dien voet voneind ig vee-l
breeder rnaakte en geschikter om bij' het zwemmen veel.
water te verplaatsen.
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Een pantser heeft de ichthyosaurus niet gehad.
In dit opzicht werd hij overtroffen door de andere "draken" van zijn tijd, Het schijnt, dat zij slechts bedekt waren
miet een dunne laag schubben, zoodat zij er slechts een
weinig rimpelig uitzagen. Daarentegen ffilaaktehet een
e.ig-enaardigen indruk, dat zij, behalve de grootje vinnen aan
de pooten, ook nog afzonderlijke bandspieren bezaten, Het
heeft den natuuronderzoekers Vieel hoofdbrekens gekost, uit te
rnakeri, hoe die dieren, waarvan men sl:echtsh'et versteende
g craarnte onder de oio'geln kreeg, er tij,d1enshun leven hebben
urtg-ezien. Men denke er slechts aan" hoezeer het omhulsel
bijdraagt tot het vormen van een zuivere voorstelling van
een clier, err Iioe moeilijk het derhalve is, zich daarvan een
b'e:el,d te vormen bij de versteeningen, waarbij alleen de
hard,e . deelen bewaard zijn gebleven. Welk een geheel
arideren aanblik levert .ons een geplukte kip op dan een
levende; het is alsof dan juist het typischte van het dier is
weggenomen. Indien nu nog 'het vel, -het vleesch, alle uitwendige aanhangsels zooals dokam en die kinlappen ontbreken,
wi'e zou dan zoo vindingrijk zijn, een "kip" te herkennen
uit het geraamte alleen? Zeker is 'het, dat men met de
meeste scherpzinnigheid uit deze onvolledige gle:gev:ens zich
·e,en beeld van den ichthyosaurus gevonnd heeft.
Die oude Richard Owen in Engeland, 'een uitstekend oprnerker 'en leen anatoom v,an den eersten rang, kwam het
eerst op het denkbeeld, dat het dier een groote staartvin
rnoet hebben .gehad, zooals onze walviseh, o'p grond v·an
h,et feit, dat elk geraamte, dat werd opgegraven, inde nabijheld van den staart aan de wervelkolom was gebrokten.
Owen stelde zich voor, dat het lijk, opgezet dO,OT die rottirigsgassen, eerst leen poosje in volle ziee bleef drijven, voordat het ten slotte terecht kwam in het slijk van dien bodem.
Iridien er nu een zware staartvin aanwezig was, die' door;
een been slechts onvoldoende werd gesteund, dan was zij
waarschijnlijk eerst slapgiewioTidern, en nog bij het zwemmen
of zeker bij het zinken omgebogen, totdat het einde dier
w.ervelko lorn brak. Uit den vor-m dier wervels, waaraan de
groote pezen va:n zulk een vin waren bevestigd, en uit haar
verlenging naar boven inplaats van in de breedte, maakte
Owen bovendien op, dat de staartvin loodrecht op het
B
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lichaam moet hebben gestaan, zooals bij de echte visschen,
en niet horizontaal zooals bij den walvisch.
Meer dan een halve eeuw is er verloopen, voordat de
scherpzinnige gissingen van Owen bevestigd en verbeterd
werden door onweerlegb.are feiten. Onder , de. Zwabische
ichthyosauriërs werd er n.l. onverwacht één ge ion en, waarbij
niet alleen het geraamte, maar ooi de vleeschdeelen in de
versteende aarde waren afgedrukt. En werkelijk, men ontwaarde een reusachtige, loodrechte staartvin met twee
uiteinden evenals bij' een visschenstaart. Het achtereinde
der wervelkolom ging echter in tegenstelling met dat van
alle andere zwemmende, gewervelde dieren, niet over in het
bovenste gedeelte van den staart maar in het onderste, zoo dat
de wervelkolom dus werkelijk reeds .gedurende het leven
van den ichthyosaurus naar beneden omgebogen was. Ditzelfde prachtexemplaar vertoonde behalve de staartvin ook
nog een hooge driehoekige rugvin, waarvan zelfs Owen
het bestaan niet kon vermoeden. Van deze rugvin af tot aan
den. staart liep 'een kam, die golvende insnijdingen had
evenals bij' enkele salamandersoorten het geval is. Deze
eigenaardigheid bewijst, dat ler volstrekt geen uiterlijke overeenkomst is tusschen onze hagedissen en den ichthyosaurus,
en wanneer men het dier nauwkeurig beschouwt, .dan doet
men het best, alle vergelijkingen achterwege t e laten, en
komt men tot de gevolgtrekking, dat dit wonder der zee strikt
genomen m et geenenkel zeedier van vroeger of tegenwoordig
eenige overeenkomst vertoonde. De ichthyosaurus was in
vorm, in wezen, in één woord in ieder opzicht , een zonderling.
Onze nieuwe systematici hebben daarmede rekening gehouden en een afzonderlijke orde van kruipende dieren,
zooals die der hagedissen, krokodillen, schildpadden enz.
voor hem ingesteld. De Darwinist is daarmede echter niet
tevreden, hij is ier juist op uit, naar een .aanknopingspunt
te zoeken, waar de ichthyosaurus zich vasthecht aan den
grooten hoofdstam dier kruipende dieren. Alles schijnt er
overigens voor te spreken, dat de oudste stamvormen dier
kruipende dieren, indien zij zich ten minste alle uit één
hoofdstam ontwikkeld hebben, wat hun uiterlijken bouw
betreft, een zekere overeenkomst gehad hebben met onze
thans levende hagedissen, yen land- of zoetwaterdieren waren
met pooien met vijf teenen, niet in vinnen opgelost. Zoo-
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danige wezens komen in de oudste lagen voor, die veel
ouder waren dan die der Jura-gesteenten, die den Zwabischen
ichthyosaurus omsluiten; toen me ent, dat zij meer nabij kom en aan het oorspronkelijke type der kruipende dieren. Later
moet dan echter de ichthyosaurus zich door de vreemdsoortigste aanpassingen, en door een geheele rij van ingewikkelde overgangsstadiën hebben losgemaakt van die voorouders, en daarbij die geheel op zich zelf staande vischgedaante
gekregen hebben. Die overgangsschakels zijn ons onbekend.
Het nieuwe monster treedt te voorschijn als uit den hemel
gevallen, hoogstens kan men zeggen, dat de oudste soorten
der triasperiode iets meer aanrakingspunten hebben met dat
oorspronkelijke type der hagedisachtigen en zelfs dit is nog
zeer twijfelachtig.
H ier komt weder een groote gaping in de kennis der
ontwikkelingsgeschiedenis voor den dag. Jaarlijks worden op
dezelfde plaats, in het kleine Zwabenland, twee honderd
geraamten van ichthyosauriërs gevonden, en op de geheele,
uitgestrekte aarde vindt men geen enkel beentje van een
dier overgangsvormen, die ons zouden kunnen loeren, waar
dat oude diereigenlijk ontsproten is uit den stamboom der
levende wezens.
Op dergelijke feiten beriepen zich de voorstanders der
oude, thans bijna geheel verouderde leer, die voor ieder
schepsel leen afzonderlijke scheppingsdaad uit het niets
aannam en de verschillende tijdperken van de geschiedenis
der aarde scherp begrensde door even zoo vele ontzettende
catastrophes, waarin de toen levende dierenwereld in haar
geheel werd bedolven, om voor geheel nieuwe vormen plaats
te maken. Doch men heeft in die leer telkens nieuwe bressen
geschoten. Overal ontbreken de kenteekenen dier vooronderstelde catastrophes; het is gebleken, dat de scherpe grenzen
in de dierenwereld niets anders dan fantasieën zijn. Bepaalde
diervormen zijn van de oudste tijden, dat het leven op
aarde voorkwam, tot heden in stand gebleven, als waren zij
tegenelke catastrophe verzekerd. Daarenboven heeft men
ontwijfelbare overgangsvormen van de ééne soort tot een
andere gevonden, zooals de overgangsvorm de Archaeopteryx
van Solenhofen, waarvan een versteening in het Berlijnsche
museum gevonden wordt, en die de hagedis in onmiddellijk
verband bracht met den vogel. Ernstige studie heeft ons
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ook volkomen duidelijk gemaakt, waarom er zooveel schak.els
in de keten ontbreken, waarom er zooveel verloreri zijng'egaan, waarom er in onze musea voortdurend zooveel moete·n
blijven ontbreken. Maar daarom behoudt de gesohiedenis dier
aarde nog altijd haar raadselen. Het Darwinisme he,eft ons
bij de oplossing van het vraagstuk van den ichthyos:aurus
in veertig jaren geen stap verder gebracht.
De wetenschap gaat niet altijd even snel vooruit.
De Ieek stelt zich voor, dat alles door bespiegeling kan
worden opgelost. En inderdaad blijft het altijd waar, dat e'en
goede bespiegeling clikwijls de wetensc.ha:p meer vooruit
brengt da:n duizenden kleine detailbewerkinge n van voorhanden materiaal, waaraan de verbindende g edachte ontbreekt. Maar de bespiegeling gaat voorbij, de aarde blijft
bestaan, De overblijfselen van den ichthyosaurus hebbe·n
wij heden ten dage kunnen volgen van Zwabenlarid tot NieuwZeeland, en toch heeft men geen overgangsvormen ontdekt,
die ons den voorspnrog van den ichthyosaurus zouden kunnen verklaren, en zijn wij nog even wijs als te, voren. Hij
die bekrompen vari opvatting is, maakt daar de leer van
Darwin een verwijt van. Maar hij, die de dingen met een
breederen blik overziet, leert Wieder hieruit, dat het Darwinisme ,geen theorie is) die het werk is van één m enscherigeslacht. Juist de diepzinnige grondslagen dier theorie en
de eisch, de zaken grondig tie beschouwen, maken het moeilijk, in korten tijd veel verder te komen. Daarbij komt, dat
zij met elke groote beweging op wetenschappelijk g-ebied
ditgolemeen heeft, dat zij telleeris irrbijzonderheden wijziging
en uitbreiding behoeft. Het zou echter dwaasheid zijn, die
theorie van Darwin te willen verwerpen juist om datgene,
wat haar grootste macht is: haar geleidelijk ingt-oeieri in de
feiten, haar aangrioeienmet de feiten, wat uit den aard der
zaak slechts uiterst langzaam kan geschieden,
Het heeft meer dan vijftig jaren geduurd, eer men met
zekerheid heeft kunnen uitmaken, hoe de staartvin van den
ichthyosaurus er uitzag. Thans moet nog gevonden worden,
hoe die ontstaan is, en hoe zij zich ontwikkeld heeft uit een
eenvoudigen staart van een hagedis. Het tooneel diezIer ontwikkeling lag bepaald niet in Zwabenland. Misschien lag dit
in landen, die heden nauwelijks betreden zijn, op het zuidelijk halfrond, waar th:ansde oude gesteenten door water
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overstroomd zijn, of in de poolstreken,
wie zal dat besl issen ? Er is niet de minste waarborg', dat wij het ooit
zullen weten, want er zijn cen iaantal gebeurtenissen in de
g:eschied,enis der aarde, die zijn voorbijgegaan, zonder eenig
spioor achter te laten, of d,egesteenten zijn na dien tijd reeds
lang met alle overblijfsleien van dieren tot stof verbrijzeld.
Ge steld echter, dat het toeval gunstig is; wat hindertdan een
rijd perk van vijftig of Jionderd jaar P Men zal dan zoo lang
g,e,duldig moeten wachten, ffi,aar er is geen reden om het
vertrouwen in de juistheid der theorie te verliezen. Indien de
ichthyosaurus eertijds in Zwabenland plotseling ontstaan
ware, zonder voorouders w,aarme,de hij onder eenigszins
g-ewijzigde vormen overeenkomt, waarom komt dari-de bouw
bij alle verschillen zóózeer overeen met dien der kruipende
dier,en ? Waarom verraadt dan zijn in be-enige plaatjes opgeIosre vin een bepaalde rangschikking, die ons doet zeggen :
deze platen moeterr Iiet overblijfsel van ihet onderbeen zijn,
deze was voetwortel, deze was teen? Waarom zijn de wervels
zoogebouw:d als bij' alle oude kruipende dieren, met 'een
dubbele holte, die er aan herinnert, dat de kruipende dieren
vari de visschen afstammen, en die men nog vindt bij de
Hattera van Nieuw-Zeeland, een kruipend dier, welks
naa ste bloedverwanten reeds vóór en te gelijk met den
ichthyosaurus op aarde geleefd hebben, zoodat de natuuroriderzoekers het "een levend fossiel" noemen?
Wij zouden den ichthyosaurus lang zoovgoed niet begrijpen, als wij den walvisch niet hadden.
Het is niet twijfelachtig, dat de walvisch dezelfde rol
bij de zoogdieren heeft vervuld, als de ichthyosaurus bij de
k.ruipende dieren, Ook de zoogdieren zijn uit de kruipende
dieren als dieren met vijf te/enen o'p het vaste land ontstaan.
'Toen later de zoogdieren zich weder moestien aanpassen
aan het leven in den oceaan, ontstond de walvisch met z!j'n
vinnen 'en zijn vreemdsoortig lichaam, die op het vaste land
onmogelijk zoude kunnen bestaan.
El1 die walvisch geleek later nog eens merkwaardig' veel
op dien ichthyosaurus, Hij moest zich immers aan hetzelfde
element aanpassen. Alleen dat die aanpassing plaats had
uit den oorsprenkelijken zoogdiervorm en ni/et uit dien van
een kruipend dier. Hij moet dus bepaalde zoog dierkenrn erken behouden) evenals de ichthyosaurus kruipend-dier bleef.
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De walvisch, die naar zijn uiterlijke gedaante tien onrechte
v i s c h genoemd wordt, brengt nog altijd, niettegenstaande
hij in het water leeft, levende jongen voort, die door de
moeder worden gezoogd. En de walvisch is 'een warmbloedig dier, zooals alle andere zoogdieren. De ichthyosaurus
daarentegen is zeker nooit warrnbloedig geweest.
Men heeft in latere jaren wel eens het vermoed.en ge uit,
dat een aantal merkwaardige uitgestorven kruip end e dieren
der Jura- en krijtperiede reeds warmbloedig g-eweest zijn
als de zoog dieren en vogels. Haeckel en anderen bebben dit
met groote stelligheid beweerd van de zoogenaarnde Dinosauriërs, meestendeels reusachtige kruipende dier-en, die
rechtop op de achterpooten sprongen, zooals onze ka.ngo.eroes, Zij grondden hunne bewering o·p het feit, cl,at in het
skelet nog duidelijk zichtbare holle ruimten gevonden word.en
in ide wervels, pijpbeenderen en schedelbeenderen. Enkele
dier dinosauriërs zien er uit) alsof hun geheele skelet opgebouwd is uit duripapier. Het schijnt, dat zich uitstulpingen
der long vertakk·en tot in die holten, die verwarrnde en verdunde lucht binnenvoerden, en daardoor, zooals dit tegenwoordig rrcg met de vogels .hetgeval is, het soortelijk gewicht
der beenderen en van het g'e'heele Iichaarn verminderen.
Dit proces wordt echter alleen voor mogelijk gehou-den,
wanneer de gieheele bloedsomloop reeds bij de dinosauriërs
dien bepaalden vorm heeft aangenomen, dien wij bij vogel s
en zoogdier-en waarnemen, en die het lichaam van brnrren
uit gedurende het g eheele leven een bepaalde hooge en
standvastige temperatuur geeft in tegenstelling met de lagere
kruipende dieren, arrrphibieên en visschen, wier lichaarnswarmte afwisselt met de temperatuur dier omg·eving. Diezelfde warmbloedigheid der dinosauriërs wordt door Hae·ckel
eveneens zonder voorbehoud toegekend aan de ptcrod.actyli
van den ouden tijd, die ong etwijfeld Tiolle, lucht bevatterid e
beenderen bezaten, en een groot voordeel nloestenhebben
als vliegende dieren door een daarmede samenhangende
vermindering in soortelijk gewicht.
Do,chzelfs de vermetelste fantasie kan iets dergelijks niet
beweren van den ichthyosaurus. Wel adernd e hij door
longen, maar zijn bloedsomloop is zieker die van een koudbloedig kruipend dier geweest.
Iets ingewikkelder schijnt op het eerste gezicht het vraag-
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stuk omtrent de ,,levende jongen" te zijn. De leek heeft gewoonlijk ; onder het bedroevend weinige wat op school van
natuurlijke geschiedenis onderwezen wordt, geleerd, dat alleen
de zoogdieren levende jongen ter wereld brengen, terwijl
vogels, kruipende dieren, amphibieën en visschen ,eieren
leggen, waaruit de jongen later te voorschijn komen. In
dien vorm is iechter die beschouwing volkomen verouderd.
Sedert het jaar 1884 weten wij, dat twee zoogdieren van
Australië bepaald eieren leggen, waaruit het jong te voorschijn komt, juist zooals een jong kuiken of een jonge
hagedis uit een kippen- of hagedisei te voorschijn komt.
En reeds vroeger had men waargenomen, dat , omgekeerd
een groot aantal koudbloedige dieren levende jongen
ter wereld brengen, zooals een der mooiste Duitsche
hagedissen, van onderen saffr.aaangeel gekleurd, verscheidene
haaien en anderen. De werkelijkheid is, zooals uit een nauwkeuriger onderzoek blijkt, niet zoo beleefd rekening te houden met de eischen van scherpe begrenzing der system atiek,
al schijnen de stelsels wel zoo vast te staan, dat men ze
op de scholen laat uit het hoofd leeren. Indien men nu het
onderw erp goed onder de oogen ziet, dan blijkt het niet, zoo
vreemd te zijn. De Australische vogelbekdieren zijn, zooals
ook uit al hun kenmerken blijkt, de oudste en laagste
van alle nog levende zoogdieren, zij staan juist op de grens
tusschen de zoogdieren en hun voorouders van het geslacht
der kruipende dieren. Behalve nog een aantal andere eigenschappen hebben zij nu ook deze nog van de kruipende
dieren overgehou den, dat zij hun jongen in de schaal van
een ei ter wereld brengen. Men moet hierbij echter wel in
het oog houden, dat het leie rleggen der vogelbekdieren niet
een , erfenis is van de vogels, zooals men wel eens zou
kunnen denken. De vogels behooren niet tot de voorouders
der zoogdieren, zij' hebben zich , evenwijdig aan de zoogdieren
uit +de kruipende dieren van vroeger ontwikkeld.
En wat nu het levend baren van enkele koudbloedige dieren
betreft, men moet dit zóó opvatten, dat de eierschaal reeds
vóór of bij de geboorte in het moederdier breekt; het is nog
altijd iets geheel anders dan bij de zoogdieren: bij geen
enkel kruipend dier, amphibie of visch zoogt b.v. de moeder
de jongen. In dien zin blijven walvisch en ichthyosaurus
nog zeer ver van elkander gescheiden, al voegt men hier;
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aan toe, dat juist de ichthyosaurus behoord heeft tot dien kleinen kring van schijnbaar levend barende koudbloedige dieren.
Verwonderlijk schijnt het, dat zoo iets nog bij den ichthyosaurus kan worden aangetoond. Maar men heeft herhaaldelijk
tusschen de ribben van geraamten dier dieren miniatuuruitgaven van het groote dier ontdekt. Dit kan slechts op
twee wijzen worden verklaard. Men kan aannemen, dat men
hier reeds te doen had met een eeuwenoud grondtype van
den onnatuurlijken vader, die zijn eigen kinderen verslond;
of men had hier te doen met jongen, die juist op het punt
waren ter wereld te komen, op het 000genblik, dat de moeder bezweek. De teerste verklaring is onnatuurlijk) want de
kleine ichthyosauren zien er volstrekt niet uit, als waren zij
verslonden, zij zijn niet gebeten, zooals dit anders noodzakelijk het geval moest zijn, waar die groote slokoppen zulk
een krachtig gebit bezitten, maar zij zijn daarentegen juist
bijzonder goed bewaard gebleven, steeds op dezelfde wijze
met den kop naar achteren, en als er meerdere te zamen
zijn -- men heeft .er wel eens acht bij .elkander gevonden
altijd keurig gerangschikt. Het is dus niet twijfelachtig, dat
men hier met nog ongeboren diertjes te doen heeft. Zouden zij ter wereld gekomen zijn, dan zouden zij „levend"
d. i. zonder vaste schaal te voorschijn zijn getreden.
Hoezeer ook van elkander gescheiden, toch hebben de
ichthyosaurus en de walvisch nog een nauw aanrakingspunt.
De walvisch is, wat zijn afstamming betreft, een even
raadselachtig dier als de ichthyosaurus, voor zoover dit blijkt
uit bewaard gebleven overblijfselen van overgangsvormen.
Vroeger meende men, dat, die overgangsvormen nog levend
gevonden worden. Men voegde alle zoogdieren, die zich
hadden aangepast aan het leven in den oceaan, in ééne
groote groep bijeen als zeezoogdieren. Zoo kwamen .de walvisschen in ééne afdeeling bijeen met de zeehonden en met
een derden, geheel af zonderlijken diervorm, de zeekoeien.
Daar nu de zeehond en zeekoe nog veel meer herinneren aan
landdieren, yen de zeehond vooral aan bepaalde roofdieren,
zooals de zeeotters en dergelijke, zoo scheen de overgang
duidelijk. - Doch ook dit was weer een aangename droom
der systematiek. Thans zijn de zeezoogdieren ver uit elkander gerukt. De zeehonden zijn gebleken werkelijk afstammelingen te zijn van de roofdieren, en niet te maken te hebben
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met de walvisscheri. De zeekoeien zijn nauw verbonden
met de hoefdieren, men kan hun ontstaan hieruit verklaren,
dat hier echte hoefdieren op de wijze van het levende' nijlpaard te water gegaan zijn en langzamerhand zich zeer
sterk hebben aangepast aan de daartoe noodzakelijke levensvoorwaarlden. Er blijven dus nog alleen de dolfijnen en
eig,enlijke walvisschen over, waarvan tot den huidigen dag
riog' niemand weet, uit welke groep der zoogdieren zij zijn
voo rtgckomen. Haeckel, die jaren geledien in een groot werk
(systematisch,e phylogenie ) het geheele stelsel der levende
w'ez,e,ilS heeft trachten bloot te leggen en gedeeltelijk op
nieuwe grondslagen te vestigen, meent, dat die' derde gro,ep
zelf nog weder gesplitst moet worden en uit twee verschilleride takkien ontspringt. Waar die takkien echter zouden
liggen, kan hij evenmin uitmaken. De walvisschen waren
plotseling opgetreden, evenals de ichthyosaurus, met dit versch il, dat de walvisschen juist toen optraden, toen de icht.hyosauriêrs verdwenen. Onwillekeurig moet men bij dit
punt leen oogenblik stilhouden.
H'oewel de ichthyosauriërs in Duitschland nooit meer in
zoo groote hoeveelheid versteend zijn a ls in ,de oudste,
zwarte jura van Zwaben en Frankenland, zoo hebben Z}j
toch ongetwijfeld gedurende de geheele Juraperiode' de zeeën
b,evolkt. Op de j uraperiode volgde ,dekrijtp:eriode. Ook
uit die periode vindt men nog overblijfselen van den ichthyo,saurus op de mieest verschillende plaatsen der aarde,
wa.ar toen ten tijde de oceaan stroomde. Bij het aanbreken
der teritaire iper iode houden de sp,oiren volkomen op. Men
h'e,eft ontzaglijke hoeveelheden beenderen Vian dieren uit de
tertiaire periode gevonden, maar de ichthyosaurus ontbreekt
daaron,der, waaruit blijkt) dat zijn uur toen reeds geslag;en
ha.d, Daartegenover komen reeds in het 'eeTstie g'ed1eelt!e der
tertiaire periode groote zoogdieren voor, behoorende tot de
wa.Ivisscheri.
Wat kan de oorzaak zijn dat de ichthyosaurus, dat ongoêvenaarde wonder van aanpassingsvermogen, zoo absoluut
vari het tooneel is verdwenen?
De vraag, waar/om schijnbaar onder die ongunstige omstandigheden levende, sterk verspreide' en geduren,de langen
tijd heerschende diervormen plotselirrg weder spoorloos
konden verdwijnen, is voor den bespiegelenden natuurvor-
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scher even belangrijk als het raadsel, hoe die wonderlijke
diervormen ontstaan zijn. Ongelukkig is het antwoord op de
vraag nog veel moeilijker te vinden dan de oplossing van het
laatste raadsel. De gemakkelijkste oplossing zou deze natuurlijk zijn, als men eenvoudig zeide: de tijden waren vol, in
den groeten wereldoceaan moest plaats gemaakt worden voor
nieuwe scheppingen, want de periode der zoogdieren brak
aan; toen werden de ichthyosauriërs plotseling overal lam
en afgeleefd; en zooals anders met ieder individu plaats
vindt, zoo brak nu voor de geheele soort de oude dag aan,
en in korten tijd was het geheele, eens zoo vroolijke geslacht van ouderdom bezweken en van de aarde verdwenen.
Dat zou nu alles goed n mooi zijn, wanneer tot den
dag van heden ooit of ergens een natuuronderzoeker iets
had kunnen bespeuren van dat verouderen van geheele
soorten tot vervulling van het doel der schepping.
Hoe jong ons onderzoek naar die diepe geheimen van
het leven en de wisseling van het leven op aarde ook moge
zijn, toch hebben wij reeds kunnen zien, hoe soorten u i ts ter v e n. Maar dan kon men in a 11 e waargenomen
gevallen, zeer bepaalde, tastbare oorzaken aanwijzen, en
behoefde men zich niet te behelpen met die onbestemde
verklaring „oude dag."
Wij weten, hoe de vogel Drente op Mauritius tot op het
laatste exemplaar is uitgestorven. Nooit meer zal het dier,
dat vroegere Hollandsche kermisreizigers in menagerieën
als wonderdier vertoonden, meer in één onzer wetenschappelijk ingerichte diergaarden gevonden worden. De Dronte
leefde op een eenzaam eiland in den Groeten Oceaan. Hij
had daar volstrekt geen vijanden, er was geen landdier van
grootere afmetingen, dat hem kon bedreigen. Duizenden en
duizenden jaren moet dat zoo geweest zijn. Het gevolg
hiervan was, dat volgens de wetten der natuurlijke ontwikkeling de Drente's zich aanpasten aan dat zorgelooze leven;
zij werden buitengewoon lui en vet, hunne vleugels verloren
ontzettend in kracht, en werden eindelijk geheel ongeschikt,
den zwaren vogel op te tillen. Dit kan men nu geen
a f g e 1 e e f d z ij n noemen, het was ,,, H ann i bal in Ca,p ua, "
het resultaat van een leven in weelde en genot, dat op
zich zelf geen gevaar opleverde, zoolang de heerlijke dagen
voortduurden, en dat tot in eeuwigheid zoo had kunnen
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blijven. Maar toen verscheen de mensch op het eiland Mauritius, de mensch in de gedaante van Hollandsche matrozen,
die een ontzaglijken honger meebrachten in tijden, toen
men nog niet met snelvarende stoombooten voer en bussen
ingemaakte levensmiddelen medevoerde. Mensch en Dronte
traden plotseling met :elkander in het krijt. De mensch wilde
leven. Maar de Dronte evenzeer. Het gevolg was, dat
binnen eeneeuw (1568 1693) de Dronte's door den
mensch alle verslonden werden, zoodat na verloop dier eeuw
de laatste Dronte den weg van al het vleesch was opgegaan, en de soort „Dronte", een der merkwaardigste vogelsoorten. die er bestaan hebben: duiven, ongeschikt om te
vliegen, van de grootte van kalkoenen, opgehouden had te
bestaan. De soort was uitgestorven, maar niet van ouderdom .
Is dit misschien ook het lot geweest van den ichthyosaurus?
Hoe vroeg men ook het tijdperk stellen wil, waartoe de
oorsprong van den mensch kan worden teruggebracht, en
al kan men op de meest krachtige gronden verdedigen, dat
hij reeds in de tertiaire periode is ontstaan, zooveel is zeker,
dat hij in de eerste der drie perioden van het tertiaire
tijdperk, de Eocene periode, waarin de ichthyosaurus reeds
verdwijnt of reeds verdwenen is, nog niet in een zoodanigen vorm is kunnen optreden, dat hij gevaarlijk kon zijn
voor den grooten zeeschuimer den ichthyosaurus. Zelfs nu
hebben wij met vereende krachten en onder den invloed
van krachtige industrieele belangen nog niet den walvisch
kunnen uitroeien, en dat nog wel zoovele eeuwen na de
uitvinding van het schip, en nadat de angst voor den vrijen
oceaan geheel verdwenen is.
„Is de ichthyosaurus dan" zoo vraagt men zich af „het
offer van den strijd om het bestaan met een ander dier van
den oceaan op 'een oogenblik, toen hij ten gevolge van een
honderd duizendtallen van jaren voortdurende, onbeperkte
heerschappij ter zee vadsig e n weerloos was geworden?"
Er zijn enkele merkwaardige feiten, die wel eensdeels
nog in een nevel gehuld zijn, maar die misschien wel de
oplossing van het raadsel in zich opgesloten houden.
Een dertigtal jaren geleden beschreef de Amerikaansche
geoloog Marsh een echten ichthyosaurus uit Juralagen van
Noord-Amerika, die, vreemd genoeg, volkomen tandeloos
was. De kaken hadden noch tanden, noch zelfs een groeve,
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waarin die zouden kunnen zitten. De ver voortgezette oplossing der onderarnsbeenderen. in vindeelen bewees, dat
men hier te doen had met een late, zeer sterk ontwikkelde
soort. Sporen van verwante vormen zijn ook in Engeland
uit de laatste Juraformatie en de krijtperiode bekend geworden. De Amerikaansche soort kreeg den naam van B a ptanodo n.
Wat was hier geschied?
De ichthyosaurus, die zoo weerbare roover, die met gemak gepantserde visscheen en harde inktvisschen fijnmaalde,
had later in verschillende streken, zooals duidelijk blijkt, zijn
gebit verloren, en was dooraanpassing in een toestand
gekomen, waarin hij tegenover ieder bijtend zeemonster zoo
goed als weerloos was. Onwillekeurig denkt men weer aan
den walvisch en zijn verwanten. De dolfijn heeft nog stevige tanden. De reusachtige Groenlandsche walvisch echter,
het type der walvisschen, heeft alleen nog maar die baar den, die ons de baleinen leveren. Voor hem zijn die baarden
bijzonder practisch. Hij slokt daarmede myriaden kleine
weekdieren op, waarmede hij zich voedt, zou dan die reus
deroceanen nog tanden noodig hebben?
In ieder geval toont de walvisch duidelijk aan, dat de
aanpassing ten gevolge kan hebben, dat de tanden kunnen
verloren gaan. Ook de vogels hebben de tanden verloren;
in de krijtperiode waren de kaken nog van tanden voorzien;
toen ontwikkelde zich de tandelooze snavel: het vrije leven
in de lucht zonder strijd maakte de tanden, die afgezien
van hunne rol als verdedigingsmiddel, steeds veel last veroorzaakten door uitvallen, breken, ziekten enz., over to 11 i g. Het zou zeer goed denkbaar zijn, dat op het einde
der Juraperiode ook de ichthyosauriërs door aanpassing in dit
opzicht veranderden, in de onderstelling dat zij geene hen
bedreigende vijanden hadden, die een goed gebit noodzakelijk
maakten. Dan echter dringt zich het vermoeden met groote
kracht aan ons op, dat de ichthyosaurus door het prijsgeven
van dat verdedigingsmiddel zijn eigen doodvonnis heeft uitgesproken, zooals dit ook met den vogel Dronte het geval
is geweest. Want bij de verdere ontwikkeling der dierenwereld kwamen ook de vijanden, de tijden veranderen; wat
vroeger niet bestaan had, ontwikkelde zich, en nu werd het
een strijd op leven en dood, die natuurlijk beslist werd ten
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nadeele van hem, die zich gedurende een ontzaglijken grooten
rusttijd lichtzinnig ontbloot had van zijn verdedigingsmiddelen.
Hoe onvolkomen ook onze kennis is, berustende op enkele
overblijfselen van beenderen; dit is zeker, dat kort vóór het
aanbreken of in de eerste tijden der tertiaire periode in den
oceaan de beslissing viel. Geen t e plotselinge catastrophe, die
ontelbare hoeveelheden dieren in damp en kolenrook deed
stikken. Doch een beslissing, die het gevolg was van de
natuurlijke ontwikkeling der dingen. Nieuwe jagers kwamen
in den oceaan, die vóór dien tijd niet in dien vorm en met
die ontzettende macht aanwezig geweest was.
In de eerste plaats het geslacht der haaien, dat in dien
tijd een plotselinge vlucht nam.
Voor onze fantasie is nog heden ten dage de haai het
ontzettendste monster van den oceaan, en dat wel terecht.
Indie n men zich haaien kan voorstellen, grooter en gevaarlijker dan de thans nog bestaande, dan beteekent dit, dat men
zich de oceanen bevolkt denkt met wezens, die bijna alle
levende schepselen op de ontzettendste wijze bedreigen. In
het begin nu der tertiaire periode hebben zich in de oceanen
haaien ontwikkeld, die alle soorten van onzen tijd in grootte
verre overtreffen. Eindelijk was het ras der grimmige haaien
al zeer oud. Reeds sedert overoude tijden, lang vóór den tijd
der ichthyosauriërs, bewogen zij zich in den ouden oceaan.
Misschien zijn zij wel de stamouders der hoogere gewervelde
dieren geweest, en hebben enkele met haaien overeenkomende dieren de ademhaling door longen aangenomen en
zoo aan de amphibieën, da area aan de kruipendedieren,
de vogels, de zoogdieren het aanzijn geschonken. Hoe dat
in bijzonderheden heeft plaats gehad, ligt nog betrekkelijk in
het duister. Zeker is het echter, dat niet alle haaiensoorten
zich hooger ontwikkelden, maar een groote afdeeling be-.
waarde haar oorspronkelijke eigenaardigheden en zwom lustig door alle aardperioden voort tot aan het tertiaire tijdperk.
En nu, bij' het begin dier periode, was het, alsof in dat
oude, taaie geslacht nog weder een verheffing van levenskracht plaats greep. Terwijl thans die bloeitijd reeds lang
weder voorbij is, vindt men in den reuzenhaai Karcharodon
een reus van 12 meter lengte. De tanden van dien nog
levenden reuzenhaai hebben ieder een lengte van 5o tot 6o
millimeters, juist groot genoeg voor een krachtigen beet,
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als men zich voorstelt, dat een goede twintig van boven
en beneden op elkander grijpen. Toen echter leefden er
Karcharodonhaaien, die tanden van honderd vijftig millimieter
lengte 'en honderd twintig millinieter breedte in den bek
hadden. Wie zou aan zulke vijanden weerstand kunnen
bieden? Zeker niet een ichthyosaurus_, die nog slechts overblijf selen van tanden of misschien zelfs kaken volkomen
zonder tanden had.
Tegelijk echter met het begin der tertiaire periode, misschien zelfs reeds in het laatste gedeelte der krijtperiode,
traden naast de haaien ook de walvischachtige zwemmende
zoogdieren als vijanden van den ichthyosaurus op. Het is
de overweging waard, of niet de walvisschen, die den ichthyosaurus tijdelijk in zoo grooten getale aflossen, hem inderdaad
niet bij het begin van hun bestaan hebben u i t g e r o e i d.
De walvisschen begonnen, hoewel wij omtrent hun stamboom anders niet veel weten, toch zeker niet met tandelooze soorten zooals b. v. de Groenlandsche walvisch. De
eerste vertegenwoordigers dier dieren schijnen zelfs nog toen
zij volkomen ;ontwikkeld waren, het krachtige, bijna op dat
der haaien gelijkende gebit van de dolfijnen bezeten te hebben, die thans nog behooren tot de gevaarlijkste roovers
van den oceaan. Onze zoogenaamde „Zwaardvisch" (niet
te verwarren met leen grooten echten visch, die denzelfden naam draagt) is gemiddeld slechts zes meter lang,
en is toch door zijn taaiheid en zijn gebit, zoo scherp als
een mes, zijn stamgenoot, den twintig meter langen Groenlandschen walvisch de baas, die behalve hem en den me:nsch
geen enkelen anderen ernstigen vijand bezit. Zoodanige
wezens, 'en .dan nog van de grootte van den Groenlandschen walvisch, moeten zoowel den Karcharodonhaai als
den sterksten ichthyosaurus overwonnen hebben. Voegen
wij hieraan nog toe, dat hij' behalve door zijn grootte en
kracht ook nog den voorrang had door zijn zoogdierhersenen, die veel hooger .ontwikkeld waren dan die der visschen en kruipende dieren, en .dus den bezitter het gewichtigste wapen verschafte: overleg b den a a n v a 1.
Dat de zee met deze reuzenhaaien en reuzendolfijnen
toenmaals een 'onbehagelijke verblijfplaats was voor alle
niet volkomen geharnaste roovers, wordt door °nk^ele kleine,
doch leerrijke feiten bewezen.
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Behalve de ichthyosaurus hadden in de trias- en Juraperiode nog een groot aantal reptielen den oceaan opgezocht. Die plesiosaurus met zijn langen hals, dat vreemde
dier, waarvan men wiel eens gezegd heeft, dat het op een
schildpad geleek, die plotseling een langen zwanenhals
gekregen had, zocht daar zijn voedsel. Reeds in de krijtperiode zien wij, hoe die plesiosauriërs zich meer en meer
vestigen in ,de mondingen der rivieren.
Zij igingen ergens voor op de vlucht.
Stel u voor een dunnen zwanenhals in den muil van
een reuzenhaai, en gij begrijpt, hoe die als stroo afbreekt.
Hieruit blijkt dus, dat zij in deeerste plaats reden hadden
te vluchten. Toch heeft het hun niets geholpen: tegelijk met
den ichthyosaurus zijn zij spoorloos van de aarde verdwenen.
Reeds vroeger hebben wij gesproken van de teleosauriërs,
in de groeven der Zwabische Jura; het waren krokodillen,
die 'tijdens hun leven in den open oceaan zwommen. Ook
de krokodillen waren in die open wereldzee niet meer
veilig; zij begaven zich daarom ook naar die mondingen der
rivieren ien kwamen meer en meer in zoetwater voor. Zij
konden echter in stand blijven, zoodat zij ook thans nog
behouden zijn geb leven. De reden is duidelijk. Zij hadden
dit te danken aan het feit, ,dat zij pooten hadden. Zij
hadden zich nooit zóó volkomen aangepast aan het leven
in den oceaan, dat zij hun in teenen gesplitste pooten
met vinnen hadden verwisseld. Met hun pooten konden
zij zich, als het noodig was, op het land redden, zij konden
zoowel over zandbanken als over moerassen kruipen, totdat zij
weder water vonden. Zoo bleven zij bij alle wisselingen en
veranderingen in stand tot in die wondervolle dagen der
mienschheid, toen in Egypte yen Indië, de mensch, tastende
en zoekende naar bovenmenschelijke geheimenissen, den
krokodil, den eeuwenouden makker der ichthyosauriërs en
plesiosauriërs heilig verklaarde.
Al deze voorstellingen wijzen te zamen op , een niet al
te hypothetische oplossing.
De ichthyosaurus was in behagelijke rust ingedommeld
en had op verscheidene plaatsen zijne wapenen laten roesten
en verwaarloosd. Daarop wemelde plotseling de zee van
nieuwe, gevaarlijke vijanden. De fijnere vinnen, die hij' langzamerhand verworven had, maakten het voor hem onmoge-
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lijk, zich wieder aan tie passen aan het land of aan het
zoetwater. Zoo moest dus de catastrophe in het gro.ote
drama aanbreken. De lee u w van de )urazee vier dweseri
spoorloos van 'het levenstooneel evenals later de vette, dorurne
vogel Dronte, tien slotte overweldigd door dez elfde. wettien
dernatuurlijke ontwikkeling; die 'hem eertijds zoozeer hadden in de hoogte geheven.
Hij, die dit allles miet menschelijke oogen zou h·ebblell kunnen aanschouwen, zouduidelijk gevoeld hebben, dat hier de
overgang gelegen was van twee, perioden, Haai 'en walvisoh,
dieren, waarmede wij thans nog zo,o goed ver'trouw'd zijn,
verwierven de Jiegemonie ter zlee. De krokodil kwam in de
rivieren tot diep in 'het hart der w.arme streken op aarde.
Ichthyosaurus en plesiosaurus verdwenen cchter van de
aarde, als ongeschikt voor die moderne levenstoestanden.
In de natuurhistorische musea slapen zij thans hun wilden roes uit, de laatste ichthyosauriërs, 'niet rneer de vermetele zwemmiers in dien oceaan dier oudere wereld, rna.ar
nO,g slechts stille droomers in dien grooten oeea.an van de
menschelijke gedachte. Spooklachtig in steen va.stgeklonk.en
herleeft daar nog eens de oude, wondervolle zee der J uraperiode. In de groote, helder verlichte zalen, in spiegelhefdere kasten, waarboven dikwijls in schelle kleurcri het beeld
van het oorspronkelijke landschap in teekening-en is weergegeven ; en vóór de ramen boomen, a.ls syrnboolder ·e:euwig
zich verjongen:denatuur... ziedaar het laatste station o:p
den onmetelijken pelgrimstocht, Daar staren ons die monsters aan miet hun reusachtigen oogring, met de omgebogen
staartspits, ten in hun geraamte liggen de jong/en, die vo-or
millioenen jaren het levenslicht niet meer konden aanschouwen. En alle dragen zij plaatjes met wetenschappelijke
nam,en, ,die die mensch zie g'egevenheeft. De mcrrsch als
heerscher der aarde -nileit alleen wat het heden betreft,
maar ook van het ver'lederie, heerscher ook o ver die ichthyosauriërs, die hij bij' hun leven wel niet aanschouwd he:eft,
maar die toch heden deel uitmaken van zijn weterrscha.p,
evenals of hij er bij tegenwoordig geweest war e, tooien zij
zich ontwikkelden, heerschten en Wieder tegron·de g ing'en ,
Dit is het heerlijkste lied, de schoonste sage der rornaritische Zwabische Jura; het 1ie d v a n den i c h t h yos a u rus.

Het geheim van de Zuidpool.
Een hoofdstuk uit „waarheid en droomen" der aardrijkskunde.

De onderzoekingstocht van Nansen, wien het niet gelukt
is, de noordpool zelf te bereiken, heeft toch een einde ge
maakt aan een dwaling op aardrijkskundig gebied.
Die dwaling was, dat het noordelijkste punt der aarde
deel uitmaakt van een vastelandsgebied. Hij, die een landkaart ter hand neemt en daarop den weg a,anteekent, door
Nansen afgelegd, komt tot de overtuiging, dat het onbekende
gedeelte, om de pool gelegen, zóó klein is, dat er voor het
oude droombeeld geen plaats meer over is. Wil men nog
spreken van het noordelijke vaste land, dan kan men dit
alleen nog maar toepassen op Groenland. Zoo is dan weder
een luchtkasteel, een bedrieglijk-lokkend schijnbeeld der
aardrijkskunde, verdwenen.
Hij, die de geschiedenis dier aan afwisseling zoo rijke
wetenschap met belangstelling volgt, ziet, dat dergelijke beelden door alle eeuwen heen op den voorgrond treden. Zij
verdwijnen echter onmiddellijk, zoodra de natuuronderzoeker
er met ernstigen en nauwlettenden blik zijne aandacht op
vestigt. Doch zij zijn in hun bontgekleurden schijn zóó
bekoorlijk, dat men niet let op de groote moeite, die het
gekost heeft, die beelden uit te wisschen, en als het ware
droevig gestemd wordt, omdat zij ten gevolge van dien
moeilijken arbeid uitgewischt zijn. In onzen tijd van energiek
en ingespannen aardrijkskundig onderzoek ontbreekt het aan
plaats voor die aardrijkskundige luchtspiegelingen, en één
voor één lossen zij op. Overal een vaste horizon onder de
voeten en geen fata morgana meer, , die de menschelijke
geest met zijn levendige fantasie schiep, toen zijn oog nog
niet reikte tot den waren horizon.
B d l s c h e, Van Bacil tot Aapmensch. IV. 3e druk.
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In den waren ZIn van het woord is thans nog slechts één
enkel gebied der aarde nog in het onbeperkte bezit van de
betoovering, die het gevolg is van de onzekerheid of de
beelden op fata morgana, of op werkelijkheid steunen.
Wij bedoelen het z u i del ij kst epu n ton z e r p I anee t.
De ontdekkingstochten riaar het zuidpoolgebied, die thans
met zoo groote bedrijvigheid worden voorbereid, dienen in
de eerste plaats, om den belangstellenden mensch hieroverin te lichten, of daar iets tie vinden is, wat sedert meer
dan twee duizend jaren de fantasie der denkers in verschillende vormen telkens weder op nieuw heeft bewog en :
een z u i ,d e 1ij k v a s t I a n d.
Of ·dit zuidelijke vaste land, gelegen binnen het poolijs
van het zuidelijk halfrond, maar misschien zelfs g rooter
dan Europa of Australië, wie r keI ij k bestaat, k.ari alleen
door met heldenmoed ondernomen ontdekking-sr-eizen worden uitgemaakt,
Maar als fantasiebeeld heeft dit vaste land inderclaad
gel e e f d in de hoofden van ontelbaar velen, reeds van
den aanvang af van alle wetenschappelijke aardrijkskurrdige
studie. En de geschiedenis van dat fantasiebeeld levert, al
moge ook mettertijd het vraagstuk volkomen opgelost worden, ons een boeienden roman, waarvan de k.unsrig-e verwikkeling op zich zelf reeds groote waarde heeft. De bijzonderheden van dien ,,.aardrijkskundig/en roman.' zijn des te
aantrekkelijker, naarmate zij zich op een gebied bewegen,
waarvan de meesten der beschaafde leeken nauwelijks eenig
denkbeeld hebben, Terwijl iedere schooljongen een aantal
bijzonderheden weet over de ontdekking' van Arner'ika, is de
zeker niet minder boeiende en uit een dramarisch oogpunt
niet minder spannende geschiedenis der ontdekking van h,et
zuideliikhalfr!onid, en vooral die van het vaste land van
Australië, over het algemeen aan de meesten nog zoo goed
als onbekend. En de merkwaardigste gedeelten van dat onderwerp zijn ten nauwste samengeweven met derraan verwikkeJingen zoo rijken roman van het z u i d e I ij k e v a, st e la n d.
De eerste gedachte aan een groot vast land op het zuidelijkste gedeelte der aarde heeft haar ontstaan te dun kem
aan het eenvoudige geschiedkundige feit, dat het weterischappelijk aardrijkskundig onderzoek begon in de landen
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aan de Middellandschc zee. Dit klinkt oppervlakkig paradoxa.a t , en toch is het letterlijk waar. In duidelijken vorm
k warri de g edachte het eerst voor den dag bij Hipparchus,
één der geleerden uit den bloeitijd van het wetenschappelijk
ol1.derzo
bij de Grieken,die in de tweede' eeuw vóór
Chr i stus te Alexandrië leefde.
'Lo en reeds had de aardrijkskunde bij de Griek'en het
e.e rs t e tijdperk van onvolkomen on,derz,o'ekdoorloopen, en
"\\Tielhet tijdperk van Homerus.
D,e Grieken uit den tijd va,n Homerus hadden reeds den
blik gericht op de Middellandsche zee, doch zij zagen die
zee slechts van ééne zijde aan. Deze door land omsloten
zee strekte zich voor U'lyses en zijne tochtgenooten nog
evenzeer uit in de eind/el/oaze ruimte als voor de Romeinen
in Spanje de Atlantische Oceaan; zij verloor zich in den
eindeloczen waterhorizon.
Die opvatting bij Homerus is, dat Tiet beklende land, het
oostelijke deel der lauden ,aan de Middellandsche zee, een
eilarid is, van alle zijden door den ioceaan omspoeld. Had
m,en de menschen van dien tijd plotseling verplaatst naar
het strand der Indische zee, dan zouden zijgemeend hebben,
,dat zij denzelfden alles omringenden horizon aanschouwden
v a.n de andere zijde, en nooit zouden zij op het denkbeeld
gekomen zijn, dat ook a,an de andere zijde nog landen
konden liggen. Vûorh,en was de blik over de zee niets
anders dan de blik over den rand der aarde,
'Ten tijde van Hipparchus was de opvatting echter reeds
ve cl juister geworden. Hij stelde zich de Middellandsche zee
rocd s ongeveer zóó voor als wij haar kennen; een binnenze e; met een nauwen toegang tot aan den AtLantischen oceaan, en verder overh:aar geheele lengte met dicht bij elkander gelegen kusten zoowelaan de noord- als aan de
zuid zijde. Hieruit volgde van zelf reeds een g'eheel andere
vo.arstelling van de gedaante van de oppervlakte der aarde':
rriet een land van alle zijden door den onmetelijken oceaan
orns poeld, maar omgekeerd, de zee als een diepte tusschen
dicht opeengedrongen vastelandsmassa's. Hipparchus breidde
zijn wetenschappelijken horizon tot ver over de Middellan d sche zee uit. De geleerde, die, zich orrtwikkeld had en
zijn wetenschappelijken arbeid verrichtte in de stad, die
de schepping was van Alexander den Groote, zag in zijn
tek
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verbeelding tot aan de Indische zee. En hier past!e hij toe,
wat de Middellandsche zee hem haidg,el'eer,d. Wel verre
van daar den onbegrensden oceaan van Homeru s te plaatsen,
meende hij, dat daar een herhaling gevonden wer-d v:an cle
toestanden aande Middellandsche zee. Nu de Mid,d
zee in het noorden en zuiden door landen wa s afg esloten,
moest ook de nieuwe io'oeaanaangen'e zijde der Roocle zee
in dezelfde omstandigheden verleeeren. Daarb'ij Icwarn, dat
de noordelijke kust tot voorbij Indië voor hem r-eed s o pen
lag. Hij meende dus met grond te mogen bes l uit-en, dat er
ook een zuidkust moest wezen. En Hipparelrus geloofde uit
de weinige feiten, die de wetenschap geopenbaa.rd had, te
kunnen aantoonen, ,d,a,t een vooruitspringend ge-deelte vari
die onbekende zuidkust, die moest behooren tot -eeri nog
niet bekend groot vast land, reeds was aan te' wijz'en in
een landstreek, die tegenover Vóór-Indië reeds voor die z,e:evaarders van dien tijd boven die kim was verrez-en : 'h,et eiland
Ceylon, in de oudheid Taprobane :gen1oem1d, dat rrien zich verbazend veel grooter voorstelde dan het inderda.ad wa.s. Zo,Q
vermoedde men het bestaan van 'een zuidelijk vast I and, wa.a.rvan men de n,oordelij'kepunt reeds meendie voor oogen
te hebben.
Wij glimlachen, indien wij in ionze dagen cle lcaart ter
hand riemen en den warenaard leieren kennen v.an heet e i larrd
Ceylon, als een vooruitgeschoven voorpost van het r'eusa.chtige Aziatische vaste land ,op de grens van een on.afzierrbaren" naar het zuiden uitstroomenden oceaan. En to'ch h'e,eft
de opvatting van Hipparchus gedurende twee cl uizerid iar.en
het menschelijk denken en igelooven aan een z uidohjk vast
land beheerscht. Die opvatting sluit reeds de t.we.e hoofdpunten der aardrijkskundige mythe voor later in zich: I:e die
theoretische gevolgtrekking, berustende op overecnstemrn ing
met hetgeen bekend was, dat er leen zuidelijk vast land
moe s t zijn, en 2e het aangrijpen van de eerstede b-es'tekus't,
die uit het zuiden s eh e Ie n t,e komen, als bewijs voor het
werkelijk bestaan van dat vaste land.
Ongeveer driehonderd jaarna Hipparebus leefde en wer kre
in Alexandrië Ptolemaeus, de groote geleerde, d ie Iator met
de grootste eenzijdigheid hemelhoog verheven, ma.ar ook
scharrdeiijk gesmaald wer'd door de beoefenaars ,d'erklassiiek·e
natuurwetenschappen, als ware hij alleen vera.ntwoor'defijk
Jel1a'n,dsch!e
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voor alle juiste en onjuiste begrippen, op natuurkundig gebied.
De voorstelling van de gedaante der aarde, zooals Hipparchus
zich die gevormd had in die dagen der Macedonische heerschappij, was in dien tijd uitgebreid door de veroveringen
der Romeinsche keizers. Romeinsche schepen ,doorploegden
de Indische zee. Men wist toen, dat Taprobane (Ceylon)
niets anders was dan een eiland in die zee. Men kreeg een
vaag vermoeden, dat de zee zich veel verder naar het zuiden
moest uitstrekken, heel wat verder dan. Hipparchus had gemeend. De oostkust van Afrika was onderzocht van Aden tot
Zanzibar: zij was gericht naar het zuiden. Maar de gedachte
aan het bestaan van een zuidelijk vast land had zich niettegenstaande herhaalden twijfel ingeworteld in de uit Alexandrië overgewaaide overleveringen. Het blootje feit, dat de
kust van Afrika van Zanzibar af zich weder iets oostwaarts
buigt, was voor Ptolemaeus de naaste aanleiding te besluiten,
dat die oostelijke kust van het zwarte, werelddeel voortdurend naar het oosten is gebogen, zich ombuigt om den
geheelen zuidelijken rand der Indische zee ien bij Malakka
het Aziatische werelddeel bereikt.
Zoo 'groeide Afrika zelf aan tot het mythische zuidelijke
vaste land. En om het nu volkomen tot dat vaste land te
stempelen, stelde Ptolem;aeus zich voor, dat het ook in
het westen, in den Atlantischen oceaan, zóóver zich uitstrekte, dat het ook dien oceaan ten zuiden omsloot. In
de fantasie van dien tijd, toen men zich den omtrek der
aarde veel te klein voorstelde, en, niet bekend met het bestaan van Amerika, meende, dat die Atlantische oceaan aan
de westzijde onmiddellijk aansloot aan China, paste die zuidelijke rand van landen volkomen: beide oceanen, de Indische ien de Atlantische oceaan, werden binnenzeeën, evenals , de Middellandsche zee, en het reusachtige Afrikaansche
vaste land was niets anders dan een groot schiereiland van
het zuidelijke vaste land, waarvan alleen het noordelijkste
deel bekend was. Nooit, zoolang de aardrijkskunde als wetenschap is beoefend, heeft de kaart der aarde een zóó
dwaas beeld getoond, en zóó volkomen in strijd meet de
waarheid, als bij dien anders zoo scherpzinnigen geleerde uit
de tweede eeuw na Christus, wien reeds een betrekkelijk
zoo rijk materiaal ten dienste stond; er was groot gevaar,
dat die hypothese van het zuidelijke vaste land voor het
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aardrijkskundig onderzoek hoogst gevaarlijk zoude zijn.
Indien dit in de volgende duizend jaren niet het geval
is geweest, dan moet dit worden toegeschreven aan het
eenvoudige feit, dat die geheele aardrijkskundige wetenschap
bij , de volkeren, die toenmaals de dragers der beschaving
waren, volkomen braak lag. Het geestelijk streven der
menschheiid bewoog zich in die grootje tijdruimte zóó standvastig in andere banen, dat zelfs hetgeen vroeger reeds op
a.ardrijksskundig gebied geleerd was, grootendeels geheel
verloren ging. Met de praktijk gingen ook gelijktijdig de bespiegelingen te niet, en naarmate , de zuidelijke zeeën meer
nauwkeurig bekend werden, verdween van zelf die hypothese
van het zuidelijke vaste land. Zij' herleefde echter onmiddellijk, toen .de Arabieren de oude schriften weder begonnen
te bestudeeren en kennis maakten met de opvattingen van
Ptolemaeus. Die Arabieren waren met den Indischen oceaan
nog beter bekend dan de Romeinen in den keizertijd. Maar
terwij1 zij bij hun ontwikkelingstochten tot dezelfde praktische
resultaten kwamen als Ptolemaeus, wisten zij zich niet te
onttrekken aan de vermetele bespiegelingen der Alexandrijnsche school, zooals die door Ptolemaeus waren overgeleverd,
en vond hun levendige. fantasie daarin een rijkelijk voedsel.
Op de wereldkaart van den Arabischen geleerde Edrisi van
het jaar 1154, (dus juist duizend jaren na Pto.lemiaeus)
vindt men met verbazing een Afrika., dat zelfs niet eerst
voorbij Zanzibar, maar reeds van Aden af rechthoekig om
gebogen is naar het oosten en een zóó potsierlijken boog
beschrijft om de Indische zee, dat het eiland Madagaskar
met Java vergroeid is. Hier is dus de fantasie van Ptolemaeus
nog ver overtroffen. De geheele, toenmaals in bijzonderheden
tamelijk nauwkeurig bekende kust van Afrika ' en Aden tot
op de breedte van Madagaskar, is met haar plaatsen.,
havens ;enz. geteekend als de noordelijke kust van het zuidelijke vaste land, terwijl de aardrijkskundigen meenden, dat
de schepen, die inderdaad recht langs de zuidwaarts gerichte
kust aan den westelijken rand der Indische zee zeilden,
oostwaarts gingen langs den rand eener mythische zuidkust
van de zee. Terwijl b'ij' Ptoletnaeu.s ten minste nog de bespiegeling op de waarneming volgde ien daarop berustte, waren
hier bespiegeling en ervaring op bedenkelijke wijze dooreen
gemengd: het zuidelijke vaste land werd hoe langer zoo
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meer met Afrika te zamen geweven en maakte, dat het
geheele beeld van het werelddeel zóó verward en verwrongen werd, dat het hoog tijd begon te worden, dat een
oplossing gevonden werd. Die Arabieren zelf hebben die
oplossing niet meer gevonden, hun beteekenis als kultuurvolk ging te niet als een schitterende, doch vergankelijke
meteoor, vóórdat die dag was aangebroken.
Langs tweeërlei wegen was het mogelijk, de zoo verwrongen kaart van Edrisi te verbeteren.
De ééne weg was, dat een schip langs de oostelijke kust
van Afrika over Zanzibar naar de Kaap de Goede Hoop
doordrong en daarbij bewees, dat die kust over het algemeen zich in zuidelijke richting uitstrekte, en dat Afrika
bij' die kaap een einde nam, en niet uitliep in een gehelm z innig vast land.
De andere weg was, dat men de zuidelijke spits van
Afrika van het westen uit bereikte.
De groote verwikkelingen, die oorzaak waren, dat in
dien tijd het oosten meer en mieer werd afgesloten, en die
de westelijke volkeren aanmoedigden, .een nieuwen, open
weg, den weg over zee te zoeken naar de Specerijeilanden,
hadden het gevolg, dat men den tweeden weg insloeg,
hoewel die veel moeilijker was.
Omstreeks twee donder vijftig jaar na Edrisi begonnen
de Portugeezen de westkust van Afrika te peilen. Dat he t
mogelijk was, Afrika om te zeilen, in dien zin, dat men
werkelijk van Portugal uit langs de zuidkust van Afrika in
den Indisci en oceaan kon komen, kwam slechts als een
uiterst flauw droombeeld op. Indien Afrika inderdaad met
een zuidelijk vast land samenhing, dan was het trouwens
volkomen uitgesloten, dat daartoe mogelijkheid bestond.
Het is dan ook zeker, dat de Portugeezen in den tijd van
H endrik den Zeevaarder (1394-1460) geen ander doel
voor oogere hadden, dan geen geheimzinnige monding te ener
rivier te ontdekken, die zelf weder haar oorsprong te
danken had aan een aardrijkskundig sprookje. De sage
ging, dat de Nijl uit Nubië , een reusachtigen arm zond
dwars door Afrika tot aan de westkust. Die arm werd ,,de
Goudrivier" genoemd. Had Men eenmaal de monding dier
Goudrivier bereikt, zoo mocht men hopen, langs dien tak
landwaarts te kunnen zeilen en door te dringen tot het
.
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Christelijke Abessynië, van waar het mogelijk scheen, den
Indischen Oceaan en de Specerijeilanden te bereiken.
Men ziet dus, dat de Portugeezen meenden, op die
wijze een bruikbaren weg te vinden, zelfs al was het
niet mogelijk de zuidelijke punt van Afrika om te zeilen, of
met andere woorden: zelfs als het zuidelijke vaste land van
Ptolemaeus en Edrisi werkelijk bestond. Indien wij nu hun
vermetel plan van het rijk der fabelen overbrengen naar de
werkelijkheid, dan was het door hen gestelde vraagstuk,
om den Congo op te varen en van zijn monding af door te
varen tot Zanzibar, iets wat toen een onmogelijke onderneming was. Het geluk was den Portugeezen echter in
andere opzichten gunstig. In plaats van de Goudrivier ontdekten zij in den loop hunner ontdekkingstochten, en als
het ware door den nood gedwongen, dat Afrika werkelijk
in het zuiden een einde had, en dat het dus mogelijk was,
om Afrika heen te zeilen. maners een van die aan, gevolgen
zoo zegenrijke stormen, zooals die zoo dikwijls in de
geschiedenis der aardrijkskunde op het' juiste o,ogenblik
gewaaid hebben, wierp de schepen van Bartholomeo Diaz
naar het zuiden tot voorbij de Kaap de Goede Hoop. Elf
jaren later plukte Vasco da Gamn de vruchten van dien
gedwongen tocht, en zeilde hij, van het westen komende,
de Kaap de Goede Hoop om en drong hij werkelijk door
in den Indischen oceaan en de kust van Azië.
Daarmede was voor goed het dwaalbegrip van een zuidelijk vast land in dien vorm uitgeroeid. Wat in het klein
met Ceylon was geschied, herhaalde zich in het groot bij
Afrika: de zuidelijke punt van dat werelddeel kwam uit in
de open zee. Mocht er een zuidelijk vast land bestaan, dan
kon het in geen geval aan Afrika aansluiten, en moest
men een nieuwe kust voor dat vaste land zoeken. Daar
er toen ten tijde geen flauw vermoeden kon bestaan, waar
dat vaste land zoude moeten gelegen zijn, zoo zou het
natuurlijk geweest zijn, als men nu maar dat geheimzinnige vaste land had laten rusten. Doch dit ging nog niet
zoo snel.
Zooals meermalen geschiedt, hadden spitsvondige koppen
juist in den tijd, toen het werkelijk bestaan van een zoodanig land het sterkst bedreigd was, en men zelfs de
onmogelijkheid had moeten inzien van dat bestaan, in den
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zin door Ptolemaeus daaraan gehecht, in hun wijsheid
besloten, dat er ongetwijfeld een zioodanig land moest bestaan, en dat wel volgens het theoretische beginsel van de
doelmatigheid der schepping.
De aarde kon, zoo meende men, niet meer onbewoonbare zee dan vast land bevatten. Dus moest de Schepper
zonder twijfel in het zuiden nog leen groot vast land, geschapen hebben, om de verhouding tusschen het droge en het
natte gedeelte op aarde op doelmatige wijze te regelen. Zulke
opvattingen omtrent hetgeen de Schepper als doelmatig beschouwde, zijn in de geschiedenis der wetenschappen nooit
veel waard geweest, evenmin in den tijd van den Arabischen
aardrijkskundige Kazwini, die het bewijs van de voortreffelijkheid der schepping hierin meende te zien, dat de regen
niet in de onbewoonde steppen, maar in de bevolkte streken
der aarde neerviel, als in onze eeuw, waarin nog de beroemde Agassiz uit het gemis aan ontwikkeling van de negers
het bewijs putte, hoe de wijsheid van den Schepper daardoor
ten gunste van de slavenkoningen in Noord-Amerika had
uitspraak gedaan. Doch te ontkennen valt het niet, dat dergelijke theoretische bespiegelingen ten allen tijde een onberekenbaren invloed ten goede hebben uitgeoefend. Ook
hier was dit het geval. Zij waren oorzaak, dat men, in stede
van den moed op te geven, in geleerde kringen nog altijd
reet spanning iedere ontdekking te geroet zag, die zou
kunnen voeren tot een nieuw spoor van het zuidelijke vaste
land, nadat de Afrikaansche schakel voor immer verbroken was.
In een tijd, waarin Columbus optrad, kon het niet anders, of een aantal wondervolle, schijnbaar alle vermoedens
nog ver overtreffende aanknoopingspunten, moesten worden
gevonden. Op het oogenblik, waarop Columbus de Spa,ansche
vlag plantte op het oeverzand van een Middel-Amerikaansch
eiland, kwam geen oogenblik die gedachte bij hem op, dat
hij hier op een uithoek van het wonderlijke „zuidelijke
vaste land" gekomen was. Hij meende, ien die overtuiging
is hem zelfs tot aan zijn idood toe bijgebleven, dat hij in de
eilanden, die hij het eerst bereikt had, deelen van het Aziatische gebied ontdekt had. Haïti was volgens hem Japan,
Cuba het vaste land van China. Onwrikbaar hield hij vast
aan de oude meening, reeds door Hipparchus verkondigd,
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dat de Atlantische ooe.aan zijn golven westwaarts wierp
naar de 'kust van Azië, en het behoorde tot d'e oriopgeloste
raadselen van zijn leven, w,aaromhij in de nabijheid van
Costa Rica 'niet eindelijk de doorvaart door de straat van
Malakka gevonden had ! Toch zou ook Columbus nog' een
rol spelen in den aardrijkskundigen roman van het zu idelijke
vaste land. Op zijn derde reis, in het jaar 1498;, ber eikte
hij in de nabijheid van de monding van den Orinocoh:et
vaste land van Zuid-Amerika, Hij begreep, dat die reusachtige stroom wees op een werkelijk ';'v ast land.' Welke va.stelandsuithoek kon hier, als het eiland Cuba rnet ·de Chineesche kust overeenkwam, zooveel zuidelijker opdoemen P
Gezien uit 'het oogpunt van den ontdekker van 1498 rnoe.st
het die streek geweest zijn, waar wij thans zu id-oo stelijk
van Azië het Australische vaste land vinden. Doch Vla.TI h,et
bestaan van zulk een werelddeel Australië h ad zelfs de
fantasie van Columbus geen flauw vermoeden. Alleeri ééne
verklaring, en wel ééne, die re eds vijftien honderd jar-en oud
was, bleef voor hem over: de Orinoco-delta wees eiridel ijk
onwederlegbaar op een nieuwen uithoek van het rrrytb isohe
,)zuidelijke vaste land, "het land, dat dien zuidelijkeri rnuur
vormde van de Indische zee, al liep die muur niet do,or tot
Afrika, dan toch ten minste tot Malakka,
Zoo was dan xlat onderstelde land, dat moest voortvfoeien
uit de doelmatigheid der schepping, gevonden clicht bij 'd:en
evenaar, en wel op hetzelfde ocg enblik, toen h'et door
Vasco xla Gama verre in het zuiden bij die Kaap de Ooecle
Hoop als spook was verjaagd,
Korten tijd later echter bleek het, dat de plaats, waar dat
vaste land gelegen was, een geh,eel andere was dan Columbus zelf had vermoed ; men was niet dicht bij de straat
van Malakka, maar midden in het tot nu toe totaal onbekende westelijke halfrond der aarde bij geheel nieuwe vaste
landen. Een kleine schrede verder, en men zag; dat het
door Columbus voor Malakka gehouden land, het tegenwoordige Midden-Amerika, bij Panama samenhing met het zooge,naamd'e zuidelijke land, Was in die nabijheid van de monding van den Orinoco werkelijk 'het zuidelijke vaste land
ontdekt, dan moest het zich door die aansluiting met Panama tot hoog in het noorden dier aarde urtstrekk eri. Er rees
ernstige twijfel, en men kwam tot de overtuiging, dat men
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everia.ls bij Afrika alleen te doen had met een groot werelddeel, dat zich wiel tot ver naar het zuiden uitstrekte, maar
t,o,ell ergens in een kaap eindigde, w,a,arop een open zuidzee
volg-de, evenals in Afrika aan de Kaap de Goede Hoop, en
dat het dus ongetwijfeld niet het gezochte "zuid:elijke vaste
land.' was in engeren zin.
H'et bleek spoedig miet volkomen zekerheid, dat het geheimzinnige land zich in ieder geval tot zeer ver naar het
zuiden uitstrekte. Die eerste Portugees, die 'na Vasco da
Garna Afrika weder wild e omzeil en, kwam in 'het jaar 15°0
teIl ,gevolge van een zeestrooming, een natuurverschijnsel,
waarop hij niet had gerekend, onverwacht aan de kust van
Brazilië, en opende alzoo tegen wil en dank een nieuw gedeelte van de zich naar het zuiden uitstrekkende Amerikaarische kust. Daardoor werd een nieuw probleem gesteld,
narnelijk te trachten langs een anderen weg om te zeilen,
die de gelegenheid zoude Optenen, als men weer miet met
het "lar,e zuidelijke vaste land te xloen had, een zuidwesteIijke doorvaart te beproeven om e:en nog' niet bekende k,aap
naar de nieuw ontdektie Srille Zuidzee, en zoo dan toch
eindelijk de Specerijeilanden van Azië tie bereiken.
D'e Spanjaarden namen de oplossing van dit vraagstuk
met ijver ter hand.
111 het jaar IS 19 ging Magelhaen aan de oostkust van
Zuid-Amerika op diezelfde wijze aan het zoeken, als vroeger
Vasco :C1a Gama aan de Afrikaarische westkust. Langen tijd ko,n
hij doorvaren, zonder dat eten buiging of een straat hem wees
op de mogelijkheid, tie kunnen omzeilen of een doorvaart te
vinclen. Toen kwam hij aan de breedte monding van de La
Plata rivier. Een oog'enblik meende de koene zeevaarder, dat
hij in reen kanaal gekomen w,as., dat de zuidelijke punt van
Alnerika scheidde van de noordelijke punt van een nieuw
vast land, dat dan zieker het zoo lang gezochte "zuiderland"
mo-est zijn. Ijdele hoopl Doch toen hij nog een go-ed eind
zuidelijker gekomen was, gelukte de doorvaart inderdaad: van
nu af aan heette die straat die straat van Ma,gelhaen.
Zij voerde werkelijk in de Stille Zuidzee. Miet vermetelen
rnoed heeft Magelhaen die zee doorkliefd tot aan de Philippijnen, die werkelijk tot Azië behoorden.
Het eigenlijk vaste land van Amerika liep dus in het zuiden evenmin in een "zuidrelijk vast land" als Afrika dit
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deed. Dit stond onwrikbaar vast sedert den schitter-errden
tocht van Mag elhaen. Toch was de zaak niet 2'00 eenvoudig
als bij Afrika.
De Portugees Diaz, over wien wij reeds vroeger gesproken hebben, was reeds bij zijn eersten tocht naar xle Ka ap
de Goede Hoop veen eind verder doorg ez eild, zorrder Iand
te ontmoeten, Magelhaen daarentegen was doorgevaren door
een betrekkelijk nauwe straat tusschen twee kusten. Het
was buitien twijfel, dat die ééne kust Amerika g ewcest was.
Maar wat was die andere, ten zuiden gelegen kust, het tegenw,oor,dige Vuurland? Het kon een eiland zijn, dat bij
Zuid-Amerika ibehoorde, zooals Ceylon bij Indië. Maar het
kon ook de eindelijk ontdekte werkelijke kust van het zuidelijke vaste land zijn . . .
Deze laatste onderstelling werd in dien tijd, waar in door
de wonderlijke ontdekkingsreizen aan de fantasie dIe vrije
teugel wer,dgevierd, dès te eeT aangenomen, nu reeds vóór
en tijdensden tocht van Magelhaen om Amerika, een Duitsch
aardrijkskundige, joharm Schoner, zonder eerrigen arrder-en
grond dan zijn levendige verbeeldingskracht, zich had ingepraat, dat het beroemde "zuidelij'ke vaste land" ontdekt
zoude moeten worden bij het omzeilen van Zuid-Amerika,
doch dat dit gezochte vaste land niet Zuid-Amerika zelf,
maar een door e·en zeeengte daarvan gescheideri nog ve'cl
grooter vast land moest zijn, ten zuiden daarvan geleg·en.
Op zijn aardg'lobes teekende hij dat :nieuwe land zóó in
bijzonderheden, dat het in/druk moest rnaken: het nieuwe
land, a.ls Bra s i I i a i n f e rio r aangeduid, en kwistig
voorzien van baaien en gebergten, breidt zich daarop reusachtig vier uit onder het betrekkelijk kleine Zuid-Arner ika,
'Toen kort daarna de resultaten van den tocht van Magelhaen
bekend Wierden, schenen, deze slechts te bevestigen, wat
Schoner ree:ds te voren met zijn aardrijkskundig en zienersblik op zijn aardglobes had geteekend. Het scheen, alsof
minstens een deel van het zuidelijke vaste land ontdekt was,
al was het dan ook noch in de Indische zee, noch in den
Atlantisohen oceaan gelegen, maar juist daar, waar deze
laatste zich scheidde van de nieuw ontdekte Stille Zuidzee.
En de fantasie 'kreeg nog hierdoor ruimer spel, dat zoowel
door de ontdekkingen van Columbus als va:n Magelha en de
aardbol op de kaarten bijna tweernaal ZOrG groot was gewor-
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den, e.n er dus o,p hetgrootendeels nog onbekende zuidelijke
halfrond zooveelplaats gevonden was, als men vroeger nauwelijk s had durven rlroomen. Ten zuiden en zuidwesten van
cle lijn tusschen de in Zuid-Amerika gelegen straat van
Ma.g'elhaen tot de Aziatische Philippijnen, waar na den tocht
va'n Magelhaen een open vaarwater bleek te bestaan, lag
ee'll uitgestrekt gebied, waarin men zich een vast land kon
-d erik en van de grootst mogelijke uitgestrektheid. Dat vaste
larid k.on zich zelfs uitstrekken tot zeer dicht bij den g ewonen
k.oers der Portugeesche schepen in de Indische zee, dus
van .de straat van Mag elhaen tot waar Ptolemaeus het had
gezocht . . . . en wie zou die bewering kunnen logenstraffen?
Het scheen Wiel, of juist die laatste, vermetele onderstelling niet alleen niet zou worden gelogenstraft, maar juist in
die volgende vperiodc der ontdekkingsreizen zoude worden
bevestig,d. De wonderlijkste toevallige factoren werkten een
ee'uw lang samen, om aan den kant van Indië een vastelandskust te doen vinden. Merkwaardig is het, dat juist die
natie, die het best in de gelegenheid was, hiertoe mede te
we,rken, het minst op den voorgrond trad. Sedert de Portug'ecz cn den zeeweg om de Kaap de Goede Hoop gevonden
ha.dd.en en zij hun macht in de Indische zee op vaste gronds la.gen hadden gevestigd, was hunne belangstelling in verdere
aardrijkskundige ontdekkingen totaal uitgebluscht. Verder
dan de Molukken, de Specerijeilanden, reikte hun belangstelling niet. Alleen door een toeval breidden zij de kennis
van dat gedeelte van de aarde uit. Nogrnaals door tegenwind
genoodzaakt, en niet door den wil van den bevelhebber,
kwam een Portugeesch schip aan de kust van een onbekend
land ten oosten van de Specerijeilanden gelegen. Dit geschiedde i11 het jaar 1526, onder aanvoering van Don Jorge de
Meneses. Dat land was het thans overal bekende NieuwGuinea. Toen ten tijde had men zich moeten afvragen, of
rneri niet eennieuwen uithoek van het zuidelijke vaste land
vóór zich had. Maar de Portugeezen maakten van het gelukkige toeval geen gebruik, en deden niet de minste moeite,
de vruchten van die ontdekking te plukken.
Een aantal jaren gingen voorbij, eer weder een nieuwe
toevallige omstandigheid tot nieuwe resultaten aanleiding gaf.
Intusschen hadden de Spanjaarden, wien door Magelhaen
zoo vermetel de weg was gewezen van Amerika naar de
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Specerijeilanden, zich op die Philippijnen genesteld. Te
beginnen met Tiet midden der zestiende eeuw ontwikkelde
zich geleidelijk -door middel van de Spanjaarden ee:ll regelmatige verbinding ter zee tusschen de Amerikaarische ko loniën en die nieuwe kolonie op de Philippijneri, dwars door
de Stille Zuidzee.
Tijdens de ontwikkeling van dat vcrkeer had er een
tragisch-komische gebeurtenis plaats, die de g,eheimen ontsluierde van d ic verwarde eilandengroep in cle n Orooten
oceaan. In December 1605 zeilde een op avoritu reri belust
Spanjaard, Pedro Fernandez de Quiros met twee schelpen de
Stille Zuidzee in ten gevolge van een opdracht van dien onderkoning van Peru, Het mythische zuidlelijke vaste land
spookte hem in zijn brein; de kusten van dat land te ontdekken was zijn hoogste illusie. Hij was een ijdele dwa.as,
die zich verbeeldde een tweede Columbus te zijn, zorid er
iets van diens bekwaamheden te bezitten, terwijl zijn onderbevelhebber, die het tweede schip bestuurde, Torres,
inderdaad een zeeman was van uitnemende beg aafdheid.
Na velerlei zwerftochten ontdekten Quiros e'n T'orres het
kleine, op zich zelf zeer onbeduidende Hei 1 i g e g e e s teiland, dat tot de groep der nieuwe Hebrid·en behoort,
tien zuidoosten van Nieuw-Cuinea. Na een paar w.ekeri van
strijd met de inboorlingen laat Quiros plotselirig' ge-dureride
een stermachtigen nacht zijn lotgenooten met het ééne
schip in den steek en vaart hij naar Amerika terug. Daar
verkondigt hij met grooten ophef, dat hij het "zui,delijke
vaste land" ontdekt heeft, een land, dat Europa in uitgestrektheid overtreft, en met de rgrootste schatten gezegend
is. De goede Torres wacht mtusschen als trouw onclerbevelhebb er veertien dagen op dien opperbevelhebber en besluit daarop schoorvoetend, naar de Philippijnen te stevenen.
Daartoe zeilt hij wieg in noord-westelijke richting en komt,
zonder het te vermoeden, in een zeestraat tusschen tw,ee
groote, onbekende landen. Die straat is later naar hem genoernd de Torres-straat, en de beide landen zijn Nieuw-Guinea
en . . .. het vaste land van Australië. E,en kort oogenblik
wijlt zijn oog op blauwe bergtoppen aan den linker k.ant ,
die hem toeschijnen eilanden te zijn, doch die later gebleken
zijn de bergen bij Kaap Vork, de noordelijke punt van Australië te zijn. Daarna vaart hij verder, komt gelukkig alle
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gevaren te boven van die ondiepe zee vol koralen, en bereikt eindelijk werkelijk zijn doel, de Philippijnen.
Het zou voor den Spaansehen Munchhausen, Quiros, een
g,esc}likte straf geweest zijn, als de in den steek gelaten
"I'o.rrcs toen aan de Australische kust geland was, die voor
Spanje in bezit had genomen, en zoo zijn eigen naam
naast dien van Columbus als ontdekker van een nieuw
wierelddeelhad gevestigd. Het noodlot beschikte het echter
in deze werkelijk romantische geschiedenis a o.,d ers. Het gezwets van Quiros vond geen geloof bij het Spaarische hof,
maar ook het onopgesmukte zeemansverhaal van Torres
bleef onopgemerkt liggen in de archieven v,a,n Manilla, waaruit h-et eerst anderhalve eeuw later door de Engelsehen uit
het s tof werd opgedolven, Zoo was het dus den Spanjaarden
gegev,en het werkelijke vaste land aan de grens der stille
Zuidzee en der Indische zee als een visioen te mogen aanschouwen, doch men kan niet zeggen, dat zij het werkelijk
,0 n t dek t hebben.
Daartoe was nog een nieuwe opwekking no!odig,die
te verrs een ander volk op den voorgrond bracht en daarrnede een nieuw hoofdstuk toevoegde aan den roman van
het zuidelijke vaste land.
In het begin der zeventiende eeuw krijgen de Holland/ers
op j'ava, dus in hetgebie,d der Soenda-eilanden, vasten
vo et. Reeds in hetzelfde jaar, waarin Torres uitzeilde, komt
een Hollandsche expeditie onder Willem janszoon op de
rioor-delijke kust van Australië aan de Golf van Carpentaria.
Kort daarna wordt de westkust van dat land op die meest
vlerschillende plaatsen aangedaan en nauwgezet onderzocht.
Die Hollanders immers, die evenals de Portugeezen de
Kaap de Goede Hoop waren omgezeild, trachtten, juist om
de Portugeezen aan de kusten van Oost-Afrika en in Indië
te ontwijken, recht door de Indische zee van de zuidelijke
purit van Afrika af Java te bereiken. De koers.vaangewezen
door politieke omstandigheden, moest echter uit een aardrijkskundig oogpunt noodzakelijkerwijze leiden tot die aan
g,evlolgen ZOIO rijk e ontdekking. De gering ste afwijking in
oostelijke richting bracht de schepen in het giezicht der
A ustralisehekust. Nog slechts eenige tientallen van jaren
-- en de g eheele wereld wist, dat hier inderdaad een
lange kust lag, die van het noorden naar het zuiden liep.
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Die kust was zeer onherbergzaam en dus voor de bezoekers verre van aanlokkend. Toch moest die ontdekking
der Nederlanders een machtigen indruk maken, daar
men reeds lang geloofde aan het bestaan van een op het
zuidelijk halfrond gelegen uitgestrekt vast land. Die nieuwe
kust werd nu wezenlijk daar gevonden, waar zij volgens
de Alexandrijnsche opvattingen behoorde te liggen. Als die
kust met de punt, die bij de straat van Magelhaen uit de
onbepaalde ruimte kwam, een doorl o ogend geheel vorm de,
dat de Stille Zuidzee aan de zuidzijde omvatte, dan zouden de
stoutste denkbeelden, die ooit over een „zuidelijk vast land"
gekoesterd waren, nog verre overtroffen worden.
Dit was het hoogtepunt van het onbeperkte geloof aan
een zoodanig vast lan 1. De landkaarten vereeuwigden die
meening op meer of minder fantastische wijze. Hem, die er
aan twijfelde, werd twijfel aan den vooruitgang der aardrijkskundige wetenschap ten laste gelegd, terwijl toch elke
vooruitgang, wat betreft de kennis van het zuidelijk halfrond, werd tegengehouden door de vooropgezette theorieën.
Doch zoo onbeperkt kon dat geloof niet langen tijd blijven. Als men onze tegenwoordige kaarten van Zuid-Amerika
beschouwt, dan begrijpt men, dat dit geloof geschokt moest
worden, zoodra de ware toestand bij Vuurland aan het
licht kwam.
Vuurland is immers evenmin de noordelijke punt van
een uit het zuiden opdagend land, als Ceylon dat was in
de dagen van Hipp.archus. Indien Magelhaen nog iets verder
naar het zuiden gestevend ware, dan zou hij ontdekt hebben,
dat hij ook nog ten zuiden van Vuurland had kunnen omzeilen, langs Kaap Hoorn, en wat zou hij dan gevonden
hebben? Een onmetelijken oceaan zonder kusten, evenals
ten zuiden van de Kaap de Goede Hoop, en het Brasilia
inferior van den goeden Johann Schoner zou in nevelen zijn
weggevaagd, en daarmede de aan Amerika grenzende
uithoek van het zuidelijke vaste land! Dit bleek dan ook
spoedig genoeg zoo te zijn.
Het waren ook weer dezelfde Hollanders, die aan den kant
van Azië de Australische kust ontdekt hadden, en daardoor
meenden het zuidelijke vaste land te hebben aanschouwd,
en die de overtuiging vestigden, door hetgeen aan de Amerika ansche zijde bleek, dat men met een droombeeld had te
.
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doen gehad. In het jaar 1616 ontdekten Le Maire en
Schouten Kaap Hoorn. Zelfs toen nog konden zij meehen,
dat het kleine, aan die oostzijde gelegen Staten-eiland het
begin was van het geheimzinnige zuidelijke vaste land.
Doch in het jaar 1643 zeilt Hendrik Brouwer ook om het
Staten-eiland heen, en daarmede is aan het dwaalbegrip
voor goed een einde gemaakt. De Stille Zuidzee en de
Indische oceaan vloeiden aan genie zijde van de punt van
Vuurland vrij in elkander: van een Brasilia inferior kon
geen sprake meer zijn. Alleen zou het kunnen zijn, dat dit
vaste land zuidelijk veel dichter bij de zuidpool gelegen
was, dan de levendigste fantasie dit zich ooit had kunnen
voorstellen. Men wist immers, dat een Hollandsch schip
onder Dirk Gerritszoon reeds in het jaar 1599, dus lang
vóórdat men Kaap Hoorn had ontdekt, bij het uitvaren uit
de straat van Magelhaen door een storm zuidwaarts gejaagd
was, tot op een zuiderbreedte van 64 graden. Daar was
toen een land gezien, met sneeuw bedekt, door den Hollander met Noorwegen vergeleken. Wij kennen het thans onder
den naam van G raham 1 a n d, het is voor den modernen
ontdekkingsreiziger één der uithoeken van het nog zoo
weinig bekende vastelandsgebied van de zuidpoolstreken.
Zou men zich het „zuidelijke vaste land" zoo dicht bij
de zuidpool gelegen moeten denken? Zou dat wonderland,
dat men zich zoo gaarne voorstelde als uitgedoscht met
palmen en specerijen en rijk voorzien van gaud, het land,
dat aan den Indischen oceaan den evenaar scheen te
naderen, hier ten zuiden van Zuid-Amerika zich binnen
de poolstreken terugtrekken?
Op de ééne ontgoocheling volgde onmiddellijk de tweede.
Reeds in het jaar 1622 was de vreugde over de ontdekking
van een zuidelijk vastland aan de oostzijde van den Indischen oceaan zeer getemperd door de vreemde tijding, dat
die kust op 35° zuiderbreedte niet meer recht naar het
zuiden liep, maar oostwaarts omhoog.
Men had inderdaad den zuidwesthoek van het tegenwoordige vaste land van Australië gevonden.
Die zaak scheien in ieder opzicht belangrijk en een onderzoek waard. En de Hollanders besloten dan ook, door een
groote ontdekkingsreis, die de studie van het „zuidelijke
vaste land" ten doel zou hebben, het vraagstuk grondig te
B ö l s c h e, Van Bacil tot Aapmensch. IV. 3e druk.
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onderzoeken. Misschien was ook dit vreemde land, a.an de
grens van den Indischen oceaan gelegen, niets arider's dan
een werelddeel, evenals Amerika, en kon men er ten zuiden
om heen varen; gelukte dit, dan had men in ieder geval
weder een nieuwen costelijken weg ontdekt van de Kaap de
Goede Hoop naar Amerika,
III het jaar 1642 wordt aan Abel Tasman die gewichtige
reis opgedragen door den Gouverneur-generaal van N eerlandsch Indië, van Diemen. Tasman voert het opgestelde programma op de voortreffelijkste wijze uit. Hij zeilt van Batavia
naar Mauritius en steekt dan in zuidoostelijke richting den
Indischen oceaan over, zooveel mogelijk het zuiden houdend.
Indien dan de kust van h'et Australische vaste land, na
oostwaarts omgebogen te zijn, verder in zuidelijke richting
doorliep, dan moest hij daar regelrecht op afkomen. Doch
hij kwam na een langen tocht op de zuidelijkste punt
van het land, en later bleek ook duidelijk, dat die punt zelfs
niet meer een deel was van het Australische vlaste land,
maar van het nog zuidelijker gelegen Van-Diemensland.
Hij zeilt nog verder, komt weder in de open ze,e en
ontdekt eindielijk een nieuw land, dat nu inderdaad den
oostelijkenhorizon schijnt af te sluiten - het is het eiland
Nieuw-Zeeland. Met verbazing aanschouwt hij de sneeuwbergen van dat eilan·d in de verte, de toppen der Alpen van
Nieuw Zeeland. Daarna verandert hij van koers, zeilt tusschen
Australië en Nieuw-Zeeland door en keert tusschen de eilanden
door, ten oosten van Nieuw-Guinea gelegen, naar j ava terug.
Het resultaat van den tocht van Abel Tasman, één der
schoonste en belangrijkste ontdekkingsreizen, die ooit gemaakt zijn, was met betrekking tot het hoofddoel :de ontdekking van het "zuidelijke vaste land", volkomen negatief.
Het vaste land, door de Hollanders ten oosten van den
Indischen oceaan gevonden, was zeker niet het gezochte
zuidelijke vaste land.
Het strekte zich niet verder uit-dan tot 44° zuiderbreedte
en eindigde in het zuiden in een eiland, - door Tasman
aangezien voor de zuidelijke punt van het vaste land juist zooals dat bij Zuid-Amerika 'het geval is. Men had
een nieuw werelddeel ontdekt, Australië, maar volstrekt niet
het land, dat men zocht. En een eind verder ten oosten
was weer eell ander land ontdekt: Nieuw-Zeeland.
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Dit was een gevoelige slag voor alle voorstanders van
de leer van „het zuidelijke vaste land". Die reis, die de
aardrijkskunde het kleinste werelddeel schonk, maakte een
einde aan één der grootste illusiën, die de aardrijkskundige
wetenschap ooit had gekoesterd. Het kan niet anders, of
Abel Tasman zelf moet weemoedig gestemd zijn geworden
onder het bewustzijn, dat hij wel is waar o,nvergankelijken
roem had verworven, maar dat toch zijn verwachtingen
niet waren verwezenlijkt. Hij aarzelde dan ook, om zijn
geloof aan het gezochte „zuidelijke vaste land" geheel op
te geven. Zeker: tot den Indischen oceaan, tot op bekende
breedten strekte het zich niet uit, dat was duidelijk gebleken; immers de kust, die me n daarvoor had aangezien,
behoorde tot een betrekkelijk klein vast land, dat door hem
geheel was omgezeild. Maar indien men nu de legenden
tot bescheidener verhoudingen terugbracht: kon dan het
gezochte land niet beginnen bij die nog altijd geheimzinnige kust, die hij op zijn reis ontdekt had ten oosten van
Australië, het tegenwoordige Nieuw-Zeeland?
Tasman hield Nieuw-Zeeland niet voor een eiland.
In zijn hoofd spookte in flauwe omtrekken dat State ne i 1 a n d, dat, zooals wij gezien hebben, een tijd lang den
naam droeg van het uiteinde te zijn van het zuidelijke
vaste land, voorbij Kaap Hoorn. Als nu dat Staten-eiland
zich eens uitstrekte van een streek, in de onmiddellijke
nabijheid van de punt van Zuid-Amerika tot in de nabijheid
van Australië, en zoo tot Nieuw-Zeeland den onbekenden
zuidelijken rand van de Stille Zuidzee vormde? Theoretisch
was op dat oogenbiik niets daartegen in te brengen. De
zaak kon alleen worden opgelost door het ondernemen van
een tweeden tocht, waarvan het hoofddoel moest zijn, na
te gaan, of Nieuw-Zeeland werkelijk een uithoek was van
een vast land of een eiland.
Wel is waar ondernam Tasman nog een tweede reis,
waarbij hij door het meerdere licht, dat hijontstak over de
Australische kust, zijn grooten roem nog vermeerderde, maar
Nieuw-Zeeland heeft hij nooit meer bezocht.
Met hem werd een groot, beteekenisvol tijdperk in de
geschiedenis der kennis van den aardbol afgesloten. In de
volgende honderd jaren stond het vorschen naar verre landen
en zeeën bij alle beschaafde volkeren op merkwaardige wijze
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stil. Overal had men met het koloniseeren en exploiteeren
der ontdekte landen de handen vol, en nam de inwendige
organisatie der gewonnen koloniën a llen beschikbaren tijd
in beslag. Wel was de wetenschappelijke belangstelling,
opgewekt door de schitterende resultaten van Columbus tot
Tasman in hooge mate opgewekt, maar die belangstelling
op zich zelf was niet voldoende, om tot kostbare, nieuwe
ondernemingen van verdere strekking aan te sporen. En
zoo komt het, dat Abel Tasman juist op dat gebied, waar
het vraagstuk van het „zuidelijke vaste land" onopgelost
was blijven liggen, gedurende meer dan honderd jaar zonder opvolger bleef.
Hij, die in dien tijd nog wilde vasthouden aan het geloof
aan het oude tooverland, kon, zonder tegenspraak te duchten, de westkust van Nieuw-Zeeland als de westelijke punt
van dat vaste land beschouwen. Het hing slechts van zijn
verbeeldingskracht af, hoever hij zich dat vaste land in
oostelijke richting wilde voorstellen.
Zeker was het, dat Staten- eiland bij Kaap Hoorn
niet in aanmerking kon komen; bekend was het, dat de
oostpunt zeker niet aan het bekende gebied aansloot. Ook
het ijzige Grahamland was tijdelijk verdwenen, al zou het
veel later weder te voorschijn komen. Maar nog lagen uitgestrekte streken in het zuiden van den Grooten oceaan
ono ntgonnen. Voor een zuidelijk vast land was daar, zoo
scheen het, nog plaats genoeg, als men het maar kon of
wilde ontdekken.
Telkens werd melding gemaakt van landen, door ontdekkingsreizigers in .die streken gezien, het ging daarmede als
met de bekende zeeslang, die ieder bleek te hebben gezien,
al bestond zij in het geheel niet. Een zekere kapitein Davis,
die van de Galapagoseilanden naar Kaap Hoorn gezeild was,
sprak van een groot land aan de rechter zijde, dat hij in
de verte had gezien. Met de grootste belangstelling werd
dit bericht ontvangen, en op de kaarten werd een D a v i s1 a n d geteekend als oosthoek van het zuidelijke vaste land.
Eerst in 1722 bleek het uit de berichten van den Hollandschen zeevaarder Roggeveen, dat hier niets anders gelegen
was dan een eenzaam eiland in de onafzienbare watervlakte:
het Paascheiland. Dit is dat merkwaardige eiland, dat door
vreemdsoortige, ontzaglijke steenen gedenkteekenen wijst
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op een totaal verdwenen beschaving uit het grijs verleden.
Indien inderdaad daar ter plaatse een groote landmassa
geweest is, dan was deze reeds sedert overoude tijden in
de diepte verzonken met uitzondering van dat nietige eilandje,
en daarmede ook de oplossing van de vraag naar het ontstaan van die geheimzinnige beschaving verloren gegaan.
Zoo mengden zich waarheid en droomeis voortdurend dooreen, maar toch bleef het geloof aan een zuidelijk vastland
standhouden, zelfs al bleef de oostkust van dat land voortdurend voor de blikken verborgen.
Tegen het einde echter van de eeuw, die na de tochten
van Abel Tasman verloopen was, geschiedde het, dat Fransche schepen in het zuidelijke deel van den Atlantischen
oceaan een met sneeuw en ijs bedekt land ontdekten. Het
werd weder begroet als de punt van het zuidelijke vaste
land en kreeg den dwazen naam van ,,Kaap der Besnijdenis."
Was het dan werkelijk waar, dat het zuidelijke vaste land in
overeenstemming met de opvattingen van Ptolemaeus om den
Atlantischen oceaan heen liep, al was het dan ook in een
wijden boog, die de zuidelijke poolstreken raakte en bij
Kaap Hoorn een breede watervlakte vrij liet?
In het midden der achttiende eeuw, ruim honderd jaren
na Tasman, was dus, na periodieke afwisselingen van hoop,
twijfel en ongeloof de spanning naar de oplossing van het
vraagstuk omtrent het zuidelijke vaste land in alle kringen,
die belangstelden in aardrijkskundige onderzoekingen, weder
tot haar hoogtepunt gestegen.
Hierbij trad nu niet meer het belang van een bepaalde
natie op den voorgrond, maar het was een voor allen
belangrijk wetenschappelijk vraagstuk geworden. Toch is het
in verband met de oeconomische en politieke omstandigheden
van dien tijd niet te verwonderen, dat de natie, die in die
dagen begon zich op den voorgrond te stellen bij alle koloniale aangelegenheden, het initiatief nam tot deze belangrijke
onderzoekingen. Onze lezers zullen begrijpen, dat wij hierbij
Engeland op het oog hebben. Nadat in volgorde van tijd
eerst de Grieken, daarna de Arabieren, de Portugeezen, de
Spanjaarden en de Hollanders zich met het vraagstuk van
het zuidelijke vaste land hadden beziggehouden, traden in
het jaar 1764 de Engelschen op, om in het slothoofdstuk
van den grooten roman den knoop te ontwarren.
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Het is James Cook, die zich in dit opzicht een onverwelkbaren roem heeft verworven. Over de drie tochten van
Cook ligt de geur verspreid eener diepe romantiek, een
geur, door zijn tijdgenoot en met wellust ingeademd. Het
scheen, alsof nog nooit een zeevaarder zich zóó vermetel
in de grootste gevaren had begeven, alsof het geluk nooit
iemand zóó voortdurend trouw gebleven was tot op het
laatste ,00genblik, toen een op zich zelf weder zeer romantisch toeval hem den dood bracht. Doch voor ons, die meer
dan een eeuw later op zijn tochten terugzien, is veel van
dat romantische verloren gegaan. De schijnbare roekeloosheid van dien genialen man was inderdaad niets anders dan
het zelfvertrouwen, dat het gevolg was van de voortreffelijk-.
heid der voorbereiding, samenhangende met de met reuzenschreden ontwikkelde wetenschap; het fabelachtige geluk,
dat hem zoo lang trouw bleef, was eenvoudig de vrucht, van
die methodische, zuiver wetenschappelijke gedachte, die hier
de plaats had ingenomen van de vroegere ruwe hartstochten
van een bende veroveraars en avonturiers. Zoo blijft niets
anders over dan de oude romantiek van de vraagstukken op
zich zelf, die door den koelen denker werden ter hand genomen, om zie met de tot :nu toe nog nooit aangewende hulpmiddelen, door strenge, wietensch.appelijk.e critiek geleverd
en met groote kennis toegepast, op te lossen. En h e.t meest
romantische van die vraagstukken, die zich aan den gezichtskring van Cook voordeden, was ongetwijfeld dat van
het zuidelijke vaste land.
Reeds die eerste reis van Cook, in het jaar 1769, bracht
een hoogst gewichtig, in een bepaalde richting beslissend
feit aan het licht.
Hoe zeer waren sedert de dagen van Columbus de tijden
veranderd ten opzichte van de opvattingen der ontdekkingsreizigers! Het doel van de expeditie van Cook, die
hem naar de Stille Zuidzee voerde, was een zuiver wetenschappelijk vraagstuk van die hoogste orde. Hij moest geleerden naar Tahiti voeren, om den overgang van Venus langs de
zonneschijf waar te nemen. Dat sterrekundige verschijnsel,
dat slechts hoog zelden plaats heeft en dat gelijktijdig
moest worden waargenomen op zoo ver mogelijk van elkander
verwijderde plaatsen der aarde, had de grootste beteekenis,
om den afstand van de aarde tot de zon te bepalen, en
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was dus alleen van belang voor de kiennis van het heelal,
zonder dat daarmede de materieele belangen van eenige
natie gemoeid waren en zonder dat het die zucht naar verovering van eenigen avonturier kon bevredigen. Een expeditie,
die nu eenmaal voor zulk een ideaal doel was uitgerust, mocht
wel, nadat zij haar voornaamste taak had volbracht) een
tweede taak op zich nemen, en trachten het vraagstuk
van het zuidelijke vlaste land op te lossen langs den wieg
v arr het zuiver wetenschappelijke, experimenteele onderzoek.
Zoo ging dan Cook, n,adathij aan zijn opdracht op
T'a.hiti op de gelukkigste wijze h,ad voldaan, aan het zoeken
riaar de mythische kust van het zuidelijke vaste land. Voor
het eerst sedert Abel Tasman werd beproefd, of men de
kust van dat vaste land kon vinden daar, waar de, groote
Ho llander werkelijk een strook land gezien had bij
N icuw-Zeeland.
Den óden October 1769 weerklonk die kreet ,)land" e'n
was men in het gezicht der kust. Het was de oostkust van
h'et Noorder-eiland van Nieuw-Zeeland,
Reeds eenige maanden later was het uitgemaakt, dat men
zonder twijfel-met leen ,)N 0 a.r d e r-e i 1a n d" t!ed,o'en had.
Op bet einde van Maart van het jaar 1770 was ook het
ove.rige deel van dat land, het Zuider-eiland, omgezeild, En
a.an alle zijden de oceaan, geen sprake was ter van een zuidielijk vast land l Het grootste eiland van de open Zuidzee
was ontdekt, maar daarmede was tevens aan de illusie van
T'asman omtrent een zuidelijk vast land de bodem ingealagen. Mocht er toch nog een vast land bestaan, dan moest
dit nog zuidelijker dan Nieuw-Zeeland liggen, maar van een
"kust" was in ,die geheele Zuidzee geen spoor tie bekennen.
Voorloopig volkomen tevreden met de door hem bereikte
resu ltaten, zocht hij ook niet verder naar dat Vlaste tand) maar
w,enididehij dien steven na,ar de.kust V/all Australië, en' zeilde
hij, als kroon op zijn 'eerste ontdekkingen, de Torres-straat
door tusschen Australië en N ieuw-Cuinea waardoor dus eerst
na .honderd vijftig jaren het laatste biedrijf was geëindigd
van het drama, dat tusschen Quiros en Torros was afgespeeld.
Toch ging het ook hem niet anders d,an het Tasman gegaan was. Hij kon zich evenmin als deze losrukken van het
beeld van het zuidelijke vaste lan,d,hoewel hij: zelf het ge-
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weest was, die er de sterkstie blies in geschoten ha.d, welke
er na Tasman nog in kon geschoten worden.
Reeds in het volgende jaar ondernam hij weer zijn tweeden
tocht, Zijn doel was, hiet zuidelijke vaste land zoo' dicht te naderen, als eenigszins mogelijk was. Al lag die kust ook: nog
zoo zuidelijk, zelfs aan dien zuidpoolcirkel, toch za.I hij' die
trachten te bereiken. Als die kust inderdaad in h-et zu~dfe:lijk'e
ijs gelegen is, is het ongetwijfeld geen gebied, dat voor koloniale doeleinden lof and'erepraktische belangen 'ele!nig,e beteekenisheeft. Doch dit is hem onverschillig: de wetenschap
heeft andere doeleinden. Zijn eenige streven is, die zuidkust
te vinden, opdat eindelijk die wereldkaart ook voor 'het zuidelijke Tialfrond zooveel mogelijk de waarheid riabij kome
e'n niet langer een schepping zij van dichters en droomers.
Cook begon 'nu zijn tocht met het oriderzoek naar d ie streken in het zuidelijkste gedeelte van den Atlantischen Oceaan,
waar de Fransehen een dertigtal jaren te: voren die zoo.genaamere J~Kaap der Besnijdenis" meenden ontdekt t·e' hebben.
Dit was immers het laatste uiteinde van een zuidelijk vast
land, dat nog in de overlevering bestond, nadat gebleke.n
was, dat Nieuw-Zeeland ni'et tot dat vaste land lcori behooren. Cook doorkruist d:e zee in die streken in alle mogelij'ke
richtingen, doch het is alles te vergeefs. We1 orrtrnoet hij
drijvende ijsbergen, die als drijvende spoken op hcrn 105komen, maar van land geen spolor. Hij gaat over den zuidpoolcirkel heen: ook daar is geen land te vinden.
Toen besloot Cook nog ee,ne laatste poging te wagen, ten
eindje in ieder geval het vraagstuk op te lossen. H'ij besloot
volgens ee,n vast stelsel, voor zooverre die drijvende ijsmassa's dit toelieten, het geheele zuidpoolgebied, zoovoel mogelijk op 55° zuiderbreedte, om te zeilen, ja zelfs nam hij
de helft van zijn wieg over den parallelcirkel van 60°, dat is
dus nog iets zuidelijker; dan ooit te voren een Q'ntde·kkingsreiziger gekomen was. Als hij op die wijze de kust van het
vaste land niet ontdekte, dan was het voor goed uitgemaakt,
dat het bestaan van dat vaste land een illusie w,as,di:eg,edurende twee duizend jaren met die aardrijkskundig-err-den spot
h.ad gledrieven, of wel h'etgeh'eele zuidelijke vaste land lag binnen h'etonh'erbergzam'e gebied van het ijs, 'en dan was ihet
vraagstuk overgebracht op het gebied van het po,olondle:rzo:e:k.
Zijn tocht gelukte volkomen; de omzeiling' werd door hem
volbracht.
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Wel vertoonden zich een paar eilanden, eens zelfs een
vaste muur van ijs, waarachter nog land kon gelegen zijn
of ook niet, maar anders niets alleen .een open zee
en drijvende ijsschotsen. Drie maal was hij den zuidpoolcirkel overgetrokken, op al die drie plaatsen vond hij ijs en
nog eens ijs, maar van een kust kon hij niets ontdekken.
Op breedten, nog binnen de gewone grenzen gelegen, welke
nog door zeevaarders bezocht worden, die zich niet met
poolexpedities bezighouden, was geen zuidelijk vast land te
vinden. Doch de schepen van Cook waren niet geschikt
voor het echte poolonderzoek, bovendien was het voor de
wetenschap in die dagen nog niet van belang, nog verder
zuidwaarts door te dringen. Het voornaamste vraagstuk was
opgelost in dat ti otsche bewustzijn keerde hij naar
Engeland terug. Zijn overtuiging was dus, dat het zuidelijke
vaste land, in den zin, dien men daaraan vroeger gehecht
had, als landgrens van den I.ndischen oceaan, den Atlantischen oceaan en de Stille Zuidzee, niet bestond, dat wel in
de zuidelijke Ijszee binnen den poolcirkel achter de laatste
reusachtige ijsbergen nog een betrekkelijk kleine vastelandsmassa kon verborgen zijn, die men echter wegens den
ijsmuur wel nooit zou kunnen bereiken. De derde groote reis
van Cook, die plotseling zoo ongelukkig eindigde met zijn
tragischen dood op de Sandwichs-eilanden, toen hij onvoorzichtig genoeg was een plaats te betreden, die voor de
inboorlingen heilig was, veranderde aan den stand van het
vraagstuk niets.
Tegenover de door Cook verkregen resultaten verstomde
iedere critiek. De laatste sporen van geestdrift voor het
zuidelijke vaste land verdwenen. Zelfs durfde men het nog
niet waargenomen land waarvan Cook zelf het bestaan
nog aannam, omdat hij op theoretische gronden meende,
dat de aaneengesloten ijsmassa's, die hij aan de uiterste grens
zijner reis naar de. zuidelijke streken had. waargenomen,
aan de andere zijde moesten steunen tegen een vast land
in het geheel niet meer op de kaarten teekenen. Waarom
zoude de ijszee, die alleen bewoond was door drijvende
ijsvlakten, niet ook over de zuidpool heen stroomen?
Nu men het geheel niet meer had, wilde men ook het
karige restje niet meer hebben. Het scheen alsof de droom
van Hipparchus eindelijk was uitgedroomd, de fata -morgana,
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begonnen bij de palmboomen van Ceylon, verzonk in den
kouden, grauwen nevel eener ijzige poolzee, om nooit meer
te verrijzen
Veel meer dan een eeuw is verloopen sedert Cook zij n
reid had ondernomen.
Indien wij nu nog heden ten dage hooren, dat nog altijd
expedities uitgezonden worden, om het raadsel van het mythische zuidelijke vaste land eindelijk op te lossen, zoo is
het na het voorgaande duidelijk, dat de vraag thans niet
meer is, om het zuidelijke vaste land te ontdekken in den
zin, door Abel Tasman daaraan gehecht, een vast land, dat bij
Nieuw-Zeeland zich ver in den Grooten oceaan in zuidelijke
richting uitstrekte, en met het Staten-eiland tot Kaap Hoorn
reikte; de dwaalbegrippen, door Cook ten opzichte hiervan uitgeroeid, kunnen nooit meer opschieten, en wat hij hieromtrent
ontdekt heeft, is het onvergankelijke eigendom der wetenschap
geworden. De vraag, die thans de aardrijkskundigen bezighoudt, betreft alleen het bestaan van een poolland, waarvan
de kust niet kan beginnen dan voorbij den zestigsten breedtegraa d. Het is echter duidelijk, dat sedert Cook en zijn
opvolgers, die nog veel zwaartillender waren dan hij, de
meeningen omtrent dat poolland in de laatste eeuw weder
geheel gewijzigd moeten zijn, en toch wel enkele positieve
resultaten moeten geleverd hebben, anders zou geen sterveling er meer aan denken, naar dat vaste land te zoeken.
Het is dan ook niet zeker, dat aan den eeuwenouden aardrijkskundigen roman van het zuidelijke vaste land niet nog
een hoofdstuk moet worden toegevoegd, dat nog volstrekt
niet geacht kan worden het laatste te zullen blijven.
Er volgden na Ptolemaeus duizend jaren van volkomen
stilstand, en na Abel Tasman iets meer dan honderd jaren.
Zoo volgen op Cook nog vijf en veertig jaren, eer men met
het onderzoek verder ging. Hoe gering die tijdsruimte ook
moge schijnen, in werkelijkheid is zij zeer aanzienlijk, indien
men nagaat, dat men in de moderne maatschappij veel sneller leeft dan in de oudheid, en de drang tot ontdekkingen
zich veel krachtiger dan vroeger openbaart. En daarom mag
men uit den duur dier periode van vijf en veertig jaren met
grond besluiten, hoe groot de invloed is, door Cook op zijn
tijdgenooten en zijn onmiddellijke opvolgers uitgeoefend; en
zooals gewoonlijk het geval is, gingen deze veel verder dan
...
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hij, en beweerden zij, zelfs, dat een zuidelijk poolland niet
be stond, een bewering, door Co ok zelf nooit geuit.
Vijf 'en veertig jaren na Cook, 1819-1821, zeilde de Rus
van Bellingshausen eveneens den zuidpoolcirkel om, ten einde
de resultaten van Cook aan een nadere revisie te onderwerp'en. Op 68° zuiderbreedte, dus tien zuiden van den poolcirkel, vond hij de met ijs bedekte kust van A I e x ia nd e r I a n d.
Dit land lag nog zuidelijker dan de plek, waar in 1599 het
land was gezien, dat door den Hollandsehen ontdekker met
Noorwegen vergeleken was ....
a s het een uithoek van het zuidpoolland, zooals Cook
da t bedoelde?
Tien jaar later toonde een walvischvaarder, Biscoe, aan,
dat Alexanderland miets anders was dan het zuidelijke deel
va.n een landv rlat zich verder een eind in de richting van
Amerika uitstrekte : het reeds in 1599 outdekte G r a h a mI a 11 d.
Zooha,d men dan toch wieder een punt van een vast
land ontdekt, miet een kust,die zich ver naar het zuiden
u it strekte, in het verlengde van het uiteinde van Zuid-Amerika: een lan'd,d,at eerst als Brasilia inferior moest liggen
in de nabijheid van de Straat van Mag elhaen, daarna als
Staten-eiland de streken bij Kaap Hoorn met Nieuw-Zeeland
had moeten verbinden: t'h,anskwam het ten zuiden van
den poolcirkel voor den dag.
Weder acht jaren later, in het jaar 1839, zag' een ander
walvischvaarder, Balleny, die om zijn beroep uit te oefenen
tot ver in het zuid/en was doorgedrongen, land aan het tegenovorgestelde ge,deielte van den parallelcirkel van Grahamland,
in het zuidelijke gedeelte van den Indischen oceaan; thans
oncler dein naam va,n S a b r i n alla n d bekend. Was de kust
van dat land met die van Grahamland verbonden, dan had
rrie n een vast la:n'd,dat zich uitstrekte van het gebied ten
zuiden van Zuid-Amerika tot het gebied ten zuilden van
Australië, en dus om de Zuidpool heen.
Men zou nu meenen, dat na deze ontdekking expedities
zou den worden uitgerust, ten einde de zuidpool zelf tie bereiken. In dien tijd werden immers voortdurend noordpoolexpedities uitgerust, waarom zou men zichni'et evenzeer
met die zuidpool bezighouden?
Gaat 'men de zaak echter aandachtig na, dan blijkt het,
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dat die twee zaken niet met elkander kunnen worden vergeleken. De tochten naar het binnen den poolcirkel gelegen
deel van Noord-Amerika hadden buiten de wetenschappelijke
nog ee ri e zeer praktische beteekenis. De Engelschen zochten
een noordwestelijke doorvaart om Noord-Amerika. heen, dit
was dus het omgekeerde vraagstuk van wat de Spanjaarden
trachtten op te lossen, toen zij naar de onherbergzame straat
van Magelhaen gedreven werden. Op de ontdekking dier
doorvaart was een premie van. 240000 gulden gesteld; het
is dus niet te verwonderen, dat men die zocht te vinden.
Toen het echter bleek, dat diedoorvaart, zoo zij al bestond,
veel noordelijker moest gelegen zijn dan men meende, kwam
men hoe langer hoe dichter bij de pool en werd men van
zelf geleid tot de noordpool-expedities. Ware de 'doorvaart
door de Smith-straat gemakkelijker geweest, dan zou men
in den loop der ontdekkingstochten waarschijnlijk in het
midden der negentiende eeuw de noordpool van zelf bereikt
hebben zonder dat men oorspronkelijk van plan was geweest,
zich daarheen te begeven. Dergelijke praktische belangen
ontbraken in het zuide lijkste gedeelte der aarde bijna geheel -- wat voor voordeel kon men behalen, behalve de
vangst van wat walvisschen en robben!
En toch zeilden in het jaar 1840 tegelijkertijd drie verschillende expedities uit, om in dat gedeelte d er aarde,
waar Balleny land had gezien, in het verlengde van den
oceaan ten zuiden van Australië, het zuidpoolland te bereiken. Wat was daarvan de oorzaak?
Men had weder een doel in het oog, doch een geheel
ander dan vroeger het geval was geweest. Men trachtte de
magnetische zuidpool te vinden.
Er had zich langzamerhand een nieuwe wetenschap ontwikkeld, de studie van de magnetische verschijnselen der
aarde. De eerste praktische toepassing van die verschijnselen
bij het kompas had reeds eeuwen te voren een omwenteling veroorzaakt in de geschiedenis der zeevaart. Maar de
theorie was toen nog niet in staat de verschijnselen te verklaren. Eerst nu was men tot de overtuiging gekomen, dat
er twee punten op aarde waren, waar de magneetnaald
een vertikalen stand moest aannemen : de magnetische noordpool en de magnetische zuidpool. De afwijkingen in den stand
der magneetnaald wezen er op, dat de ééne in het hooge
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noorden, de andere in het hooge zuiden der aarde moest
gelegen zijn. Daaruit behoefde echter niet te volgen, dat zij
juist met de geografische polen, de uiteinden van de as der
aarde, moesten samenvallen. Tijdens de pogingen, aangewend
om de noordwe stelijke doorvaart om Noord-Amerika te vinden,
had de Engelsche ontdekkingsreiziger Ross in het jaar 1831
op het schiereiland Bodthia-Felix, in het binnen den poolcirkel gelegen deel van Noord-Amerika, op 20° van de
noordpool verwijderd, een punt ontdekt, waar inderdaad de
magneetnaald den vertikalen stand aannam, en dat dus de
magnetische noordpool moest zijn. Het ligt in den aard der
zaak, dat men er toen ook groot beland in ging stellen,
waar de magnetische zuidpool te vinden was. Gauss, de
beroemde wiskundige uit Gottingen, berekende uit de tot
zijn beschikking staande gegevens de plaats' waar die
magnetische zuidpool ongeveer gelegen kon zijn; hij vond
dat deze ook niet samenviel met de geografische zuidpool,
maar niet ver van de kust af in dat nog niet met zekerheid
vastgestelde land lag, dat Balleny ten zuiden van Australië gezien had. Hij, die het geluk had, daar te landen, of een kanaal
op die hoogte zou binnenvaren, kon met grond verwachten,
dat hij de gevraagde magnetische zuidpool zou ontdekken,
zonder dat het daarom nog noodig was, dat hij doordrong tot
de grootste zuiderbreedte, de geografische zuidpool.
Zooals wij zooeven zeiden, zeilden drie expedities te
gelijk uit: een Arnerikaansche onder Wilkes, een Fransche
onder Dumont d'Urville, en een Engelsche onder James
Clark 'Ross.
Zoowel Wilkes als Dumont d'Urville bereikten de plaats
door Balleny het eerst vermeld, en vonden daar inderdaad
land, maar het bleek, dat zij de magnetische zuidpool niet
bereikt hadden, en tevens was het hun onmogelijk, behoorlijk
aan land te komen. Als twee jaloersche jagers, die zelfs
door geen groet de burgerlijke beleefdheid in acht nemen,
zijn de beide schepen in de ijszee langs elkander heengezeild, zonder eenige notitie van elkander te nemen, doch iets
bijzonders werd door geen van beide onderzoekers ontdekt.
Dat in die streek, ten zuiden van Australië, land gelegen was,
was aan geen twijfel meer onderhevig. D e vraag was echter,
of het niet op zich zelf staande, onderling door ijsvlakten verbonden eilanden waren. Wilkes beweert, dat hij een ontzaglijk

142
uitgestrekte kust, ongeveer zoo lang als de zuidkust van
Australië, heeft waargenomen. Op 'onze kaarten staat dat
l~n,dals W i I k e s I an d aangegeven. Doch is het niet mogelijk, dat hij rijen van spitse ijsbergen en zich eindeloos uitbreidende ijswanden, die op de z'ee dobberden, voor een
doorloopende kust gehouden heeft? Dit is tenmiriste d e opvattmg van Durnont dUrville, en uitgemaakt is die vraa g n ict.
Veel voorspoediger dan de Amerikaarische en F'r.ansolre
expedities, die in plaats van de oplossing van problemen,
w.eder nieuwe problemen brachten, was de derde expeditie,
die onder Ross naar de magneetpool zocht, welke ex peditie uit
twee schepen bestond, die van zware ijzeren pantser s vo or'z.icri
waren, om dien stoot der ijsblokken weerstand tie kunnen
bieden.
Ross zeilde meer in oostelijke richting dan die beide
anderen, en overschreed den poolcirkel juist tien z uidon
van Nieuw-Zeeland, Den r r den januarie 1841 ontrnoet hij
voor 't eerst land, en wel op 710 zuiderbreedte dus V1eel
zuidelijker dan de kust van Wilkesland, tegenover Australië.,
gelegen moest zijn. Maar nu is het z e k er, dat hij' land
ontdekt heeft, geen fata morgana van ijs. Op open warer,
door geen ijs tegengehouden, vaart hij zes graden in zuidelijke richting verder, langs een onmiskenbare kust. Het land
wordt V iet 0 r i a la n d gedoopt. Het is een vreemde kust.
Weder herhaalt zich wat Abel Tasman bij Nieuw-Zee.larid
gevonden had: achter de kust van het zuidelijke vaste
land, dat men eindelijk, na zooveel eeuwen van h.op en en
wachten, van zoeken en verlangen, mieent voor oogen te
hebben, verheffen zich hemelhooge bergen. Die ééne top
volgt op den anderen, van die toppen dalen ontzag'lijke
g letschers neer, de hellingen zijn 'met eeuwige sneeuw
bedekt, maar hoog boven de spits verheft zich zwarte rook:
men heeft ,daar een keten van vuurspuwende bergen.
Bij één die'! bergen, den M 0 u n tEr e bus, 3600 meter
hoog, dus veelhooger dan ,die Etna, wordt juist een uitbarsting waargenomen, gloeiende lava werpt haar rooderi
schijn over de sneeuwmassas. De M 0 u n t MeI b 0 urn e,
die in uiterlijken vorm op verrassende wijze op den .Etria
gelijkt, is zelfs bijna zoo hoog als de Matterhorn. Ross kan
in zijn reisverhaal het imposante en verhevene van dat
Victorialand met zijn ontzaglijke vulkanen niet genoeg roe-
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men. Op een breedte van 78°, tot voor enkele jaren de hoogste breedte, die men in het zuidelijk halfrond had bereikt,
wordt de weg eindelijk versperd door een vasten muur van ijs,
die zich in oostelijke richting uitbreidt zoover de blik reikt,
ter hoogte van eenige honderden voeten. Hier doet zich de
vraag voor, of die vaste ijsmassa een grooten bocht of
baai van het poolland afsluit. Ross meende daarachter nog
flauw bergen te zien, maar dit is in ieder geval nog twijfelachtig. Doch zeker is het, dat de magnetische zuidpool in het binnenland van dat duidelijk waargenomen
Victorialand moet gelegen zijn: den I7den Februari van dat
jaar vertoonde de magneetnaald een helling van 88,° waaruit kan worden afgeleid, dat men toen niet verder dan op
eenige honderden kilometers van de magnetischen zuidpool
verwijderd was. Hij, die de gletschers van Victorialand zou
kunnen bestijgen en in het nu uit een tweeledig oogpunt zoo
belangrijke binnenland zou weten binnen te dringen, zou
die pool moeten vinden, op de eerste voetreis in
het binnenland van het zuidelijke vaste land.
Men zou nu toch zeker meenen, dat dit vraagstuk verlokkend genoeg was, vooral nu Ross ,en zijn makkers een
zoo boeiend tafereel van dat land hadden opgehangen.
Doch intusschen waren, als Ware het een spel van het
noodlot, aan de noordpool weder zóó belangrijke feiten
gebeurd, dat zij de geheele aandacht der poolreizigers in
beslag namen. In het tiental jaren, dat op den tocht van
Ross volgde, ging de expeditie van Franklin verloren in
den nevel van het Amerikaansche noordpoolgebied. De
premie, uitgeloofd voor hem, die het eerst de noordwestelijke
doorvaart vond, werd overgedragen op hem, die zekerheid
wist t e verschaffen omtrent het lot van Franklin en zijn
tochtgenooten. Het is bekend, hoe die zekerheid eerst lange
jaren daarna verkregen is, en dat aan het verongelukken
dier expeditie niet langer kan getwijfeld worden. Ook is het
van algemeene bekendheid, dat bij die gelegenheid de zoo
lang gezochte noordwestelijke doorvaart ontdekt is, doch
dat deze praktisch onbruikbaar bleek te zijn. Tevens weet
ieder, dat door den tocht van Kane in de Smith-straat de
strijd omtrent het bestaan eener open noordelijke poolzee
weder geopend werd, en bekend is het, dat Pefermann met
bewonderenswaardige energie tijd noch moeite ontzag, om op
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te wekken tot het opzoeken van de noordpool zelf, en dat
tot Nansen toe voortdurend pogingen in die richting werden
uitgeoefend, Het ligt in den aard der zaak, dat bij die zoo
energieke pogingen om de noordpool te bereiken, gleien krachten beschikbaar waren voor zuidpoolexpedities, rrierteg enstaande Victorialand anders in ieder opzicht de r eizigier-s
moest lokken.
Dertig jaren lang werd dan ook in die richting niets ge·daan. Eerst in het jaar 1874 kwam de eerste expeditie na
Ross met het Engelsche schip Challenger weder binnen de
grenzen van den zuidpoolcirkel. Maar de geleerden, die aan
boord van den Challenger waren, hadden voor hun tocht
een heel wat ander doel dan het ontdekken van nieuwe landen; hun doel betrof weder een geheel nieuw veld van
onderzoek : zij wenschten de diepte der oceanen te biepalen
en door diepzeeonderzoekingen den aard en Iiet leven te
leeren kennen van de planten- en dierenwereld in de diepten van den oceaan: onderzoekingen van het grootste gewicht.
Het is dus niet vreemd, dat zij geen nieuwe poollanden
ontdekten ; toch vinden zij groote overeenkomst tusschen
hetgeen zij ontdekten op den bodem der zee binnen dien zuidpoolcirkel en wat in de nabijheid van het vaste land was
waargenomen; en dit is op zich zelf reeds een b elangrijke
vingerwijzing.
In hetzelfde jaar 1874 moest weder een nieuwe overgang van Venus langs de zonneschijf wordien waargenomen,
een verschijnsel, dat, zooals wij zagen, het laatst in 1769
was geobserveerd, Daartoe werd een Duitsche expeditie
uitgezonden met het schip de G a zeIl e, die van d·en Indischen oceaan uit naar de nabijheid van het zuidpoolgebied
leidde; doch ook bij die gelegenheid werd geen nieuw land
meer ontdekt. Omstreeks tien jaren latex) in den winter van
1882-1883, namen de Duitsche geleerden Schrader en Steinmann het eiland Zuid-Georgia in het zuidelijkste deel van
den Atlantischen oceaan tot uitgangspunt van een belan.grijk
onderzoek; voor het eerst kwam voor het zuidpoolgebied
iets tot uitvoering, wat reeds lang in het noordpoolgebied
veel gewichtiger gebleken was dan alle vermetele tochten
naar de noordpool zelf: de oprichting van een vast p 0 0 Is ta ti 0 n als middelpunt van een langdurige studie over
het klimaat, de magnetische verschijnselen) den bodem en
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de levensverhoudingen in die streken; maar voor de aardrijkskunde van het onbekende gebied leverden die
onderzoekingen niets op.
Eindelijk geschiedde het in het begin van het laatste tiental jaren der negentiende eeuw, dat de Noren nog een
paar nieuwe ontdekkingen deden, wel niet veel, maar in
ieder geval nog iets. De Jason voer onder het bevel van
Larsen in het jaar 1893 langs een gedeelte van de oostkust
van Grahamland, dus den uithoek van het zoogenaamde
zuidelijke vaste land in de richting van Amerika, terwijl
te gelijker tijd de Her t h a onder Evensen aan de westkust
van diezelfde landtong tot Alexanderland doordrong. Hieruit
bleek dus nog eens ontwijfelbaar, dat op grooten afstand
ten zuiden van Zuid-Amerika land gelegen was. En in Januari 1895 heeft een derde Noorsch schip, de A n t ar c t i c,
met den natuuronderzoeker Borchgevrink aan boord, zelfs
de kust van het prachtige Victorialand teruggevonden, dat
ook door Ross was ontdekt, bij welken tocht men ook aan
land steeg, zonder dat men echter in het geheimzinnige
binnenland doordrong.
Van de laatste jaren noemen wij onder meer den tocht
met de Discovery, onder Scott, waarop in het jaar 1902
King-Edward VII-land ten oosten van Victorialand is ontdekt, waarbij bleek, dat het tot op 83° zuiderbreedte met
hooge bergketenen is bedekt.
Wij noemen ten slotte de Engelsche expeditie van 1907
on der luitenant Schackleton naar King-Edward V I I -land
waarvan de schitterende resultaten in ieders geheugen liggen.
Het beslissende oogenblik is aangebroken, waarop het
eeuwenoude vraagstuk zijn oplossing nadert daaraan kan
geen redelijke twijfel bestaan.
Zal het mogelijk zijn
misschien op sneeuwschoenen,
zooals die, welke Nansen met het beste gevolg gebruikte bij
zijn tocht over de uitgestrekte woestenij van Groenland -van de vulkanische kust van Victorialand ver ten zuiden
van Nieuw-Zeeland, of nog beter van de (in ieder geval
nog zeer problematische) kust van Wilkesland, tegenover
Australië (dus van het oostelijk halfrond uit) naar de zuidpool door te dringen en van daar uit naar Alexander- en
Grahamland ver ten zuiden van Zuid-Amerika naar het
westelijk halfrond? Indien deze reis over lan d kan onderB ii 1 s c h e, Van Bacil tot Aapmensch. IV. 3e druk.
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nomen worden, dan bestaat er werkelijk een zuidelijk vast
land, dat dan in ieder geval een poolland is. Dit vaste land
kan, als men al de zuidelijkste punten, door de tot nu toe
ondernomen tochten bereikt, met elkander verbindt, nog altijd
een geheel beslaan, grootes dan Australië. Dat land kan
hooge, misschien volkomen vulkanische gebergten bevatten,
het kan in goed beschutte dalen nog zeer goed een karige,
maar toch in ieder geval merkwaardige flora opleveren;
het zal zelfs zeer waarschijnlijk nog totaal onbekende vogels
en de laatste des te belangrijker
en zoog dieren herbergen
als men zich voorstelt, dat de bekende landen, zoo dicht
mogelijk daarbij gelegen, de vreemdsoortigste meerendeels
oudste zoogdieren der aarde bevatten. En de kroon. dier
ontdekkingen zou natuurlijk zijn, als een nieuw, tot nu toe
volkomen geïsoleerd menschenras ontdekt werd! En wie zou
de mogelijkheid van die ontdekking durven ,ontkennen?
Het is ook mogelijk, dat het vaste land zal blijken zich
op te lossen in een aantal losse met ijs bedekte eilanden..
Hei zou ook kunnen zijn, dat Victorialand een groot vulkanisch eiland is, zooals IJsland in het noorden. En ook is
het niet onmogelijk, dat ook Grah.amland en Alexanderland
eilanden zijn. Ten slotte zou de problematische kust van
Wilkesland in nevelen kunnen opgaan en blijken te bestaan
uit losse, drijvende ijsbergen. De pioniers van onzen tijd
zijn geroepen, die vraagstukken op te lossen.
Het is hier niet een strijd om de zuidpool zelf, waar uit
een aardrijkskundig oogpunt waarschijnlijk even weinig belangrijks te ontdekken valt als aan de noordpool.
Maar wel geldt het de vraag, of het oude droombeeld uit
de dagen van Hipparchus, opgejaagd uit zijn laatste schuilhoeken, voor altijd zal vervliegen, om nooit weer terug te
komen, dan wel of na zóóveel inspanning, teleurstelling en
ontgoocheling, op de kaarten van de twintigste eeuw een
zesde werelddeel voor goed zal kunnen worden opgenomen,
een werelddeel, thans nog zonder naam: h et zuidel ij k e

vaste land.

De ontwikkeling der dierenwereld
in de poollanden.
Voortdurend wordt de blik van den ontwikkelden mensch
naar de polen getrokken. Het is, alsof hij, te midden van
den strijd en de ellende van het dagelijksch leven, zich
laven wil aan het reine wit van die nog niet betreden streken,
die nog geheel binnen het gebied der waarheid en het idealisme gelegen zijn. Waarschijnlijk is de noordpool bereikt,
door de groote krachtsinspanning van het individu, gesteund
do or wetenschappelijk denken.
Doch ook dat groot; geheel met ijs bedekte zuiderland
doemt aan den horizon op, een geheel werelddeel met muren
van kristal en vuurspuwende bergen, een land van belofte
voor hem, die het eerst zijn gletschers beklimt en het
binnenland doorvorscht.
Nog nooit is men het groote doel aan de beide uiteinden
der aardas meer nabij geweest dan thans. En oude vraagstukken komen weder op onder een nieuw licht, en oude
raadselen treden verjongd weder te voorschijn. Die poollanden zijn altijd een bron geweest van telkens wisselende vraagstukken. Die vragen , deden zich reeds voor, toen nog nauwelijks de uiterste rand van die landen bekend was. Hij', die
de beschrijving leest van N ansen's tocht, komt :onmiddellijk
onder de bekoring van dat werk, waarin de heldenmoed
van den schrijver uit iedere bladzijde spreekt, en dat in
grootschee eenvoud den reuzenstrijd schildert van het individu tegen de geheele natuur. Maar bovenal wordt den
lezer duidelijk het groote onderscheid tusschen den vroegeren avonturier en Nansen, den modernen poolreiziger van
het echte type, den pionier dier groote problemen, die voor
,
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de moderne wetenschap aan de hoogste breedten der aarde
verbonden zijn. Wij zien, hoe hem het stille denken uit de
kamer van den geleerde vergezelt op zijn tochten over de
sneeuw, die rood getint is door het noorderlicht.
Met ons geestesoog zien wij die twee helden, N ansen en
johansen, eenzaam zich een weg banend door de onmetelijke ijsvlakte als mieren o:p een reusachtig tooneel. Een
kleine notedop, d e F ram, zoekt vdoor te dringen in een
wereld, wier afbrokkelende rand zelf kristalheldere ijsschepen,
dedrijvende ijsbergen, in den oceaan zendt, ijsbergen, dikwijls
twee kilometers lang, en honderd meters hoog zich in de lucht
verheffend, met nog meer dan zes honderd metiers ijs onder
den waterspiegel. En toch verrichten die mieren in een
notcdop een heldendaad, die rijk aan gevolgen is VOOT de
geschiedenis van het organische leven op aarde.
Doch ons geestesoog verheft zich hooger in den helderen
hemel der gedachte. Het ziet den mensch niet meer als
mensch alleen, maar als een organisch wezen) dat zich heeft
ontwikkeld naar de wetten, die Q;P aarde de stof beheerschen
en vervormen, De mensch is het hoogste, het volkomenste
van al die wezens, oneindighooger dan de planten, dan
het laag georganiseerde dier. Wij zien, hoe de mensch, die
aan het hoofd staat van de ontwikkeling van het Ieveri op
aarde, de pool al xlichter en dichter omsluit. Maar terwijl
hij daarmede bezig is, wordt een nieuw, waarschijnlijk zelfs
het laatste hoofdstuk afgespeeld van een rij van gebeurtenissen, die reeds lang het organische leven en de polen met
elkander hadden verbonden. Sedert millioenen jaren voert
het leven op aarde strijd met de pool. Die pool is het middelpunt van een g edeelte der geschiedenis van de dierenwereld, wijd vertakt en vol afwisseling. Dat geschiedboek
begint met de tijden, lang vóórdat de rnensch op aarde
optrad, en eindigt onder den onmiddellijken, in menig 'opzicht
vernielenden invloed van den mensch, Indien wij diegeschiedenis aandachtig volgen, dan onthult zich voor ons, al is
het ook voorloopig in nevelachtige omtrekken, een deel van
die geschiedenis der poolwereld zelf.
Het behoort wiel tot de grootste veroveringen cler mod'ern'e
dierkunde, dat wij het zoo oneindig rijkeheir der d.iersoor'ten
niet alleen hebben leeren groepeeren naar ,een natuurlijk
stelsel, gegrond op de overleenstemming in bouw, maar dat
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wij h et, als dit voor het onderzoek van belang is, ook weten
te beschouwen als een verzameling van geografische eenheden. Bepaalde gedeelten der aarde vertoonen in de daar
aanwezige dierenwereld een bepaald type, dat zich duidelijk
onderscheidt van dat op andere plaatsen. Hij, die het oerwoud en de pampa's van Zuid-Amerika doortrekt, en daar
bepaalde soorten van papegaaien, een bepaalden struisvogel, zeer merkwaardige apenfa mines, den pepervreter,
(toekan), luiaards en gordeldieren ontmoet, vindt daarin de
dierenwereld der zoogenaamde neotropische streken
terug, die zich uitstrekken van Mexico tot het zuidelijk uiteinde der nieuwe wereld. Zij verschillen geheel en al van de
n e a r k t i s C h e streken, waartoe Noord-Amerika behoort,
van de Australische met haar buideldieren, vogelbekdieren, kakatoe's en paradijsvogels, van de A e t h i o p is c h e , Afrika en Madagascar, en zoo vervolgens. De Middel Europeesche dierenwereld behoort tot de palaearktische,
tot welke groep ook het noordelijke gedeelte van Azië behoort.
Voor den wetenschappelijken onderzoeker is die volstrekt
niet toevallige verdeeling en afscheiding der verschillende
diersoorten op aarde van het grootste gewicht.
Wij zien, hoe het land als gesloten geografische eenheid
zijn fauna heeft bepaald door bepaalde aanpassingen. Wij
leeren als het ware het patriotisne kennen van de verschillende diersoorten, en bemerken, hoe die soorten niet zoo
gemakkelijk veranderd worden, als men ze willekeurig overplant naar andere streken. Maar evenzoo kunnen wij hieruit
onze geografische begrippen en opvattingen controleeren.
Indien wij bij voorbeeld zien, hoe de zoogdieren van het
Australische gebied nog altijd beperkt zijn tot vormen, die
voor millioenen jaren de heerschers der geheele aarde geweest zijn, buideldieren en vogelbekdieren, dan is het ons
duidelijk, dat het de vorm en ligging van het Australische
vaste land in die ontzettend lange tijdsruimten geweest
moet zijn, die de oorzaak is geweest, dat de latere overal
ontstane hoogere zoogdieren zooals de apen, roofdieren, hoefdieren enz. daar niet zijn kunnen optreden, en dat Australië
ook voortdurend de oude typen is blijven voortbrengen. Nergens worden den denkenden natuuronderzoekers strengere
eischen gesteld dan tegenover die feiten der dieren-geografie.
Maar sedert vaste, groote aanknoopingspunten zijn verkregen
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door de gelukkige toepassing der Darwinistische ontwikkelingsleer, en door gebruik te maken van de versteende overblijfselen van voorheen levende, thans verdwenen d icrsoorten, belooft die studie ook de schitterendste vruchten te
zullen opleveren.
Men moet zich dit alles wel voor dein geest ha.len, als
men een breed overzicht wil verkrijgen over de dierenwereld
der poolstreken.
Beide poolstreken der aarde vormen uit een zoölogisch
oogpunt een uardrijkskundig gebied op zich ze lf : de noordpoolstreken het arktische, de zuidpoolstreken het antarktische gebied.
Zoo ergens, dan is hier de afscheiding van de arrder e
streken zeker niet willekeurig. Nergens vindt men een meer
afgesloten gebied, dan ,de poolstreken buiten de grenzen,
"raar nog beomen gevonden worden. Indien het echter waar
is, dat het karakter van de fauna eener bepaalde streek
bepaald wor,dtdoor haar aanpassing aan een b epaalden
achtergrond, dan is zeker hier, wa,arde omgeving een
zoo eigenaardigen stempel draagt, die stempel ook terug te
vinden o'p de rlierenwcreld, die zich aan die omgeving heeft
aangepast. Een enkele blik reeds op de landdieren van het
arktische (noordpool) gebied, is voldoende om de juistheid
van dat beginsel aan te toonen. Wonderlijke aanpa.ssingdaar l
Denken wij a,anp,ololexp;edities, dan zien wij overal wit
voor ons, Schitterend wit is ook de ijsbeer, het groot e, k arakteristicke rOIO fd ier der hoogere breedten. Wit is het sneeuwhoen, wit de sneeuwuil. Wit zijn de borsten der alloen en
lommen, die in tallooze menigte op deberg en in het noordien
nestelen. De witte sneeuw, die over onze meren en stroomen
vliegt en zich waagt tot in het hart der groote steden, is
slechts een verjaagde vreemdeling, die nog de kleur der rpool
als certificaat van oorsprong met zich mede draagt. En die
dieren, die niet de kleur der sneeuw dragen, gelijken ten
minste op de bruine eng'rauwe rotsen of op het kale mos,
de eenige afwisseling in die landen, waar de zon geen groene
kleurstof meer kan voortbrengen in de bladeren der planten.
Hand aan Tiand met de k leur, die in de meeste gevallen
dienst doet als middel tot bescherming, gaan de middelen,
die tegen de koude en de daarmede samenharrgende gevaren va:n het klimaat beschutten. In tegenstelling met zijn
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verwanten in meer gematigde luchtstreken heeft de ijsbeer
ook aan de voetzolen ee n dichte haarbedekking. Het rendier heeft breede hoeven, en loopt dus weinig gevaar te diep
in de zachte sneeuw te zinken. Ditzelfde rendier heeft van
voren aan het gewei, lange, breed handvormige toppen, die
uitstekend dienst doen voor het verwijderen van de sneeuw.
Hij die gewoon is aan het nachtleven der uilen, hoort met
verbazing, hoe in de noordelijke streken de sneeuwuil op
klaarlichten dag jacht maakt op sneeuwhoenders en andere
dieren; ook dat is niets anders dan het gevolg van aanpassing : hoe zou anders een nachtdier kunnen leven in een streek,
waar de zomer één lange, doorloopende dag is.
Die samenhang van plaats en lichaamsvorm komt in die
streken zóó duidelijk voor den dag, dat hij, zoodra men
daarop den blik heeft gevestigd, het geheele raadsel der
pooldieren. schijnt op te lossen.
Den oppervlakkigen beschouwer schijnt het, alsof die onbreekbare band van ijs om de poollanden, waar de hoef in
de sneeuw verzinkt en wit de kleur van het geheele landschap is, waar licht en duisternis niet samenvallen met dag
en nacht, maar met den tragen loop der jaargetijden, daar
in alle eeuwigheid geweest is. Hij meent, dat de dierenwereld, ergens op gematigder breedte ontstaan, door den strijd
om het bestaan naar de hoogere breedten is gejaagd, zich
daar aan de omgeving heeft aangepast en zoo meester van
den toestand geworden is. De mnensch volgt thans de dieren
bij zijn moeilijken tocht tot wetenschappelijk onderzoek der
poolstreken, zooals hij ze vroeger gevolgd heeft als walvischvaarder, die zijn tonnen met traan wilde vullen, doch om de
wetenschap zich niet bekommerde, en daarvan ook niets wist.
Het ligt in den aard der zaak, dat men zich den toestand
zoo voorstelde.
Toch is die voorstelling niet juist.
Ook hier is, evenals gewoonlijk het geval is, de loop van
de geschiedenis der aarde veel ingewikkelder geweest.
In de vorige eeuw werd reeds van verschillende zijden
het vermoeden geuit, dat het leven der dieren in de poolstreken niet altijd hetzelfde kan geweest zijn als thans. Sedert
de oudste tijden kende men in Europa beenderen van een
reusachtig dier, dat vroeger bij ons moet geleefd hebben: den
mammouth. Eerst werd beweerd, dat het beenderen waren

152
van reuzen, Gog en Magog, waarvan de bijbel melding maakt.
Later kwamen de natuuronderzoekers tot de overtuiging, dat
het overblijfselen moesten zijn van het geraamte van een soort
van olifant. Het vermoeden werd uitgesproken, dat het olifanten waren, die bij den tocht van Hannibal over de Alpen,
waarbij hij een leger van Karthaagsche olifanten met zich
medevoerde, in grooten getale in de afgronden van den St.-B e rnard gestort zijn. Doch dit vermoeden was niet in staat te
verklaren, hoe die beenderen van olifanten verspreid konden
gevonden worden over het geheele vaste land tot in Midden-Europa. Het kon dus niet anders, o f men moest te doen
hebben met een verdwenen bewoner onzer streken uit het
grijs verleden.
Toen kwam de tijding, dat aan de Aziatische grenzen
van het poolgebied zulke mammouths eerst kort geleden
uitgestorven waren; in het ijs van de Siberische mondingen
der rivieren had men verstrooide mammouthlijken nog in ongeschonden staat met huid en haar teruggevonden. Olifanten
binnen den poolcirkel! De thans nog bestaande olifant, zooals
die in Azië en Afrika leeft, is een zoon der warme luchtstreken. En bij de Aziatische olifanten denken wij aan de
heilige boomen, waaronder Boeddha zijn liefelijk evangelie
verkondigde, bij de Afrikaansche aan het rijk van Karthago,
dat als een roofstaat gelegen was aan de grenzen der verzengende woestenij van Afrika.
En voor den denkenden mensch, die mijmerde over het
vreemde feit, dat beenderen van olifanten gevonden werden
in den bevroren bodem van Siberië, streek een adem van
zuidelijke warmte plotseling over de toendra's, de dorre steppen van de landen aan de grenzen der poolstreken gelegen.
En hij voelde, dat het vroeger alles ander s moet geweest zijn! De tropische hitte deroerwouden, daar waar
het klimaat niet toeliet, dat eenige boom meer groeide!
Hoe dat mogelijk geweest was, bleef echter volkomen in
het duister. Want reeds toen wist men, dat de koude der
poolstreken geen toevallig natuurwonder was, maar dat zij
met absolute noodzakelijkheid moest voortvloeien uit den
stand der aarde ten opzichte van de zon. Hoogstens kon men
het vermoeden uiten, dat dit merkwaardige feit samenhing
met een ontzaglijken vloed, een zondvloed, nog eenmaal
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kon de fantasie zich verlustigen in de imposante voorstelling
van neerstortende wateren, die de lijken van olifanten van
Indië over het Himalaya gebergte en Tianschan hebben
voortgestuwd, totdat deze een rustplaats vonden aan de
kusten der IJszee.
Op het einde der achttiende eeuw viel het volle licht op
die merkwaardige ontdekking. Uit het ijs aan de monding
der Lena werd de beroemde mammouth losgemaakt, die
door Adams is beschreven en in het museum van Petersburg
zoo volledig mogelijk bewaard is gebleven. Deze mammouth
was zóó uitstekend geconserveerd, dat men niet alleen
het geraamte, maar ook de weeke dee len met volkomen
zekerheid kon herkennen. Die mammouth had gedurende
zijn leven een dichten, bruinrooden pels gedragen, en uit
de overblijfselen, in geringe hoeveelheden in de plooien
der kiezen teruggevonden, bleek, dat hij zich met dennen
gevoed heeft.
Een pelshuid in dennenbosschen, daarmede verviel elke
gedachte aan de tropen. De mammouth moest in het hooge
noorden geleefd hebben, als een echte „Siberische olifant."
Hoe meer men zich na, dien tijd met de lijken der Siberische mammouths heeft bezig gehouden, des te duidelijker
is het gebleken, dat zij in vroegere tijden levende „pooldieren" geweest zijn. In de hard bevroren klei, onmiddellijk naast
of op het eeuwige ijs, vindt men bij de mammouths overblijfselen van planten, schelpen en kokertjes van insecten van
de orde der kokerjuffers. Wij stellen ons daarbij kleine
zoetwatermeren voor, in het midden van een overigens met
gletschers bedekt land, van het type van het tegenwoordige
Groenland. De bodem van het water werd waarschijnlijk gedeeltelijk gevormd door gletscherijs, maar aan den oever
moesten enkele weiden gelegen zijn, en al konden er geen
bosschen zijn in de ware beteekenis van het woord, toch
was er zeker struikgewas, dat zelfs voor de grootste dieren
tot voedsel kon strekken. Waar echter een logge reus in de
sneeuw of soms ook in het moeras zonk, werd het lijk
spoedig ingevroren en bleef het tallooze jaren in ongeschonden staat in stand.
Tegen deze voorstelling is niets van beteekenis in te brengen. Nog thans behoort tot de echte pooldierenwereld een
plantenetend zoogdier, wel niet zoo groot als de mammouth,
:
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maar toch zóó groot, dat in een omgeving, waarin het dier
kon leven, des noods ook een olifant in het leven kon blijven. Wij bedoelen den muskus-os uit het hooge noorden van
Noord-Amerika, een statig dier, van de grootte van een rurid,
met lange haren bedekt, maar dat in zijn bouw dichter
bij de schapen gelegen is. In troepen dringen de muskusOSSe!l tot op hooge breedten naar de pool door en óverwinteren in streken, waar de kwik zóó hard bevriest, dat men
met den bol van den thermometer een gat kan boren in een
plank van vijf centimeters dikte. Zoo verandert dus het feit,
dat eertijds op de N oord-Siberische eilanden in de IJszee,
waar de Jeannette schipbreuk leed, mammouths gevonden
werden, op zich zelfs niets aan het beeld der poolwereld, en
hoe merkwaardig ook het voorkomen en later verschijnen
van een zoo geweldig dier in de poolstreken rnog e zijn,
het is daarom voorbarig, alleen daarop de stelling te bouwen, dat het eertijds daar geheel anders, en veel warmer
geweest is.
Toch gebeurt het dikwijls, dat geniale hypothesen waar
blijken te zijn, al vindt men, dat de feiten, waarop zij oorspronkelijk waren opgebouwd, ons in den steek laten. Dat
geval deed zich ook hier voor.
De mammouths zijn bet rek keI ij k nog niet zoo lang
verdwenen. De jager aan de Lena-rivier voedert zijn honden nog somtijds met het vleesch dier bevroren lijken van
rnammouths. Een aantal aanwijzingen schijnen er op te duiden, dat eertijds de mensch nog op den levenden mammouth
heeft jacht g emaakt ; ten minste men heeft bee.n·deren van
rnamrnouths gevonden, die door menschenhanden bearbeid
waren, en de meeste moderne natuuronderzoekers leiden
daaruit af, dat beiden gelijktijdig op aarde geleefd hebben.
Toen mensch en mamrnouth op het tooneel der aarde optraden, had de ontwikkeling in het organische leven reeds ontzaglijke tijden voortgeduurd. Tallooze geslachten v·au dieren
waren reeds opgekomen en verdwenen. Het oude zeeslib
waarin hunne schalen en beenderen begraven waren, was
in den loop der duizenden jaren in de hardste gesteenten
veranderd, en tegelijk hadden de voortdurende, langzame
bewegingen der aardkorst, die waarschijnlijk het gevolg zijn
van het samentrekken en plooien van den afkoelenden aardbol, op de meest verschillende plaatsen den bodem opge-
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stuwd, zoodat die harde massa hier als eilanden boven het
water uitstak, daar zelfs van de bergen af in de vlakte neerzag. Juist in den tijd, toen de Siberische mammouth van
Adams uit het ijs te voorschijn kwam, dus ongeveer honderd
jaren geleden, begon de natuuronderzoeker een scherp oog
te krijgen voor den ouderdom en de opvolging dier verschillende lagen en voor de overblijfselen uit het planten- en
dierenrijk, die daarin bewaard zijn gebleven. De belangrijke
wetenschap der palaeontologie, die zoo veel gewichtige raadselen heeft ontsluierd, werd geboren, voortdurend en krachtiger is zij in de laatste eeuw ontwikkeld. En evenwijdig daarmede ontwikkelde zich een tweede gewichtige tak van den
boorra der kennis, de kennis der poolstreken. Het oogenblik
moest dus aanbreken, waarop die twee wetenschappen met
elkander in aanraking zouden komen. De zoo levensgevaarlijke ontdekkingsreizen, vooral die in het poolgebied van
Noord-Amerika, welke ten doel hadden de noordwestelijke
doorvaart te vinden, en die in het midden der negentiende
eeuw eindigden met het groote drama van Franklin, gaven
voor het eerst een tamelijk helder beeld van één gedeelte van
de noordpoolstreken. Al was het dan ook in los verspreide
exemplaren, leerde men toch iets omtrent de verschillende
steensoorten, waaruit die uitgestrekte archipel van grootere
en kleinere eilanden bestaat, die zich van Amerika uit schijnt
uit te strekken tot op onbekende breedten in de nabijheid
der pool.
Verschillende gesteenten werden door de poolreizigers
medegebracht en door palaeontologen onderzocht.
Het bleek toen, dat tot op den 75 sten breedtegraad gesteenten voorkomen, die tot de Silurische periode behooren.
Het Silurische tijdperk behoort tot de zeer oude tijdperken
in de geschiedenis der aarde. In de tot steen verharde
bezinksels van dat tijdperk vindt men wel is waar reeds de
overblijfselen van een zeer ontwikkeld dierenleven, doch een
groot aantal hoogere diervormen schijnen te ontbreken; van
de gewervelde dieren heeft men bij voorbeeld tot nu toe
nog slechts visschen kunnen aantoonen, terwijl amphibieën,
kruipende dieren, vogels en zoogdieren toen nog niet tot
ontwikkeling schijnen gekomen te zijn. Ook de Silurische
gesteenten van die pooleilanden bevatten, als er fossiele
overblijfselen van levende wezens in gevonden worden, slechts
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betrekkelijk lage vormen. Wij vinden daar overblijfselen van
koraalriffen der Silurische periode. De koralen, die wij als
sieraad gebruiken en die in verre zeeën nog thans kolossale
riffen vormen, zijn, zooals bekend is, niets anders dan het
harde kalkomhulsel van bij elkander opgehoopte levende
weeke zeedieren, nauw verwant aan die kleur enrijke z e ea n e m o n e n, die men thans in ieder groot aquarium vindt.
Het is op zich zelf niet te verwonderen, dat zulke koraaldieren reeds in de oceanen van de verst verwijderde perioden hunne riffen hebben gebouwd, immers de bouwstoffen
zijn overal in groote hoeveelheden aanwezig. Het merkwaardige is techter in het volgende gelegen:
De koraaldieren, die door het .opeenhoopen van millioenen
kleine kalkcellen in den loop der tijden echte k or aa Ir i f f en vormen, leven thans zonder uitzondering slechts in
warme zeeën. Zij sterven onmiddellijk, indien de gemiddelde temperatuur van het water tot beneden de 18 of 20
graden Celsius daalt; het is dus duidelijk, 'dat zij het menigvuldigst gevonden worden in het warmste gedeelte van den
Indischen oceaan en den Grooten oceaan; de meest uitgestrekte en voor de scheepvaart gevaarlijkste riffen liggen in
de nabijheid van de Torres-straat, op ongeveer tien graden
van den evenaar verwijderd. Maar die voorhistorische koraalriffen uit het Silurische tijdperk vindt men nog volkomen
duidelijk op Noord-Devon en de eilanden bij de Lancasterstraat, dat is dus juist op den lijdensweg van de verongelukte
expeditie van Franklin. Daar toch heeft Franklin, door het
ijs overmand, zijn eersten poolwinter moeten doorbrengen.
Later ging de expeditie veel zuidelijker, bij King-WilliamLand, te gronde, zooals twaalf jaren later na eindeloos
zoeken gebleken is. Hoe is het nu mogelijk geweest, dat in
die streken ooit kinderen der tropen, zooals rifkoralen, zich
hebben kunnen te huis gevoelen en groote bouwwerken
hebben kunnen oprichten?
Wat de mammouths niet hebben bewezen, scheen hierdoor dan toch te zijn aangetoond: de poolstreken moeten
in het grijs verleden een geheel ander klimaat, en als noodzakelijk gevolg daarvan een geheel andere dierenwereld,
gehad hebben dan thans.
De later ontdekte feiten hebben in deze beschouwingen
geen wijziging kunnen brengen. Wel heeft men getracht,
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door redeneering ook thans nog de juistheid dier beschouwingen te bestrijden. Men zeide, dat het mogelijk was, dat
de koraaldieren in den loop van den ontzaglijken tijd, die
ons van de Silurische periode scheidt, hare levensgewoonten
veranderd hebben. De wezens, die thans alleen dan hunne
riffen bouwen, wanneer zij een behagelijke, hooge temperatuur vinden, konden zich eertijds misschien zeer wel bevonden hebben in de ijzige poolzee bij de Lancaster-straat.
Wie zal ontkennen, dat dieren hunne gewoonten geheel
kunnen wijzigen in duizenden jaren, misschien heeft men
hier wel met millioenen jaren te doen. Alle koralen en daarmede overeenkomende dieren leven thans in zeewater, alleen
één enkele soort, de zoetwaterpolyp, (hydra) bewoont onze
binnenmeren; hier moet het dus één pionier van een geheel
geslacht gelukt zijn, één der hardnekkigste gewoonten van
het geslacht te overwinnen. Het zou dus niet zoo onmogelijk
zijn, dat dit ook met de koralen het geval geweest is. Maar
de palaeontologie en het poolonderzoek hebben nog meer
aanrakingspunten gevonden, en wat daarbij aan het licht is
gekomen, gaf die opvatting volstrekt geen steun.
De wetenschap van de in versteenden toestand teruggevonden levende wezens der voorhistorische tijden, de palaeontologie, houdt zich niet alleen bezig met de dieren, die
vroeger op aarde geleef d hebben, maar ook met de planten
der vroegere perioden. Plant en dier zijn in voortdurende
wisselwerking, over het algemeen kan men uit het bestaan
van bepaalde planten tot het bestaan van bepaalde dieren
besluiten; in de palmbosschen komen geen ijsberen, in de
Siberische steppen geen apen en papegaaien voor. En steeds
levert de plant op zich zelf een even zekeren, misschien
nog zekerder maatstaf op voor de licht- en temperatuursverhoudingen van een land dan het dier.
Men heeft, en dit is voor ons onderwerp van groot gewicht, overblijfselen van planten in groote hoeveelheden en
van niet te misduiden vorm het eerst gevonden in de formatie, die iets jonger is dan de Silurische, de zoogenaamde
steenkoolformatie. De naam reeds duidt aan, dat het beeld
van den tijd der steenkoolformatie nauw is samengeweven
met weelderigen plantengroei: de steenkool is immers niets
anders dan versteende planten. Ook de steenkoolperiode
behoort in de palaeontologie tot de oudere tijdperken. Ook
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in die periode vond men geen vogels, geen zoogdieren. De
planteuwerele. stond betrekkelijk nog zeer laag in de ontwikkelingsrij : het waren planten gelijkende op onze varens,
en paardestaarten, maar geen palmen, geen eiken of beuken,
geen planten met bont gekleurde bloemen, zooals ze thans
op iedere heg en weide gevonden worden.
Merkwaardig' nu is het, dat men tot op de hoogste noordelijke breedten kolenlagen gevonden heeft, gevormd uit de
verkoolde overblijfselen van de boomvarens der steenkoolperiode. Toen men het plan opvatte, om een noordwestelijke doorvaart te zoeken, van Tiet binnen den poolcirkel
gelegen gedeelte van N oord-Amerika uit, of om het mathematischepunt te bereiken, waar de verschillende meridianen
elkander snijden, heeft men aan alles eer gedacht, dan om daar
naar steenkoollagen te zoeken. Voor de industrie is de zaak
trouwens ook heden nog van alle belang ontbloot; wanneer
de tijd aanbreekt, dat het gebrek aan kolen zich ernstig'
zal doen gevoelen, zal men in de eerste plaats China als
exploitatieterrein kiezen, dat de uitgestrektste nog onontgonnen kolenlage.n op aarde bezit. Een feit blijft het ;echter, dat
op de meest verschillende plaatsen rondom de pool, bij voorbeeld in de onmiddellijke nabijheid der Silurische koraalriffen, verstrooide aderen van steenkool gevonden zijn, met duidelijk: herkenbare overblijfselen van planten, die in hoofdzaak
overeenkomen met de boomvarens, waaruit o!ok bij ons in
Europa de bosschen der steenkoolperiode hebben bestaan,
Het is niet twijfelachtig, dat bij de Lancaster-straat zoowel
als op N ova-Zembla en Spitsbergen in die Iangvervlogen tijden bos s c hen aanwezig zijn geweest. Men is geneigd te
zeggen: t rop i s c heb 0 s s c hen.
Want boomvarens worden tegenwoordig in typischen vorm
nog alleen gevonden in de vochtige oerwouden der verzengende luchtstreken, zooals op Ceylon en in Australië, dat
is dus juist daar, waar de tegenwoordige koraalriffen het
meest gevonden worden. N u is wel beweerd geworden, dat
juist de aanwezigheid van kolenlagen wijst op een gernatigd
klimaat zooals dat in Midden-Europa gevonden wordt, en
wel op grond, dat de steenkool van oorsprong een .product
van veengrond is, en veengrond in het algemeen niet in de
tropen gevonden wordt; maar het is nog volstrekt niet uitgemaakt, dat de steenkoolvorming werkelijk op die wijze
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heeftpla,ats gevonden. Maar zelfs, al wordt dit toegegeven, en belangrijke gronden zijn daarvoor zeker aan te voeren dari is het toch 'niet te ontkennen, dat in de poolstreken in
ieder geval het klimaat ontzaglijke wijzigingen moet hebben
ondergaan. Want of nu tropische wouden of bosschen, zooals die in Europa, gevonden worden, aan die Lancasterstraat
bestaan hebben, doet niets ter zake; immers reeds de aanwezigheid van bosschen op zich. zelf in die streken, op
75° noorderbreedte en nog meer, zou een onmogelijkheid
geweest zijn, indien er toen dezelfde toestanden ge.heerscht
hadden als thans. Van de noordkaap af worden heden geen
boorn en meer gevonden, en dus is reeds op zes graden
ten zuiden van Spitsbergen de grens bereikt, waar nog steenkool wordt aangetroffen. Er zijn tegenwoordig geen po 0 lhos sc hen meer. En zoo die er wel geweest zijn in de
steenkoolperiode, dan moet de physische toestand der landen
om de pool werkelijk anders geweest zijn dan nu.
Hieruit volgt dus, dat de zaak absoluut is uitgemaakt,
en dat el geen twijfel aan kan bestaan, of er is versohil
tusschen het klimaat toen en nu, al kan men nog van
meening verschillen omtrent de grootte van xlat verschil.
Doch bewijsstukken, die geleverd worden door de aankriooping van de palaeontologie aan 'het poolonderzoek, zijn met
die- beschouwingen omtrent de steenkoolformatie nog lang
niet uitgeput, het belangrijkste hoofdstuk moet nog volgen.
De Lancasterstraat loopt uit in het noordelijkste gedeelte
van de Baffinsbaai. Iets later vernauwt zich die uitgestrekte
baa.i, die N ocrd-Amerika van Groenland scheidt) in de Smithstraat tot een noordpoolstraat. Ten westen van die straat vindt
rnen op 80 graden noorderbreedte, dus slechts op tien graden afstand van de pool, G r i nn e 11 a n d. Kane heeft dat
land in 1854 ontdekt op leen expeditie, die grootendeels
bekostigd is door den New- Yorkschen koopman Henry
Grinnell. In de jaren tusschen 1870 en 1880 heeft de Engelsche expeditie onder Nares-die landstreek nog nauwkeuriger onderzocht.
Bij die gelegenheid werden daar versteende overblijfselen
van planten verz.ameld, die de groote Zwitsersche palaeontoloog Oswald Heer later nauwkeurig onderzocht en gedetermineerdheeft. Het bleken niet planten uit de steenkoolperiode
te zijn, maar uit de zoogenaamde tertiaire periode, De tertiaire
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periode is veel dichter bij ons gelegen idan de steenkoolperiode of de oude Silurische periode, De wouden van
boomvarens waren toen in Europa en Noorrl-Arn erika overal
reeds lang" verdwenen en haddien hoof'dzakel ijk plaats gemaakt voor de echte loofboomen. Die zoogdier-en waren reeds
aanwezig,al was het dan ook in de meest vreemdsoortig e,
thans "reder geheel verdwenen vormen. In Grirmellarrd nu
werden ongeveer dertig plantensoorten uit dien tijd gevonden.
Heer bouwt daaruit een beeld op van een fileer, met dicht
begroeide oevers. Op den waterspiegel zwemm en de bladeren
eener zee-anemone. Een wand van riet vindt rrien langs de
oevers. Daarboven verheffen zich landw.aarts linden, olmen,
verscheidene soorten van populieren, en berk-en en hazels,
dan allerlei soorten van naaldboomen, zooals pijnbcomen en.
iepen, en in groote hoeveelheden de cypress-en, die in de
zuidelijke streken van de Vereenigde Staten van N oordAmerika gevonden worden. Die plantengroei vereischt een
gemiddelde jaartemperatuur van ongeveer acht grad·en Celsius, dat is dus slechts ruim één graad lager dan wij in Nederland hebben, En thans heeft Grinnelland een g'errrid'defde
temperatuur van twintig graden Celsius onder nul; het
is naar alle waarschijnlijkheid het koudste g edeelte van
het noordelijke halfrond, in den winter, toen die fossiele
planten verzameld werden, werd o,p een plaats, niet noemenswaardnoorderlijker gelegen dan de plek, waar die overblijfselen van planten gevonden werden, een temp,eratuur
waargenomen van 58,5° onder nul.
De zooeven genoemde planten komen in de tropen niet
voor. In de betrekkelijk reeds zoo dicht bij ons gelegen
tertiaire periode was er dus zeker daar geen tropisch klimaat
meer. Toch blijkt uit die g enoemde getallen, ,dat de temperatuur van Grinnelland sedertdien tijd gemiddeld 28,5 is
afgenomen - een ontzettende verandering.
Nog onclubbelz.irmiger blijkt de juistheid van bet hier boven
gezeg de, nu men de resultaten controleeren kan door middel
van dergelijke vondsten van tertiaireplantenoverblijfsels uit
andere gedeeltend·er poolstreken. Op 70° noorderbreedte,
dus op de hoogte van de noordkaap, waar, zooals wij zooeven reeds o pmerkten, thans igeen beomen rneer gevonden
worden, heeft men op de west.kust van Croenlarid ioverb lijfselen van tertiaire bosschen met magnolia's, kastanjes, eiken,
0
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platanen en wijnranken gevonden. Dit komtongeveer overeen met den plantengroei van Montreux, aan het meer van
Genève, en men zou de temperatuur van Groenland 17,5°
moeten verhoogen, om de temperatuur van Montreux te bereiken. Wij kunnen dus het volgende constateeren:
M o g e l ijk is het, dat reeds .in overoude tijden in de
geschiedenis der aarde, in de Silurische periode, een tropisch warme zee zich heeft uitgestrekt tot dicht bij de pool.
Zeker is het, dat in de steenkoolperiode daar bosschep
konden groeien, misschien zelfs bosschen, die wezen op
een bijna tropisch klimaat.
Zeker is het, dat nog in de tertiaire periode, waarvan
naar alle waarschijnlijkheid de mensch nog het laatste gedeelte heeft medegemaakt, tot op de hoogste breedten een
klimaat heerschte, dat overeenkwam met dat van MiddenEuropa.
Hieruit volgt nu een geheel andere opvatting omtrent
de geschiedenis der dierenwereld in de poolstreken. De tegenwoordige dierenwereld der poolstreken is niet meer een
aanvoudige aanpassing aan reeds van ouds bestaande toestanden. Zij is in haar tegenwoordigen vorm voor die
streken een product van jongen datum, en zij heeft zich
aangepast aan toestanden, die zelf eerst laat zijn ontstaan,
toen reeds de hoofdvormen der dierenwereld bijna alle op
aarde aanwezig waren. Het is mogelijk, dat daaraan voorafgegaan is een geheel andere dierenwereld, die zich had
,aangepast aan gunstiger verhoudingen dan thans daar gevonden worden. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat onder
die altijd groene magnolia's van het tertiaire Groenland,
sneeuwwitte ijsberen, dicht behaarde muskusossen geloopen
hebben. Wij kennen de dierenwereld van Europa en NoordAmerika, vooral de merkwaardige zoogdieren van zoo verschillenden vorm, die de tertiaire periode heeft voortgebracht,
reeds tamelijk nauwkeurig. Niets belet ons, de dierenwereld
van die dagen uit te breiden tot aan of in de onmiddellijke
nabib eid van de pool.
Wij zien in den loop der zeer lange en aan afwisseling
zoo rijke tertiaire periode in Amerika en in Azië een merkwaardig heen en weer trekken der zoogdieren, een volksverhuizing in beide richtingen als over geheimzinnige,
onzichtbare bruggen. Wat een eenvoudige oplossing der
B ölsch e, Van Bacil tot Aapmensch. IV. 3e druk.
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moeilijkheid is het, als wij ons de poolstreken konden
denken als een dier bruggen; als wij het recht hadden
ons voor te stellen, dat daar, waar kort geleden de Fram
zich heeft laten voortdrijven door de langzaam voortschuivende ijsvelden, waar zelfs N,ansens heldenmoed ten slotte
terugdeinsde voor de verschrikkingen der ijswoestijn, dat
daar, herhalen wij, in vroegere tijden kudden van wilde paarden, olifanten of kameelen droo ;gvoets over groene weiden
van de Amerikaansche naar de Aziatische kust getrokken zijn.
Of leefden daar, door zeearmen van beide werelddeelen
gescheiden, in die dagen nog afzonderlijke soorten van
merkwaardige zoogdieren, wier gebeenten nog eens kunnen
worden voor den dag gebracht bij , een toekomstige poolexpeditie naar Frans-Josef-Land of 'ergens anders in het
hooge noorden, een expeditie, die niet zoo zeer ten doel
heeft, in korten tijd groote afstanden te doorloopen, maar
daarentegen haar volle aandacht schenkt aan de gebeenten,
die den palaeontoloog het onmisbaar materiaal moeten
leveren? In de moge 1 ij k h e i d eener zo,oda.nige vondst
is, zooals een ieder begrijpen zal, een groote bekoring gelegen, een bekoring, die voor de poolonderzoekers nooit
zou zijn weggelegd, indien de dierenwereld en het organische
leven in die streken in al de millioenen jaren van de geschiedenis der aarde beperkt geweest ware tot een weinig
mos of een gedurenden den kouden zomer somtijds van
sneeuw bevrijd dal, waar een paar verloren overblijfselen
van de laagst georganiseerde planten tot voedsel zouden
moeten strekken aan die enkele pooldieren, die bij uitzondering weerstand hebben kunnen bieden aan het zoo ongunstige klimaat.
Zoodra onze geest zich eenmaal in die richting heeft
bewogen, kan hij nog verder op dien weg voortgaan.
Reeds herhaaldelijk is het vermoeden uitgesproken, dat
de poolstreken de oudste, oorspronkelijke middelpunten geweest zijn van de ontwikkeling van het organische leven
op aarde. Men volgde hierbij deze redeneerin,g:
Volgens de meest verspreide geologische theorie moet de
aarde in de alleroudste tijden in gloeiend vloeibaren toestand
verkeerd hebben. Uiterst langzaam en geleidelijk koelde zij in
de ijskoude wereldruimte zoover af, dat een vaste korst gevormd werd. Eerst toen die korst tot een bepaalde ternipe-
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ratuur gedaald was, konden organische wezens worden
gevormd. Uit den aard der zaak moest die vermindering in
temperatuur zich het eerst aan de polen openbaren. Daar
was dus het eerst aan de voorwaarden voldaan, waaronder
de ontwikkeling van levende wezens mogelijk was; daar
moeten zij dus het eerst ontstaan zijn , en van daar moeten
zij zich langzaam over de aarde verspreid hebben. Volgens
dezen gedachtengang zoude men dus kunnen verwachten, dat
het palaeontologisch onderzoek der poolstreken ons datgene
zoude kunnen leveren, waarnaar door de onderzoekers reeds
lang met verlangen wordt uitgezien: overblijfselen van de
werkelijk oudste levensvormen op aarde, de eigenlijke stamvormen, waaruit later de ons bekende talrijke afzonderlijke
vormen zijn te voorschijn gekomen. Doch helaas, naar alle
waarschijnlijkheid is de geheele redeneering onjuist. Wil men
in overeenstemming, met :de meening van de groote meerderheid der geologen aannemen, dat inderdaad de aarde
oorspronkelijk gloeiend vloeibaar is geweest ien langzamerhand is afgekoeld, dan is er niet veel te zeggen tegen de
meening, dat de eerste levende wezens aan de polen zijn
ontstaan. Maar het is zoo goed als zeker, dat wij de overblijfselen dier eerste wezens daar evenmin zouden te zien
krijgen als op een willekeurige andere plaats op aarde.
Wij hebben reeds vroeger gesproken over de Silurische
lagen op hooge noordelijke breedte. In de Silurische periode
had het leven zich zeker reeds over uitgestrekte, waarschijnlijk
zelfs over alle streken der aarde verspreid, en moest dus de
afkoeling reeds betrekkelijk ver gevorderd zijn. De Silurische
periode wordt voorafgegaan door de Cambrische. Ook in de
Cambrische lagen vindt men reeds op de meest verschillende
punten der aarde overblijfselen van dieren, dus ook hier was
de oorspronkelijke toestand reeds lang verdwenen. Nog verder terug echter dan de Cambrische formatie vindt men
de kristallijne schiefergesteenten, waarin geen overblijfselen
van levende wezens gevonden worden. Doch het is hoogst
waarschijnlijk, ja zelfs bijna zeker, dat dit niet het gevolg
is van het ontbreken van organismen in den tijd, toen die
gesteenten gevormd werden, maar dat die oorspronkelijke
formaties bij haar ontstaan en later zóó zeer zijn gewijzigd,
dat ieder spoor van overblijfselen van planten en dieren
daarin volkomen is vernield en verdwenen. Men vindt die
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gesteenten terug tot dicht 'bij die noordpool. Doch het is niet
te denken, dat ooit zelfs het nauwkeurigste ouderzoek ons
zal openbaren, of daarin Tiet polaire oorspronkelijke Ieveri
begraven ligt; immers indien die organismen met d ie lag-en
bezonken zijn, dan zijn zij te gelijker tijd voor g oed vernield
geworden, waarbij het bovendien nog altijd de vraa.g blijft,
of die oudste organismen niet in ieder geval tie week :en te
fijn van bouw -geweest zijn, om zelfs in ,de biestie gesteenten
nog eenige afdruksels achter te laten.
Men doet dus verkeerd, zich omtrent dit punt illusies te
maken. Toch is het vraagstuk op zich zelf cle aan diacht
waard, omdat het zich weder aanknoopt aan anclere, hoog st
merkwaard.ig e en belangrijke punten, die betrekking h ebberi
op de geschiedenis der di/eren aan idepoolstre'ken.
Wij spraken zooeven over den oorsprenkelijken gloeienden
toestand der aarde en zeiden, dat deze langzamer'harrd meer
en meer is afgekoeld. Het ligt voor de hand, dit in verband
te brengen met de zooeven vermelde feiten, die wijzen ,op
,eel1 veel warmer klimaat der poolstreken tot aan de tertiaire
periode. Men komt dan tot de volgende conclusie: T'eg.enwoordig is de temperatuur van de oppervlakte der aarde
niet meer afhankelijk van de inwendige warmte ,der a arde,
maar alleen van haar bestraling door de zon. Waar nu de
zonnestralen zóó weinig kracht hebben als in de poolstreken,
daar moet die temperatuur ten slotte dalen tot dat ijzige
gemiddelde van twintig graden onder 'nul, zooals ,dit op
Grinnelland het geval is, en land en zee worden een prooi
van Tiet eeuwige ij's. Doch vroeger, toen de eigen warmte
d,eraarde nog een beslissende rol speelde, was d·e' toestand
anders. Toen kon de pool millioenen jaren van on,d'eren genoeg v,erwarmd worden, om aan een weelderig ontwikkeld
dierenrijk 'plaats te bieden. In zeer oude tijden kan daar
misschien wiel een tropische hitte gebeerscht hebben, waaruit dan het bestaan dier Silurische koraalriffen aan de Lancaster-straat zoukunnen verklaard worden. Latier verrniridercle
die temperatuur uiterst langzaam. Maar in de tertiaire periode
was zij nog voldoende, om het mogelijk te maken, dat op
Croenland de altijd groene magnolia, op Grinnelland een
met riet omgeven meer gevonden werd. Ongetwijfeld vond
men daar ook een dierenwereld, die met de p larrterrwer-el.d
in harmonie was, en bovenal groote zoogdieren, die niets
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wisten van voortdurende aanpassing aan ijs 'en sneeuw. Op
het einde van het tertiaire tijdperk was de eigenwarmte der
aar-de tot een minimum igedaald. De gevolgen van de.geringe
bestraling door de zon deden zich gevoelen, de vreeselijke
poolwinter begon zijn verderfelijken invloed uit teo'ef'enen.
De bosschen verdwenen en daarmede ook de meeste dier/en,
bohalve die, welkte zuidwaarts trokken. Slechts enkele dier
so'orten pasten zich aan, de ijsbeer en de muskusos traden
op, misschien ook de mammouth, die laatste echter slechts
betrekkelijk kort, want ook hij kon daar niet aarden, Zoo
k urrnen wij ons voorstellen, ,h,oehet tegenwoordige beeld der
dieren in ,de plooistreken het eindresultaat is van een zich
logisch ontwikkelend, langdurig pvoces.
Dat klinkt nu zeer ge 1'00 fwaar'dig', maar toch is het niet
vo.lkomen juist.
Wij zull'en niet tie veel gewicht lieggen op enkiele bezwaren
van minder beteekenis, b.v. hoe zich, niettegenstaande den
van onderen af steeds verhitt'engro!n,d,groene locfboomen
behoorlijk zouden hebben kunnen ontwikkelen onder die zoo
abnormale verlichting der poolstreken. Van veel meer glewicht
zijn andere overwegingen, die miet opgekomen zijn in het
brein van bespiegelende theoretici, maar die zich aan ons
opdringen, als wij de naakte feiten onder de oog en zien,
Volgens de voorgaan/de beschouwingen zoude 'er tusschen
de warmere tertiaire periode en den tegenwoordigen tijd 'niets
an ders hebben plaatsgegrepen dan een afkoeling der poolstreken van ,eengem,atig,d klimaat ttoth,et tegenwoordige
poolklimaat. Daar uit de overblijfselen der planten volgt, dat
in diezelfde tertiaire periode ook bij ons in Europa leen
hoo,gere gemiddelde temperatuur heerschte dan thans (in
Duitschlandgroeiden palmboornen ), Z,OiO zoude ook hier leen
Iangzame daling der temperatuur hebben moeten plaats grijp1en, waarvan ons tegenwoordig Iclimaat het eindresultaat is.
Wij weten echter tegenwoordig zeker, dat dit niet juist is.
O'P den tijd, wa,ariop bij ons de palmboomen groeiden,
volgde in Europa tegen Tiet einde der tertiaire periode een
tijdperk van gematigde warmte, slechtsweinig afwijkend van
de tegenwoordige temperatuur. In dien tijd verdwenen de
palmboornen, maar de plantengroei bleef weelderig, en van
-de groote zoogdieren, die vroeger het toen zeer warme
Europa hadden bewoond, bleef nog een groot aantal over,
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zooals de verschillende soorten van olifanten. Daarna werden
geheel Noord-Amerika en alle gebergten van Midden- en
Zuid-Europa overvallen door de ijzige koude der tegenwoordige poolstreken, met al haar verschrikkingen! De zoogenaamde ijsperiode brak aan. Het is onmogelijk aan te nemen,
dat dit een verschijnsel was, dat samenhing met de besproken
afkoeling der poollanden, het was alsof de pool zich naar
Europa en Noord-Amerika had verplaatst. Scandinavië, Engeland en de Noord-Duitsche laagvlakte werden bedekt door
een dikke ijskorst, zooals thans Groenland, en de ijsvlakte,
die Nansens Fram met zich medeschoof, heeft zich gedurende langen tijd tot het Duitsche Middelgebergte uitgestrekt. En als proef op de som verdween na een bepaalden tijd dat ijs weder, en het gematigde klimaat, dat
vóór de ijsperiode in Europa had geheerscht, keerde weder
terug en is tot op den dag van heden blijven bestaan.
Hoewel over de ijsperiode een ge:beele bibliotheek van
boeken is geschreven, moet men nog altijd verklaren, dat
de oorzaak van dit merkwaardige verschijnsel niet juist bekend is. Betrekkelijk zijn de theorieën, .die, op astronomischen
grondslag berusten, en waarbij het verschijnsel zoude samenhangen met veranderingen van de baan der aarde om de
zon, nog het minst onlogisch. Zeker is het, dat de langzame afkoeling der aarde het verschijnsel niet verklaart.
Doch dan is ook de grondslag vervallen, waarop wij in het
vorige hebben voortgebouwd. Er moeten dus nog nieuwe
factoren hebben medegewerkt tot de warmteverdeeling over
de oppervlakte der aarde. Niemand kan ons zeggen, of niet
die langzame afkoeling der aarde reeds lang vóór de tertiaire
periode was afgeloope n, en of niet dat zoo merkwaardig
zachte klimaat in de tertiaire periode en zelfs vóór dien
tijd, het product was van die duistere, misschien astronomische factoren, die dan in de ijsperiode weder in tegengestelde richting optraden. De vraag is zelfs geoorloofd
en nu wordt de zaak nog verwarder en duisterder of
d e ijstijd tusschen de tertiaire en de tegenwoordige periode
wel de eerste ijsperiode op aarde geweest is, en of niet
reeds vroeger meermalen, telkens tusschen twee warme
periodes, koude perioden zijn ingevallen. De geschiedenis
der aarde is nog niet volledig genoeg bekend, om daarop
een volkomen bevredigend antwoord te kunnen geven. Toch
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meenon enkele natuuronderzoekers reeds sporen van dergelijke vroegere ijsperioden te hebben , ontdekt. Zoo heeft
men gemeend de werking van het ijls te kunnen aantoonen
in de steenkoolperiode en de daarop gevolgde Permische
periode, welke werking men zoude hebben kunnen volgen
op het zuidelijk halfrond, tot in die landen onder den evenaar
gelegen. De debatten over dit onderwerp zijn echter nog
lang niet gesloten; men moet dus geduldig afwachten, wat
de critiek van .die theorieën overlaat. Doch dat in beginsel
tegen het aannemen van vroegere, herhaaldelijk opgetreden
ijsperioden in oudere tijdperken van de geschiedenis der
aarde niets te zeggen is, daarover zijn de scherpzinnigste
onderzoekers op dit gebied het eens.
Voor de geschiedenis der dierenwereld aan de polen is
echter in ieder geval die laatste ijsperiode, aan welker bestaan niet kan getwijfeld worden, van het hoogste gewicht
geweest. Volgens die thans onjuist gebleken theorie der eenvoudige langzame afkoeling der aarde, moest tegen het einde
der tertiaire periode in ide poolstreken niets dan een vervorming der dierenwereld hebben plaats gegrepen: uit de
bewoners der wouden, die gewoon waren aan een zacht
klimaat, zouden zich die tegenwoordige pooldieren door aanpassing moeten hebben ontwikkeld. Maar de groote ijsperiode,
dat abnormale, ongeloofelijk heftige verschijnsel, moet heel
wat andere gevolgen gehad hebben, en wel een tijdelijke
vernietiging van het g e h e e 1 e b es t a a n van lan ddieren
in de poolstreken.
Uit de tontzaglijke gletschers, die toen Midden-Europa bedekt hebben, moet noodzakelijk volgen, dat de gem iddelde
temperatuur heel wat graden gedaald was. Hoe gering men
dat aantal graden ook neemt, toch moet de temperatuur in
de poolstreken toen gedurende de ijsperiode zóó laag geweest zijn, dat geen der tegenwoordige pooldieren daaraan
zoude kunnen weerstand bieden.
Op ho o ge breedten moet het dus in die dagen erg eenzaam en ledig geweest zijn.
De dieren, diie thans daar leven, woonden, , en dit is van
belang, to en bij ons, aan den zuidelijken rand van den
reusachtigen ijsmuur, die zich uitstrekte tot aan het Duitsche Middelgebergte. In Europa vindt men dan ook uit dien
tijd die overblijfselen van muskus. ossen, mammouths, ren-

168
dieren, hamsters en sneeuwhazen. Neemt men aan, dat die
diervormen oorspronkelijk in het hooge noorden ontstaan
zijn, dan zouden zij toch door de t oenemende, het leven
doodende koude, meer en meer naar het zuiden gedreven
zijn. Het is echter ook denkbaar, dat het hooge noorden.
zóó snel is afgekoeld, dat de dieren geen tijd gehad hebben, zich aan te passen aan het gewijzigde klimaat. Is dit
het geval, dan moet de mammouth of de muskusos ontstaan zijn op geringer breedte in Europa, Azië of NoordAmerika, toen de koude langzaam tot die streken was doorgedrongen. Deze vragen zouden weder kunnen worden opgelost, als het palaeontologisch onderzoek in de poollanden
verder en grondiger werd voortgezet; dan zoude men b. v.
kunnen uitmaken, of de mammouth daar het eerst is opgetreden, en wel in tijden vóór de ijsperiode, dan wel of hij
oor s p r o n k e 1 ij k aan de pool geheel afwezig is geweest.
Dat later, toen de ijsperiode weer verdween, (en dit geschiedt
niet geleidelijk, maar met periodieke schommelingen) de
mammouth e n de overige pooldieren van onzen tijd weder
verhuisd zijn naar de poolstreken, die tijdelijk onbewoonbaar
geweest waren, is ontwijfelbaar waar. Toen zij eenmaal aan
de koude, die toen in de thans gematigde streken heerschte,
gewoon waren, vertrokken zij naar de poollanden, toen het
in hunne vroegere woonplaatsen te warm voor hen werd.
De mammouth is toen zeker tot aan de Siberische ijszee
medegetrokken en de muskusossen zelfs tot in het hooge
noorden naar Grinnelland.
Dit moet geschied zijn in een tijd, die betrekkelijk nog
kort achter ons ligt.
Het heen e n weer trekken der pooldieren tot zelfs in
Duitschland heeft de mensch bijgewoond. Het is niet onwaarschijnlijk, ,dat, zelfs nog in historische tijden, zwervende
kudden rendieren den noordoosthoek van Duitschland
bezocht hebben; een typisch noordelijk roofdier, zooals de
v e e 1 v r a a t, is zelfs nog betrekkelijk laat ,eenige malen
hier en daar in Duitschland gezien. Ook de me n s c h
heeft het zijne er toe bijgedragen, om door de jacht die
dieren naar de noordpool terug te drijven, die anders wel
buiten eden poolcirkel hadden kunnen leven.
En zoo zijn wij, als wij den men s c h noemen, genaderd tot de laatste phase in het afwisselende beeld van die
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dierenwereld in de poolstreken. In den korten tijd, sedert de
mensch in betrekking staat met de poolstreken, heeft hij
reeds een vernietigenden invloed uitgeoefend op het karige
overblijfsel der grootere diersoorten, die nu nog gevonden
worden. Ieder weet, dat de walvisschen worden uitgeroeid.
Maar ook de pels, dat heerlijke middel, door de natuur aangewend, om de dieren aan een ellendig klimaat aan te
passen, leidt die dieren tegenwoordig juist ten .verderve, daar
de mensch zijn hand daarnaar uitstrekt. Reeds zijn door
den mensch, die niets ontziet als het zijn winstbejag geldt,
twee hoogst eigenaardige typen van deze dieren aan de
grenzen der poolstreken tot op het laatste iexemplaar uitgeroeid: in de Beringzee de zeekoe (Rytina Stelleri), bij IJsland en N ew-Foundland de merkwaardigste vogel der IJszee,
de reuzenalk, die in den ijstijd zelfs tot in Duitschland gekomen is. De mensch met zijn harpoenen en zijn geweren is
voor die dieren een even groote ramp, als de ijsperiode
moet geweest zijn voor de pooldieren der tertiaire periode.
En de uitroeiing geschiedt zóó snel, dat nieuwe aanpassingen dit onmogelijk kunnen verhinderen.
Deze beschouwing over het lot der diersoorten in het
hooge noorden kan voor het zuidelijk halfrond niet door
feiten worden bevestigd. Uit een zoologisch en palaeontologisch oogpunt is de zuidpool nog een onbekend terrein. Wel
kan men op dierkundige gronden het vermoeden uitspreken,
dat ons daar nog veel interessanter vraagstukken, veel verder reikende vergezichten wachten. Maar de grondslagen
van het praktisch onderzoek zijn nog niet voorhanden. Een
gebied der aarde, twee maal zoo groot als het vaste land
van. Australië, wacht nog op de wetenschappelijke ontginning.
Wij hopen door het bovenstaande er toe te hebben bijgedragen, de meening te verspreiden, dat het moderne poolonderzoek volstrekt niet is uitgeput met de bevrediging eener
oppervlakkige eerzucht door d e ontdekking van twee mathematische punten. Men heeft bij dat onderzoek een veel
hooger doel, en wel om de bouwstoffen te verzamelen,
waaruit een beeld der natuur kan worden geschapen, dat
aan ieder, wat ook zijn idealen en levensopvattingen mogen
zijn, ten slotte tot een vasten steun kan dienen voor zijn
wereldbeschouwing.

De geschiedenis van de Maag.
Toen de overmoedige geest van den grooten Cervantes
zijn beide onsterfelijke figuren Don Quichotte en Sancho
Panza schiep, gaf hij als het ware het aanzijn aan de twee
meest ongelijke menschenkinderen.
Hij schildert ons twee typ/en, het ééne is de slaaf van
zijn hersenen, het andere de slaaf van zijn maag. A-an de
ééne zijde zien wij den mageren ridder, een en al hersenen,
al zijn Zie sterk overspannen. Daartegenover op zijn vet
grauwtje, den dikken Sancho: een maag in menschengedaante. Deze tegenstelling is al eeuwen en eeuwen oud;
maar ook heden ten dage voert de vraag h 0 0 f d of m a a g
een aanhoudenden strijd. Op duizenden manieren tracht
men de vraag op te lossen, maar het raadsel is te moeilijk.
En door zich aa-n het vraagstuk t'e wagen, ziet men zich
dra in allerlei moeilijkheden gewikkeld, en loopt men gevaar
van verschillende zijden aangevallen te worden, evenals Don
Quichotte en Sancho; het hoofd en de maag, die meestal
beiden in den val liepen.
Er is echter een vreedzaam, heilig 'en opwekkerid gebied,
waar deze contrasten, evenals zoo vele andere) hun scherpte
verliezen en in een liefelijker daglicht verschijnen; ik
biedoei het terrein van het moderne natuuronderzoek. Hier
beschouwt men de hersenen niet als iets verhevens, de maag
niet als iets belachelijks - of omgekeerd. Voor den waren
natuurvorscher is alles verheven, omdat al het bestaande
groot is en er voor hem in werkelijkheid geen dingen bestaan, die met elkander in strijd zijn, daar ten slotte alles
een deel uitmaakt van de groote eenheid der natuur.
Het belangwekkende van de zaak is echter, dat de natuuronderzoeker van onzen tijd wel degelijk een op den voorgrond tredende maagkwestie erkent.
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Sedert minstens vijf en twintig jaren is de maag een
ernstig onderwerp van onderzoek geworden, dat langzamerhand uitgebreid werd, en ons weder een goed eind verder
gebracht heeft tot de oplossing van het grootste aller raadselen, en wel den oorsprong van den 'mensch. Deze maagkwestie is echter ondanks al die jaren nog niet doorgedrongen tot het gebied der leeken. Des te zuiverder is het terrein,
en wanneer wij het kronkelpad der onderzoekingen .een eind
weegs bewandelen, vinden wij alleen onbedorven en heilige
gedachten, waarin wij niets ontwaren van den strijd tegen
windmolens en ezels. Slechts op een gedeelte van het glibberige pad hebben de onderzoekers zich gewaagd, overtuigd
daardoor in de toekomst de moeilijke vraag tot een gewenschte oplossing te brengen en den strijd tusschen de twee
organen grondig te beslechten.
Er komt hier een reisindruk bij mij op, onvergetelijk als
alle beelden, waar het natuurschoon zich aansluit aan de
verhevenste gedachten der ziel.
In de lente van het jaar 1898 was ik ten noorden van
Florence; de stad in haar eeuwentrotseerende voornaamheid,
uitloopende in een heerlijk dal, waarin zich een krans van
bloeiende vruchtboomen, getooid met sneeuwwitte en rozenroode kruinen, bevindt.
Boven die kruinen steekt hoog een oude toren uit, dien
de overlevering samenvlecht n11et Galileï. De vereering van
den nieuweren tijd heeft dien toren tot aan het dak gevuld
met echte reliquieën van Galilei: oude globes, instrumenten
en platen.
De geest van , een reuzentijdperk zweeft om u heen; de
geest van het moderne natuuronderzoek, rijk aan gevolgen,
dat toenmaals begon en nu de levenskern van onze eeuw
is geworden.
In die dagen, en misschien wel op die plaats, werkte
Galileï met het juist uitgevonden instrument uit geslepen
glazen, den verrekijker. Een nieuwe hemel opende zich
voor hem, maar diezelfde uitvinding, een weinig gewijzigd,
deed ons ook een nieuwe aarde kennen. De microskoop
werd uitgevonden.
Waarschijnlijk is Zacharias Jansen de uitvinder geweest,
misschien ook een ander, maar in ieder geval werd hij uitgevonden in de tweede helft der zeventiende eeuw. Spinoza
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voorzag in het midden van diezelfde eeuw reeds in zijn
onderhoud door het slijpen van vergrootglazen. In de laatste
helft van die eeuw deden Leeuwenhoek en Swammerdam
hunne ontdekkingen met den microskoop, en ook met dien
eersten microskoop is de grondslag gelegd voor de maagkwestie van den tegenwoordigen tijd.
De oppervlakkige kennis van de maag, van haar verrichtingen en haar taak in het leven van menschen en dieren
van hoogere orde is reeds zeer oud.
Toen men nog geen begrip had van de functies der
hersenen, en men dacht dat het verstand in het hart of het
bloed zetelde, was men reeds vrij goed op de hoogte van
de werking van de maag. Maar van haar eigenlijken bouw
had men geen juist begrip. Stellen wij ons een leek voor
uit den tegenwoordigen tijd, die een ganzemaag beziet.
Hij kan die ontleden en zich voorstellen dat in de holte
daarbinnen zekere opgenomen spijzen op de ééne of andere
wijze verwerkt worden, bij den vogel op een gelijksoortige
wijze als bij den mensch, maar daarmede is zijn geleerdheid dan ook uitgeput. Waaruit de maagwand bestaat, zou
hij niet kunnen zeggen. Daarvoor zoekt hij een bepaald
woord. Misschien wel v 1 e e s c h.
Maar waaruit is vleesch nu eigenlijk samengesteld?
De leek van onzen tijd, dat moeten wij niet uit het
oog verliezen, is de geleerde van vroeger. De geleerde, uit
den tijd, toen hulpmiddelen en instrumenten ontbraken, en
hij alleen aangewezen was op hetgeen zijn oog waarnam.
Wil de geleerde van heden den leek voorthelpen, dan moet
hij allereerst tot hem zeggen: „Prepareer een stuk van den
wand der ganzema,ag en leg het dan onder een goeden
microskoop." Daarvoor juist dient de microskoop: zoodra deze
uitgevonden was, veranderde de geleerdheid van phase en
ontstond er een geheel nieuwe wetenschap. Kortom, er
opende zich een wonderwereld.
Evenals Galilei reeds in de eerste zegenrijke nachten van
zijn hemelbeschouwing met zijn juist uitgevonden verrekijker lichtpunten ontdekte, die niets anders waren dan de
trouwe manen van de reeds in de grijze oudheid bekende planeet Jupiter, die door haren afstand zóó klein waren, dat zij
voor het bloote oog onzichtbaar waren, zoo ontdekte ook
de Hollander Leeuwenhoek in een vuilen druppel water
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talrijke, elkaar verdringende, zeer kleine levende wezens,
door middel van zijn microskoop, en wel wezens waarvan geen
mensch ooit had gedroomd en waardoor hier een nieuwe
wereld van levende wezens geopenbaard werd evenals ginds
een nieuwe sterrenwereld.
Swammerdam echter, die na hem kwam, maar hem door
zijn onderzoekingen verre overtrof, nam niet maar een vuilen
waterdroppel, maar bracht levend bloed onder de lenzen
van den microskoop. En ook in dat bloed vertoonden zich
massa's geheimzinnige roode lichaampjes „b l e d l ic h a a m p j e s" zooals zij sedert dien tijd genoemd worden.
Dit waren geen nieuwe soorten van zelfstandige, alleenstaande
levende wezens, maar werkelijk grondbestanddeelen van een
hooger dierlijk leven. Het was alsof er een onmetelijk
hooge muur omvergeworpen was. Zulk bloed doorstroomde
het gansche lichaam van dier en mensch, in al zijn organen, van de maag tot de hersenen. Zou men bij een nog
nauwkeuriger microskopisch onderzoek overal zulke geheimzinnige grondbestanddeelen aantreffen, die een geheel nieuw
gezichtspunt op het menschelijk lichaam openden? De arme
Swamm.erdam voelde deze moeilijke vraag als een gewicht
van lood op zich drukken. Zijn verstand werd beneveld en
hij stierf krankzinnig. En bijna twee eeuwen bleef het kolossale van dit eerste nieuwe onderzoek als een berg op de
wetenschap drukken. Men durfde niet verder gaan. De instrumenten deugden ook niet, en moesten op honderderlei
wijzen verbeterd worden.
Het was in de achttiende eeuw, ongeveer in het midden,
dat de groote Buffon in Parijs in den tuin van het paleis,
die later de beroemde ,, Jardin des Plantes" werd, zijn waarnemingen deed.
Als waarnemer stond hij wel niet zoo bijzonder hoog, maar
hij had meer geniale, ver strekkende denkbeelden, dan vele
onderzoekers na hem gehad hebben. En vóór de verbeteringen van den microskoop kwam hij op zulk een schrander
denkbeeld.
Aan de ééne zijde zag hij de microskopische wezens van
Leeuwenhoek, die geen plant of dier en toch een soort van
kleine levende wezens waren, die in massa's te voorschijn
kwamen, indien er water op rottende organische bestanddeelen gegoten. werd. Infusiediertjes of afgietseldiertjes had men
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ze intusschen gedoopt. Op een stuk bedorven kalfsvleesch
b.v, wemelde Tiet van die diertjes len ieder zich beweg-end
stipje scheen een zelfstandig Ievend wezen. Aan de andere
zijde loste een druppel versch menschelijk of dierlijk zaad
zich eveneens onder den mieroskoop op in ta.Ilooz.e, zich
kronkelende, zelfstandig bewegende, levende licha.arnpjes.
Toen dacht de waarnemer er over na, of men die be ide
verschijnselen niet met elkander in verband kon breng en.
De infusiediertjes, nam hij aan, ontstonden onmiddellijk uit
het rottende kalfsvleesch, terwijl dit ontbonden werd in zijn
kleinste deeltjes, Bij 'het zaad scheen dit 'eveneens het geval
te zijn. Gescheiden van het mannelijk lichaam' viel het uit'een in dergelijke kleinste deeltjes. In beide gevallen Ieidd.en
deze deeltjes, dadelijk na de ontbinding, een zelfstandig
leven. Wij kunnen er thans bijvoegen, dat Buffon zich in
beide gevallen schromelijk vergiste. Die kleine Ievencle wezens, die ,op het bedorven kalfsvleesch krioelden, waren, dit
weten wij thans, geen voortbrengselen van het vleesch zelf,
maar geheel vreemde, levende wezens: bacteriën, die ·er van
buiten af 'opgekomen waren, en het bederf was niet de oorzaak van 'het ontstaan dier bacteriën, maar het product
dezer diertjes, En evenmin is het waar, dat die krioelende,
zoogenaamde sperrnatozoën (zaad-diertjes) eerst 0 n t sta a n
onder den mieroskoop als het ontledingsproduct van den
zaaddruppel, maar zij 'komen reeds in dien vorm uit het
mannelijk orgaan voort en zijn reeds van het begin af het
scheppende element van ·d
vloeistof. T10ch was
deze dubbele dwaling voor den groeten denker Buffon het
uitgangspunt van eten gedachte, even stout als omvang rijk
in hare gevolgen.
Zijn niet het geheele kalf (vraagt hij zich af) ende geheele mensch tijdens hun leven slechts een kolossale vereeniging van oneindig veel kleinere levensdeeltjes, een staat
van de nietigste infusiediertjes, die slechts tijdelijk door een
soort sociale wet in het dierlijke of menschelijke lichaam
worden samengehouden: als het w,are een contract tot wederopzeggeus toe. Maakt zich een deel, leen druppel "stof",
zooals de zaadvloeistof. los uit het verband, dan verdeelt
deze zich in zijn afzonderlijke deeltjes, zoodat zij zelfs met
het bloote oog zijn waar te nemen. En evenzoo is ook het
sterven van het geheele dierlijke ofmenschelijke wezen niets
leg,eheele
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anders dan een sociale uiteenspatting dier levensdeeltjes. In
het verrottingsproces maken zich de deeltjes van elkander
los, om zelf, even levend als te voren, elders nieuwe staten,
nieuwehoogere wezens te vormen. Eet de mensch het kalfsvleesch op, nog vóórdat het door bederf uit elkander gaat,
dan ,g,aandie bevrijde levensmoleculen van het kalf eenvoudig in het organisme van den mensch, het sociaalverband
men s c h, over, en op die eenvoudige omzetting van leven
in leven berust de g eheele voeding. Zeer duidelijk heeft
Buffon zijn gedachte niet uitgedrukt, maar hij liet toch in
het algemeen iets er van doorschemeren,
Het scheen een monsterachtige gedachte: de mensch een
re-usachtige massa infusiediertjes zich slechts hierdoor
onderscheidende van leen op zichzelf levend infusiediertje in
vuil water, dat in zijn lichaam milliarden bijeen zijn, waar
in het water slechts enkelen aanwezig waren, die' uit hun
verband waren gerukt. Men raakte er aan g'ewo1on, die geda.chte tot de dwaze vermetelheden tie rekenen, waaraan de
wetenschap van de wijsgeerige achttiende 'eeuw zoo rijk is.
Maar er was niets mede aan te vangen,
Een halve eeuw verliep, Toen stond in 1809 weer een
rrian op met levendige verbeeldingskracht, zich uitende in
soortgelijke fantasieën.
Ditmaal w,as het een Duitseher, de zoöloog en natuurfilosoof Lorenz Oken. Hij is het, die Duitschland de eerste
populaire natuurgeschiedlenis v,an beteekenis geschonken
heeft. Thans is dat standaardwerk verdrongen door Brehm
en andere goede populaire boeken over natuurwetenschappen.
T'oenmaals echter was de verschijning van Okens boek een
gebeurtenis, die men nooit meende te zullen verg.eten, ZOIOlang m'en geloofde aan een recht van het volk op de resultaten van ,een wetenschappelijk onderzoek en men echte stanclaardwerken ter wille van die werken zelfhoogschatte. Deze
riatuurbeschrijving voor alle standen is echter eerst lang na
1809 verschenen. Toen was het allelen nog maar 'die natuurfilosoof, die zich in Oken openbaarde en wel op d·e volgende
vermetele wijze:
"Al wat op aarde leeft", zegt Oken, ,,\0anhet laagstewezen
tot den mensch, bestaat oorspronkelijk uit dezelfde slijmachtige massa, de eigenlijke levensstof of slijm. Deze slijm
verdeelt zich echter in lcleine lichaampjes of blaasjes.
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Waar zulke blaas j es afzonderlijk optreden, vertegenwoordigen zij juist datgene, wat men infusiediertjes noemt, die
nietige wezens, die aangetroffen worden in het vuile water
onder den microskoop. Vormen , die blaasjes daarentegen
groote massa's, dan vertoonen zij zich in den vorm van
planten en d ieren. Ook het hoogst ontwikkelde dier, ook
de mensch is niets anders dan een kolossale pyramide
van zulke microskopisch kleine blaasjes." De overeenkomst
van Okens opvatting met adie van Buffon is duidelijk genoeg.
Ook hij beschouwt den mensch als een kolossaal sociaalverband van infusiediertjes, en slechts het op zich zelf
staande infusiediertje is de ware levenseenheid. Daar Oken
reeds gevestigde Darwinistische ideeën had over een natuurlijke ontwikkeling van alle levende wezens van het
laagste tot het hoogste wezen Darwinistische ideeën, vijftig gig hij diens leer een bejaar vóór Darwins optreden
langrijken historischen grondslag.
De oorspronkelijke slijm was gevormd uit anorganische
doode stof. De ontwikkeling van de eerste blaasjes tot
eenvoudige zelfstandige infusiediertjes was de eerste schrede
vooruit.
Wanneer zich hier en daar een zekere soort van zulke
infusiediertjes tot klompen, tot vereenigingen ophoopte, ontstonden de eerste nog lage soorten van echte planten en
dieren. Later vormden zich echter altijd hoogere, grootere
en ingewikkelder sociaalverbanden van blaasjes, totdat op
zekeren dag de mensch als kroon van het geheel te voorschijn trad: evenzoo langs natuurlijken weg ontwikkeld als
kolossaal infusoriënverband. Maar juist die ontwikkelingsleer,
waarvoor wij thans zooveel voelen, vond in. 1809 we.inig
belangstelling. En ten slotte kwam het geheele resultaat
den tijdgenooten, vooral in .den vorm, waarin Oken dit
mededeelde, min of meer voor als leen onhoudbare natuurfilosofie als een natuurfantasie.
Men stelle zich voor: den mensch niet abstract, maar
als een werkelijk, levend zelfstandig wezen van vleesch en
bloed en den één of anderen filosoof of natuurvorscher
die zegt: de mensch is geen zelfstandig wezen, ma,ar een
mengsel van zoo en zooveel duizenden of millioenen microskopisch kleine blaasjes van de eenvoudigste soort. Het
was al een dwaze geschiedenis, die lang niet iedereen
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begreep, zich den mensch t'e moeten voorstellen als een
e~n toe spookte in het
ééne of andere verstandigehoofd die gedachte wiel, ook zonder
dat hij onmiddellijk o'p Darwinistische theorieën kwam; maar
zich voor te stellen: de mensch is niet allleen 'een dier,maar
een sociaal genootschap van duizenden of millioenen dieren
zan de allerlaagste soort, die niet eens als een behoorlijk
dier beschouwd worden, infusoriën, dat is toch om van te rillen
of om te proesten van het lachen, die Oken - die fantast ~
En nog eens verliepen 'er dertig jaren. En in die dertig
jaren, die nu reeds midden in de vooruitstrevende negentiende eeuw voerden, werd Iangzamerhand minder gegist,
maar daarentegen grondiger onderzocht. De mieroskoop
vierde in het rijk van het levende organisme steeds hoogere
triomfen. En met den mieroskoop kwam ook het materiaal
meer binnen het bereik der wetenschap en werd er verder
gewerkt tot betere kennis van infusiediertjes en de bouwstoffen van hoogere planten en dieren en van den mensch.
E,ll bij de infusiediertjes was het wonderlijk gesteld. Het
scheen alsof Okens resultaten nergens bevestigd zouden
worden. De Duitsche natuuronderzoeker Ehrenberg rnaakte
de studie van de microskopische infusiediertjes tot zijn
levenstaak, en kwam langzamerhand tot die overtuiging, dat
de schijnbare "eenvoud" van deze kleine levende wezent jes, in de meeste, ziooni,et in alle' ge,v,allen, berustte :op
een dwaling in onze gebrekkige waarneming. Ehrenberg
beschreef infusiediertjes, die in plaats van wezens te zijn
zonder organen, zooals Oken meende, integendeel als volkornen organismen, als dieren met alle organen van beteekenis, in het lichaam voorkomen.
De g eheele theorie van afzonderhjke, vrij lev/ende blaasjes,
die toch het praktischte uitgangspunt van üken was, dreigde
onder de handen ineen te storten.
EIl toch, in hetzelfde jaar, dat Ehrenbergs groot meesterwerk over infusiediertjes die oude theorie xlen laatsten genadeslag- dreigde te geven, in 1838, kwam er beweging uit
eell anderen hoek, een beweging ook tien gevolge van den
b raven imicroskoop, maar die juist in omgekeerde richting
in de theorie ingreep. Die o,p zichzelf staande infusiediertjes
had Oken als zeker waargenomen en vastgesteld, die blaasjes
daarentegen, die volgens hem het lichaam van een echte
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plant, een echt diertje, van den mensch zelfs, moesten
vormen, hield hij intusschen slechts voor een vooronderstelling, waarvan het volstrekt niet bewezen was, dat de
microskoop ze ons ooit zou bevestigen.
Toen trad op eenmaal de botanicus Schleiden op met
de stellige bewering, dat alle echte planten vrij wel uit
gelijksoortige kleine deeltjes werkelijk en zichtbaar samengesteld waren. Het was bij Schleiden geen losse veronderstelling, maar, zooals gebleken is, een baanbrekende ontdekking, die Schleidens naam tot één der beroemdste van
de geheele eeuw zou maken.
Hoe oneindig verschillend die soorten en klassen van
hoogere planten ook zijn mogen, hoe talrijk de vormen van
bouw ook zijn bij een enkele plant zooals wortel, stengel,
blad ,enz., al deze tallooze vormen berusten volgens Schleiden op één enkelen bouwsteen, die, millioenen malen of in
geringer getal vermenigvuldigd, den ceder zoowel als de
lelie, de lotosbloem en den eikeboom te zamen voegt, die
het groene blad vormt, zoowel als den bloesem, den stengel
waaraan het blad trilt, zoowel als den wortel, die den stengel
aan den grond vasthecht. In de opmerkelijkste vormen ziet
men dezen geheimzinnigen, gelijksoortigen bouwsteen der
alanten in den microskoop als een klein bouwwerk, en dat
doet denken aan de met honig gevulde cellen van de
honigraat. Daarom werd de naam c e 1 gekozen en is .die
door de wetenschap aangenomen, al is die naam niet voor
ieder geval duidelijk of kenmerkend genoeg.
Onmiddellijk nadat Schleiden de plantencel als grondsteen
zelfs der meest samengestelde planten had vastgesteld,
kondigde Schwann met hetzelfde resultaat het. bestaan der
dierlijke cellen aan.
In hoofdzaak in beide gevallen dezelfde toestanden:
De oester zoowel als de zeester, de regenworm zoowel als
de kever, de visch evenals de vogel, de olifant als de muis,
bleken, alsmen ze onder den microskoop bracht, samengesteld te zijn uit dezelfde kleine grondlichaampjes als de
planten. Alle organen van het lichaam, hoe verschillend ook,
hetzij huid, maag, hart of hersenen van deze dieren, bleken
ten slotte opgebouwd uit zulke, in hoofdzaak gelijksoortige
cellen, kleine druppels levende stof, die als de eigenlijke
levendragers, als afzonderlijke bouwsteenen zich openbaarden
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in al wat leeft ook o,p dierlijk gebied. Ja, die mensch was
zulk een cellenverzameling, een ieenige reuzenpyramide uit
vele millioenen zelfstandige cellen, die het heerlijke gebouw
van zijn lichaam juist Z,O!O vormden als zij het lichaam van
ele:n slak of van een worm opbouwden. Zijn hersenen, die uit
de sterren lazen, bestonden uit hersencellen, zijn maag uit
maagcellen , en altijd in iedere cel dezelfde grondstof: de
lcverrsbouwsteen, die een mensch vormde of een worm, of ook
eten groen boornblad, evenals 'een g'e\v,one baksteen een pyrarnide bouwt, of een eenvoudig woonhuis of 'een schamele
hut, en toch in alle drie gebouwen innerlijk dezelfde steen
blijft.
Weinig ontdekkingen van de aan uitvindingen zoo rijke
nleglelntilenlde eeuwbebben zulk een overweldigenden ten ruimen horizon geopend, als die der cellen door Schleiden en
Schwann. Weinige uitvindingen zijn van den beginne af zoo
onaangetast gebleven 'en hebben voortdurend zooveel nieuwe,
groote ontdekkingen voortgebracht, De practijk putte er uit
als uit leen tooverbron ; feiteljjk begon hiermede-een nieuwe
p larrtkuride, leen nieuwe dierkunde, leen nieuwe geneeskunde.
Voor bespiegelingen echter, zou men denken, was ook
wed1e:r een vruchtbaar veld geopend, en welke theorie kon
d,all weld,an:kbaardier zijn voor deze ontdekking dan de
h,erb,ore11 theorie van Okens "cel", die zelve afzonderlijke
kleine wezens, de hoogste planten- en diersoorten en zelfs
menschen vormde,
H'adden Schleiden en Schwann niet evenals Ok/en een
blaa s je on tdekt P.....
Die ontwikkclingsgeschiedenis van de menschelijke wetenschap is grillig. Een feit is Tiet, dat die oude 0 ken in 185 I
riag'enoeg vergeten gestorven is, zonder dat .oloit een natuurondorzoeker van beteekenis nog eens op zijn vergieten blaasjestheorie teruggekomen is. Het was een . k enmerk van dien
tijd, dat alle natuurbespiegeling als uiterste tegenstelling van
echt natuuronderzoek beschouwd werd. Zeker : men had een
z,elfstanldi~en bouwsteen van al wat leeft in die ce 1, maar
wat had deze cel miet infusiediertjes tie maken?
En of men wilde of niet, toch zou in allen ernst d'e cel
wat miet infusiediertjes tie rnaken hebben, en Wiel zonder
dat de gevreesde natuurbespiegeling in haar ouden stelselloozen vorm weder herleefde.
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Eindelijk, op het einde van de eerste helft der negentiende eeuw, ontstond uit een streng onderzoek, en in het
leven geroepen door één van de nauwkeurigste onderzoekers
van zijn tijd, een opvatting van levende wezens, die men
thans met den naam van Darwinisme bestempelt.
De oude veronderstelling, die Oken geopperd heeft, die
Lamarck zelfs streng systematisch volgehouden heeft, die
voor Goethe een levensbehoefte was, en die de oude Buffon
instinctmatig gevoeld had, werd een wetenschappelijk
dogma : „het vermoeden, dat alles wat leeft op aarde, van
de laagste plant en het laagste dier, tot aan den mensch één
eenigen grooten stamboom heeft, terwijl de hoogere en
later ontstane dieren en planten zich historisch uit lagere
oudere soorten ontwikkeld hebben."
Over het h o e der ontwikkeling kon men nog lang strijd
voeren, en die strijd maakt thans nog vele hoofden warm.
Maar de grondgedachte, d a t een ontwikkeling van laag
tot hoog plaats gevonden heeft, is na een korten strijd
even glansrijk bewezen als de leer der cellen of eenig
ander resultaat van verstandig natuuronderzoek.
Evenals Oken bij zijn theorie reeds onbewust gebruik heeft
gemaakt van Darwinistische grondbeginselen, zoo werd door
Darwin de leer der cellen weer zoodanig omgewerkt, dat zij
als het ware toch de theorie van Oken nabij kwam. Dit
geschiedde in volkomen logischen vorm, als een noodzakelijk
uitvloeisel van de ontwikkeling der wetenschap. Het Darwinisme vereenigde, zooals gezegd is, alles wat leeft op
aarde, onder het zinnebeeld van een reusachtigen wijdvertakten stamboots. Zijn wortels hechten zich vast aan het
begin van onze schepping. Toenontstonden er 'eerst zeer
eenvoudige lage wezens op aarde. Uit deze ,ontwikkelden
zich toen in de ééne richting lage plantensoorten, in de
andere richting lage diersoorten.
Zeer langzaam, na millioenen jaren, vormden zich uit
deze lage diersoorten hoogere, uit deze lage plantensoorten
hoogere planten. Uit wieren ontstonden mossoorten en
varens, uit varens naaldboomen en sagopalmen, uit naaldboomen grassen en palmen, en zoo voort tot aan de,
hoogst ontwikkelde soorten. Evenwijdig daarmede waren uit
de minst ontwikkelde dieren, polypen en wormen, uit wormen, krabben en insecten, zeesterren, schaaldieren en slak-
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ken en eindelijk visschen voortgekomen, en uit visschen
salamanders, uit salamanders hagedisachtige kruipende
dieren, uit deze kruipende dieren weder vogels en zoogdieren
uit het zoogdier ontstond eindelijk de mensch.
Nu was de eerste vraag: Hoe zagen er die allereerste, allereenvoudigste levende wezens uit, waarmede deze stamboom
begonnen is ? Dit was het punt, waarop de cellenleer voor de
ontwikkelingsleer van belang werd. De cellenleer toonde aan,
hoe de hoogere en allerhoogste wezens op die groote. ontwikkelingsrij uit millioenen en nog eens millioenen microskopisch kleine, levende cellen bestonden. Tallooze millioenen
van zulke cellen vormden een eikeboom, en tallooze millioenen een menssch. Maar laat ons nagaan, hoe thans een
zoodanige ontzaglijke cellenstaat, zooal.s een eikeboom of
een mensch, ieder op zich zelf ontstaat. Als kiem is die
geheele eikeboom, die boven de huizen uitsteekt ? niets anders
dan één enkele cel. En zoo ook de mensch, bij wier
ieder stukje spier, ieder stuk maagwand, iedere golf bloed
een aantal cellen bevat, oorspronkelijk slechts één cel. Eén
cel vertegenwoordigt één enkel mannelijk zaadlichaampje
(zaaddiertje), zo.oals zij in iederen zaaddruppel in massa's_
te vinden zijn. Eén cel vertegenwoordigt het vrouwelijk ei
aan den eierstok bij de vrouw; terwijl zaadcel en eicel bij
de bevruchting ineensmelten, vormen zij t e zamen weder
één cel, en uit die bevruchtings.cel wordt de mensch geboren.
De ontwikkeling van het individu begint hiermede, dat d.e
eerste cel zich in twee deelen verdeelt en zoo voort, totdat
een losse klomp vancellen ontstaat. Aanhoudend vermeerdert zich dan het aantal cellen, totdat eindelijk die vereeniging
van millioenen en millioenen bereikt is, die wij als hoog
verheven eikeboom of volwassen mensch ontwaren. Zou de
ontwikkeling van het individu niet een beeld zijn van de
genealogische ontwikkeling van de soort?
Eerst, als allereerste begin, wezens, die slechts uit ééne
cel bestonden, dan twee en meer van zulke cellen, die te
zamen een eerste veelcellig wezen, zeer laag ontwikkeld,
vormden. Eindelijk grootere cellenstaten, hier in hun geheel
een plantaardig organisme, daar een dierlijk organisme vormend. En zoo toenemend en toenemend gedurende millioenen
jaren van de wer.eld:geschiedenis, altijd samengestelder cellenstaten, altijd hoogere plantensoorten, altijd hoogere dier-
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soorten. Tot aan die vereenigingen, waarin de cellen in ieder
groen blad, in ieder stukje maag of hartwand ,reeds , oneindige
massa's telden. Beschouwt men de zaken op die wijze, dan
ligt het voor de hand te beweren, dat de cel oorspronkelijk de
ware grondstof is. De oudste oorspronkelijk gevormde wezens
waren eenvoudige cellen. Alle hoogere ontwikkeling loopt
echter uit op een toenemende, maatschappelijke vereeniging
van zulke afzonderlijke wezens. De eikeboom, de mensch
zijn in hun millioenen cellen niets anders dan iee;n ontzaglijke
staat van millioenen oorspronkelijke wezens, die steeds nauw
te zamen blijven. Zoo ziet men, dat de weg van het Darwinisme over de leer der cellen terugvoert tot Okens theorie,
de theorie der infusiediertjes.
Maar er waren geen echte infusiediertjes, geen echte zelfstandige c e 11 e n, om het nu maar eens Darwinistisch uit
te drukken. Men moet niet uit het oog verliezen, dat sedert
Ehrenberg ook op dit gebied veel veranderd was.
En één zaak is zonneklaar:
Het is niet , een noodzakelijk uitvloeisel van de theorie van
Darwin, dat zulke ééncellige oorspronkelijke wezens nog
thans op aarde aanwezig moeten zijn. De organische ontwikkeling was in overoude tijden, waarschijnlijk millioenen
jaren geleden, reeds begonnen. Wanneer toenmaals wezens
bestaan hebben, die slechts uit één cel gevormd waren,
dan volgt daar nog niet uit dat zij thans nog moeten
bestaan. Hoe vele stamvaders van de thans levende dier- en
plantensoorten zijn na verloop van tijden geheel van de
aarde verdwenen! Van enkele hebben wij nog versteende
overblijfselen, maar andere zijn spoorloos verdwenen en niet
anders dan door gissingen meer voor den geest te halen.
Waarom kunnen dan ook niet die echte oorspronkelijke
wezens in hetzelfde lot gedeeld hebben?
Maar die beperking was feitelijk in het geheel niet noodig. Reeds toen Darwin optrad, was Ehrenbergs opvatting
weder totaal verouderd. Een groote verscheidenheid van
wezens, die Ehrenberg voor infusiediertjes hield, omdat zij
microskopisch klein waren, en die hij terecht een reeds
zeer ontwikkelden lichaamsbouw had toegeschreven, bleken
te zijn een soort dieren, die reeds tot de veelcellige diersoorten behoorden. Daarentegen zonderde zich onder de
echte infusiediertjes feitelijk en telkens weer een enorme
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groep wezens af, die, men mocht ze vergrooten zoo veel
men wilde, steeds bleken te bestaan uit één enkele cel.
Het geheele lijf bestond uit volstrekt niets dan één enkele
cel. Dal waren ongetwijfeld de ware oorspronkelijke wezens,
die de theorie zocht. En dieoorspronkelijke wezens waren
alles behalve uitgestorven op aarde. Zij bevolkten inderdaad bij myriaden lucht, aarde en water. Zooals wij thans
weten, behooren tot deze soort ongeveer alle zoogenaamde
splijtzwammen, bacillen en bacteriën, die wij gedeeltelijk,
naar het schijnt, met onze meest vernielende ziekten in
verband moeten brengen, en waartegen onze hedendaagsche
geneeskunde zoo krachtig te velde trekt, als waren zij de
gevaarlijkste vijanden der menschheid op aarde.
Zoo was dan het laatste struikelblok uit den weg geruimd.
Nog geen tien jaren na het optreden van Darwin en nog
geen dertig na de eerste vaststelling der cellentheorie, was
de rij der bewijsstukken gemakkelijk aaneen te schakelen.
De oude voorstelling, die voor Button nevelachtig was opgedoemd, had thans een scherp begrensden vorm gekregen,
Men moest er zich aan gewennen
en men heeft er zich
dan ook aan gewend
streng physi ologisch één der
groote paradoxen, waarop .00it een vermetele filosofeerende fantast komen kon, als juist te erkennen.
De mensch, het sterkst uitgedrukte type van een ondeelbare eenheid is, wat zijn lichamelijken bouw betreft,
slechts een eenheid in betrekkelijken zin, evenals een
goed georganiseerde staat, een zeer vast verbonden maatschappelijke vereeniging, een eenheid vormt.
De cel, die millioenen malen vermenigvuldigd, den mensch
opbouwt, is het eigenlijke grondorganisme.
Ontmoeten wij haar, op zich zelf staande, in de natuur,
dan verschijnt zij ons als geheel zelfstandig wezen, als
infusiediertje, om hetoude woord te gebruiken, of als zoogenaamd eencellig wezen. Vervangen wij nu de uitdrukking
infusiediertje door cel, dan is de oude bewering, dat de
levende mensch uit myriaden van infusiediertjes bestaat,
onwrikbaar bevestigd. Die uitspraak is onveranderd in dien
zin als een logische schakel in de moderne wetenschap
opgenomen.
De gedachtengang, zooals ik dien hierboven gegeven
heb, is wel wat lang. Maar men moet dien toch in zijn
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geheel volgen, om het uitgangspunt tie vinden voor wat in
het tweede ,d'eelo·nzer eeuw alsm a a g q u ,a est i e optrad
in die natuurwetenschap en reeds een derde eeuw de menschen bezig houdt.
Herhalen wij de vraag, inden beginne g-edaan : "w,at
ziet 'een leek aan een stuk ganzemaag P" Ik denk dat hij nu
zelf begrijpt wat hij zien moet. Veronderstellen wij, dar hij
een geschikt stuk maagwand onder een goeden mieroskoop
geleg,d heeft. Wat moe t hij dan :nu zien? Cellen.
Een groote opeenhocping van cellen, die ook dezlen ma.agwand vormen. De gans is, 'evenals ,de mensch, 'een ho'og.oritwikkeld ,dier, niet zóó hoog, maar toch reeds vrij h.oog , Ook
zij bestaat dus uit een voreeniging' van vele rnifliocnen
cellen. Al 'hare organen bestaan uit cellen, zoo ook de. maag,
die één va:n de belangrijkste harer organen is.
Ongetwijfeld is de leek hiermede weder -een stap vercler
in kennis en wel, zooals wij zien zullen, e1en zeergro!otien
stap. Vergelijken wij zijn nieuw verworven kermis nu oens
met die van vroeger.
Zij betrof de functie van de maag in de groote huishouding
van het ganzenlichaam. De maag dient tot bepaalde doeleinden ineen langdurig proces, dat wij gewoon zijn met
het gebruikelijke woord "spijsViertering" te noemen. R,et
eigenlijke doel der spijsvertering is het opnemen van bepaalde stoffen uit het opgenomen voedsel, dat voor de instandhouding van het levende lichaam, voor de· "voeding"
noodig is. Om het pr,ooesgehieel te volgen, moet m'en bij de
maag nog den geheelen d.arm nemen, wat ook volstrekt niet
moeilijk is, wanneer men aanneemt, dat de maag strikt genomen slechts leen zeer wijde uitzetting van den groeten
voedingsdarm is, die reeds bij den slokdarm begint.
Wij mOIeten dus maag 'en darm als één geheel besc'ho uw-en
en zeg'gcn : de cellen, die dit groote en belangrijke orgaan
in het ganzenlichaam, 'en in dat van de hoogere gewervelde
dieren in het algemeen - samenstellen, zorgen VOIOT de
voeding van het lichaam, dat het voedsel opneemt uit de
vastte en vloeibare stoffen, die inwendig toegevoerd worden,
Juist die cellen, die in den grooten staat van het garizenlichaam maag en darm vormen, hebben een zeer bijzonderen
plicht te vervullen. Maar het is niet de eenig e plicht in het
levende ganzenlichaam, maar slechts feitelijk één bepaalde
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plicht onder vele. De gans doet nog meer dan ielen en verteren. Zij loopt ook, hoort, ziet, kakelt, kortom, zij heeft nog
een menigte andere lichaamsfuncties te: vervullen. Maar
iedere van die functies wordt door een bijzonder orgaan
verricht, evenals de spijsvertering door maag en darm. Het
loopen wordt bepaald door hersenen, ruggemerg, spieren
en beenderstelsel, het hooren door Doren en hersenen, het
zien door oog yen hersenen. Maar al deze organen: hersenen,
spieren, oor, oog, zijn weder een iopeenhooping van cellen_
Waardoor onderscheiden zich hersencellen van spier- en
maagcellen?
Zij onderscheiden zich door den aard van het werk, dat
zij verrichten.
Cellen zijn zij alle, cellen die alle tot een bepaalden oorspronkelijken vorm teruggebracht kunnen worden, namelijk
den algemeenen grondvorm der organische cellen, zooals de
infusiediertjes ze ons het zuiverste voor den geest brengen.
Maar in haar functiën is duidelijk onderscheid te bemer
ken. Men stelle zich voor één van die afzonderlijke infusiediertjes zooals de microskoop ze ons in een druppel modder toont. Zulk een infusiediertje bestaat slechts uit een
enkele cel. Maar die cel vertegenwoordigt een volledig levend
schepsel, evenals de gans een volledig levend schepsel is.
Zij verricht alle functies, die het lichaam noodig heeft, die
ééne cel eet en verteert, loopt en ziet, enz. Waarin bestaat
dan het onderscheid tusschen hersen-, oog- of maagcellen
bij de gans?
Eenvoudig dat bij de laatstgenoemde cellen arbeidsverdeeling heeft plaats gehad. Zij konden zich die weelde veroorloven, omdat zij bij millioenen dicht opeengedrongen
zitten en een maatschappelijke gemeenschap vormen. Robinson op zijn eenzaam eiland moest zijn kl11eren zelf naaien,
zijn schoenen lappen, zijn woning bouwen. Dat is de toestand van de zelfstandig levende cel in vuil water, van het
eencellige infusiediertje. De mensch in de maatschappelijke beschaafde samenleving, en die reeds eeuwen in groote
menigte vereenigd woont, laat door kleermaker, schoenmaker
en metselaar zeker werkzaamheden verrichten en spaart
daardoor tijd en kracht om . zich zelf geheel te wijden aan
de één of andere bepaalde werkzaamheid. Uit het harmonisch samenwerken van al die verschillende werkzaamheden
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ontstaat echter een reusachtig groote vooruitgang, die de
maatschappij hemelhoog boven Robinson verheft, nl. de
vooruitgang door een verstandige arbeidsverdeeling. En deze
vooruitgang openbaart zich ook reeds bij de gans. Wat zij
met haar verschillende cellen, die door arbeidsverdeeling
elkander steunen, feitelijk verricht, staat hemelhoog boven
het bescheiden werk van een enkele eencellige bacil. En nu
bedenke men, hoe geweldig hoog de mensch verheven is
boven de gans. Dus: de maag van de gans of den mensch
bestaat niet alleen uit cellen. Zij bestaat uit cellen, die zoolang zij leven in den grooten cellenstaat in gans- of menschenlichaam een zekeren arbeid op zich genomen hebben
een arbeid, die eveneens alle andere cellen in dien staat gelijkelijk ten goede komt. Terwijl de darmcellen bepaalde voedingssappen opnemen, voeren zij, die, als voedende bestanddeelen, ook het geheele, niet direct verterende deel der cellenmaatschappij toe, evenals zij zelven door die andere cellen in den staat, zonder zelf werk te verrichten, zich kunnen
voortbewegen, gesteund worden, het voedsel tot zich
nemen enz.
Nu zullen wij deze verbeterde opvatting, lang Darwinistischen weg. nader toelichten.
Wij hebben gezien, dat de eerste wezens uit e e n cel
bestonden. Alle hoogere dier- en plantensoorten onderscheiden zich van deze eerste wezens hierdoor, dat zij opeenhoopingen, klompen, staten van millioenen zulke cellen
vormen. En de eigenlijke ontwikkeling in Darwinistischen
zin bestaat hoofdzakelijk juist hierin, dat zich uit eencellige
organismen collectiefwezens vormen, die uit millioenen cellen
bestaan; de ontwikkeling stelt dan slechts een eenvoudige optelsom voor, in de plaats van een één, altijd meer
éénen, plus één, plus één tot een millioen, en dat millioen
door zijn nauwen samenhang zoo vast opeengedrongen,
dat het als geheel weder een één voorstelt. Maar dit raakt
slechts één zijde van het vraagstuk.
Wij moeten nu meer onze aandacht wijden aan de arbeidsverdeeling. En inderdaad, de ontwikkeling van een eencelligen grondvorm tot veelcellige hoogere wezens, heeft
zich zeker niet alleen hiertoe bepaald om van ééncellige
wezens tot cellenstaat te stijgen.
Een bijzondere ontwikkelingsperiode kenmerkte zich nog
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hierdoor, dat deze celophoopingen onderling langzamerhand
een verstandige arbeidsverdeeling tot stand brachten. De
cellon van die ophooping verdeelden zich in groepen, tot
het tot stand brengen van zulk een arbeidsverdeeling, en
iede.re groep volbracht nu nog slechts één bepaalde soort
van arbeid, maar volbracht dien zoodanig, dat hij den geheelen cellenstaat tien goede kwam. Eerst op deze wijze
wordt het geheim geopenbaard, waarom de hoogere wezens
zich inwendig in organen hebben gesplitst.
D'e zc organen zijn het uitvloeisel van een bepaalden ontwikkelingsgang. Zij zijn te midden van het groote ontwikkelingsproces dier cellen tot eikeboorn en mensch ,op de
ééne of andere wijze, ten gevolge van het beginsel van de
verdeeling van den arbeid, waarvan het voordeel niet te
oversch,atten is, ontstaan.
Ook de maag, het orgaan, dat ons uitgangspunt vornde,
valt onder deze categorie.
Ook zij is eens 0 n t sta a n.
In vroegeren tijd moet zij zich in dien cellenstaat, die hoogere diersoorten moest voortbrengen, ontwikkeld hebben, en
wel zoodanig ontwikkeld, dat een zekere groep van cellen in
den staat den arbeid van het verteren voor alle andere
op zich genomen heeft en zich V'O,Oir het vervolg tot bepaalde taak heeft gesteld.
N ti zijn wij genaderd tot het beslissende yunt. Het ontstaan, de oorspronkelijke geschiedenis van de maag, is het
vraa.g stuk dat moet worden opgelost. Is het mogelijk nog
iets nauwkeuriger daarover te zeggen?
Verplaatsen wij ons een oog enblik met onze gedachten
in eerl zoodanige verzameling van cellen.
In de allervroegste tijden traden op aarde, op een wijze,
die ons tot heden nog niet duidelijk is, op zich zelf staande
leven de cellen op: wezens, die slechts uit één oeI bestonden en in dit opzicht volkomen geleken op onze nog
h:edeIl in groeten getale op aarde bestaande bacteriën.
Amoeben en dergelijke infusiediertjes, dit laatste woord in
zijn ruimste beteekenis genomen.
Ieder dier cellen oefende alle functies van het leven uit:
bewoog zich, vermenigvuldigde zich,eenvoudig door verdeeling, was vatbaar voor bepaalde indrukken en nam
voedsel op.
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De wijze van dit opnemen van voedsel kon verschillend
zijn: een opnemen van anorganische, minerale stoffen zooals
wij het thans nog bij de planten zien, of een opnemen.
van reeds organisch verwerkte stoffen, door het verslinden
van andere celwezens, zooals wij het bij de dieren zien.
Nog heden ten dage komen hij de infusiediertjes beide
voedingswijzen voor.
Wij willen echter even stilstaan bij zulke ééncellige wezens, die zich reeds op dierlijke wijze voedden, dat wil
zeggen: kleinere en zwakkere ééncelligen overweldigden en
verslonden. Het verslinden en de spijsvertering bij zulk een
klein wezentje geschiedde nog zonder behulp van eenig
orgaan, zonder maag of darm. Evenmin als in ons lichaam
een op zich zelf staande darmcel een afzonderlijke kleine
maag heeft, evenmin had zulk een ééncellig wezen er een.
Het voedsel omringde zijn geheele weeke cellenlichaam
en verteerde het in zijn geheel evenals een waterdruppel
een zeer klein deel roode verfstof opneemt en oplost,
totdat hij geheel en al rood geworden is. Bij de thans
nog bestaande ééncellige wezens kan men deze primitieve
wijze van: ,,zich voeden met het geheele lichaam" zeer
duidelijk waarnemen.
Daarna volgde de eerste groote stap voorwaarts, de tot
nu toe als kluizenaars levende ééncellige wezens vereenigden zich hier en daar tot de eenvoudigste, maatschappelijke vereenigingen. Laat ons zeggen, honderd vroeger op
zich zelfstaande cellen vereenigden zich.
Iedere afzonderlijke , cel heeft zich vroeger in water voorwaarts bewogen, terwijl zij haar week lichaam tot een dunnen draad spitste, die dan door zijn kronkelende beweging
het geheele lichaam voortbewoog om een lekker hapje te
bemachtigen.
Ook de nieuw ontstane, gezellig samenlevende cellenkolonie moet zich zoo voortbewegen om zijn voedsel te
zoeken. Terwijl de cellen zich bij elkander aansluiten, beweegt iedere cel haar kleinen staart of zweeft zij vrij naar
buiten, en de eerste gedwongen gemeenschappelijke handeling bestaat in het, als het ware op de maat, gelijktijdig
voortbewegen van al die staartjes, zoodat de geheele kolonie
voortzwemt.
Een noodzakelijk vereischte van deze gemeenschappelijke

189

handeling is, dat de schijnbare klomp den vorm van een
blaas aanneemt. Iedere cel afzonderlijk moet in aanraking
blijven met de buitenwereld, zij dringen dus alle naar de
oppervlakte van den klomp, de binnenzijde daarvan blijft
daardoor hol en er ontstalat een blaas of een holle kogel.
Een cellenstaat, zooals hier beschreven is, die een hollen
lcogel vormt, en die zich, de staartjes, kronkelend, rhythmisch
voortbeweegt, is niet een verzinsel ter wille van het doel,
maar zulke staten vindt men thans 'nog in zeeën en rivieren.
Maar het lag voor de hand, dat in de meeste gevallen de
volgende, eveneens zeer natuurlijke stap in de ontwikkeling
moest plaatsgrijpen.
De afzonderlijke cellen van de kleine, zich snel voortb.ewegerrde blaas, bleven niet alleen ter wille van die beweging zoo dicht mogelijk bij den blaaswand. Die behoefte aan
voedsel maakte dit evenzeer noodzakelijk. Ondanks de nauwe
v,erwantschap, at toch iedere cel nog voor zich zelve. leder
moest voor zich zelve haar voedsel uit het water opvisschen
en daarna verwerken. Ware een cel uit dien buitenmuur
naar binnengevallen, dan zou zij daarbinnen van honger zijn
omgekomen. Maar nu bleek het langzamerhand, dat juist
de voeding'skwestie grooten,d,eelsafhing van den nauwen
samenha.ng van den staat.
N iet alleen dat de kogel, door vereende krachten, sneller
nieuwe voedingsplaatsen kon bereiken. De Iioofdzaak lag in
een eerst kleine, maar toch van zelf optredende verdeeling
van den arbeid. Wanneer een ééncellig wezen vroeger, toen
het nog op zich zelf leefde, leen vet brokje bemachtigd had,
verviel het gewoonlijk in een soort van verteringsslaap. Het
trok zijn bewegingsorganen in en lag geruimen tijd werkeloos
en stil. Ook nu, in de vereeniging, viel een celals zij gegeten
had, in een spijsverteringsslaap. Maar zij maakte deel uit van
het geheel, dat zich als zoodanig voortbewoog. Zoo zij zelf
al rustte, zoo werd zij toch door den kogel voortgesleept. En
reeds terwijl zij nog aan het verteren was, rolde zij naar
nieuwe voedingsplaatsen, verwijderde zij zich van naderende
g'evaren; kortom: zij genoot t 0 c halle voordcelen van de
beweging. Daarvoor bet.aalde zij dan echter een zekere
tegemoetkoming aan de omliggende cellen, die haar zoo
bereidwillig, ondanks haar sluimering, medesleepten. Door
het dicht bij elkander liggen der poreuze cellen werd het
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namelijk onvermijdelijk, dat bepaalde verwerkte voedingssappen, waarvan de verterende cel tijdelijk vol was, gedeeltelijk in de naburige cellen vloeiden. De zelf etende en verterende cel voedde dus altijd de n.aastbijzijnde cellen eeniger
mate mede.
Zonder dat een deler naastbijliggende partijen het wilde,
ontstond eenvoudig een gedwongen wisselwerking van
onderlinge dienstverrichting; vier cellen namen b.v. een
vijfde, terwijl deze aan de spijsvertering bezig was, op het
sleeptouw mede, en daarvoor ontvingen zij weder van deze
vijfde cel een deel voedsel in reeds gedistilleerden vorm.
Een poos kon zulk een eenvoudige arbeidsverdeeling,
waar nu eens de één, dan weder die andere uit den 'stoat
een hapje bemachtigde, goed gaan. Langzamerhand echter
moest het onvermijdelijke volgen: De blaas boorde recht
de ééne pool voorwaarts, de tweede
door het water heen,
het aanzwemmende voedsel tegemoet.
pool achterna
Wie kreeg dat voedsel het eerst, of had de grootste kans
iets er van te krijgen?
De cellen der voorste voorwaarts bewegende pool van
den kogel.
Er waren nu op die plaats een aantal cellen, die daar
bleven, zich altijd van voedsel meester maakten, altijd aten,
altijd verteerden en geen deel meer namen aan het voortbewegen van den kogel, zoolang zij leefden. Daarentegen
ging daarbij van deze cellen, die naar hartelust aten, aanhoudend een bron der beste levenssappen in het overige
deel van den kogel over. De verdeeling van den arbeid
tusschen voedings- en bewegingscellen stuurde klaarblijkelijk
op een vaste scheiding aan.
Erontstond , een kogel, waarvan de ééne pool uitsluitend
at, en alleen uit eetcellen bestond, terwijl het overige deel
van de kogelcellen de beweging op zich genomen had.
De volgende, logische vooruitgang had toen aldus plaats:
Het werd meer en meer noodzakelijk, dat de eetcellen
voortaan voor alle overige zich bewegende cellen medeaten.
Nu werd echter haar daartoe benoodigde kracht bepaald
door haar aantal, en haar aantal weder door de ruimte vooraan waarover zij te beschikken hadden. De ruimte vooraan
was beperkt, wat nu te doen?
Men stelle zich voor een pool van den aardbol, waarop
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menschen zich verdringen om iets, dat van boven naar
beneden valt, machtig te worden. Hoe krijgt men eengrooter aantal menschon met reikende handen bijeen? Men
graaft een kuil en plaatst er ladders in met menschen er
op, dicht bij elkander, ,die elkander het verlangde van hand
tot han,d toereiken.
Ev·enzoo deden de cellen daar vooraan. Zij vormden
eerst een plat vlak en eindelijk ook een kuil naar binnen. De
kogel zakte aan de voorzijde naar binnen als een luchtled ige ingedrukte gomelastieke bal. Welk-en vorm krijgt zulk
een bal, als men hem' geheel met den duim indrukt r Den
vo.rrn varr-een beker, die van boven wijd open is, maar met
een dubbele wand van twee lagen gomelastiek: den
oo r spronkelijke wand der onderste holte en den tweeden
als vroegere bovenste ronding, di,e nu als tweede laag- of
schaal in de onderste ligt. Zoo ook onze cellenbal.
Ter",,~ijl de ééne pool, en wel die met de eetcellen, naar
binrien zorik, en een holte vormde) die steeds dieper werd,
heeft zich eindelijk uit den hollen bal een beker gevorn1d:,
brrvertaan met een wijde opening, wa.a.rvan de wand echter
bestond uit twee cellenlagen.
De buitenste wa:nd wordt uitsluitend gevormd door. beweegcellen, de binnenste door eetcellen. Waar vroeger de
voorste pool was, is nu een di,epg.at. Bew:eegt die beker
zich, dank zij de bewegingscellen, in het water voorwaarts
en stoot hij op voedsel, zoo wordt dit eenvoudig in dien
o peri beker opgenomen. Daar die geheele binnenwand van
den beker echter uitsluitend uit eetcellen bestaat, komt dit
voedsel, voor den geheele1n staat) juist te land, waar het
wezeri moet en waar men het weet te verwerken.
Men bemerkt overigens dadelijk, hoe die verplaatsing van
de eetcellen in die holte en in dezen vorm, nog een
menigte voordeelen met zich medebrengt. De etende en verterende cellen worden daar oneindig veel beter beschermd
teg-en vijandelijke aanvallen dan vroeger op die gevaarlijke
voorpool aan de voorzijde. En de verbinding met de gezamenlijke bewegingscellen was te gelijker tijd veel beter Die
toevoer der levenssappen naar die cellen was oneindig veel
gemakkelijkier geworden. Die geheele massa eetcellen grensde
nu onmiddellijk aan de geheele massa der niet etende bewegingscellen.

192
Verbeelden wij ons nu eens, dat een onbevooroordeelde
waarnemer, die van cellen en cellenstaten niets afwist, zulk
een cellenstaat tegenkwam. Wat voor een dier zou hij dan
meenen te zien?
Hij heeft klaarblijkelijk een eenvoudig samengesteld dier
vóór zich, dat slechts twee organen bezit. Van buiten heeft
het een huid, die evenals de huid van zoo vele dieren, met
fijne uitwassen, haren, bedekt is. Het dier zwemt in het water
in rechte lijn voorwaarts, terwijl het met zijn haren een kronkelende beweging maakt. Inwendig bezit het dier inderdaad
een maag, waarmede het eet en zijn voedsel verteert. De
maag opent zich naar voren in een mond, waardoor
het voedsel naar binnen komt. Een tegenovergestelde opening
is nog niet voorhanden. Deze samenstelling, slechts twee
organen, huid en maag, geeft het dier zeker iets zeer primitiefs, men vermoedt dat het op den trap van dierlijke ontwikkeling nog zeer laag moet staan. Maar intusschen heeft
het toch reeds organen, in de eerste plaats; een maa g.
Ja, het is werkelijk een dier; onze onbevooroordeelde waarnemer heeft gelijk. W ij evenwel hebben het ontstaan van
dat dier nauwkeurig leeren kennen. Wij weten, hoe het aan
die maag gekomen is.
Wat wij hier uitvoerig besproken hebben, is de basis van
de beroemde gastraea-theorie.
Zij werd door Ernst Hd ,ckel voor ruim 35 jaren het eerst
scherp geformuleerd. Van het Grieksche woord Gast e r,
maag, afgeleid, beteekent Gastraea, in den zin van Hdckel,
dat bekervormige dier, dat de lezer hierboven heeft zien
ontstaan.
Men zou het vreemde woord met maag dier kunnen
vertalen.
Want Hdckel gaf het bewijs, dat werkelijk een aldus gevormd wezen met verdeeling van arbeid tusschen huid en
maag de stamvorm moet geweest zijn van de geheele hoogere dierenwereld in de duistere dagen der wereldontwikkeling.
De ophooping van zelfstandige cellen tot cellenstaten,
cellenklompen of cellenblazen, heeft volgens Hdckel aanhoudend plaats gegrepen in de alleroudste tijden. Zulke
cellenstaten ontwikkelden zich dan in twee geheel verschillende richtingen, de ééne staat vormde een veelcellige
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plant, de andere een veelcellig dier. Bij de planten komt
geen maag voor zooals bij de hoogere dieren. Wanneer al
eenige, hoogere plantensoorten, (de zoogenaamde insectenetende planten) sappen als die van de maag afscheiden en
gevangen vliegen met haar bladeren verteren, zoo heeft dit
toch niets gemeen met de darm- en maagvorming in de
dierenwereld. Daarentegen vinden wij bij alle hoogere diersoorten, met uitzondering van enkele parasieten, zooals de
lintworm en andere, de maag als duidelijk ontwikkeld
orgaan, ja zelfs als het meest kenmerkende orgaan, dat
zelfs reeds ontwikkeld is, daar waar het zenuwstelsel nog
zeer achterlijk is in ontwikkeling.
Het ontstaan van de maag, het optreden van het oorspronkelijke maagdier of de Gastraea, kan men eigenlijk
beschouwen als het wordingstijdperk der hoogere diersoorten.
In den stamboom van deze hoogere diersoorten, zooals
Hdckel dien heeft opgebouwd, vormt de Gastraea het uitgangspunt van alle vertakkingen, van alle hoogere ontwikkeling. Twee hoofdtakken ontspringen aan dien boom, die
te gelijker tijd op twee verschillende manieren in het verdere
leven van dien cellenbeker ingrijpen. Terwijl de levende
beker hier zijn zwemmende levenswijze tijdelijk opgaf en
zich met de onderzijde, die gesloten is, vasthechtte aan den
bodem der zee, ontstond de dierlijke zwam en de polyp
men denke slechts aan de zeeanemone van het aquarium.
Terwijl het dier omgekeerd in rechte lijn verder zwom of
kroop, zich uitstrekte en zich aan beide uiteinden symmetrisch
ontwikkelde (dus van beker pijp of buis werd), veranderde
het in een worm. De worm werd toen de stamvader van alle
hoogere diersoorten, weekdieren (mosselen), stekelhuidigen
(zeesterren), gelede dieren (krabben, spinnen, insecten en
gewervelde dieren) ; de gewervelde dieren, die met den visch
begonnen en in het zoogdier, met den mensch, eindigden.
Zoo werd dan de gastraeatheorie voor Hdckel het uitgangspunt van een geheel nieuw stelsel in de natuurlijke
historie, , een stelsel, wij voegen het hier dadelijk bij, dat
thans in de plaats van verouderde leer van Cuvier tot
zelfs in de kleinste leerboeken der wetenschappelijke zo6logie
te vinden is en zich verheugt in de algemeene waardeering,
ofschoon men bij zoo menigte uitspraak en stelling van
Hackel dikwijls een vraagteeken moet zetten.
B d 1 s c h e, Van Bacil tot Aapmensch. IV. 3e druk.
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In den eersten tijd heeft echter de gastraeathe,orie met
veel tegenstand te kampen gehad. Alle medestrijders van
H dckel werden hem ontrouw om zulk een stoute bewering.
En toch is van alles wat Hdckels koene combinatiegeest op
zoologisch gebied bedacht heeft, juist deze theorie met de
beste resultaten bekroond.
De grootste moeilijkheid was oorspronkelijk gelegen in het
feit, dat een levend dier, dat precies zulk een zwemmenden
bekervorm bezat, en bestond uit huid en maag, onbekend
was. De Gastraea trad op als hypothetisch wezen, dat wel is
waar het uitvloeisel van een logische redeneering was, maar
toch in werkelijkheid door niemand gezien was. Het was de
vraag hier, of de logica afdoende genoeg was om een hypothetisch dier op de gewichtigste plaats in het systeem in te
lasschen. Hd.ckel zelf nam het volgende standpunt in:
Hij verwees naar de wet, die overal in de wereld al wat
leeft beheerscht. De jonge, zich thans eerst buiten het ei of
in het ei ontwikkelende levende wezens, moeten in ontelbare
gevallen nog eens de vormen doorloopen, die ook hun stamvaders bezeten hebben. De kikvorsch wordt als larve nog eenmaal visch met kieuwen-ademhaling en 'salamander met staart.
De mensch in den moederschoot wijst zelfs eveneens op
ademhaling door kieuwen en op een aapachtige wollen
huidbedekking. Merkwaardig is het, dat wij op de belangrijkste plaatsen de ontwikkeling der hoogere 'diersoorten zóó zien
verloopen als de gastraeatheorie het verlangt. Er vormt zich
uit een afzonderlijke cel een cellenstaat. Die staat vormt
zich tot blaas. Die blaas neemt bovenaan den vorm aan
van een ingedrukten elastieken bal, er ontstaat een beker met
huid, maag en mond. Eerst uit dezen beker vormt zich dan
een zwam, een worm, een zeester, een krab, een slak of
gewerveld dier, zoowel als de laagste aller vischsoorten, de amphioxus. Het gelukte Hdckel zelfs duidelijk te bewijzen, dat
bij alle hoogere diersoorten, van de polypen tot aan den
mensch, een soortgelijke ontwikkeling plaats greep als bij
de gastraeavorming : een ontwikkeling, die gemakkelijk terug
te brengen was tot dit eerste proces. En op deze wijze zag
hij den zekersten waarborg voor de ontwikkeling ook thans
nog in ontelbare gevallen geleverd. Wel bestreed men nog
de juistheid van zijn beweren, dat de kiemen nog flauw de
beelden der voorouders afspiegelen, maar thans kan men
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zeggen, dat op dit punt de strijd volkomen beslecht is. Deze
grondwet van het ontstaan van het leven is geen gissing
meer, maar een vast arbeidsveld voor natuuronderzoek geworden. En Hdckels bewijzen konden dus van toen af aan
overtuigend genoemd worden. Maar in de laatste vijf en
dertig jaren is er over deze vraag nog meer licht ontstoken.
De onvervalschte Gastraea is tot heden toe nog wel niet
gevonden, maar Hakel en anderen hebben intusschen levende dieren kunnen aanwijzen, die de Gastraea zeer nabij
kwamen, zóó nabij, dat Hdckel ze zelfs Gastraeaden noemde.
In den niet lang verschenen, door den schrijver zelf prachtig
geïllustreerden laatsten druk van Hackels scheppingsgeschiedenis, bevindt zich een tabel met zestien figuren van zulke
Gastraeaden. Daartoe behoort onze zoetwaterpolyp, die thans
hoofdzakelijk nog slechts uit huid en darm bestaat, maar
toch overgegaan is tot een zittende levenswijze en klaarblijkelijk de rij der polypen opent. Dan een zekere soort op
zwammen gelijkende dieren, En eindelijk misschien eenige
zeer tweeslachtige vormen (zooals de Trichoplax) die geen
enkele zooloog tot nu toe wist te rangschikken en die de
eenvoudigste Gastraea nog het meest nabij komen. Dat is
de maagkwestie van het hedendaagsche natuuronderzoek.
De strijd is opgewekt genoeg, het is een heerlijke logische
gedachtengang, een vermetelheid, die nog eens de dingen
tracht te zien, die reeds lang voorbij, ja bijna verloren zijn
gegaan, en ten slotte toch een gunstig resultaat. Jean Paul
heeft eens zeer juist beweerd, dat de dichter begint, daar,
waar de mensch al het gewone wonderbaarlijk gaat vinden.
Ieder mensch die nadenkt, is in dien zin een dichter. Bij
Sancho Panza is de maag echter de vleesch geworden
alledaagschheid. Ik vermoed, dat de lezer, die dezen kleinen
tocht op het gebied der natuurwetenschappen mede gemaakt heeft, tot het besluit zal komen, dat er voor de
wetenschap niets alledaagsch is. De maag, het aanzijn gevend
aan de gastraeatheorie, opent de ruimste vergezichten in
het wonderland, waarheen wij allen toch gaarne heentrekken
met het doel naar hooger geluk, het land der kalme overdenkingen in deze moeilijke wereld.

Een levend dier uit den vóórhistorischen tijd.
In de sagen en sprookjes van alle volkeren wordt ons
verhaald van allerlei goede dingen, die uit het water tot de
menschen gekomen zijn.
In lang vervlogen tijden, toen alles nog in nevel gehuld
was, stegen er in het oosten wijze wezens op (half mensch,
half visch) en verkondigden leerrijke waarheden, die door
slechte menschen zelfs heden ten dage nog niet altijd worden ter harte genomen. Bij de oude volkeren van MidrleriAmerika kwamen goedaardige heroën over den grooten
oceaan, maakten hen vrij uit de banden der onbeschaafdheid en gedroegen zich inderdaad behoorlijker dan in latere
tijden de oostelijke bezoekers, de Spanjaarden.
Schipbreukelingen vonden op eenzame eilanden wijze
nymphen, die hun ambrosia te eten gaven en de toekomst
voorspelden. Dit is nu alles lang voorbij, evenals het praktische kaboutertje van Keulen, dat ons zoo flink het sociale
vraagstuk kon oplossen. Wij, zijn nakomelingen, moeten
onze wijsheid zelf erlangen, door onderzoek, studie en
toewijding, maar die wijsheid houdt dan ook langer stand dan
die van de nymphen, heroën en den vischmensch.
Maar ook tot ons komt nog altijd veel waarheid uit het
water, vooral, als wij ons ten doel stellen de wereldsche
dingen als natuuronderzoekers te beschouwen,
De golf, die onze voeten aan het strand bespoelt, en
schelpen, zeekwallen en zeesterren aan wal brengt, sleept
ook hier en daar wel eens een goeden bouwsteen mede, die
medehelpt tot het opbouwen van de wereld- en natuurgeschiedenis. Bijna alleen aan de werkzaamheid van het
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water, dat hier steenen verbrijzelt, om ginds slijk aan te
voeren, dat later weder versteent, hebben wij onze kennis
te danken aan het lang vervlogen leven der aarde, terwijl
dieren en planten juist in dat tot steen geworden slijk
behouden bleven.
Toch zouden wij ook weer niets begrijpen van deze overblijfselen van een verleden, dat waarschijnlijk millioenen jaren
achter ons ligt, wanneer dieren en planten in zout- en zoetwater ons niet de uitgebreide stof leverden tot een omvangrijke kennismaking. In het water, waar misschien de
bakermat van het leven ligt, waar het zeker het eerst tot
groote ontwikkeling kwam, groeien en bloeien nog een groot
aantal van , de zeldzaamste en leerrijkste dieren, daaronder
juist vele achterblijvers van de oudere soorten, die wij moeten
terugbrengen tot de langst vervlogen tijden en die volgens de
leer van Darwin , de voorouders der tegenwoordige dieren zijn.
Met volkomen recht beweert men, dat de geheele hedendaagsche kennis der dierenwereld sedert ruim zeventig jaar in
het teeken van den Waterman staat. In korten tijd zijn aan
zeeboezems en meren zoologische stations verrezen, ware
w a t er s t e r r e w a c h t e n, zooals ze eens schertsend genoemd werden, maar met dit onderscheid, dat hier geen
jacht gemaakt werd op vaste sterren en kometen, maar op
zeesterren en andere vertegenwoordigers der stekelhuidige
dieren, die op het land werkelijk geen enkele spruit bezitten,
of op die prachtige st e r r en van den nachtelijken oceaan,
die (in den vorm van zeer oude dieren, medusen en manteldieren) het indrukwekkend verschijnsel van het lichten van
de zee veroorzaken. Met vernuftig uitgedachte toestellen is
men doorgedrongen tot in de diepste diepte der zee, waar
in eeuwig stilstaand water de zeelelies (ook deze zijn slechts
hoogst sierlijke dieren en geen echte lelies) hun teere
stengels heen en weer bewegen, waar reusachtige duizendpooten rondkruipen, en zoowel geheel blinde krabben als
krabben met kolossale oogen in de duisternis krioelen,
terwijl haar sombere kleuren slechts nu en dan eens worden
verlicht door het spookachtige smaragdkleurige licht van
een rondzwemmenden lichtenden visch. Bij deze onderzoekingen komt in de eerste plaats lof toe aan de noeste
vlijt en de groote wetenschappelijkheid der Duitschers, te
beginnen met Johannes Muller, die de eerste was, die zijn
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leerlingen aanraadde hun laboratoria naar de zeekusten te
verplaatsen, tot aan de grondvesters der tegenwoordige
zoologische stations aan de Middeliandsche zee, die het werk
zijn van den ouden, gezelligen Carl Vogt, terwijl ook Dohrn
in Napels het zijne er toe heeft bijgedragen, waarbij wij ten
slotte wijzen op de vele prachtige platen, waarmede Id.ckel
het prachtwerk van de Engelsche diepzee-onderzoekingen
met het schip Challenger verrijkt heeft.
Maar nu eenmaal de eerste stap gedaan is, komt naruurliik, zooals het spreekwoord zegt: de honger onder het
eten . Hoeveel onontgonnen zeeën zijn er nog; hoeveel
rivieren in het binnenland van ver verwijderde gedeelten
van den aardbodem kunnen ons nog de heerlijkste stof leveren voor botanische en zoologische onderzoekingen in den
geest van Darwin. De tocht van den „Challenger", die de
verbazende som van twee millioen gulden gekost heeft,
bracht de onderzoekers reeds naar het zuidelijk halfrond
der aarde.
Daar ligt dan ook het land van belofte voor alle naar
wetenschap dorstende Australiërs. Sedert den r galen Juli
177o, toen Cook en zijn mannen aan de duist ontdekte
oostkust van het Australische vaste land een troep reuzenkangoeroe's vonden, is de naam van Australië als zoölogisch
wonderland gevestigd. Toen ten tijde kende men reeds de
zwarte zwaan, die in de Australische wateren leeft, en
nog thans voor den leek het symbool is van de omgekeerde
wereld, ofschoon de natuuronderzoeker er niets merkwaardigs aan vindt.
Tegen het einde der vorige eeuw hoorde men voor het eerst
van het vogelbekdier, welks gedroogde huid er zóó dwaas
uitzag (het geleek uitwendig op een bever met eenechten
eendesnavel) dat zij, die er het eerst van hoorden, het voor
een misplaatste grap hielden. Het dier bestond echter werkelijk, en het legde daarenboven ook nog eieren, geheel in
strijd met de gebruiken der zoogdieren. Men dacht zich uit
de moeilijkheid gered te hebben, wanneer men keurig het
bewijs meende geleverd te hebben, dat dit eierleggen niet waar
kon zijn. Een tijdlang waarschuwde men elkander niet al te
lichtgeloovig te zijn ten opzicht van dit vreemdsoortige geval.
De inboorlingen gewaagden van vreeselijke monsters op de
ongebaande wegen van het kleine vaste land, onder andere
.
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van een kolossale zwarte hagedis. Maar dat was natuurlijk
verzinsel van de inboorlingen.
Nu kocht echter in 1839 de Engelschman Richard Owen,
d-e groote kenner van uitgestorven dieren, toevallig een groot
been, dat ongetwijfeld uit Australië van het eiland NieuwZeeland kwam. De anatoom ontdekte, dat het een borstbeen
was van een reuzenvog el, van de familie der struisvogels.
Men stelde voor het vervolg vast, dat werkelijk zulk een
reusachtige vogel nog niet lang geleden in Nieuw-Zeeland
leef,de, ofschoon hij heden ten dage uitgestorven is. En
deze ontdekking werd gevolgd dOlor nog veel dergelijke
ontdekkingen op het Australische vaste land zelf.
Toen kwamen de graamten voor den dag van monsters,
die vroeger ten minste alle in het land gevonden werden :
buideldieren van de farnilie vder vkang'oeroe's zoo groot als
leeuwen of zelfs neushoorns.
Nadat 'dit als vast aangenomen was, trad het kleine vO$elbekdier weder eens op den voorgrond ; er bleef dus niets anders
o ver dan te erkennen, ,dat het werkelijk eieren legde en dus
ook in dit opzicht uit een Darwinistisch oogpunt een zeer
interessante overgangsschakel vormde tusschen zoogdieren en
reptielen (hagedissen). Intusschen was de monsterkaart van
onwaarschijnlijk maar werklelijke blestaande Australische dieren vermeerderd miet de Harteria van Nieuw-Zeeland, die wel
is waar geen zwarte reus is, maar toch zóó duidelijk de
kenmerken draagt van de tegenwoordige hagedissen en de
lang uitgestorven Sauriërs, dat men ten slotte een geheel
bijzondere orde van reptielen heeft moeten v.aststellennaast
de orde der hagedissen, slangen, krokodill'en en schildpadden. En langzamerhand namen de wonderen toe,hoe
ernstiger men vorschte, al was men een nog zoo groot scepticus. Koekoeken liepen rond als fazanten en uilen riepen:
"k,o·eko'ek.' , Hoenders legden hare eieren op groote hoopen
vochtig loof en lieten ze door verrottingswarrnte als in een
kunstmatigen over uitbroeiden. De boornmusch bouwde zich
in den paartijd warehuwelijkssponden uit takken; en tooide
die met bonte bloesems, schelpen, beenderen en allerlei
snuisterijen op werkelijk aesthetische wijze.
Op het tot Australië behoorende Nieuw-Zeeland, waar de
zoogdieren geheel schenen te ontbreken, de vog els echter
op des te grilliger wijze verspreid waren, leefde de ééne pa-
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pagaai 's nachts als een uil, teen tweede haalde, met zijn
snavel het vee uit de weide evenals een roofvogel, en in
de bosschen van varens leefde in de duisternis een zekere
soort van kleine struisvogels, de kiwi's, die niet grooter
werden dan snippen en daardoor des te sterker afstaken tegen die, eenmaal daar inheemsche, thans uitgestorven moastruisvogels, die nog grooter waren dan onze grootste Afrikaansche struisvogels. Zoo was en bleef Australië het land
der zoologische wonderen.
En zelfs meer dan dat.
Voor den onderzoekenden blik scheen door het meerendeel
dezer wonderlijke dieren een bepaalde gemeenschappelijke
draad te loopen, die een aanwijzing was voor het verband,
dat tusschen hen bestond.
Australië was het land der overgangsvormen, de vormen
van gewervelde dieren, die de schakel vormden tusschen
groote groepen. Gewoonlijk verdeelen wij de gewervelde dieren in vijf klassen: visschen, tweeslachtige dieren (kikvorschen, salamanders, enz.), reptielen (hagedissen, enz.), vogels
en zoogdieren. Ongetwijfeld zijn de visschen de laagstontwikkelde, de zoogdieren de hoogstontwikkelde gewervelde dieren.
Als Darwin gelijk heeft, moet men aannemen, dat allen
in zekeren zin, wat hun ontwikkeling betreft, met elkander
in verband staan en meer of minder op elkander gelijkende
overgangsvormen bezitten. De visschen moeten afstammen
van een zeer lage diersoort, die nog geen gewervelde dieren
waren en inderdaad heeft men voor hen een tamelijk goeden overgangsvorm in den lancetvisch of amphioxus.
Deze leeft thans wel is waar aan de meest verschillende
kusten -- onder andere ook aan de Duitsche maar zij
leeft ook aan het strand van Australë en wel in een bijzonderen, eenigszins afwijkenden, vorm (Epigonichthys). Naar
boven moeten deze visschen volgens Darwin overgangen tot de
amphibieën vertoonen, de amphibieën overgangen tot de reptielen, en de reptielen (hier heeft de stamboom naar men
meent zich verdeeld) gedeeltelijk tot de vogels, gedeeltelijk
tot de zoogdieren. Nu staat ongetwijfeld de beroemde Hatteria, die alleen aan Australië eigen is, het dichtst nabij den
overgang van amphibie tot kruipend dier. Den overgang van
kruipend dier tot zoogdier toont ons, zooals reeds gezegd is,
het vogelbekdier vrij duidelijk, het behoort uitsluitend in
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Australië en zijne eilanden thuis. Ook de daarop volgende
·overgangsgroep, binnen het gebied der zoogdieren, die van
vogelbekdier tot de hoogere zoogdieren voert: hoefdieren,
roofdieren, apen enz. vinden wij bijna alleen in Australië: de
buideldieren. Met den overgang van kruipend dier tot vogel
komen wij niet zoo gemakkelijk klaar, ten minste voor
Australië niet. De daar voorkomende vleugellooze Moa en
Kiwistruisvogel zijn zeker merkwaardige en zeer oude vogels.
Ma ar echte stamvogels, die den overgang tot 'hagedissen VOfmcn, zijn zij daarom nog niet. Wij weten hoe zulk een echte
hagedisvogel er moest uitzien. Wij 'hebben uit de Juragesteentel), nog· twee afdrukken van den zoogenaamden Archaeopteryx, en dit is ongetwijfeld een dier, dat het midden houdt
tusschen hagedis en vogel, in ieder geval een dier dat thans
niet meer bestaat, maar voormillioenen jaren in dezen
vo rm van de aarde verdwenen is.
Het was een illusie van den ouden Darwin, dat in een
of ander onbezochtgedeelte van Australië (en die heeft men
genoeg), toch nog iets dergelijks als een Archaeopteryx op
den één of anderen dag zou gevonden worderi. Toen de
reiziger Haast in de Nieuw-Zeelandsche Alpen raadselachtige sporen van dieren in de sneeuw' ontdekte, drukte Darwin
hem op het hart toch vooral te onderzoeken of niet nog een
werkelijke hagedis van die soort bestond. Maar hij heeft ze
niet gezien, en de sporen waren wel die v.a,neen zoogdier,
maar dat tot op heden nog niet gevangen of beschreven is.
Nu blijft nog de laatste overgangsschakel over, en wel
tu sschen visch en amphibie. Ongetwijfeld is die zeer belangrijk. Laat ons een zeer ontwikkeld tweeslachtig dier nemen,
een kikvorsch, en dit vergelijken met een visch. Tusschen
deze dieren gaapt een wijde klove. De eigenlijke afstand
wo rdt aangegeven door het leven te water en het leven te land.
Ook de kikvorsch schijnt ons toe in het water thuis te
behooren. Brengt men hem echter op 'het droge, dan is
het hem ook goed. De boomkikvorsch leeft, zooals zijn ,naam
aanduidt, gewoonlijk op b,oomen,dikwijls zeer ver van het
water verwijderd. De padde, toch ook een soort van kikvorseh, die zich in kelders ophoudt, zoekt donkere hoekjes
uit, wijl het een nachtdier is, maar h·etk,an best zonder
water leven. Breng nu eens een visch op het droge. Niet
alleen dat hij niet zou weten wat hij met zijn vinnen moest
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aanvangen, hij sterft eenvoudig, stikt na niet zeer langen
tijd en stikt in de lucht juist zóó, als een mensch zou
stikken, wanneer hij een poos met zijn neus in het rijk
der visschen werd ondergedompeld.
Een mensch haalt nu eenmaal adem door longen en
een visch door kieuwen. Beiden hebben echter hetzelfde
noodig om in het leven te blijven: zuurstofhoudende lucht.
Maar de wijze, waarop beiden die in het bloed brengen, is
zeer verschillend.
De mensch heeft een inwendig gelegen, bloedrijk orgaan,
de long. Door een buis met een opening aan de buitenzijde ademt hij versche lucht in en brengt die in onmiddellijke aanraking met de bloedvaten der longen. De visch
heeft .in de plaats van longen kieuwen aan den hals. Ook
hij heeft bloedvaten, die lucht opnemen, maar deze kunnen
slechts de lucht gebruiken, die het water bevat: zonder hulp
van het water drogen zij uit en laten zij ook hun eigenaars
ellendig omkomen door gebrek aan water. Het onderscheid is juist gelegen in de ademhaling door longen voor
het land, en door kieuwen voor het eeuwig vochtige element.
Zooals de mensch is echter ook het tweeslachtig wezen de
kikvorsch in volwassentoestand een echte ademhaler door
longen, die slechts longen en volstrekt geen kieuwen meer
bezit.
De groote overgang van de ééne wijze van ademhalen
tot de andere, de groote verandering, die de ontwikkeling
der gewervelde dieren in een geheel nieuwe richting
voerde, moet niet gezocht worden tusschen mensch en
kikvorsch, maar tusschen kikvorsch en visch. Indien Darwin gelijk heeft, dan hebben er dieren bestaan, die door den
één of anderen invloed overgegaan zijn van de ééne
aanpassing in de andere, dieren, die als het ware een
brug vormden van den visch naar het tweeslachtige dier.
Wij hebben als voorbeeld van een tweeslachtig dier den
kikvorsch genomen. Deze is reeds een hoogere vorm der
amphibieën. Een eenvoudiger, lagere soort is de salamander. Men denke slechts aan onzen grooten, gevlekten
salamander, (S. maculata), het dier, dat in de oude sprookjes voorkomt en op wapens is afgebeeld. Het is waarschijnlijk, dat die brug zulk een salamander verbonden
heeft met den visch.
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Wij hebben gesproken van den „hagedis-vogel," om den
overgang aan te geven van het kruipende dier tot den vogel.
Hier zou men dus kunnen spreken van den s a l a ma nd ervisch.
De hagedisvogel, waarvan wij in den Archaeopteryx een
versteend exemplaar kennen, is gedeeltelijk reeds vogel,
gedeeltelijk nog hagedis: hij heeft veeren en vleugels, maar
te gelijker tijd aan de vleugels nog hagedisseklauwen; ook
heeft hij een hagedissestaart met twintig wervels,
eh
tanden in tandkassen. De fantasie beeldde zich op dezelfde
wijze ook den salamandervisch uit, als een wonderlijke
vermenging der beide diersoorten: met tweeërlei ademhalingswerktuigen; beneden in de borst één of twee longen,
en toch aan beide zijden van den nek kieuwen.
En onze blikken wenden zich vragend naar Australië,
het vaderland der overgangsdieren.
In het jaar 1835 ontdekte de Oostenrijksche verzamelaar
Johann Natterer in de moerassen bij de Amazonerivier,
(dus niet in Australië, maar in Zuid-Amerika) het eerste
levende dier, dat eenigszins beantwoordde aan de voorstelling, die men zich van den salamandervisch gemaakt had.
Het was een dier met schubben, ongeveer een meter lang,
gelijkende op een aal en door de Indianen Caramuru genoemd. Natterer gaf het den naam van „schubbensalamander" (Lep i d o s i r e n) en voegde er, omdat het zulk een
wonderlijk dier was, bij: „de paradoxe" dus (L e p i d o s ir enparadox,a.)
Ofschoon deze dieren voor de theoretici, die in de verste
verte niet dachten aan een leer van Darwin en aan overgangsvormen, een bron van ergernis waren, viel het toch
niet te loochenen, dat de schubbensalamander niet alleen
schubben had als een visch en vinnen in plaats van pooten,
maar ook aan beide zijden van den hals volkomen normale
kieuwen, die evenals bij den volbloed visch, geschikt waren
voor haar taak. Te gelijker tijd was hij, (en hierin bestaat
juist het „paradoxe") toch werkelijk een „salamander," doordat hij twee, blijkbaar goed werkende longen had, en ook
overigens, wat betreft den bouw der ademhalingswerktuigen,
vooral dien der neusgaten, volkomen geschikt was om door
longen te ademen.
Het geluk wilde, (men neemt herhaaldelijk het verschijn-
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sel waar, dat belangrijke ontdekkingen, die kunnen dienen,
om een theorie te vestigen, bijna gelijktijdig plaats hebben),
dat onmiddellijk daarna in Afrika, in den witten Nijl en op
andere plaatsen, een volkomen gelijk gebouwde visch gevonden werd, de „Doko" of „Kompok" der negers, die
toen der wetenschappelijken naam van Protopterus kreeg.
Deze beide schubbensalamanders holden gedurende de
volgende dertig jaren als echte kwajongens door de netten
der theoretici; de één sloot ze op bij de visschen, de andere bij de amphibieën, nergens gevoelden zij zich op hunne
plaats. Wanneer men ze bij de visschen indeelde, dan kon
men niet meer duidelijk aanwijzen, waarin ,de visschen zich
van de amphibieën onderscheidden, men had dan een visch
met longen, en toch moest juist het ontbreken van longen
beschouwd worden als de kenmerkende eigenschap van den
visch. Wanneer men ze echter rangschikte onder de amphibieën, dan was daar alles weer in de war. In het
midden der vorige eeuw waren er zoologen, die zich als
levensdoel stelden, hun hersenen te pijnigen met al dergelijke vraagstukken, zonder dat de dierkunde daardoor iets
verder gebracht werd.
Toen trad Darwin op.
Plotseling werden deze zoo gehate dieren, die nergens
thuis behoorden, van buitengewoon belang. Men zocht ter
wille van de nieuwe theorie naar overgangsvormen, en begroette die als materiaal, dat den molen van water voorzag.
Nog voordat er tien jaren verloopen waren na het verschijnen van Darwins boek, dat ons zijn leer duidelijk
maakte, werd het openlijk uitgesproken, dat de welluidende
namen „Caramuru" en ,,Komtok" twee echte levende
overgangsdieren tusschen de visschen en de amphibieën
voorstelden: twee salamandervisschen.
In overoude tijden, zoo nam men aan, hadden de amphibieën zich geleidelijk uit de visschen ontwikkeld. Blijkbaar
hadden zulke salamandervisschen dienst gedaan als tusschenstation. En door een toevalligen samenloop van
omstandigheden waren van het geslacht dezer overgangs
dieren twee vormen als zoodanig bewaard gebleven in
afgelegen tropenmoerassen, leerrijk genoeg voor ons,
vorschende epigonen. De tijd, waarin deze verandering had
plaats gehad, een tijd, waarin het geslacht der salamander-
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visschen in ieder geval veel talrijker vertegenwoordigd was
op aarde, is ontegenzeggelijk reeds lang verstreken. Door
de versteende overblijfselen, die tot ons gekomen zijn,
afdrukken van graten, schubben, tanden enz., zien wij, dat
in een zeer oud tijdperk van de geschiedenis der aarde,
waarschijnlijk één der allereerste perioden, de gewervelde
dieren slechts vertegenwoordigd waren door de visschen.
Reeds uit den zoogenaamden steenkolentijd, dus betrekkelijk reeds zeer vroeg en zeker millioenen jaren vóór Christus, dateeren de eerste versteende overblijfselen der amphibieën. Toen dus reeds, tusschen het tijdperk, waarin er
slechts uitsluitend visschen op aarde waren en dat, waarin
de eerste amphibieën optraden, moet een gedeelte der
visschen zijn overgegaan in idieren, die op het land leefden
en door middel van longen ademden, toen dus reeds
was het, indien de salamandervisch werkelijk de overgangsvorm geweest is, het bloeitijdperk dezer dieren.
Het zou mooi geweest zijn, wanneer men ook daarvan.
sporen uit de versteende overblijfselen had kunnen aantoonen. Indien men zekere overblijfselen van beenderen
ongeveer uit het begin van het steenkolentijdperk op tafel
had kunnen leggen, en daarnaast b.v. het geraamte van
den heden ten dage nog levenden caramuru had kunnen
plaatsen, en indien dan dit geraamte en die beenderen
nauwkeurig overeengestemd hadden, dan zou men grifweg
den levenden salamandervisch hebben kunnen gelijkstellen
met den ouden, werkelijken overgangsvisch, en zou men
volgens de leer van Darwin een gewichtig bewijsstuk rijker
zijn, dat voor den ontleedkundige absoluut voldoende zoude
zijn. Maar er scheen weinig kans te bestaan, dat dit vooreerst het geval zoude zijn. Onder alle oude en overoude
versteeningen, ja onder alle overblijfselen uit het geheele
verleden, vertoonde zich geen enkele caramuru en geen
komtok. Enkele vage gelijkenissen gaven niet veel licht.
En zoo moest men zich, hoewel noode, troosten met de
redeneering, dat het overgeleverde onvolledig was. Feitelijk.
is het materiaal voor het geheele verloop van de geschiedenis der aarde nog erger dan onvolledig. Het is inderdaad
slechts een klein uittreksel uit een boek, waarvan meer
bladen ontbreken, dan er aanwezig zijn. Maar het is toch altijd
onaangenaam zich te moeten beroepen op de onvolledigheid.
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Zoo stonden de zaken ongeveer tien jaar nadat Darwins
werk in 1859 verschenen was. Toen op eenmaal deed
zich 'een land, dat tot nog toe in dit opzicht geheel voorbij
gezien was, als het beloofde land der overgangsdieren kennen: het was Australië.
Terwijl geroepenen en uitverkorenen twistten over het
ontstaan der soorten en over de natuurlijke ontwikkeling,
leefde aan den Burnettstroom in Queensland, in Oost-Australië, een flinke Engelsche Squatter, William Forster.
Deze besteedde zijn ledige uren aan het gadeslaan van het
vreemdsoortige natuurleven dezer streek, die nog door geen
enkelen natuuronderzoeker was onderzocht. Op het hierboven
vermelde tijdstip vestigde hij zich te Sidney. Hij ontmoet
daar den bestuurder van het museum en vraagt dezen in
den loop van het gesprek, of het den geleerde bekend is,
dat er in Queensland een ontzaglijk groote en wonderbaarlijke visch leeft. De bestuurder, Gerhardt Krefft, weigert dit
te gelooven; maar Forster schrijft er over aan zijn neef
op de hoeve aan de Burnettrivier, en op zekeren dag, in
1869, komt het wezen in quaestie, gezouten en wel, in het
museum te Sidney aan, en de dierkundige wetenschap
had leen niet te hoog te schatten aanwinst verworven.
Er was een nieuwe salamandervisch ontdekt, de grootste
en merkwaardigste van alle: ja, dit exemplaar was het, dat
het vraagstuk der salamandervisschen eindelijk zou oplossen.
Krefft zag een dier, waarvan het niet twijfelachtig zijn
kon, of het was ten nauwste verwant aan het geslacht der
Atn.erikaansche en Afrikaansche caramuru's en komtoks.
Evenalsdeze, zag het nieuwe wonderdier er uit als een
bijzonder groote visch. De lezer denke zich een karper
van ruim een Meter lang, ook met kieuwen, schubben en
vinnen. Maar de vorm der vinnen verraadt toch reeds iets
bijzonders. In plaats van de borst- en buikvinnen, die bij den
karper waaiervormig zijn, hangen hier aan het lange, geschubde lichaam vier tamelijk groote vinnen, die meer den
vorm hebben van een roer, met een stevigen middenstam,
waarvan aan beide kanten een kam van zij stralen uitgaat.
Veel meer , dan bij de vin van een karper kan men zich
bij' , de - vreemd gevormde vinnen van den salamandervisch
voorstellen, dat zich daaruit een echt been kan ontwikkelen, , dat eens op het land den salamander van dienst zal
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zijn hij het kruipen, en den kikvorsch bij zijn vroolijke sprongen.
De staartvin van den karper met haar twee scherpe
punten, zooals ieder kind haar kent, is bij ons monsterdier
ook reeds van een anderen vorm: een sterke rand van
vinnen, die reeds op den rug begint, gaat eenvoudig om het
einde van het lichaam heen, zonder uit te loopen in twee
punten. Wanneer men nu het lichaam opensnijdt, dan vindt
men, evenals bij de andere salamandervisschen, niettegenstaande de kieuwen, nog een long, geen dubbele, maar
een enkelvoudige.
Het geraamte is zeer week, hoofdzakelijk bestaande uit
kraakbeen en veel minder hard dan dat van den karper.
Zulke kraakbeengeraamten vindt men in het rijk der visschen
slechts bij enkele bijzondere groepen, die wij om vele
redenen moeten beschouwen als de voorouders van alle
andere visschen ; dit is voornamelijk het geval bij de haaien.
Dit nu is een zeer belangrijke vingerwijzing.
Het meest merkwaardige van het geheele geraamte zijn
echter de tanden.
Visschen en vischachtige dieren moeten, wat de tanden
betreft, niet gemeten worden met- denzelfden maatstaf,
waarmede men de edele diersoort men s c h meet. De
bek van den visch is geheel bijzonder gebouwd, en men
zou bijna geneigd zijn te zeggen, dat het er niets toe doet
w a a r zijn tanden zitten.
Er zijn visschen, zooals xle reusachtige steur, die in het
geheel geen tanden hebben. Bij andere vischsoorten echter,
is de geheele bek, schijnbaar op de onmogelijkste plaatsen,
zooals b.v. het verhemelte, vol tanden. Dit laatste nu is
het geval bij onzen salamandervisch.
Toen Krefft den bek van het h'em gezonden gezouten
exemplaar opende, vond hij slechts vier volkomen ontwikkelde groote tanden, twee in de 'onderkaak, twee echter,
evenals de caoutchouc-platen van ;een valsch gebit, tegen
het verhemelte gelegen. De vorm dezer vier tanden is ook
weer merkwaardig. De bovenrand Tieeft diepe insnijdingen,
evenals een hanekam.
Door deze ontdekking moest in het vervolg één enkele
dezer tanden den natuuronderzoeker dadelijk herinneren aan
dit dier ; geen enkel ander dier op aarde zou hem daarbij
in de gedachten kunnen komen.
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Maar wat is dat?
Kent men dan niet reeds lang dergelijke tanden?
Zijn zij niet reeds in oudere boeken, die Agassiz en andere
beroemde dierenkenners voor tientallen jaren geschreven
hebben, vermeld en afgebeeld tientallen jaren reeds vóór
het uur, waarop deze Australische salamandervisch als een
geheel „nieuw" voorwerp onder het mes lag van een ontleedkundige in het ver verwijderde Sidney? Dit was werkelijk het geval.
Langen tijd reeds kende men versteende tanden uit lang
vervlogen dagen van de geschiedenis der aarde, die bijna
volkomen (en juist in datgene, wat het karakteristiekst was),
geleken op de tanden dezer s,alamandervisschen. Het daarbij
behoorende dier kende men trouwens uit bepaalde, versteende overblijfselen bijna in het geheel niet. Maar tot nog
toe had men steeds aangenomen 3 dat het behoorde tot de
visschen, voornamelijk tot die groep, waartoe onze tegenwoordige steur gerekend wordt, en waartoe voor millioenen
jaren een ontelbare menigte grootere en kleinere vischsoorten in de oceanen der oerwereld behoord hebben. Onder
de visschen van vroeger tijd, die veel overeenkomst hadden
met den steur, had men er enkele, waarvan men nog goede
versteende afdrukken gevonden had en die, onder alle bekende dieren, de tanden hadden, die het meest geleken op
de vreemdsoortige tanden van den nieuw gevonden salamandervisch. En zoo had men de eigenaars dezer tanden
maar rustig gerangschikt onder de visschen. Men had ook
een naam voor hen verzonnen. De beroemde ichthyoloog,
(vischkenner) Agassiz, doopte hen, op grond van het eenige
wat men van hen kende, n.l. de hanekamvormige reuzentanden, C e r at o d u s. Het woord (met den klemtoon op
de a), beteekent „hoorntandige."
Maar ziet, daar krijgt Krefft op eens een eerst onlangs
gevangen exemplaar in handen van een diersoort, die nog
leeft in de moerassen van Queensland; een dier, dat niet
alleen een „salamandervisch" was, maar dat ook de tanden
van den. ouden Ceratodus werkelijk in den bek had. De
gelijkenis was zóó treffend, dat er niet het kleinste verschil
in soort merkbaar was. Wanneer de bezitters der gevonde n
versteende tanden in de taal der wetenschap heden ten
dage Ceratodus heetten, dan was daarmede ook de naam

.
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van dit spiksplinternieuwe monster uit Queensland reeds
vastgesteld: het was een C era tod u s.
Een ongehoorde gebeurtenis had er plaats gehad: een
dier, dat men gedurende vele jaren niet anders gekend had
dan uit versteende overblijfselen, dat voor "f,ossie1," voor een
dier uit de voorwereld doorging, bleek plotseling, nog levend,
als onveranderde soort bewaard te zijn gebleven. Krefft
aarzelde geen oogenblik, zijn gezouten petekind eenvoudig
als Ceratodus voor te stellen. Hij behoefde er slechts den
soortnaam bij te voegen, en noemde hern dus Ceratodus
Forsteri, uit erkentelijkheid voor den bewoner der bosschen
van Queensland, die dit juweel het eerst had opgespoord.
Een afdruk van het staarteinde, en ten slotte een onbeschadigde schedel, g evonden in den versteenden bodem,
hebben in den loop der jaren slechts 'kunnen bevestigen,
dat de voorwereldlijke bezitters van Ceratodustanden en
deze levende Ceratodus, ook wat betreft den geheelen
Iichaamsbouw, zóó volkomen aan elkander gelijk zijn, dat
er niet de minste twijfel bestaan kan, of zij behooren tot
dezelfde diersoort, zooals Krefft dadelijk heeft uitgemaakt.
Men moet zich er wel rekenschap van geven, wat het
voor de volgers van Darwin beteekende, dat juist een
salamanderviseh, men zou kunnen zeggen, één dier overgangsvormen, die volgens het programma van Darwin waren
verrezen, plotseling een historischen achtergrond verkreeg,
zooals er in dezen vorm slechts voor een zeer klein aantal
van alle bekende diersoorten bestaat.
De ceratodusoverblijfselendateerden van het zoogenaamde
triastijdperk, dat voorafgaat aan de Juraperiode, het bloeitijdperk van den ichthyosaurus, dus reeds van een zeer
ouden tijd uit de geschiedenis der aarde. Gedurende al die
tijden, die er verloopen waren tusschen toen en nu. hadden
er echte Ceratodussoorten op aarde geleefd en wel, (zooals
overal voorkomende tanden aantoonen ), niet alleen in
Australië, maar ook in Oost-Indië, Colorado, Noord-Amerika"
in Duitschland (in de nabijheid van Maagdenburg), in Schwaben, in Engeland (bij Bristo1), en in Oostenrijk (bij LUI1Z aan
den Ois). Toen men door al de oude Ceratodustanden
salamandervisschen o,p het spoor was, werd de gezichtskring echter nog ruimer. Wij zeiden reeds, dat men die
versteende Ceratodustanden vroeger had toegeschreven aan
B
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een zekere uitgestorven vischsoort, gelijkende op onzen
steur, daar men geheele afdrukken van dieren vond, die
men meende onder die visschen te moeten rangschikken, en
die in ieder geval daarmede verwante verhemeltetanden vertoonden. Nu echter werd men geneigd, ook deze laatste dieren
te scheiden van de steurvisschen, daar zij in den vorm
hunner vinnen en andere kenteekenen een zeer treffende
gelijkenis vertoonden met den levenden Ceratodus. Men
sloot hen dus onmiddellijk bij de salamandervisschen aan,
en daardoor werden deze nog een schrede verder in den
oertijd teruggebracht, nl. tot het zoogenaamde Devonische
tijdperk, dat ouder is dan de Triasperiode, zelfs nog ouder
dan de steenkolentijd. In de volste beteekenis was dus
werkelijkheid geworden, wat hierboven theoretisch als eisch
gesteld is: door den Ceratodus en zijn voorloopers was
het geslacht der salamandervisschen in tastbare overblijfselen terug te brengen tot voorbij het tijdperk, waarin voor
het eerst de amphibieën op aarde waren verschenen, en
hiermede werd natuurlijk de waarschijnlijkheid ook grooter,
dat de levende Ceratodus zelf een werkelijk, b n a, of
zelfs g e h e el onvervalscht beeld van den overouden
echten overgangsvorm tusschen visch en amphibie in levenden lijve vertegenwoordigde.
Geen wonder dus, dat men met de grootste belangstelling
dit Australische wonderdier bestudeerde en dat het, niettegenstaande het eerst kort geleden was opgespoord in zijn
schuilhoek, spoedig één der stokpaardjes werd voor de
volgers van Darwin, en een eereplaats kreeg in alle werken over de ontwikkelingsgeschiedenis der dierenwereld.
En toch ging het ook hier, zooals het zoo dikwijls in de
natuurlijke historie gaat.
De kennis omtrent het dier zelf werd in de eerstvolgende twintig jaren zoo goed als niet uitgebreid. In elk
boek stond vermeld, dat de Ceratodus in Queensland leefde,
dat hij door de inboorlingen daar „Barramundi" genoemd
werd, dat hij zich voedde met gras en bladeren, en dat hij
op twee wijzen kon ademen, nl. door longen en door
kieuwen, waardoor hij in staat was, in den regentijd in het
water te leven zooals een visch, en in tijd van droogte ook
op het land of in elk geval in uitgedroogde moerassen. Men
was echter volstrekt niet op de hoogte van de wijze van
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voortplanting en de ontwik:keling in het ei. En toch was het
zeer belangrijk, ook daarover iets te weten.
De natuurkenners zijn het, in navolging van I-Iäckel, er
over eens, dat de eerste ontwikkelingsvormen der dieren,
in het ei, of in het moederlijf of als larve, in de meeste
gevallen zeer leerzaam zijn voor de theorie van Darwin,
terwijl vele dieren in dezen onrijpen toestand als het "vare
nog eens de beeltenis weergeven hunner voorouders. Wanneer men den één of anderen vogel, b.v. een kip of een
kanarievogel, in één der eerste, 110g geheel onrijpe stadiën
van Tiet broeien uit het ei pelt, dan vertoont het volstrekt
nog niet den bekenden vorm van den gevederden vogel,
die door longen ademt en die van vachteren twee pooten,
van voren echter twee vleugels heeft. Men ziet veel meer
een nietig wezentje, dat eenige onmiskenbare punten van
gelijkenis vertoont met een visch. In plaats van vleugels
en ponten heeft het vier gelijksoortige vinvormige stompjes,
er is geen sprake van veeren, en aan den nek heeft het
zelfs gewone kieuwspleten. De Darwinisten zeggen dan ook:
de vogels stammen af van de visschen, en deze kleine
vogel moet in zijn ontwikkelingsproces, voordat hij "vogel"
wordt, eerst nog eens gedurende een korten tijd, ten
naastenbij "visch" worden. Sedert men opd'eze eigenaardigheid opmerkzaam is geworden, heeft de studie der
kiemvormen van alle dieren een zeer bijzondere beteekenis
verkregen. Want het is duidelijk, dat in gevallen, waarin
men de voorouders van een dier, d. w. z. de diervormen,
waaruit het zich voor tijden ontwikkeld heeft, volstrekt niet
kent, onder zekere omstandigheden zulk een kiemvorm het
meeste licht kan verspreiden. Het spreekt van zelf, dat de
wensch bij de natuuronderzoekers opkwam, bij zulk een
buitengewoon merkwaardig dier als den Ceratodus, ook de
verschillende trappen van ontwikkelirig van het wordende
dier in het ei leeren kennen.
Het was vooral Häckel zelf, de meest overtuigde en
ijverigste Darwinist in Duitschland, die niet moede werd,
gedurende vele jaren bij iedere gelegenheid te wijzen op de
noodzakelijkheid, dat eindelijk toch eens iemand naar Australië ging ten einde een uitvoerige en leerrijke beschrijving
te geven van den Ceratodus. Maar dit was iets, dat met
groote moeilijkheden gepaard ging.
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In het algemeen zijn wij ook: in onzen tijd, waar het
geldt vgroote reizen en geldelijke offers voor ideale wetenschappelijke doeleinden, nog niet zóó ver, dat wij zulke
ontzaglijke sommen beschikbaar willen stellen, als er vereischt worden voor een langdurig vierblijf in het verst verwijderde ge,deelte der aarde, en voor een volledig wetenschappelijk apparaat, ter opheldering van een uiterst gering
ortderrlee] der wetenschap, Daarbij komt nog, dat er een niet
g eringe wilskracht vereischt wordt van den kant van ,d,en
natuuronderzoeker, om in xle wilde bosschen van Australië
zich toe te leg g en op zulke nieuwe, moeilijke en vooral
g'edeta.illeerde onderzoekingen, zooals-die van d e vontwik keIing van een nog nauwelijks bekend dier in ,het ei.
En toch zou Häckels voortdurend aandringen erndelijk
resultaten opleveren.
Riohard Semon, één van Häckels l:eerlingen,die intusschen reeds zelf maast hem een professoraat in jcna beklie:ed,de, 'een zeer bekend zoöloog, en die reeds verscheiderie
onderzoekingsreizen gemaakt had, nam het besluit werkelijk
een jaarnaar Australië te gaan, om in Queenslancl rle gie.heele
ontwikkeling van den Ceratodus van het begin tot het einde
te volgen. Darwinist uit volle overtuiging, hoopte hij in de
bosschen van Queensland nog menig ander merkwaardig'
dier IOP tie sporen. Daar woonden immers ook de worid.erlijk:e vogelbekdieren, die niettegenstaande zij zoogdieren
waren, toch nog eieren legden, daar huisden alle soorten
van buideldieren, die, a ls vertegenwoordigers van de groep
zoogdieren, die één trap lager staan vooral in den toestand
van embryo of kiem, waarvan nog lang niet genoeg bckerid
is, 'een ruim arbeidsveld zouden openen voor den onderzoeker, die opzettelijk naar Australië ging, om zich OIP de
hoogte te stellen van deze zoo belangrijke zaken.
Natuurlijk was Itier de g,el,dkwesti,e ,een belangrijk bezwaar.
N adat echter Sernon zijn reisplannen gemaakt had, kwam
er gelukkig geldelijke hulp opdagen van een zijde, wa.arva.n
reeds meermalen veel goeds gekomen was ten bate der
wetenschap.
Reeds langen tU!d had de Darwinistische wetenschap, of
beter gezegd die van HäckeI, een beschermer, die op de
mildste wijze zijn geld gaf ter bevordering van haar streven,
en wiel Paul von Ritter uit Basel, Ritter, een enrhousiastisch
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vereerder van Hackel, 'had reeds voor jaren aan de universiteit te Jena het gelid geschonken voor het oprichten van
een, leerstoel in de "phyl,ogenie" (dat beteekent : de door
Häckel gevestigde nieuwe wetenschap van den stamboom
der dieren en pla:nten). Deze milde beschermer der wetenschap had zich ook in vele andere gevallen xioen kennen
als een Darwinistisohen Maecenas in den ruimsten zin van
het woord. Uit deze onuitputtelijke bron vloeide, ook nu
weer een belangrijke som voor den Ceratodus ven zijn
onderzoeker, en hiermede was deze merkwaardige expeditie,
eenig in haar soort om haar beperkt doel, gewaarborgd. Dit geschiedde in 1891. Eerst in het jaar r Soj kwam Sernon,
met wetenschappelijke schatten beladen, te jena terug. Wat
betreft de wijze van vertellen, aanschouwelijkheid endiepzinnig heid, is zijn reisbeschrijving een parlel in de litteratuur. In
eenv,oud,g,etrouwheid van wedergeven en schilderen, in het
medeleven met het waarg cnomcne en in nauwkeurigheid tot in
die kleinste bijzonderheden, evenaart zijn werk zijn dikwijls
in den tekst aangehaalde modellen: "Die reis om de wereld van
eien natuuronderzoeker, door Darwin " en "De Maleische archipel.tdoor Wallace. De schrijver, zich bescheiden in zijn werk
op d en achtergrond houdend, treedt toch uithetg eheelc boek
te voorschijn met een werkelijk ;groote beminnelijkheid, welke
iederen regel die warmte gleeft , welke juist in onze moderne
reisbeschrijvingen zoo geheel ontbreekt. En voor dit alles
was een ontzaglijke stof voorhanden, slechts klein en eenvoudig voor Tiern, die belust is ,op opwindende avonturen,
maar buiteng ewoon poëtisch en van een i,de,alegr,o,otheid
voor hem, die een open oOig heeft voor de' onderzooking-en van onzen tijd, voor die stille, maar inwerkende veroveringen, waardoor de geest zich langzamerhand opwerkt
tot dien beheerscher van herheelal.
In 'de reisverhalen van j ules Verrie komen helden voor,
die o:p aa,nwijzing van een of aridcr document een enkelen
b;oom,Of een ,enkele rots gaan zoeken in een ontzaglijk uitgebreilde streek, omdat daar een schat begraven moet
zijn, of een ander geheimzinnig iets verborgen moet liggen.
In een dergelijk geval ongeveer bevond zich SelTIOn, toen
hij den bodem van Australië betrad,
De Ceratodus bewoont, zooals m'en heden tien dage na
Semions reis weet, over de geheele aarde slechts twee kleine
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rivieren, de Burnett- en de Mary-rivier in Queensland, dat
is in het noord-oostelijk gedeeltre van Australië, t1e.geno,ver
de Zuidzee. Daarheen moest Sernon dus zien te komen.
Hoe jong Australië ook zijn moge als nederzetting, toch
bezit het tegenwoordig reeds zeer goede verkeerswegen.
A,ande;n mond v.andeze Mary-rivier ligt de stad Maryborough, en deze stad is reeds een station aan de lijn, die
Sidney met Brisbane verbindt. Dezen weg, Bisb.ane-Maryborough, volgde ook Sernon in Augustus 1891, en hij za.g van
uit den spoorweg-coupé neer op leen prachtig woud van
palmen, eucalyptussen en Araucarias, op bebouwde landen,
waar die ananassen in rijen geschaard stond/en, even.als
knollen. Hij moest in Augustus gaan, daar ook de Australische
dieren, (dus ook -de Ceratodus ) zich in 'het voorjaar voortplanten ; de lente op het zuidelijk halfrond der aarde valt
echter samen met onzen Tierfst, zoodat Augustus in Australië met onze Februarimaand overeenkomt, Inde leerboeken
over dierkunde van het verre Europa was vermeld, dat de
edele Ceratodus zich bij voorkeur ophield in brak water,
dus daar ongeveer, waar op zekere tijden het water van den
Stillen oceaan in de Burnett- en Mary-rivieren binnendringt. Dit was de eerste dwaling, die bestreden moest worden. In Maryborough was allerlei moois te zien, zelfs een
afdeeling van het leger des heils, die op de wijze van
"K:rambamboli" godsdienstige liederen zong; maar een
salarnandervisch was er niet. Deskundigen verwezen Semon
naar het midden der rivieren, en noemden hem als de
beste streek de Burnettrivier, die eeng'eheel eind ten noorden van de Maryrivier in zee uitmondt, maar die verder
naar boven zeer dicht langs den Marystroorn gaat en op
de verlangde plaats juist gemakkelijk te bereiken was. Dus
daarheen ging de reis I
Men was nu reeds tot de overtuiging gekomen, dat men
den Ceratodus niet zoeken moest in het bewoonde gedeelte
van het land, maar in de nabijheid van of zelfs i n het
"woud," dat wonderlijke Australische woud, cl,at zelfs daar,
"vaar het geheel wild is, toch nog geen eigenlijk oerwoud
vormt, maar steeds het uiterlijk van een park vertoont.
Grasvlakten zo'nder kreupelhout, waarop zich, op afstanden
van tien tot twintig meters, de groote eucalyptusbeomen met
hun opstaande bladeren,die bijna geen schaduw afwer-
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pen, verheffen als reusachtige zuilen. In , dit Bosch zijn er,
behalve slangen en spinnen, geen gevaarlijke dieren. Hier
en daar bevinden zich in het woud van Queensland overal
hoeven, waar op groote schaal runderen en paarden geteeld worden. De zwarte inboorling, die evenals in Europa
de Zigeuners, een nomadenleven leidt, moet eigenlijk niet
beschouwd worden als een wilde, een vijand van den
blanken mensch. In zoo verre was het Èeen goede stree k
voor een reiziger, die noch uit gouddorst (want het is
daar ook een goudland), noch met politieke doeleinden
komt, maar slechts uit is op buideldieren, die zich des
nachts in de ,eucalyptusboomen vermaken, en op de vogel
bekdieren en salamandervisschen, die in de ondiepe beddingen der rivieren, welke in tijden van regenschaarschte
geheel zijn uitgedroogd, hun voor de leer van Darwin zoo
kostbaar leven leiden.
Niettegenstaande dit alles zou de geschiedenis niet zoo
glad van stapel loopen en nog ingewikkeld genoeg worden,
evenals de spannendste roman van Jules Verne. In het
middengedeelte der Burnettrivier ligt nog een klein plaatsje,
Gayndah. Hier houdt de beschaving in de strengste beteekenis
van het woord op, daarachter komt het woud. In Gayndah
bevond zich een clubhotel, 'en naar het schijnt rekende meen
daar ook clubhotelprijzen naar het voorbeeld van het noordelijk halfrond, n.l. ruim zes gulden pensionsprijs per dag.
Dit is alles nog zoo.
Wat er echter reeds gevonden werd, toen Semon
daar zijn onderzoekingen begon, dat waren vogelbekdieren
en ook een eerste, levende, juist uit de Burnettrivier opgehaalde Ceratodus. Moest hij hier blijven en de jacht
beginnen, nog in de nabijheid van de beschaving en het
clubhotel? Na kort overleg besloot de voorvechter van Darwin nog verder op te gaan naar dat gedeelte der rivier ,
dat geheel door de wildernis stroomde. Aan den éénen
kant werd hij gehinderd door de al te warme menschenliefde, die men den vreemden professor betoonde, wiens
verblijf in dit afgelegen gedeelte der wereld een groote
gebeurtenis was, en die dus met vriendelijke nieuwsgierigheid en indringerigheid bejegend werd. Hij had rust noodig,
want het doel, dat hij voor oogen had, was uitermate ernstig. Daarbij kwam, dat de dierenwereld in Gayndah ook
.
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nog niet volmaakt was. Er waren niet genoeg buideldieren

e n er was geen Echidna.
Om te begrijpen, welke bijzondere zoologische lieveling
nu weder met dezen welluidender naam gedoopt was,
moet men weten, dat er in Australië twee soorten van
eierenleggende vogelbekdieren zijn. De eerste soort, die
algemeen bekend is, en eenvoudig „vogelbekdier" genoemd
wordt, leeft aan en in het water als een bever, en deze
soort werd ook gevonden in de nabijheid van het clubhotel. De tweede soort, door den natuuronderzoeker
,,Echidna" genoemd, is het landvogelbekdier, een wezen,
dat er nog al belachelijk uitziet: de lezer moet zich een
egel voorstellen, een beest dat op zich zelf er al bespottelijk
genoeg uitziet. Deze egel, die rondom met stekels begroeid
is heeft echter in plaats van den bekenden zwarten varkenssnoet, een snavelvormigen snuit, die van voren juist
wijd genoeg is, om een lange, zeer smalle tong door te
laten, met welk kleverig lichaamsdeel de snavelegel mieren
tot zich neemt, om zich daarmede te voeden. Deze Echidna
heeft aan de buik een buidel evenals de kangoeroe, en
in dezen buidel legt zij zelf een ei en broedt dit er in uit,
om het jong daarna ook nog te zoogen, als een gewoon
zoogdier. Het feit, dat dit merkwaardige schepsel niet voorkwam in Gayndah, gaf den doorslag voor Semons vertrek
naar het woud.
Nadat hij een troep negers had aangeworven, die hij
niet kon ontberen bij zijn dierenvangst, maakte Semon zich
op, om te gaan kampeeren onder tenten op een volkomen
onbewoonde plaats aan den oever der Burnettrivier. Reeds
dadelijk ving hij een aanzienlijk aantal vogelbekdieren. Voor
iedere Echidna loofde hij 11/2 shilling uit, en hoe angstig
deze kluizenaars zich ook in de bosschen mochten verborgen
houden, de scherpe blik der inboorlingen wist hen toch te
ontdekken; zij werden gevangen en naar den betaalmeester
gesleept. Verbazend veel last veroorzaakten deze goede jagers den natuurvorscher door hun niet uit te roeien liefde voor
alcoholische dranken; iedere shilling, dien zij verdienden met
hun handel in vogelbekdieren, werd met een bedenkelijke
snelheid omgezet in jenever; Semon kon dat slechts met groote moeite een weinig temperen. De Ceratodus was hier ook
aanwezig. Maar zou hij eieren leggen en zou het gelukken,
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deze In het vrij breede bed der rivier te vinden?
Dat was de groote vra1él:,g. In elk .,geval was het water
t,ellg:evolge van hevige regenbuien te hO:ÛJg ten te troebel, en
moest ·:er dus nog wat geduld g'eo1ef'en,d worden,
Reeds vroeger had 'een 10nder zoeloer. .C,a:dwell, in de Burnettr ivier naar Ceratoduseieren gezocht, Hij was het, die
de wetenschap zeer aan zich verplicht had door zijn ontdekking, dat het vogelbekdier eieren legde. Ovcr xle ontwikkeling van den Cierato,dush,ad hij 'echter in zijn tijd (Ia
jaar vóór Sernon )ni,et .veel licht verspreid. Alleen had hij
de ,aanwijzi:n:gg'eg'ev,en, dat de eieren gelegd wer'deri tusschen waterplanten, evenals die van 'Oinz:elllkl,ei:nien watersalamander. Het was dusnoodzakelijk, jacht te gaan rnaken
10P waterplanten in de rivier. Voor Sernon begon nu een
leven, dat volkomen geschikt was vden mensch zelf te veranderen iln een salamandervisch ; het was een leven te
land en te water. Nu ,eens jaagde 'hij te plaarddoor het
woud, dan wleer begaf hij zich 10p geschikte plaatsen te
water, om zwemmend en duikend den p I anteng rioei in het
water tie onderzoeken. All/es tie vergeefs l
Er waren slechts weinige planten in aanwezig ,en aan die
,enkelleplanten waren vgeen eieren. Onze :h,eld triolost zich
met de gedachte, dat die tijd van 'kuitschieten misschien nog
niet gekomen is. Bij wijze va,n proefneming slaat hij' intusschen zijn tientien op leen andere plaats op: het Ritterfonds wordt nu' aangesproken voor de goede zaak van den
Ceratodus ; er wordt 20 shilling uitgeloofd voor diengene
onder de negers, diehet eerst onmiskenbare Ceratoduseieren
zou aan brengen.
Tier zelfder tijd brengt men den professor leen bedenkeIijke tijding.
Men vertelt hem als :grlo1ot. nieuws, ,dat ler nu gelukkig
ook no:g ee·n tweede professor in Cayndah w.as aangekomen.
"W,at voor een professor ?" "Het is Ier leen, die ook gekomen
is, om den Ceratodus te z!o!ek'en." Biet blijkt de waarheid te
zijn, De "a:n,d'er'epr,ofess'or" verschijnt en is een natuurvorscher uit Mielbo:urnie,di,e zijn vacantie wil besteden aan
hlet zoeken naar salamandervischeieren in de Burnett-rivier.
De wetenschap isgleen privaateigendom -"'- dus wat moest
men doen] De collegas schudden elkander xle hand. Jules
Vertic heeft IOP humoristische wijze beschreven, hoe een
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half verhongerde Engelsche expeditie reeds dicht bij de
noordpool is, als er plotseling een voor drie vierden verhongerde Amerikaan opduikt als concurrent. Juist nu komt
een neger bij Semon, en brengt hem een paar groenachtige
dingen, die, volgens hem de leege omhulsels van Ceratoduseieren zijn. Maar zij' zijn leeg en verschillende redenen
spreken ier tegen, dat zij' werkelijk afkomstig zouden zijn
van den salamandervisch. Semon blijft bij' zijn overtuiging,
dat de tijd van kuitschieten nog niet is aangebroken. En
daar de vacantie van den• heer Spencer, den anderen professor, haast ten einde is, en de nuttelooze ontberingen en
.het vermoeiende leven hier hem niet aanlokken, trekt deze
weder af. Eerst jaren later hebben deze beiden elkander
in Jena teruggezien toen echter had Semon reeds alles
op sterk water staan, wat hij nodig had, en de namen
van Semon en Ceratodu.s waren voor goed onafscheidelijk
in ide annalen der Darwinistische wetenschap verbonden.
Op den Oen November, meer dan !een maand na het
onwelkome bezoek, werden er tusschen verwarde waterplanten drie eieren gevonden, ieder van een doorsnede van
ongeveer 7 millimeters, dus grooter dan kikvorscheneieren,
maar overigens veel daarop gelijkende. Zij' dreven niet op
het water, maar zaten los aan de planten.
Eindelijk!
dit was dan kuit van den Ceratodus! Nu
werden alle zeilen bijgezet. Zeker was nog nooit een
.Australische rivier het voorwerp geweest van zulke doortastende maatregelen. Twintig man lieten zich zeer huiselijk
neder in 'het ondiepe water. Ieder pakte zooveel waterplanten als hij' kon vasthouden, en waadde daarmede naar
het land of ook wel naar een in de bedding der rivier liggenaden boomstam. Daar werd steel voor steel, blad voor blad,
zorgvuldig nagezien. Die uitkomst van een geheelen da.g
was 23 eieren. In de tent beschouwde. , de professor alles
nog eens nauwkeurig, en stelde hij wetenschappelijk vast,
,dat aan den Ceratodus, en niemand anders, die heuglijke
gebeurtenis kon worden toegeschreven. Gedurende de eerstvolgende dagen werd er steeds nieuw materiaal gevonden.
Nu begon datgene, wat het eigenlijke doel der reis geweest
was, het nauwkeurig onderzoek der ontwikkeling van het
jonge , dier in die eieren, die zeer verschillende trappen van
ontwikkeling vertegenwoordigden.
-
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Maar dit onderzoele-was slechts ged,eeltelijk en nog z,eer
gebrekkig volbracht, toen wederom, en nu hielaas volkomen,
d,e toevoer van materiaal ViOIOl' die studie uitbleef. Er werden geen nieuwe eieren meer gevonden. Spoedig werd de
oorzaak.hiervan duidelijk, N iettegenstaande het uitdrukkelijk
verbod hadden die negers op de kritieke plaats ni/et alleen
naar 'eieren gezo,cht, maar ook volwassen salarnandervisschen
gevangen o'm als voedsel dienst tie doen. Nu waren, naar
het scheen, alle gevonden leieren van één en hetzelfde
vrouwtje en dit vrouwtje was ten slotte ook gevangen.
Dus werd nogrnaals het onderzoek gestaakt en was men
ten einde raad, wat tie doen. Miet de negers, die in dit
geval zoo weinig betrouwbaar gebleken wanen, ginlg het op
den duur niet, en op een morgen vertrokken zij, na, .hevige
eneenigheden. N ergens meereen spoor van Ceratoduseieren.
Daarenboven breekt nu die regentijd aan, zoodat die kalme
rivier tot leen weesten stroom wordt. Tien minste. op deze
plaats is voor dit jaar allles verloren. Onze onderzoeker
vlucht voor den zondvloed, Hij maakt een uitstapje naar
het bovenste gled'eeltie dier Burnettrivier, tot in het gebied
vanrhaar oorsprong. Daar is wel is waar geen zondvloed,
maar zoover naar bloven komt die Ceratodus niet meer voor.
Bij het aanbreken van het nieuwe jaar wordt het duidelijk,
dat de campagne ten einde moet zijn,
In aanmerking genornen de ontzettende moeite, is de
uitslag slechts zeer middelmatig : leen p,aar trappen van
ontwikkeling van den salarnandervisch in het ei, i'ets over
zijn levenswijze, maar volstrekt nog geen volkormen beeld.
Zou (Ie geheele tocht van Jena tot aan die Burnettrivier
gelen verdere resultaten dragen voor de wetenschap
Zoo scheen het.
Slechrgeluimd trok Sernon van daar. Zijn vierlof was voor
mieter dan de helft verstreken. Zoo ging hij nu naar het
T'hur sday-eijand aan de Torresstraat, juist tusschen Australië
en Nieuw-Cuinea, olm daar ten minste mog eenige kLeinere
onderzoekingen tie doen, toen de hoofdzaak verloren scheen.
Het werd Maart en het was afschuwelijk we~er. Regen en
storm teisterden het eiland. Door die macht dier omstandigheden tot kluizenaar gemaakt, keerde de professor tot zichzelf
in en deed hij zich de diepste gewetensvraag. Was het-riiet
bijna een misdaad tegenover de wetenschap, d,at hij nu, nadat
î
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hij eindelijk na.uwkeur ig wist, waar die eieren van den
Ceratodus ten deze zelf zich bevonden, omkeerde, zonder
het onderzoek tot leen goed Jeinde tie hebben gebracht P
Waarombl,eef hij niet, en begon hij in den herfst niet
weer met frissehen moed ?
Deze alleenspraak aan het natgeregende strand van de
koraalzee was beslissend. Hij besloot terug tIe keeren en
het vaan/del van den Ceratodus nogmaals hoog te houden ,
den zomer bracht hij in hoofdzaak in Nieuw-Guiriea door,
in het begin van Juni verscheen ihij echter weer in Maryborough en Cayndah. Tehuisha,d men zijn verlof verl'eng1d;hiet gold dus opnieuw vol te houden tot aan den
winter en tot elken prijs te overwinnen.
Zelden werd leen moedig blesluit zóó beloond. Bij dezen
tweeden aanval we:rdhlet geheim van den Ceratodus onthuld, de wetenschap behaalde een schitterende overwinning.
Er worden mieuwe tienten in het woud opgeslagen. De
nieuw aangeworven zwarten gedragen zich gelukkig' veel
beter. Niemand mag op xlcze verdachte plaats in het water
naar een Ceratodus heng/ellen, opdat deze allerliefste dieren
in vrede haar eieren kunnen leggen. Slechts z'eer fijne
fuiken van ijzerdraad worden er aangebracht orn xle jonge
dieren te vangen, De rechte tijd is echter nog niet aangebroken. De natuuronderzoeker moet zich intusschen schadeloos stellen met vog'elbekdieren en buideldieren, en wanneerbij omringd is door stapels huiden, liegt hij zich toe
op het leerlooien en vervaardigt hij pelsmutsen van het vel
der vogelbekdieren e:n vloerkieeden van kangoeroe-huiden.
Eindelijk is 'het September jen daarmede look het gewichtige
uur van den salamandervisch.
De Burnett scheen een bron van igoud tIe worrlen, want
Semon, daartoe in staat gesteld door de mildheid van Ritter,
loofde een prijs van 100 shillings uit voor dengene. die
hem het eerste Ceratodusei breng/en zou. Cedurende vier
dagen was de geheele bende weder te water, en mijlen in
den omtrek werd ieder waterplantje doorzocht,
Op den r óen September bracht een neger drie eieren: de honderd shillings veranderen met een geleidelijkheid,
die iedere Darwinistische ontwikkeling in de schaduw
stelde, in alkohol, maar men had die eieren, en reeds in de
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eerstvolgende dagen werden er met vereende krachten op
deze lfde plaats 700 stuks gevonden.
Het ijs was gebroken.
Een gedeelte van het levend materiaal werd in kunstig
v,ervaardigdedrijv'en,de broedkisten bewaard om verder te
kurmen ontwikkelen. En ditmaal was er leen voldolende
hoeveelheid van alle ontwikkelirigsvormen voorradig, zelfs
had men ten slottexle geheele serie. Toen de verdere ontwikkeling van de uitgebroede ·s,ala'm·andervischjes zeer langzaam plaats had en Sernon nu toch eindelijk eens aan de
terugreis moestde'nke'n, bewaarden goede vrienden deze
kunstige aquariën voor Tiem, en zetten de rijpende kleinen
stce.ds ter rechter tijd op sterk water. Kort nadat hij zelf
inden ZOITI'er van 1893 naar jena was teruggekeerd, kwalm
ook met ,de post in ongeschonden sta,atd'e rest van !de
voortreffelijk vgeoonserveerde exemplaren daar aan, uitgezonderd ienkielieg1elukkig onnoodige broedsels, die een
Australischepacht'ersvrouw, 'een ware dierenvriendin, met
goed gemeende, maar maagbedervende stukjes vleesch
vóór hun tijd haddJoo,dgievio:eder,d. Met het materiaal, dat
hem was nagezonden, als laatste troef, kon dus-de volledige
ontwikkelingsgeschiedenis van den Ceratodus wetenschappelijk worden nagegaan en beschreven.
Het ernstige doel van deze romantische reis was met
glans bereikt.
Reeds bij de eerste waarnemingen van de trappen van
ontwikkeling van den Ceratodus in het ei, was Sernon tot
de overtuiging gekomen, dat onze salamandervisch in hoofdzaak, wat betreft de ontwikkelingsgeschiedenis, overeenkomt
met de amphibieën (salamanders, kikvorschen ) en niet met
:de vissch:en.
Hiermiedie is dan ook het onomstootelijke bewijs geleverd,
dat ,de Ceratodus en zijn verwanten in den Nijl en de
Amazonenrivier werkelijk echte vertegenwoordigers zijn
van den overgangsvorm tusschen visch en, amphibie. Die
laatste poging der tegenstanders van D arwin , o,m in hen
slechts ecrue visschen te doen zien, die door toevallige omstandigheden longen verkregen hadden, welke hun aanpassing'svermogen grooter maakten, leed dien ten g,evio,l:gie schipbreuk. De salamandervisschen zijn veel te gecompliceerde
vreemde ,dieren,dain dat zulk leen toevallige, weinig be-
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l.angrij.ke aanpassing te verklaren zou zijn. Met hun amphibieënontwikkeling in het ei en met hun ana,tontischen bouw
als zij volwassen zijn, wanneer zij geen. mengs:el leveren van
gelijke deelen visch-. en ,amphibieënkenteekenen, zijn zij
slechts te verklaren als een ware Darwinistische overgangsvorm, die bewaard .is gebleven als een levend bewijs van
de historische daad van de verandering v,an visschee in
amphibieën, die heeft plaats gehad in overouden tijd.
Daar zich echter uit deze amphibieën ten laatste weder
de zoogdieren tot aan hunedelste vertegenwoordigsters
hebben ontwikkeld, zoo moet iedereen, die aanneemt, dat
ook de mnensch zich uit de zoogdieren geleidelijk gevormd
heeft, tevens in den Ceratodus één van zijn voorouders zien,
en wel dengene, aan wien hij zijn longen te danken heeft.
Laat ons nog Been ,00genblik bij deze longen stilstaan.
De Ceratodus, zooals wij hem tegenwoordig door Semon
aanschouwelijk kennen, geeft ons niet alleen een beeld van
dien ouden ontwikkelingsvorm tusschen den visch, die door
middel van kieuwen, en den salamander, die door de longen
ademt, maar hij; geeft ons oak, naar alle waarschijnlijkheid,
die aanwijzing, hoe de overgang van k ieuwen tot longen
moet zijn ontstaan.
Semon moest menig sprookje, dat er in omloop was over
zijn lievelingsdier, uit de wereld :helpen. Geheel onjuist was
bij voorbeeld de somber klinkende volksna urn' ,,Barramundi,"
dien Krefft in alle boeken gebracht had. Die bewoners der
streek bij de Burnett-rivier noemen het dier eenvoudig den
Burnettzalm, daar het zulk zetooi rood zalmvleesch heeft. Die
negers noemen hem, „D jelleh." Barramundi of Barramunda
heet echter een geheel daarvan verschillende echte visch,
die voorkomt ten noorden van het Burnettgebied en die verwant is aan denechten zalm.
Even onjuist was echter een tweede, overal bij ons verbreide opvatting over de levenswijze van den salamandervisch in Queensland, leen opvatting, die in het nauwste
verband staat meet die wijze van ademhalen.
Het Afrikaansche familielid van den Ceratodus, de Komtok, of, zooals hij in de wetenschap heet, de Protopterus,
het hoogst staande ,gewervelde dier, dat vinnen heeft, voert
een zeer bijzonder leven, waartoe echter juist de beide
manieren, waarop hij ademt, hem buitengewoon geschikt
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maken; in den regentijd, wanneer de ntodderslooten, moerassen yen zijrivieren, waarin hij zich het liefst ophoudt,
vol' water staan, zwemt hij vergenoegd rond ien ademt
hij als , een visch met kieuwen. Wanneer echter de tijd
van regenschaarschte komt, ede tijd, waarin zijn woonplaatsen gewoonlijk volkomen opdrogen, dan begraaft dit
Afrikaansche wonderdier zich diep in het slijk, vomt door
afscheiding van slijm in de vochtige en glibberige modder
als het ware geen huisje om zich heen 'en brengt zoo de
warme maanden door in een „zomerslaap," terwijl hij al
dien tijd uitsluitend door zijn longen ademt.
Krefft had, toen hij' den Ceratodus beschreef, het vermoeden uitgesproken, dat deze Australiër misschien hetzelfde
leven leidde als zijn Afrikaansche neef. Onwaarschijnlijk
was .dit in geen geval bij de volkomen gelijke waterverhoudingen. Semon kon 'echter bewijzen, dat het hier een
geheel andere zaak was. De Ceratodus kan heden ten
dage slechts leven, en heeft waarschijnlijk slechts geleefd
in stroomen, ,die nooit ge heel uitdrogen. Wanneer hij
op een volkomen droge plaats komt, dan is hij verloren,
niettegenstaande zijn long (hij heeft er, zooals men weet,
slechts één) 'en sterft hij. Maar in de Burnett- en de Maryrivier komt het nooit zoover of is het tot nog toe noáit
zoover gekomen. In hetergste geval verandert bij deze
stroomen de „rivier" in een rij afzonderlijke, met water
gevulde kuilen in een voor het grootste gedeelte leege
bedding. Natuurlijk verzamelt zich alles, wat w ater noodig
heeft om te leven en dat door kieuwen aderalt, in deze kuilen;
een ontelbare menigte visscheen wemelen daar door elkander.
Reeds
ds nu wordt de long van ,onzen salamand ervi s ch van
groot gewicht. De dicht ,opeengehoopte waterbewoners verbruiken in korten tijd de lucht, die zich bevindt in het
waterdezer kleine ruimte; het water wordt vuil en ongezond, 'en alles wat slechts kieuwen heeft, heeft het zwaar
te verantwoorden; het is dan ook een feit, dat er bij zulk
een gelegenheid een menigte „echte visschen" sterven.
De Ceratodus blijftechter gezond en frisch, z ; oolang zijn
kieuwen slechts vochtig blijven; hij kan door zijn long
steeds genoeg lucht krijgen van de oppervlakte.
Deze toestand is zeer merkwaardig.
Eensdeels zien wij hieruit, aan welk een dun draadje
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heden tien dage het levjen van den Ceratodus nog hangt.
Terwijl hij vroeger in ,gehieel Australië voorkwam, is hij 'nu
op de meeste plaatsen uitgestorven, hoogstwaarschijnlijk
ten gevolge va:neen langer aanhoudendc--droogte, die ook
de laatste w,at'erkuilen.gel1edig,dhieeft; en wie zegt ons,
dat niet, vandaag of morgen, oolcz ulk een langdurig tijdperk
van droogte xlen Ceratodus uitroeien zal in de, Burnett- en
Mary-rivier l In ieder geval werd vhet tijd, dat reen kundig
natuurondcrzoeker Jrern, vóór het sluitender poort, nog eens
nauwkeurig beschouwde. Aan xlen anderen kant werpt de
verhouding tusschen ide beide salamandervisschen, Ceratodus en Protopterus, naast elk,anderg,epla,atst, cenig licht op
het oor s p ro n k Ie I ijk e procesvhoe in overoude tijden die
visschen den wieg gev;on,d'enh,ebben van het water naar
het land,
Stellen wij' ons VOIor, ongeveer in het begin van dat
tijdperk uit de geschiedenis dier aarde, dat wij als ,den
steenkolentijd onderscheiden, (toen teT tijdie groeiden er xlie
bosschen van varens en calam i eten, welker versteende
overblijfselen wij nu nog als "steenkoIol" verbranden), een
water, dat opgezette tijden, evenals de Burnett- en de
Mary-rivier, was blootgesteld aan veen langdurige droogte,
waardoor er kleine w,aJerkuillengev;orm:d werden. Het ,doet
hier niets tier zake, ,of het ZIOUt- of zoetwater was. De
tegenwoordige salamandervisschen leven wel is waar uitsluitend in zoet water, maar wat betreft de oude Cerntoelussoorten en daaraan verwante xlieren uit den Trias- en den
Devonischen tijd, waarvan hierboven sprake is, is het zoo
goed als zeker, dat zij inden oceaan zwommen, en dat zij dus
zeer zeker zeedieren glew:eest zijn, evenals toen de kroko,dillen, die wij tegenwoordig ook slechts in de rivieren aantreffen. Nu moeten wij ons verder voorstellen, hoe dat
water in den steenkolentijd xlicht bevolkt was met visschen
van de soort, die veel overeenkomst vertoonde miet onzen
steur. De Ceratodus bewijst ons, welk ·een voordeel reeds
hier, bij de tijdelijke inkrimping van de wateroppervlakte,
de plaatsvervangende lorigenademhaling voor zu lkc visschen
moest opleveren.
Nu zou de lezer in het mid,denku:nn:en brengen, ,dat
met de vermelding van het voordeel alleen, de long nog
niet tevens als met één toeverslag verkregen was. Waar is zij
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van daan gekomen? Die Ceratodus leert ons ook dit weer. De
long is bij hem niet slechts leen uit denhemel gevall'en orgaan.
De echte visch herbergt in 'zijn lichaam leen algemeen
bekend orgaan, dat iedereen bewonderen kan in de keuken,
op ,de markt en overal waar men de .ingewanden uit de
visschen haalt; wij bedoelen de z wie m b 1a a s. Deze blaas,
die, als zij gevuld is met leen zekere hoeveelheid lucht, het
uiterlijk heeft van leen ballon, is bij den visch v;an groot
belang : in de eerste plaats regelt zij bij het zwemmen het
g'ewicht van den viseh, doordat zij hem hetzelfde soortelijk
,g,ewicht geeft als het water.
Deze zwemblaas hangt anatomisch samen met -den darm,
en bij veel visschen staat zij ook nog gedurende het leven
in verbinding miet den darm door leen ))luc.h~k,an,aal." De
gedachte ligt voor die hand, dat zulk leen zak, binnen in het
Iichaam van leen dier, die steeds vol lucht gepompt is, ook
gebruikt zou kunnen worden voor het direct opnemen van
lucht in 'het bloed, dus voor de ademhaling. Reeds vinden,
wij hiervoor, bij enkele echte vischsoorten, e1en kleinen
aanl,egaanw'ezig. Bij den Ceratodus echter is deze geheel
tot haar bestemming .gekomen. Die wand der zwemblaas
heeft luchtzuigende bloedvaten verkregen en de mond dier
blaas heeft zich verplaatst van den grootenvdarm tot bij
het keelgat,
Met andere woorden: het luchtkanaal der zwemblaas is eten
1 u c h t p ij p geworden, de zwemblaas zelf i'S echter 'e:enlong.
Men ziet dus, dat hier veeleer sprake is van een zeer
doelmatig ontwikkelingsproces dan van toovenarij, waardoor
'een geheel ""nieuw" orgaan geschapen werd. Men mag gerust aannemen, dat op deze wij.z:eo1ok' bij: eenige dezer
oude visschen uit den steenkolentijd leen long is ontstaan,
die hun onder de hierboven beschreven omstandigheden in
hiet kleine wateroppervlak uitstekende diensten bewees, fen
waaraan Jiet te danken is, d,at de 'Soort bleef bestaan, daar,
waar andere visschen in groote menigte verloren gingen.
N u moeten w ij ons nog verder voorstellen, dat in dien
l,oop der tijden, misschien zelfs in den loop van vele eeuwen,
hier en daar deze waterkuilen tijdelijk ook :~ehleel uitdroogden. Alles wat e c h t Ceratodus ble,ef, stierf nu ongetwijfeld
ook op deze plaatsten.
Maar waarom zouden wij, niet aannemen, dat eenige der
B
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oude Ceratodussen toen een grooter aanpassingsvermogen
verkregen, zooals de tegenwoordige Afrikaansche Protopterus, die in zijn omhulsel zelfs bestand is tegen een volkomen
droogte. Het is alsof in hem de tweede trap gegeven
wordt van het geleidelijke ontwikkelingsproces, waarbij de
gewervelde dieren konden blijven bestaan, en door een steeds
grooter wordend aanpassingsvermogen ten slotte zouden
overgaan in de echte amphibieën. Nog een schrede verder en het water droogde op deze plaats voor altijd op.
De derde trap van de ontwikkeling is gemakkelijk te vinden:
salamandervisschen van de soort Protopterus begonnen zich
eerst te verplaatsen. Zij bewogen zich gedurende eenigen
tijd, zich steeds bedienende van de longenademhaling,
over het land, totdat zij in de nabijheid een ander water
vonden. Zulke verhuizingen, langzamerhand naar verder
verwijderde plaatsen, versterkten de long en gewenden het
dier aan het onvermijdelijke uitdrogen der kieuwen. Ten
slotte verdwenen de nuttelooze kieuwen en kwamen zij nog
slechts voor bij het pasgeboren dier als teeken van zijn
afkomst, zooals dit het geval is bij den salamander en
de kikvorsch. Uit den salamandervisch was een salamander ontstaan, een amphibie!
De geologen vertellen ons, dat juist tegen den steenkooltijd, in het geheele zoogenaamde Devonische tijdperk,
uitgestrekte gedeelten van het noordelijk halfrond, in Amerika zoowel als in Europa, waren ingenomen door steeds
ondieper wordend, stilstaand water, op welks bodem toen
reeds het slijk bezonken was, dat tegenwoordig bekend is
onder den naam van „oud rood zandsteen." Niet licht kan
zich een betere gelegenheid geboden hebben voor de
hierboven geschetste ontwikkeling; alles droeg er zelfs toe
bij om die te bevorderen. Waarschijnlijk zijn er, in het
geheele verloop van de geschiedenis der aarde, nooit omstandigheden voorgekomen, die gunstiger waren voor
het ontstaan der salamandervisschen. En juist uit dien tijd
dateeren de versteende overblijfselen van dieren, die reeds
sterk herinneren aan den. Ceratodus, iets later treden de
echte amphibieën op.
Zou uit dit enkele geval niet de geheele logische aaneenschakeling blijken, aangenomen natuurlijk, dat men
de leer van Darwin als de ware beschouwt?
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Hij, die in het verleden niet ziet het werk van een onverbiddelijke logica, maar een verward en gedachtenloos
spel, zal natuurlijk ook hier gelooven, dat hij te doen heeft
met een aantal toevallige omstandigheden, die zich in een
bepaalde richting openbaarden.
Hij, die echter ernstiger en dieper nadenkt, zal, volgens
onze meening, den dieperen grond van zulke feiten trachten
op te sporen en het gewicht er van gevoelen. Een grootsch
en verheven stuk natuur schijnt zich hierin nog eenmaal
voor onzen blik te ontrollen, schijnt nog eenmaal zijn
geheimzinnige raderen voor onze oogen te laten draaien,
toont ons nog eens de draden, die reeds langen tijd in een
wonderbaar weefsel om en bij ons zijn.
Het zijn geen buitengewoon lieftallige dieren, deze salamandervisschen, en die in geen geval in het bezit zijn
van uiterlijke bekoorlijkheden.
In een museum zal de leek hen wellicht niet eenmaal
opmerken onder de vele vreemd gevormde dieren. De
Protopterus, ingezonden in zijn omhulsel, is in het Berlijnsche aquarium in het leven gehouden, zonder dat de gewone
bezoeker in het weinig in het oog vallende bruine dier, dat
zich als een paling trachtte te verbergen tusschen riet en
achter rotsen, iets opmerkelijks zag. En toch: hoeveel
geestesarbeid is er besteed aan dit eerste dier, dat door
middel van een long ademde, hoeveel arbeid van den
menschelijken geest!
Voor den geleerde is dit schepsel uit het Afrikaansche
of Australische moeras iets verhevens, een grootsch voortbrengsel onder de heerlijkheden, die de aarde geeft. Voor
millioenen jaren hebben deze salamandervisschen uit het
Devonische of steenkooltijdperk een belangrijke rol gespeeld
in de groote levensontwikkeling op aarde. Daarna zijn zij
bijna geheel verdwenen, zij zijn uitgestorven in de landen,
waar de beschaving, lichtend en verheven, zich heeft
ontvouwd; er scheen geen band meer te bestaan tusschen
hun Laatste nakomelingen in de moerassen van Afrika of
van Zuid-Amerika, in twee vergeten riviertjes van Australië,
en het schitterende licht, dat is opgegaan op aarde, en
hoog verheven boven al het dierlijke, zijn goddelijken
glans verspreidde.
En toch: uit deze heldere lichtstreep, de beschaving, is
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de zucht naar onderzoek, de groote drang naar kennis
voortgekomen. En na een oneindige reeks van tijden wendt
de natuuronderzoeker zich nog eenmaal tot den salamandervisch, zoekt hem op in de eenzaamheid der bosschen
van Queensland en wekt hem op uit den dood.
Het is, in den schoonsten zin des woords, de wederopwekking der natuur door den g e e s t, die wij hier voor
ons hebben.

De fkapmensch van Java.
Er is omstreeks zestien jaar geleden een grootsche ontdekking gedaan.
Het is een ontdekking van de hoogste filosofische
beteekenis.
Men moet zich echter afvragen, hoeveel menschen er wel
van gehoord hebben. Niettegenstaande al zijn verkeersmiddelen, is onze tijd toch nog troosteloos bekrompen. Wij
hebben een onderzeesche telegraaf, maar er is nog geen
draad, die de hersenen verbindt, die de filosofische plek in
de hersenen pakt en die zóó lang schelt, totdat men open doet.
Velen spreken heden ten dage mede over Darwin. De
ontdekking, waarvan hier sprake is, staat in het allernauwste
verband met de theorie van Darwin. Sedert zijn optreden, nu
ongeveer 5o jaren geleden, is zij de grootste, belangrijkste,
meest invloedrijke, die er zou kunnen gedaan worden in de
richting, die Darwin heeft aangegeven.
In een ver verwijderd, weinig bekend gedeelte der aarde
zijn de overblijfselen gevonden van het geraamte van een
wezen, dat naar het uiterlijk te oordeelen, juist het midden
hield tusschen één der hoogere nu nog bestaande apen, den
Gibbon, en den laagsten mensch. In letterlijken- zin is hiermede de ,,aapmensch" ontdekt. De ontbrekende schakel van
aap tot mensch, door Darwin als voorwaarde gesteld, zonder
die in werkelijkheid te kennen.
Deze ontdekking is ongetwijfeld voor de wetenschap en
de wijsbegeerte van grooter waarde dan b.v. de ontdekking
van de noordpool.
Ik ben echter overtuigd, dat ik voor het meerendeel tot
ontwikkelde lezers spreek, menschen, die belangstellen in de
vragen van onzen tijd, en die toch zelfs nooit hierover hebben
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hooren spreken. Er is nooit eenige reclame voor gemaakt.
In zekere kringen heeft men er immers belang bij, de ontdekking dood te zwijgen. Maar ik geloof, dat men nog in
het geheel niet aan het doodzwijgen toe is, want ook in dit
geval is tot nu toe onwetendheid de oorzaak van de weinige
publiciteit, die er aan deze ontdekking gegeven is. Wanneer
men eerst maar overtuigd is, hoe geweldig de storm is, zal
men wel alarm blazen en daardoor, zooals zoo dikwijls het
geval is, tegen wil en dank reclame maken.
Intusschen zullen wij hier voor hen, die willen hooren, in
korte trekken de feiten weergeven.
De groote anthropologische gebeurtenis heeft niet plaats
gehad aan de noordpool, maar midden in het eiland, dat
volgens een groot kenner, als de Engelsche reiziger Wallace,
het schoonste en belangrijkste tropische eiland der „aarde"
is, n.l. Java.
Onwillekeurig vertoeft onze blik, wanneer er sprake is van
een nieuwe ontdekking betreffende het overoude raadsel
der menschheid, bij de plaats, vanwaar dat nieuwe komen
moet. Wij allen mogen nóg zulke Darwinistische neigingen
hebben, toch ruischt door onze fantasie nog altijd iets van
de oude wonderti ooroen van het paradijs. Daar, in dien
weelderigen uithoek bij den Indischen oceaan, die in het
zuidwesten wordt begrensd door de groote Soenda-eilanden
Sumatra en Java, bevond zich, reeds vele eeuwen geleden,
niet het ideale paradijs van den bijbel, maar wel het aardsche,
het werkelijke paradijs voor alle beschaafde volkeren van het
westen. Evenals in het verre westen met de Atlantische
eilanden, die vóór Afrika gelegen zijn, sloot zich in het ver
verwijderde oosten voor de oude wereld ongeveer juist
vóór Java het bekende gedeelte der aarde af.
Ook hier eindigde het met schemerblauwe eilanden, waarachter de mythe begon.
Uit deze eilanden van het oosten vloeiden echter heerlijke toovergaven tot ons: het waren de Specerij-eilanden,
het fabelachtige vaderland der kostelijkste genotmiddelen.
Hier lag het paradijs der genotzuchtigen. Dit paradijs bestond reeds, toen de mythe van het andere paradijs de beschaafde wereld nog niet veroverd had. Maar ook daarna
bleef zijn betoovering bestaan.
Met de ontwikkeling der zeevaart verdween het geheim-
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zinnige dezer eilanden en breidde zich de horizon uit. Maar
des te levendiger werd de wensch der westersche volken,
om werkelijk dit aardsche paradijs te beheerschen. De reis
van Columbus, die werd ondernomen van het oosten naar
het westen, met het doel, het oosten weder te bereiken om
den aardbol heen, was gedeeltelijk een kruistocht naar dit
wereldscha heiligdom. Maar de Spanjaarden hebben slechts
weinig voordeel van deze eilanden gehad.
Ruim honderd jaren na de eerste reis van Columbus
verschenen de Hollanders op Java. Zij werden daar de
heerschers. Het belangrijkste der plantaardige genotmiddelen
brachten zij echter eerst bijna honderd jaren later in hun
paradijs, n.l. de koffie, die zij van Arabië invoerden. Java
was het eerste Soenda-eiland, dat door de Hollanders tot
bloei kwam. En met de beschaving kwam de wetenschap.
Reeds de eerste brengers der beschaving bemerkten, dat
hier een ruim arbeidsveld aanwezig was voor een kundig
onderzoeker. Een Duitsch natuuronderzoeker, Franz Wilhelm
Junghuhn, die van Ehrenbreitstein, waar men hem wegens
een duel gevangen hield, gevlucht was en na vele zwerftochten in Hollandschen dienst gekomen was, heeft ongeveer
in het jaar 185o het eerst, in een monumentaal werk de
natuur van dit heerlijke eiland geschilderd. Naast de rijke
flora verscheen toen bovenal de geologische bouw in een.
helder licht: de reuzenketen van meer dan vijftig vuurspuwende bergen, die, als het ware ontsproten uit één
enkele spleet, op de kleine ruimte van vijf honderd kilometers nauw aaneengesloten staan. Junghuhn begon ook
reeds ijverig fossiele overblijfselen te verzamelen van wezens,
die heden ten dage verdwenen zijn, maar in vroegere tijden
daar geleefd hadden. Zóó werd de grond gelegd voor de
ontdekking, zoo ontzaglijk rijk aan gevolgen, vin het versteende wezen, dat op den mensch gelijkt en aan wien deze
regelen gewijd zijn.
Toen de Hollanders voor het eerst op Java kwamen, zou
het niet zooveel opzien gebaard hebben, indien zij op
deze plaats, zoo ver afgelegen van de bewoonde wereld,
nog levende wezens gevonden hadden, die het midden hielden tusschen mensch en dier.
In de theorie zocht men, bijna drie honderd jaar vóór
Darwins optreden, natuurlijk nog niet naar die wezens, maar

232
in werkelijkheid leefden er in den volksmond nog sprookjes
over eilanden, bewoond door menschen met hondekoppen,
met staarten en dergelijke meer. Verscheidene zoologische
legenden waren er juist verbonden aan de tot nog toe onbetreden wouden dezer eilanden. Van daar kwam met de
specerijen ook de vederdos van een prachtigen vogel tot
ons, een dier, met zulk een heerlijken goudgelen staart,
dat men geen beteren naam voor hem kon vinden dan dien
van „paradijsvogel." Aan de overgezonden huiden ontbraken
geregeld de pooten, en daaruit maakte men de poëtische
gevolgtrekking, dat de vogel eeuwig in de lucht zweefde,
boven de Soendawouden, zonder ooit de onreine aarde aan
te raken.
In den langen tijd, waarin Java gekoloniseerd werd, verloren
al deze overleveringen haar glans. Eiland op eiland, tot nog
toe omhuld met een geheimzinnig waas van het paradijs,
trad daaruit te voorschijn in de nuchtere werkelijkheid, maar
de hondekoppen en staartmenschen vertoonden zich niet.
Ten laatste bleek het ook, dat de paradijsvogel uit den
versten achterhoek van den geheelen archipel, Nieuw-Guinea,
kwam, dat hij daar heel prozaïsch op de boomen leefde,
duist zooals alle andere vogels, en dat de inboorlingen zijn
pooten eenvoudig afsneden uit gewoonte, omdat zij leelijk
waren en hinderlijk bij het bewaren.
Trouwens, het langzamerhand ingestelde wetenschappelijk
onderzoek der oude sprookjeslanden bracht genoeg merkwaardigs aan het licht op het gebied der zoologie. De voornaamste ontdekking was die van een grooten aap, die
zeer veel overeenkomst vertoonde met den mensch, n.l. den
orang-oetan: deze werd juist in die streken gevonden, niet
op Java zelf, maar op het dichtbij gelegen Sumatra en op
Borneo. Wanneer er sprake was van 's menschen afstamming van de dieren, dan moest in het vervolg in de allereerste plaatst gedacht worden aan dezen aap, die in vele
opzichten op den mensch geleek.
Men weet, hoe door het optreden van Darwin het eerst
de aandacht werd gevestigd op deze vraag. Het publiek
stelde zich die vraag zóó voor, alsof de mensch direct afstamde van een nog levenden aap, b.v. den orang-oetan.
Aangezien deze orang-oetan juist op de Soenda-eilanden
leefde, verkregen deze oude Specerij-eilanden opnieuw een
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waas van geheimzinnigheid. Maar de voorzichtige Darwinisten, aan wier hoofd Darwin zelf, wilden het anders. Hoogstens namen zij aan, dat de orang-oetan, en zijn Afrikaansche bloedverwanten, zooals de gorilla en de chimpansé,
zij
neven van den mensch waren. Volgen hen waren
niet tegelijk m e t den mensch, maar naast hem, ontsproten uit een onbekenden oorspronkelijken vorm. De
bewijzen, die zij aanvoerden om te komen tot deze gevolgtrekking, waren over het algemeen overtuigend. Orang-oetan,
gorilla en chimpansé hebben ieder hun kenmerkende
eigenschappen. In hun jeugd vertoonen zij veel grooter
gelijkenis met den mensch dan in hun later leven. Uit deze
omstandigheid kan met groote waarschijnlijkheid hun geschiedenis worden afgeleid. Hun voorouders waren verwant
aan die van den mensch, maar hun eigen geslacht had zich
in den tijd, waarin de mensch zich van den grooten stamboom losmaakte, afzonderlijk weder ontwikkeld, zich gesplitst
in verschillende soorten, die ieder afzonderlijk, zich verwijderende van den mensch, hun eigen ontwikkelingsgeschiedenis hadden.
Zoo schiep de nieuwe leer een vreemden toestand. In
theorie bracht zij den mensch nader tot het dier, dan eenige
leer nog ooit gedaan had. Voor de practijk echter vestigde
zij onze aandacht op een wezen, veel ouder dan alle
nog levende apen, tot nu toe nog geheel onbekend, zelfs nu nog niet ontdekt, dat de stamvader
zou zijn van den mensch, zoowel als van den orang-oetan
en den gorilla.
Darwins optreden (zijn boek over de afstamming van den
mensch verscheen eerst in 1871) vond plaats in een tijd
waarin men meende, dat de aarde, wat betreft de levende
groote zoogdieren, voor ons geen verrassingen meer zoude
kunnen opleveren.
Men moet echter niet te haastig oordeelen in zulke zaken.
Cuvier, de grootste zooloog dien Frankrijk ooit bezeten heeft,
praatte in dergelijke gevallen dikwijls zijn mond voorbij.
Reeds voor I82o had hij iets dergelijks beweerd, en bijna
onmiddellijk, nadat hij dit ondoordachte woord gesproken
had, was hij zelf genoodzaakt, een stuk te publiceeren van
één van zijn leerlingen, die een hoogst merkwaardig zongdier van aanzienlijke grootte, den Ma leisch en Tapir, (Tapirus
,
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indicus) als geheel "nieuw" beschreef. Alle aanhangers der
"zeeslang" hebben nu nog het volste recht het bestaan aan
te nemen van een reeds dikwijls gesignaleerd, maar nog
nooit gevangen of wetenschappelijk beschreven reusachtig
zeedier; men mag uit sommige berichten afleiden, dat het
inderdaad een groot zeezoogdier is. Elke dag leert ons, dat
er nog een menigte kleinere, ons onbekende zoogdieren bestaan; eerst korten tijd geleden heeft Australië ons de
goudkleurige buidelmol opgeleverd, een dier, dat waarschijnlijk een nieuwe verdeeling der zoogdieren noodzakelijk
maakt, daar het de insecteneters en de buideldieren verbindt.
Ook is het waar, dat er zelfs nu nog afgelegen streken op
aarde zijn, die eerst in den laatsten tijd ontdekt zijn en die
zeer goed een schuilplaats zouden kunnen bieden aan de
grootste reuzen uit de zoogdierenwereld : men denke slechts
aan het oerwoud van Midden-Afrika, dat door Stanley doorkruist is. Maar niettemin blijft Cuviers uitspraak in den
grond waar. Wanneer men alle localiteiten op aarde, die
zich als schuilplaats voor dieren leenen, overziet, dan wordt
de waarschijnlijkheid nu, evenals voor vijf en twintig jaar,
toen Darwin daarover schreef, tot een minimum terug gebracht. Met haar vervalt echter de waarschijnlijkheid, dat
eenige uithoek op aarde nog onontdekte 1e ven d e aapmenschen zou herbergen.
\7" olgens de redeneering van Darwin zelf was het veel
onwaarschijnlijker, dat de aapmensch nu nog bestond, dan
dat hij tot de niet meer levende diersoorten behoorde. Men
heeft in de soorten mensch, orang-oetan, gorilla, enz. verscheidene vertakkingen. Ligt het niet voor de hand, dat hier
de verbasterde nakomelingen de oorzaak geweest zijn van
den dood van den oorspronkelijken vorm, is het niet waarschijnlijk, d.at zij zonder een spoor na te laten, zijn opgegaan in de nu nog levende soorten?
Zonder een spoor na te laten - ten minste in de beteekenis der ontwikkelingsgeschiedenis; maar niet wat betreft
de overblijfselen van beenderen, die getuigen van hun bestaan.
Het type, de soort op zichzelf) kan langzamerhand afgeweken zijn van het oorspronkelijke, kan na verschillende
veranderingen te hebben ondergaan, gek:omen zijn tot zijn
tegenwoordige gedaante, maar daarmede is wel de oorspronkelijke vorm verdwenen, doch het is volstrekt niet onwaar-
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schijnlijk, dal de overblijfselen der individuen, waaruit de
soort bestond, in den schoot der aarde verborgen waren.
Men had dus den v er s t e e n d en aapmensch noodig, om
Darwins theorie te bewijzen.
Het vraagstuk werd dus overgebracht van de groene,
schemerdonkere wouden naar den volkomen nacht in de
diepte der aarde. Het antwoord was echter in de eerstvolgende jaren . . . een diep stilzwijgen. Geen enkele spleet in
de versteende aardkorst leverde een overblijfsel van beenderen, die men met zekerheid aan den aapmensch zou
kunnen toeschrijven. Bij het groote publiek gaf dit tijdperk,
waarin deze mooi in elkander gezette theorie geen enkel
practisch resultaat opleverde, aanleiding tot veel twijfel, en
dat niet alleen bij de tegenstanders van de geheele af stammingsleer.
Het is nu eenmaal een eigenschap van alle menschen:
wij willen niet slechts liefhebben, maar wij zouden dadelijk
willen aanbidden. Niet zoodra hebben wij vertrouwen gekregen in de wetenschap, of wij willen deze wetenschap
voortdurend zien triomfeeren. Geduldig de langzame ontwikkeling af te wachten, dat is moeilijk, bijna onmogelijk.
Dat vereischt iets van den heroïschen moed der stille
wetenschappelijke arbeiders. In de vreugdeliederen, die er
voor een tiental jaren werden aangeheven ter verheerlijking
van Nansen, vermengde zich slechts zelden een woord van
herinnering aan de stille martelaars, die hem zijn voorafgegaan; ternauwernood denkt men er aan, dat zelfs de
wetenschap over de poolstrooming, die zijn schip zoo dicht bij
de pool gedreven heeft, werd gekocht met het afdrijven der
overblijfselen van de zoo rampzalig verongelukte Jeannetteexpeditie. En zoo ging het ook met het aapvraagstuk. In
werkelijkheid waren de omstandigheden volstrekt niet van
dien aard, dat de tientallen van jaren, die geen duid e l ij k
z i c h t b a ar resultaat hadden opgeleverd, zonder belang
zouden geweest zijn voor de zoologische wetenschap, maar
zoo lang het hoofdbewijs ontbrak, had de groote menigte
volstrekt geen oog voor bepaalde kleine, maar toch zeer
belangrijke vorderingen, die de zaak maakte.
Voor hem, die eenig inzicht had in het wezen van
fossiele overblijfselen van dieren, was het uitblijven van deze
ééne belangrijke vondst op zichzelf niets buitengewoons en
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in geen geval een bewijs tegen de theorie van Darwin.
Heden tendage zoekt de wetenschap in de practijk te
vergeefs naar een groote menigte overgangsvormen in het.
,dierenrijk, aan welker bestaan in overoude tijden nu geen
enkel verstandig mensch mieer twijfelt. Reeds het bewaard
blijven van versteende overblijfselen van dieren uit vroegere
tijdperken der gesch.iedenis der aarde, is in de meeste gevallen , eenvoudig geen toeval. Een nog grooter toeval is het,
wanneer die enkele overblijf s.elen van geh'eele dierengeslachten, misschien slechts bewaard gebleven op , een enkele
plaats, ook nog in handen komen - van ]rne.nschen, of wat
nog meer is, in handen van ontwikkelde menschen, die
belang stellen in deze zaak. Dat het onderscheid tusschen
deze beide gevallen van groot belang is, bewijst het volgende klassieke voorbeeld: bij' Predmost in. Moravië heeft
een landeigenaar gedurende vele jaren zijn land laten bemesten met fijngestampte beenderen uit den grond, waar
het grootst mogelijke aantal mamm o uth s te vinden zijn,
zonder dat hij vermoedde, wat hij' bezat ien verwoestte. Bij
zulke toestanden was het dus 'dwaas, zich te beroepen op
gemis aan materiaal of zich door dogmatische redeneeringen te laten medesleepen. Men moest er daarentegen met
nadruk op wijzen, dat, niettegenstaande het ontbreken van
een hechte basis, Ienkele minder belangrijke punten langzamerhand veel duidelijker werden.
En daaronder was' er é é n werkelijk zeer merkwaardig.
Wel is waar bleef de versteende „aapnensch" uit, maar
daarentegen vond - men langzamerhand een niet grootse,
maar toch zeer belangrijke hoeveelheid versteende overblijfselen van iechte op den mensch gelijkende apen. Het
bleek, dat de groep van zoogdieren, waartoe de °rangoetan en de gorilla b ehoorden, in elk geval reeds zeer
oud was.
In ede aardkunde wordt de periode in 'de geschiedenis
der aarde, die onmiddellijk voorafgaat aan onzen tijd, .aangeduid als het tertiaire tijdperk. In deze periode was de
dierenwereld op aarde voor het grootste gedeelte nog een
zeer , eigenaardige, geheel verschillend van de tegenwoordige. Op het oogenblik is het , een nog 'steeds niet voldoende
opgeloste vraag, .of een duidelijk herkend menschelijk .overblijfsel ook kan teruggebracht worden tot het tertiaire tijd-
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perk, al is het dan ook' slechts tot dat gedeelte, dat
onmiddellijk uan ons tijdperk vooraf gaat, Uit de middelste
afdeelingen van dit in drie onderafdeelingen verdeelde tijdperk
ontbreekt ons tot nog toe in ieder geval zelfs de minste
aanwijzing van 'een menschelijk bestaan. De sp'OIien van de
aanwezigheid van !op den mensch gelijkende apen kon men
echter langzamerhand zeer duidlelijk volgen tot o·p dien
tijd,
111 dit middentijdperk dier tertiaire periode, dat in de
wetenschap nader wordt aangeduid als die "Miooen,e, periode, " waren de Jclirnatologische toestanden op ihet noordelijkhalfron'd der aarde nog zeer zonderling en geheel
verschillend va:n de tegenwoordige. Het was in de, meeste
gedeelten van Europa zóó warm, dat palmen en andere
halftropische en tropische plantten 'er konden bestaan. En
evenals nu de moerassige wouden van Borneo en ZuidAfrika bewoond worden door verscheidene soorten van ,op
den mensch gelijkende ap'en, Z,OIO was dit toen hlet geval
met -de Fransche, Zwitsersche en Duitsche oerwouden.
Twee dezer aapsoorten zijn beschreven geworden op
grond van gevonden beenderen, voornamelijk onderkaken.
Het ééne exemplaar, slechts blekend uit een vondst in het
departement der Haute Caronne in Frankrijk, stelt een dier
VIOOf, iets grooter dan de levende chimpansé, Dry ,0' p i1: h ,ec u s gedoopt, Een tijdlang geloofde m'en in den miocenen Dryopithecus dien mieest op den mensch gelijkenden
van alle op den rnensch gelijkende apien te zien. Maar de
gevolgtrekkingen, blijkbaar gebaseerd op den vorm der kaak
en den b,ouw 'der tanden, bl'ek'en later onjuist te zijn. De
Dryopithecus was in werklelijkheid niet eens zoo o'p den
mensch gelijk'en,dals onze chimpansé. Overigens vertegenwoordigt hij' een afzonderlijken vorm, die anatomisch
niets riieuws leert over de voorouders der aapmenschen.
Dies te belangrijker bleek een tweede exemplaar tie zijn, dat
men P I i o pit h ecu s genoemd heeft. H!etgeslacht van
den Pliopithecus moet in den miocenen tijd overeen groot
gedeelte van Europa verspreid zijn geweest, van Frankrijk
tot aan Zwitserland en tot aan Stiermarken. Wie echter,
miet onze hedendaagsche opvattingen ,der zoölogie, hen in
de dichte bosschen in onzen tijd zou ontmoet hebben, zou
miet verwondering hebben opgemerkt, dat zij geheel 'over-
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eenkomen met één van de nu nog levende op den mensch
gelijkende ;ape,n.
Orang-oetan, chimpansé, gorilla, dat is het trio, dat
zelfs de aneeste leeken bij naam kennen.
Bij 'hen behoort echter nog een vierde vreemdsoortige
gast,n.l. de gibbon.
De gibbon woont, evenals de orang-oetan, in Azië, maar
is over 'eellgro;oter uitgestrektheid van dit werelddeel
verbreid. Verdeeld in verschillende soorten, bewoont hij
niet allen Sumatra, maar ook gedeelten van het Indische
vaste land. Wat nu hun geheelen bouw· betreft, zijn die
gibbons ontegenzeggelijk menschapen. Maar door verscheidene anatomische eigenschappen staan zij' toch dichter bij
de gewone, lagere aapsoorten dan de orang-oetan, chimpansé en igorilla doen. Ofschoon de gibbon in den laatsten
tijd leen vaste stamgast is geworden van de voornaamste
diergaarden van Europa, is hij toch eigenlijk nooit zoo
populair geworden .als de andere soorten ; dit is zeer zeker
toe te schrijven aan ,de omstandigheid, dat hij' er IO'P het
eerste gezicht veel fileer uitziet als leen gewone ,aap, en
dus wordt gelijk ,gesteld met de macacos, magots, enz.
Wanneer men den ;gibb,o:n, met al zijn hebbelijkheden
die Tiem stempelen tot boombewoner. ZIOIO in zijn kooi ziet
ronddansen, treft hij niet, zooals de jonge gorilla, dadelijk
als een op den mensch gelijkend schepsel, maar hij boeit
ons, als de belachelijke caricatuur van den meest onvervalschten ,a.ap. Hij heeft armen, zoo, bespottelijk lang, als
die japansche caricaturen van akrobaten, wier armen eindigen Ingroote haken, die dienen tot het ophangen van. voorwerpen, Daar degibbo:n in verhouding tot den gorilla betrekkeiijk klein is, valt deze misvorming 'niet zoo dadelijk in
het oog, maar wanneer hij, evenals degorilla, grooter zou zijn
dande mensch, zou de gibbon de bespottelijkste boschgeest
zijn, dien men zich kan voorstellen, 'ee!! ware spookgestalte,
geschikt om ons op de vlucht te jagen. Want dezevarmen
zijn .niet slechts ZOIO lang als de romp, zooals dit bij' den
mensch het geval is, maar zij zijn twee maal zoo lang t
Bij een langduriger en vriendelijker beschouwing komt
toch het gevoel bij ons .op, dat xleze zonderlinge sinjeur in
het bezit is van eigenschappen, die hem nader bij den
rnensch brengen. Van alle bekende rnenschachtige apen is
ie
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de gibbon degene, die, wanneer hij wordt gebracht op effen
bodem, het meest „rechtop" gaat.
Met het rechtop loopen der menschachtige apen is het
meestal vreem d gesteld. Zij gaan wel is waar zoo; nu en
dan op twee heenen, maar het is er dan ook naar. De
o rang-oetan „loopt" terwijl hij het lichaam naar voren
buigt , en ,op , de voorste handen steunt, de achterhand of
voet komt daarbij niet eens met de zool op den grond, en
het geheel maakt zulk Peen onhandigen indruk, dat mien
duidelijk kan zien, dat het slechts zelden wordt toegepast.
Ook de gibbon brengt het er lonbeholpen af. Maar een stap
verder, in die ware beteekenis komt hij! toch. Meestal
gebruikt hij zijn bespottelijk lange armen niet meer als
steun, maar hij slaat ze boven zijn hoofd en buigt ze aan
den elleboog en pols zóó, dat zij , als het ware 'een tegenwicht vormen als een balanceerstok. Ook raakt hij de n.
grond met de geheele voetzool, en zoo vertoont hij ons wel
is waar den gang van een dronken, zwaaiend rnen sch,
maar , die gang is toch in elk geval blijkbaar zóó doelmatig,
dat die gibbon hem op den vlakken grond onder alle
omstandigheden verkiest boven het loopgin op vier pooten.
Bij ideze wijze van loopen, die, ofschoon nog lang niet
menschelijk, toch reeds menschachtig is, komt nog reen
tweede ieigenschap, die hem meer tot den mensch doet
naderen. Die mensch zingt, niet steeds ten genoege
zijner medemenschen, maar in elk geval ten gevolge van
een zekere gesteldh eid van zijn strottenhoofd, die het hem
mogelijk maakt, een toonladder te doorloopen. Geen aap,
geen enkel zoogdier is in staat hetzelfde te doen, behalve de gibbon. Die kreten van eten vrouwelijke gibbon in
den dierentuin te Londen konden nauwkeurig worden weergegeven in notenschrift. Volgens de berichten begon het met
den grondtoon E, en steeg het dan in halve tonen een geheele octaaf, op deze wijze de chromatische toonladder
doorloopende. Breh m zegt, op grond van eigen waarnemingen, idat hij verrukt was over het gezang van den gibbon;
het was het meest welluidende geluid, dat hij ooit van een
zoogdier gehoord had, uitgezonderd natuurlijk van den
mensch.
Deze omstandigheid gaf veel te denken.
Zouden de gibbons, deze spookgestalten uit de bosschen
.

'
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van Zuid-Azië, ten slotte toch nog dichter bij den oorspronkolijken mensch staan dan de gozilla en de orang-oetan
Was hun wijze van gaan misschien niet de eeuwige, traditioneelc herhaling .van de oorspronkelijke manier van zich
voort te bewegen, die in overoude tijden bij' enkele: nu verdwenen leden van hun geslacht had geleid tot het irechtop
loopen van den rnensch ? En leefde .in de t oonladder, die
nu de eenzame boschduivel in zijn dichte schuilplaats zingt,
wanneer hij verliefd is, of om de ééne of andere rieden weemoedig gestemrl, leefde daarin niet rechtstreeks een
overblijfsel van leen eertijds door 'een. stamvader der gibbons en ,der menschen verkregen vorm en toestand van het
strottenhoofd, die bij' den imensch heeft geleid tot het o-ntstaan der spraak?
Wanneer men dezen gedachtengang volgde, dan was de
aanwezighcid juist van ,deze gibbons op aarde, reeds in het
mioccne tijdperk, een zeer belangrijk punt. Historisch werd
dus van de levende soorten, de' ,gibb:on die oudste menschachtige aap :op aarde.
Het feit, dathij zekere anatomische kenteekenen vertoonde
zoowel van de lagere als van demenschachtige apensoorten,
verklaarde men behalve door zijn hocgen ouderdom en door
de ge,da,a,nt,e, waarin-hij het .eerst was opgetreden, ook nog
door de veronderstelling, dat de gibbon geplaatst wa.s in den
stamboom der zoogdieren, daar, waar de aap -overguat in
de menschachtige ape'n, of, nog stelliger, dat die oudste
gibbons uit het miocene tijdperk juist die overgangsvormen
vertegenwoordigden, die van de lagere apensoorten b.v. de
macacosvhistorisch hebben geleid tot het type, dat regenwoordig als orang-oetan, chimpansé, gorilla end,e nog
overgebleven gibbonsoorten op de aarde vertoeft.
Die andere eigenschappen echter, die den gibbon weder
in zulk een merkwaardige betrekking stelden tot den mensch,
bewezen ook, dat Ier tusschen deze overgangsplaats en het geheim. van hlet menschworden, een zeer nauw verband bestond,
Waren deze eerste gibbons uit het miocene tijdperk misschien 'niet slechts het uitgangspunt der latere menschachtige apen, maar zelfs ook van den mensch P
Wanneer ,dit zoo was, zou men miet dIe overbljjfselen
van den oorsprenkelijken gibbon reeds gekomen zijn tot op
'een vroeger tijdperk dan dat, waarin 'men zocht naar den
î
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aapmenseh. Die gibboln. zou, wat betreft zijn miocene
voorouders, niet slechts een verre bloedverwant van den
rnerisch zijn, maar de mensch zou in rechte lijn van hem
afstammen.
De historische volgorde Z,OIU dus deze zijn: een lijn,
uitgaande van één der lagere apen SOlO rten, (bv, den macaco),
leidt tot aan den gibbon.
Daar heeft een verdeeling van den stam plaats: één
lijn, die van de echte gibbons, blijft tot nu toe bewaard;
eten groote zijtak ontwikkelt zich tot de ,o,p den mensch
gelijkende a,pen van dezen tijd, zooals den gorilla, dein
chimpansé en orang-oetan ; een ,d Ie r d Ie zijt a kIe i d t,
i n die n eer s ten t ij d g Ie hul d i n Ie 'en w a a s van d e
g r oot s te geh e i m zin n i g h Ie i d - t 10 td Ien men SiC h.
Op den eersten blik ziet m'en, dat bij dezen stamboom,
de eigenlijke "aapm'ensch" e:erst optreedt in den laatsten
geheimzinnigen zijtak; hij ZIOU dus gelegen zijn tusschen
den mensch en den oorsprenkelijken gibbon.
De voorstelling, die wij ,ons van hem maken, moest een
mengsel zijn van eigenschappen van gibbon en mensch.
De armen 'een weinig korter dan die van den gibbon van
onzen tijd. Verder beenen en voeten,di,e zich nog beter
Ieenen tot het rechtop loopen. Ten slotte hersenen, die
het midden hielden tusschen die van dien gibbon en ,die
van den laagstien mensch.
Het 'heeft in de jaren, die er volg'den op Darwins optreden, niet ontbroken aan knappe menschen, die door samenvoeging 'der gegevens zich een beeld vormden van den
aa.pmensch, zooals hij' er hoogstwaarschijnlijk heeft uitgezien. De enkele gegevens van versteende overblijfselen,
die langzamerhand gevonden werden, bevestigden de vermoederis der kundige onderzoekers.
Men slaagde er in den stamboom van den gibbon aan
te vullen van het miocene tijdperk tot IOP onzen tijd;' door
een paarglevo'n1den beenderen. Een reeds voor jaren gevonden bovenbeen uit Eppelsheim bij Mainz,dat men
eerst gehouden Tiad voor dat van leen twaalfjarig meisje,
maar dat later bleek: te zijn 'h,etbeen van een gibbon,
bewees, ,dat gibbon-Iapen ook in 'hlet laatste gedeelte van
het tertiaire tij-dperk (die pliocene periode) in Europa waren
voorgekomen, Een schedel in het museum te Calcutta"
B Ö 1 s eh e, Van Bacil tot Aapmensch. IV. 3e druk.
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afkomstig uit leen later gedeelte van dit pliocene tijdperk,
bewees de tegenwoordigheid van den eersten gibbon in
Azië, het wer'el,dd'eel, dat heden ten dage uitsluitend den
gibbon herbergt.
In de derde 'en laatste afdeeling vanh'et tertiaire tijdperk
hebben er, waarschijnlijk tengevolge van beginnend·e tenperatuurswisselingen, verscheidene veranderingen plaats geh,a,d in de woonplaatsen der zoogdieren IOP het noorrlelijk
halfrond der aarde. Het is zeer wiel mogelijk, dat, bij deze
algemeene verhuizing, ook de gibbons zijn verdrongen van
Europa naar de warmere gedeelten van Aziê. Dateerde het
ontstaan van den groeten zijtak, die leidde naar den menschachtigcri ,a,ap e,nden mensch, reeds uit dien tijd? Zelfs
wanneer 'deb,oVie.ng'eIllo,em,die miocene Dryopithecus slechts
leen enkel onvruchtbaar exemplaarigeweest is,dan waren
toch bij de 'eerste verschijning van den gibbon in Indië}
be'halve rle conservatieve gibbon ontegenzeggelijk reeds echte
op id,en mensch gelijkende ap'en aanwezig; want in dezelfde
spleten.vdie dien g ibbonschedel uit het laatste gedeelte van
het vpliocene tijdperk hebben opgeleverd, werd een, niet te
miskennen kies van leen orang-oetan gevonden,
Was dus de andere zooveel belangrijker tak ook reeds
ontsproten of misschien zelfs reeds in zij:n volle 'kracht P
Wijl zagen, dat tot nu toe geen enkel onloochenbaar
menschelijk overblijfsel was gevonden uit het pliocene tijdperk. Dit rnaakte het antwoord ,op deze vraag moeilijk.
Bij de oplossing van zulk een moeilijk vraagstuk, dat
slechts met ,dengrootst!en ernst en de meest nauwgezette
critiekmag behandeld worden, kan miet de oude schepping'sverhalen der verschillende volkeren natuurlijk geen rekening
gehouden worden. Maar het is niet te loochenen, dat het,
ook uit een streng zoölogisch oogpunt, waarschijnlijk is,
'dat de rnensch heteerstis opgetreden in Azië. Wanneer men
in aansluiting met hetgeen hierboven gezegd werd, niets er
bijl dacht, dan dat juist in Azië tegen het einde van het
tertiaire tijdperk d e mensch is ontsproten als Iaatste afstammeling van 'het geslacht der gibbons, dan werd het
,,,paradijs" verplaatst ver naar Tiet zuiden, misschien xlireet
in het schemerblauw der eilanden v.an den Indischen Archipel, het paradijs dier liefhebbers van specerijen.
Zoo was de stand van zaken omstreeks tijen jaren g'e-
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leden. Evenals vroeger voor de beschaafde volkeren vanhet
w,estlende wiereldgeëi:ndig,dwas bij de oostelijke grens
van Azië, zoo werd ook Tiet onderzoek naar het geheim
der wording van den mensch verplaatst naar diezelfde streken.
Virchow, wiens wonderlijk standpunt in alle Darwinistisch getinte vraagstukken bekend is, heeft het bij gelegenheid toch van zich verkregen, zelf Ier op te wijzen, dat zoo
ergens, dan zeker in Indië errHet S,oendagebied,de meeste
kans bestond, versteende overblijfselen van den aapmensch
te ontdekken,
Hij zelf heeft wiel niet 'kunnen vermoeden, dat zoo
spoedig reeds iemand zich zou opmaken tot een geregeld
onderzoek.
E11 toch wilde het toeval, dat juist zijn uitspraak bieslissend werd voorde plannen van 'een jongen Hollandschen geneesheer. Zij bracht hem tot Tiet besluit Java te
kiez-en tot arbeidsveld zijner uitgebreide practische pogingen,
versteende overblijfselen van dieren te vinden, in de hoop
dien overgangsvorm te ontdekken tusschen dier en mensch.
De opgravingen op javaibegonnen in 1890.
Die 'naam van den leider, van dien dragier dezer denkb'eelden, is E u g è inie Dub 0 is.
In 1894 trad Dubois met de pertinente verklaring op,
dat 'het door Virchow gcstelde vraagstûk was opgelost.
De aapmensch wasgevo;nid,en.
Het was een rechtop loopend wezen met hersenen, die
het rniddcn Tiielden tusschen den menschachtigen aap en
don mensch, in vele opzichten nog sterk ve.rwant aan den
g i b b ·0 n, terwijl hij' in andere opzichten reeds geh'eel
m e n sc 11 was; in het Icort, de lang gezochte overgangsvorm tusschen den gibbon en den mensch : de pit h 'ec an t h rop u s e re c t u s, de "recihtolpgaand'e aapmen s c h."
Daar, waar in onzen tijd het ernstigst onderzocht en
na.ar waarheid gestreefd wordt, heerscht de 'eenvoudigste
toon. Dubois' blijde boodschap, zonder de minste reclame
aan de wereld gegeven, maakte in den eersten tijd slechts
indruk in kleinen kring; maar daar was 'die indruk dan ook
dies te grooter. Sedert speelt Tiet probleem van Dubois in
alle wetenschappelijke anthropologische debatten een voorname rol,
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De opgravingen van Dubois op Java hadden vier jaren
in beslag genomen. Hiet resultaat van zijn arbeid bestond nu
uit overblijfselen van beenderen van de meest verschillende
dieren, ien wel in zulk een hoeveelheid, dat ongeveer vier
honiderd volle kisten naar Leiden konden gezonden worden.
Uitgegraven wierden enkele lagen in het middelste gedeelte van Java, die gevormd zijn uit zoogenaaxnden vulkanischen tufsteen, de versteende asch van vuurspuwende
bergen. Ook nu nog volbrengen de vulkanen van Java en
nabijligg'ende leilanden hun verwoestingswerk. Reusachtige
stroomen, niet vaan echte lava maar van nat, kokend slijk,
vermengd met steenklompen, spuiten zoo nu en dan uit
den krater van den Goienon ;g Geloengong. In het jaar
1822 heeft zulk een uitbarsting talrijke dorpen en verscheidene duizenden menschen begraven. D e Tem'boro, pop
het naburigeeiland Soembawa, werpt al zijn asch in een
cirkel rond, waarvan de middellijn ongeveer zoo groot is als
de afstand bedraagt van den Vesuvius tot aan Koningsbergen, en bedekt de zee mijden in den omtrek met banken
van drijvenden puimsteen. En aan den anderen kant, aan
Straat Soenda, is in het jaar 188o het Heiland Krakatau
uitelkander gesprongen, waardoor de geheele atmosfeer
der aarde in opstand is gebracht, en waarschijnlijk tijdelijk
een aschlaag als een wolk om 'de geheele aarde gelegd
is, zoodat ten gevolge daarvan zelfs bij ons in Europa
zekere abnormale lichtverschijnselen in den dampkring
wierden waargenomen. Geen wonder dan ook, dat in zulke
landen zich sedert eeuwen de versteende asch der vulkanen heeft opgehoopt tot heuvelruggen, ien de spioren van
uitgebluscht leven uit vroegere tijden in haar schoot heeft
begraven.
Het is echter niet gemakkelijk, den juisten tijd te bepalen,
waarin deze versteende aschlagen, die de door Dubois gevonden beenderen bevatten, waren ontstaan. Zooveel schijnt
zeker, dat zij dateeren óf uit het laatste gedeelte van het
tertiaire, óf uit het eerste gedeelte van het tegenwoordige
tijdperk; misschien biehoor'en zij echter nog juist in het
pliocene tijdperk, het laatste gedeelte van de tertiaire peniode, thuis.
Uit 'de gevonden overblijfselen zien wij, dat de dierenw'ereld van heteiland toen ten tijde nog geheel verschillend
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was van de tegenwoordige. Over het gleheel is er te weinig
verschil tusschen het laatste giedeelte van het tertiaire tijdperk en onze periode, dan dat men de wonderlijke diersoorten uit de vroegste tijdperken zou kunnen verwachten: den
ichthyosaurus, die vroeger ook de Indische en Australische
zeeên doorkruist had, vond men toen reeds sedert lange,
lange tijdien niet meer. Maar in Europa leefde' zelfs nog later
de mammouth, en tin Amerika vond men olifanten, 'paarden en
de reuzenluiaard Megatherium - een vreemldsoortig gezelschap, dat ook voor j'ava veel wonderbaarlijks voorspelde.
Java heeft tegenwoordig iee:n belangrijke hoeveelheid groote
zoogdieren, zooals ,een neushoorn, wilde zwijnen 'en runderen,
den konïngstijger, en dien zwarten planter. Maar men vindt
er niet den olifant, den beer, den Maleisehen tapir, en vele
a:ndere diersoorten, die niet ver daar van daan juist de diererrwereld van Zuid-Azië kenschetsen, Tegen het einde van
het tertiaire tijdperk was de dierenwereld Ier nog veel rijker.
In dien tijd was j'ava of in het gehcel vnog' geen eiland,
of het was h,et (eerst sedert korten tijd. De,gleri;ng:e diepte
der zee tusschen Java, Borneo Sumatra en het vaste land
van Achter-Indië, in verband miet talrijke zoologische feiten
maakt het zoo goed als zeker, dat deze g,ehieele eilandenwereld eens leen vast stuk Azië, 'een doorloopend gedee'lte
van Achter-Indië vormde. Wallace, de medegrondvester van
de theorie van Darwin, heeft het eerst overtuigend bewezen, dat de ware oorspronkelijke vastelandsgrens, waar een
diepe zee de Aziatische wereld scheidde van de Australische,
eerst eindigt ongeveer in de streek tusschen Borneo, Java
en Celebes. Nu nog verkrijgt de z:ee daar plotseling een
ontzettende diepte, 'en ook die dierenwereld vertoont daar
pLotseling een vreemd, Australisch karakter. Vele zoogdierenvormen, die later gleh'eel verdwenen zijn, moeten in den
tijd, waarin Java nog bij het vaste land behoorde, daar
g eleefd hebben.
Er kwam 'een olifant VOIor, ni/et de Indische, dien wij nu
nog op het vaste land en de andere groote 'eiland en' vinden,
maar een overgangsvorm tusschen 'den mastodon enden
echten olifant nl.de Stegoden. Men vond er leen nijlpaard,
elen vreemdsoortig di/er, dat wij nu nog slechts in Afrika
zoeken, maar 'dat toen zelfs bij ons in Europa 'een gewone
gast was in onze zeeën en rivieren. Riet woud was bevolkt
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met vreemde herten en buffels en overal, zelfs warmeer de
soort dezelfde was als die in onzen tijd, waren er toch nog
enkele afwijkingen, die onmiskenbaar spraken van een afgeIocpen tijdperk.
Duizenden kostbare beendienen had Dubois verzameld.
Onder deze geheele menigtie bevonden zich vier afzonderlijke
onvolledige gedeelten van een geraamte, die een veel grootere
waarde vertegenwoordigdien dan al het andere te zamen.
Tusschen olifanten, nijlpaarden en hertien trad het raadselachtigste schepsel op van dezen tijd en van wellicht alle
tijdperken: d e a a p m en s c h.
Deze kostbare vondst kwam te voorschijn uit de versteende tuflaag van den zijwand eener rivier.
Eerst vond men een erikele kies.
Daarna, op volkomen dez:elfdeho,ogte, maar een meter
verder een schedeldak.
Weder drie meters verder lag een tweedie -kies. En eindelijk op een afstand v,an 12 meter vond men het linker
bovenbeen.
Het niveau bleef steeds hetzelfde. Andere ge,deelten van
het geraamte heeft men niet kunnen ontdekken.
Men was dus in het bezit gekomen van een kostbaar
overblijfsel, maar) zooals bij geologische onderzoekingen
helaas ZOiO dikwijls voorkomt, het was een voor het grootste
gedeelte verwoest geraamte. De plaats, waar het was gevonden, verried, wie de verwoester geweest was. Het skelet,
of misschien ook het gave lichaam, dat het geraamte bevatte, was oorspronkelijk in de bedding der rivi~ergeraakt.
Langzamerhand had de stroom de verschillende gedeelten,
die rotten of afbraken, medegesleept. - SLechts deze enkele brokstukken waren, ofschoon ook reeds weggedreven,
in de modder blijven steken, langzamerhand daarmede te
zamen geb.akken en op deze wijze bewaard gebleven.
Hoevele onschatbare stukken onder die versteeningen
onzer musea hebben eenzelfde lot ondergaan. De eerste
afdruk van den beroemden Archaeopteryx, de sch,akel tusschen kruipend dier en vogel, die uit den bodem bij Solenhofen te voorschijn kwam, toonde een dier aan, dat, reeds
voor millioenen jaren in het ondiepe water van de Jurazee, door roofzuchtige visschen of kreeften half was opgevreten en geheel verscheurd was. Maar de wetenschap
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moet zich in zulke gevallen weten tie helpen. Cuvier heeft
het eerst gezegd, dat een goed anatoom uit een enk/el
karakteristiek stuk been, in zijne ;gedacht1en hetgeheele dier
moet kunnen opbouwen. En in vele gevallen is iets dergelijks
mogelijk. Hier had men echter zelfs vier beenderen en
niettegenstaande er zooveel ontbrak, waren alle juist zeer
bruikbare stukken.
Het eerste stuk, nl.hlet schedeldak, herinnert, wat het
uiterlijk betreft, sterk a,an dat van den g ibbon.
Men zou h'et, afgaande op verschillende kenteekenen.
zelfs kunnen houden v!ÜIQr een echten igibbonschedel. Maar
zekere afmetingen overtreffen toch die van den gibbon.
Reeds de groottie van h:etg'eh1eel1e dier, zooals men die
kan opmaken uit alle vier beenderen, 'en vooral uit het
bovenbeen, overtreft miet leen derde de maat van alle
levende en versteende gibbons ; zij bereikt de hoogte van
dien- mensch, Nog fileer echter, in engeren zin, verschillen
de 'getallen V'OOir die zoogenaamde "cap:aeit,eit" van den
schedel, d.w.z. voor de eigenlijke ruimte voor de hersenen
binnen de schedelwanden, 'en indirekt dus ook de daarmeidie samenhangende hersenmassa.
Na zorgvuldige reiniging en opmeting der schedelholte
berekende Dubois dien inhoud o'p ongeveer 9°0 tot 950 eM3,
in g:eengeval op mieter dan 1000.
Het maximum bij dien mannelijken glorilla bedroeg in
hoogst enkele gevallen 605, het gemiddelde bij den gorilla
498 voor den mannelijken. en iets minder voor de, vrouweIijke. Geen enkele menschachtige ,aa,p bereikt een hooger
getal dan die gorilla, en juist met zijn lichaamsgrootte komt
die van het raadselachtige wezen overeen.
Het javaansche wonder 0 ver t r ~O' f dus, wat zijn sehedelinhoud betreft, a 11 eop dien mensch gie1ijk'ende ,apen.
Bij den mensch is het igemiddeldc cijfer voor den mannielijken Europeaan ongeveer 1410 eM3. Het minimum voor
den mensch is, bij het verschil van lichaamsgrootte der
afzonderlijke rassen, (er zijn zelfs dwergrassen, zooals vde
Weddas o,p Ceylon) moeilijk te bepalen.
Zooveel schijnt echter zeker, dat de schedel van Java
een flink stuk 0 n der elk e bekende maat blijft. En wel
juist zooveel e r :0 n d e r (ongeveer 400 eM3) als hij: dien
van den menschachtigen aap overtreft.
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Afgaande op de schedelruimte is hij blijkbaar noc heen
gibbonschedel. noch die van eenigen anderen o·p den mensch
gelijken,den aap, noch de schedel van een echten mensch.
Hij houdt het midden tusschen deze, dus is hij juist wat
men zocht, wanneer er sprake was van den "a:apmie.nschl"
De kiezen zijn de tweede 'en derde uit de bovenkaak.
Zij vertoonen tie gelijker tijd kenteekenen van den mensch en
van den merischachtigen aap ; de ikroonvlakte is g'ehe:el ,die
van don mensch. De grootte en de inplanting v,an den wortel wijzen op den menschachtigen a/apo Het weirrige dat
deze brokstukken ons geven, leidtolns dus in diezelfde
richting als de schedel zelf.
Nu blijft ons, als laatste getuige,het bovenbeen. Dit is
het duidelijkste bewijs voor hetgeen wij onderstelden.
Het is 'het bovenbeen van e.e:n rechtopgaand wezen.
De opgerichte gang van den mensch blijkt duidelijk uit
zijn geraamte ; zijn bovenbeen is zoo goed als volkorrien
recht. Wanneer men daarnaast het skelet van den gorilla
plaatst, dan ziet men aan een plomp en zwaar belckeri, ee,n
kort en dik bovenbeen, dat daarenboven hol en binnenwaarts
gebogen is. Het op j ava gevonden been is ook wel een
weinig gebogen, maar niet meer) dan ook wel eens voorkomt bij niet geheel 'normaal gevormde menschenbecncn ;
in ieder geval is het geheel verschillend van het sterk gekromde been van ,den gorilla. Er was geen twijfel mogelijk:
dit schepsel heeft zich voortbewogen opxiezelfde wijze als
de mensch. - Ongelukkigerwijze ontbreekt de voet. Ook
hier is echter Cuviers uitspraak van kracht en wie dit been
als echt erkent, die neemt ook aan dat daaraan een voet
moe t g-ezeten hebben, die volkomen op dezelfde wijze gevormd was als een m enschenvoet. Op deze wijze brengt ons
dit bovenbeen dichter tot den mensch en verder van den
gibbon, zoowel in hetgeen het ons laat zien, als in datgene,
wat het den kenner verraadt.
Dit is in groote omtrekkien het voornaamste, wat de' vier
beenderen uit de versteende tuflaag van den j'avaanschen
oever ons leeren.
Men weet,h,oe in d'ea.stron!omie de planeet Neptunus
gevonden werd op die plaats a.an den hemel, waa.r zij volgens de berekeningen van Leverrier, die gebaseerd warleTI
op de afwijkingen in den loop van U ranus, moest staan.
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Zulke nauwkeurige voorspellingen zijn niet wel mogelijk,
waar het levende wezens betreft. Maar indien ooit een
vondst is overeengekomen filet e:en lang van te voren uitgewerkte theorie, dan is het hier geweest. Niet alleen omdat het dien aapmensch gold rmaar de feiten beantwoordden
vol kom Ie n aan ,de theorie. Het was niet de schakel tusschen iets onbekends en dien mensch, maar tusschen g i bbon en men s eh. En deze waren verbonden ·op den
bodem van Zuid-Azië, daar, waar nu nog de gibbons we lig
tieren en waar dit geslacht misschien leen nieuw en blijvend
vaderland gevonden heeft, - aang'en'Offi,e.n., dat zij werkelijk
uit het noorden kwamen en ,d,atni,et omgekeerd die miocerie
en pliocene tak van uit Europa na~arhet oosten getrokken is.
I-Ioe dit alles echter zij: zelfs wat de plaats betreft, was
die practijk in overeenstemming miet de theorie, en OIP Java
was gevonden, wat volgens Virchow daar aanwezig mloest
zijn, en wat Dubois, met de spade in de hand, daar op
Virchows aanwijzing gezocht had. Riet resultaat was zóó
volmaakt, als eigenlijk nog nooit het geval geweest was bij
een wetenschap, die gebaseerd was op zulke losse gronden,
De strijd is de vad/er der wetenschap. Ook over Dubois '
belangrijke ontdekking ontstond naruurlijk een verwoede strijd.
Elk punt, dat in de beweringen van den ernstigen verzamelaar als zwak werd beoordeeld, is natuurlijk met alle mogelijke scherpe wapenen uit het arsenaalder critiek aangevallen.
Het is echter leen genlot tie zien, hoe deeenvoudige logica
zelfs den zwaarst gepantserde ridder in het stof werpt.
De eerste tegenwerping was: de geschiedenis der vondst
stond niet op onwrikbare grondslagen! Er was niet zeker
uit op te maken, of de verspreide beenderen wel alle van
'hetzelfde wezen afkomstig waren, Die schedel kon van een
reusachtig en, sterk ontwikkelden gibbon zijn. Maar het been
was dat van 'een echt mensch en geheel onafhankelijk van
dit gibbonachtige schedeldak,
De 'eerste, die steun zocht in dit argument, was Virchow
zelf. Hij bezag het belen met dem kritischen blik van den
patholoog, en wees de litteekens aan van een oud abces,
dat vóór alles wees op den menschelijken aard: slechts bij
een zorgvuJdi~e verpleging, zooals ID'endie alleen van
menschen kan ondervinden, zou het slachtoffer hebben
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ktmnen genezen. Maar Dubois beantwoordde eerst de plaatselijke vraag zieer handig, en bewees, onderden bijval van
de beste en Jcnapste geologen, dat aan h et bijeen bleh ooren
der verschillende gedeelten niet te twijfelen viel. Indien
Virchows opmerkingen werkelijk juist waren, ,dan konden
zij' slechts bijldragen tot de zekerheid, dat men hier te doen
had met den ,~,aaplInJensch' ,.
Virchow zelf trouwens draaide nu dadelijk om: hij beweerde,
dat, in/dien het bovenbeen werkelijk bijden schedel behoorde,
dan ook 'het been van een onvervalschten gibbon afkomstig
was. Uit dit voorbeeld blijkt wederom duidelijk, hoe een
overdreven en systematische twijfel, zelfs bij de eerlijkste
bedoelingen, licht ontaardt in snphisterij, De twijfel moet
tot elken prijs bewaard blijven en de laatste prijs is de waarheid zelf': aan de feiten wordt dan ,gewIelid gedaan. Niemand
zal loochenen, dat het bij een vondst van zoo groot belang
als deze, gevaarlijk is, hypothesen op te stellen, waa.raan
gevolgtrekkingen van wijlde strekking ontleend kunnen worden. Maar er bestaat toch een groot, laat ons zeg'gen een
ethisch onderscheid tusschen ware voorzichtigheid, die zich
slechts bepalen wil bij de muchtere feiten, - en een angstvallig vasthouden aa n hypothesen, ondier het voorweridael
van voorzichtigheid. Niet Dubcis maar Virchow,de scepticus, heeft in clit geval met hypothesen ,gleschermd.
Virchow heeft zich meermalen aan iets dergelijks schuldig gemaakt. Men behoeft zic.h slechts den bekenden strijd
te herinneren over den menschenschedel uit het Neariderdal - leen schedel, die ons wieder in de gedachten komt
door de vondst van Dubois. De twist liep over een z·eer
zeldzarnen menschelijken schedel, waarvan slechts het bovenstegedeelte was bewaard gebleven, en ongeveer in het jaar
1850 opgegraven was in de nabijheid van Dusseldorf.
Zekere kenteekenen-herinnerden sterk aan den schedel van
een aap. Riet heette dus gedurende korten tijd (onder
dien invloed van de riieuwe ideeën van Darwin), dat m'en
hier een menschelijken schedel vóór zich zag uit den
voorhistorischen tijd, ongeveer uit dien tijd van de reeds bekende Iiolenmenschen van het steenen tijdperk, die sterk geleek op dien van dien aap. Later is die eerstegeestdrift trouwiens aanmerkelijk bekoeld. De geschiedenis van den schedel
lag in het duist/er en kon nooit opgehelderd worden, Met
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niets kon bewezen worden, dat hij, zooals beweerd werd,
afkomstig was van de rendiermenschen van het steenen
tijdperk. Indien dit echter wel het geval was, dan was zijn
vorm toch nog zeer eigenaardig. Er is geen sprake van,
dat de bewoners van Europa uit het steenen tijdperk,
waarvan wij heden ten dage zulk e en mooie verzameling
versteende overblijfselen hebben, nog zulke aapachtige
schedels gehad hebben. Mien uitte dus het vermoeden, dat
de m ensch uit het Neanderdal, uit welken tijd hij ook
afkomstig was,eenvoudig -een arme idioot geweest was,
met een misvormden en aapachtigen schedel. Wel is waar
werd dit door vele kenners tegengesproken op allerlei
gronden. In ieder geval was in het debat tot zoover alles
duidelijk en gemotiveerd, in aanmerking genomen de ingewikkelde quaestie. Maar nu kwam Virchow.
Hij nam de idioten-hypothese op als degene, die het
meest overeenkwam met zijn twijfelende natuur, en werkte
haar tot haar uiterste consequenties uit. Met ,een groot
medisch apparaat ontwierp hij de levens- en lijdensgeschiedenis van den ongelukkigen bewoner van het Neanderdal.
De arme kerel had van de natuur meegekregen een zeer
langen schedel en voorhoofdsholten, die juist bij hem buitengewoonontwikkeld waren leen zuiver toeval dus! In
zijn jeugd had hij Engelsche ziekte (Rachitis) gehad, die
de eerste aanleiding geweest was tot de ziekelijke afwijkingen in zijn beenderensteels;el. Niettegenstaande zijn ongelukkige jeugd was er toch nog een sterke man uit hem
gegroeid, die menigen harden strijd heeft doorstaan. Daarbij
was ook de schedel dikwijls bijna stukgeslagen, en de
zware verwondingen hadden dezen ongelukkigen schedel
nog al eens vervormd. Eindelijk, toen hij een grijsaard was,
had de jicht hem nog eens te pakken gekregen, en was
daardoor op de gebruikelijke wijze de verandering in de
beenderen voltooid. Natuurlijk kon de schedel van dezen
ongeluksvogel, tot ons gekomen in de dagen van Darwin,
volstrekt niet als bewijsstuk zijner theorie dienen. Hij toonde
ons slechts een ziektegeschiedenis niet den aapmensch.
Zoo sprak Virchow.
Wanneer men de zaak eenvoudig vertelt, behoeft men er
geen nadere commentaar aan toe te voegen, om te doen zien,
dat twijfelzucht hier de oorzaak was van het ontstaan dezer ge-
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waagde hypothesen. Om leen Darwinistisch vermoeden tiegen
te spreken, of schijnbaar sceptisch vast te houden aan d:e
,.,nuchter,e feiten'<kreegmen 'eengeheelle:n roman vol van de
meest verfijnde spitsvondigheden, waarvoor het woo'rd hypothesen zelfs nilet meer kan gebez.igd worden. Zóóveel is
zeker, dat Virchow onder het gewicht van zijn grooten
naam in de wetenschappelijke wereld, in dien tijd de waarde
vand·e ontdekking van xlcn schedel uit het N eanderdal in
de oog/en van Tiet publiek tot de kleinste afmetingen heeft
teruggebracht, Eerst nu, waar Dubois ' zekere, onloochenbaar overoude vondst vóór ons ligt, afkomstig' uit een
streek, die haar beteekenis grooter maakt, zal men zich
n/og eens mloeten wijden aan Tiet onderzoek van dit stuk,
dat reeds a.ls waardeloos werd op zijde gelegd. Misschien
is de schedel uit het N eanderdal, welks leeftijd nooit werd
vastgesteld, nog ouder dan het geheele tijdperk: der menschen uit de steenperiode, en kan het dus toch nog een
bewijsstuk zijn voor het bestaan van den aapmensch. Hoe
het echter ook zij, Virchows methode is reeds uit deze
geschiedenis voldoende geteekend en zijn later gedrag ten
opzichte v;an Dubois heeft slechts kunnen bevestigen, dat
hij de oude gebleven is, getrouw aan zijn eigenaardige
twijfelzucht, de m.an"die, ter bestrijding: van een D.arwirristische hypothese, er zelf twintig anti-Darwinistische fabriceert, en daarna klaagt OV1er J,hyp,othieSien" in het algemeen en het gevaar, dat zij opleveren VlO/OW die wetenschap.
Overigens 'heeft Virchow, zooals Z,O:O dikwijls het geval is
in den tegenwoordig en tijd, in deze strijdvraag niet den
minsten invloed meer gehad overdeknapsten zijnercollegas.
Zij zijn vol geestdrift overgeleopen naar Dubois, Virchows
twijfel tien spijt. Ere ct us uop;gJeric'ht" zooals Dubois hem
reeds dadelijk gedoopt ihad, zoo is ,de pithecanthropus van
j ava uit den strijd tie voorschijn getreden, die over hem
ontvlamd was.
Dat Dubois in alle principieele kwesties gelijk ge;kregien
heeft, sluit matuurlijk niet uit, dat zijn vondst nog langen
tijd na dezen heel wat hoofdbrekens zal veroorzaken.
Ook wanneer men het bestaan van den pithecanthropus onvoorwaardelijk aanneemt, levert hij! ons, behalve een b,elangrijke oplossing, toch ook weer tal van raadsels. Dit heeft
hij gem/een met alle mooie vondsten van versteende over-
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bljjfselen, voornamelijk met den beroemden reptiel-vogel
(Archaeopteryx) van Solenhofen, bij wien de bij z o.n de.r
moeilijke problemen eerst begonnen, nadat alle twijfel aan
de echtheid van den afdruk en die beteekenis der verschillende onderdeelen ten laatste ,gehe,e1 tot zwijgen gebracht was.
Voornamelijk zal Ier verschil van meerring ontstaan, wanneer dehierb,ov,e:n reeds met een enk/el woord vermelde,
twijfelachtige geologische leeftijd nauwkeurig' bepaald zal
worden van de versteende tuflaag, waarin de belengeren van
den aapmensch gevonden werden. De vraag is, of wij met
hem dan niet komen in een tijdperk, waaruit wij reeds) door
aridere vondsten van versteeningen, echte menschenschedels
bezitten. Voor1oopig behoort de vondst van Java thuis o:p
de grens van het tertiaire: tijdvak en de jongste periode uit
de geschiedenis der aarde, de periode, wi,er eerste groote
gebeurtenis de beroemde "ijstij,d" was. Tot a,andie:zelf,de
grens gaan echter reeds onze vondsten van Europeesche
menschon terug. Daaronder bevindt zich echter geen enkele,
(wanneer wij voorloopig geen acht slaan op xlen geheel op
zich zelf staanden. op het oogenblik volstrekt nog niet onbetwistbaren schedel van het Neanderdal ) die door een
treffende gelijkenis met den a.ap, bij een overigens normalen
toestand, zich bewoog in de richting) die door de opgravingen
op java werd aangegeven: den ijstijd 'ben minste schijnt de
mensch in Europa te hebben medegemaakt in een lichamelijken toestand, ,die van den tegenwoordigen wellicht slechts
zeer weinig, 'en wat den schedel betreft zelfs in het geheel
niet verschilde. Indien het blijkt, dat die overblijfselen van
den pithecanthropus en de versteeningen uit Europa werkelijk even oud zijn, dan opent zich een ruim veld van vragen.
Natuurlijk zou het vooropgesteld blijven, dat toen ten tijde
de pithecanthropus den overgangsvorm vertegenwoordigde
van den oorsprenkelijken g'ibbon {lot den rnensch op Java..
Maar reeds leefde hij nog slechts evenzoo voort, als feitelijk
de gibbon zelf op het oogenblik nog zijn bestaan voert, De
pithecanthropen van java waren een overblijfsel, d:at van
het oorspronkelijke was afgeweken, maar daarna onverbasterd was blijven bestaan. Op andere plaatsen moesten
leden van hun geslacht reeds in vroeger tijd veel eerder tot
ontwikkeling gekomen zijn, zelfs z66) dat zij in Europa toen
reeds optraden als bijna volkomen menschen, De werkelijke
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menschwording zou reeds hebben plaats gehad diep in het
tertiaire tijdperk, en over de plaats, waar dit geschiedde,
was niets bewezen door het toevallig bewaard blijven van
een enkelen nakomeling van dezen overgangsvorm juist
op Java. Er verheffen zich zelfs stemmen, die spreken van
een Zuid-Amerikaansehen ocrsprenkelijken mensch, die
reeds een volkomen norm alen menschenschedel bezat, ofschoon hij nog gejaagd heeft op het megatheriurn, zooals de
andere op den reuzenolifant van midden-Europa jaagde. M'en
kan 'echter nog geen uitspraak doen in deze zaak, daar, men
het er niet over eens kan worden, hoe oud nu "veder de
Zuid-Amerikaarische kleilagen zijn, waarin die overblijfselen
van den reuzenluiaard enden m ensch tie zarnen g evonden zijn.
Het is echter ook denkbaar, dat bij leen hernieuwd onderzoek de versteende tuflaag op Java is terug te brengen tot
in het tertiaire pliocene tijdperk, en ook, dat omg ckeerd,
alle zoogenaamde vondsten van echte tertiaire menschen
ten slotte blijken niet boven a11e bedenking verhev'en te
zijn. Dan 'bestaat ook nog de mogelijkheid, dat de aapmensch oVlergehieel Java, of ten minste over Oost-Azië
verspreid was. Maar ook in het laatste geval werd het
probleem van de betrekkelijk snelle, fabelachtige verhuizing
van den zoo juist geschapen menschniet opgelost, het
vraagstuk overh'et verhuizen van de Soenda-cilanden tot
in Frankrijk 'en in de andere richting tot in Argentinië in
Zuid-Amerika. Dit alles ligt voor ons nog in het duister.
Wie zal zoo vermetel zijn, hierrover een oordeel te vellen,
voordat wij kunn'en beschikken over een geheel museum
van 'nieuwe vondsten?
Inmiddels zal men op java vlijtig verd·er graven, om uit
den grafkeld,er der dieren eerst nog een meer volledig geraamte van den pithecanth ropus te kunnen tie voorschijn
brengen. Het geluk dientd'en moedigen - wij moeten
afwachten.
In het g ebied van Solenhofen, waar die uit een Darwinistisch oogpunt zoo belangrijke reptielvogel Archaeopteryx,
de overgangsvorm tusschen hagedis en vogel, g evonden is,
lagen zes tie n jaren tusschen de eerste en de tweede
vondst, en sedert zijn er reeds twee en twintig jaren verIoopen, zonder dat er iets nieuws werd opgegraven. Dat
maakt bescheiden ....
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Het voornaamste is echter, dat de groote Darwinistische
slag in ieder geval reeds geleverd is. Het eerste heldere
licht is geworpen op de schakel gibbon-aapmensch. Dit
was het belangrijkste punt: van den. gibbon naar de lagere
aapsoorten is de zaak veel minder moeilijk.
Door n ieuwe anatomische vondsten is bewezen, dat de
lijn van den echten aap naar de lagere zoogdierenwereld
gaat over een zeldzamen, nu nog levenden halfaap, den
Spookmaki. Bloedverwanten van dezen spookmaki, die nu
de Soenda-eilanden bewoont, kennen wij uit versteende
overblijfselen van Noord-Amerika, versteeningen, die dagteekenen uit het eerste der drie gedeelten van het tertiaire
tijdperk. Toen ten tijde liep de ontwikkelingslijn van den
mensch nog niet over de echte apen, maar eerst over die
zoogenaamde half-apen, zonder twijfel een veel lagere
groep van zoogdieren. Van den spockmaki naar beneden
gaat , de stambooms waarschijnlijk naar de zoogenaarnde insecteneters, speciaal naar onzen gemoedelijken gewonen egel,
wien wel niemand het zou aanzien, dat hij één der voorouders van den mensch is. De voorouders van den egel,
tot in zeer oude tijden, wellicht nog verder dan den krijttijd, zijn de buideldieren van de soort buidelrat e n. kangoeroe. Ten slotte komen wij bij het vogelbekdier, dat nu
nog eieren legt evenals de hagedis. Met het vogelbekdier
zijn wij ook reeds weer van de zoogdieren verwijderd en
in de richting der kruipende en tweeslachtige dieren gekomen. Het tweeslachtige dier ontwikkelde zich uit den visch
met den sala+m;andervisch als overgangsvorm. Van den visch
volgen wij eden draad naar beneden tot in het rijk der
ongew ervelde dieren en van daar naar het ééncellige oerwezen. Dit behoeven wij hier niet verder uit te werken.
Het zij ons genoeg, dat de gelei delijkheid der lijn overal is
aangetoond.
Men klaagt wiel ieens, dat met den vooruitgang der wetenschap zooveel verdwijnt van de poëzie, die vroeger de jeugd
der rnenschheid heeft verlicht.
Ik vind integendeel, dat het onderzoek steeds romantischer
wordt in de beste beteek enis van het woord.
Steeds wonderlijker, steeds rijker wordt het beeld, dat het
ons geeft. Steeds machtiger dringt de wetenschap ons tot
dieper nadenken, tot het ,dóórdringen in overoude tijden, tot
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het reizen naar vreemde sprookjeslanden, die toch werkelijk
niets te wenschen overlaten aan avontuurlijkheid. Nuchter en.
arm is het leven van den onwetende, voor wien vier beenderen als die uit de versteende: tuflagen van Java niets zijn
dan alle andere botten, geschikt voor den lompenmolen en
meststof voor den akker, zooals die mammouthsbeenderen
van Predmost.
Voor hem, dien de geest der wetenschap gemaakt heeft
tot een ziende, verheft zich achter deze geel geworden, brooze
overblijfselen dezelfde heerlijkheid, dezelfde glans, die er
voor den geloovigen lezer van den bijbel ligt in de paradijs-.
legende: voor hem verheft zich achter den P i t h e ca nt hr opus erectus van Java het diepste aller mysteriën,
tastbaar en duidelijk — het mysterie van de rrienschwording,
van de openbaring van het geestesleven in de natuur, het
mysterie van het I k.

(ets over den dikken Karl Vogt.
eene Silhouette.
Er zijn in de onrustige, zenuwachtige negentiende eeuw
zeker weinig menschen geweest, die zoo van het leven genoten hebben als Karl Vogt.
Hij was een waar fijnproever op elk gebied, zoowel geestelijk als lichamelijk.
Wanneer hij 11en dier op zijn colleges te Genève wetenschappelijk beschreef, dan klapte hij er bij met de tong en zwelgde
in herinneringen, waar hij dit dier eens gegeten had en in
welke saus hij het had laten toebereiden. Wanneer hij over
de druifluis schreef, dan deed hij dit met een traan in het
oog, die gewijd was aan het genot, dat hier bedreigd werd.
Het landschap, dat hij als geoloog moest onderzoeken,
beschouwde hij te gelijker tijd met het oog van den schilder.
Die priesters en de filosofen, die hij het zijn geheele leven
lang als zijn hoogste, zedelijke plicht beschouwde, met
steenen te gooien, de politici, in wier gelederen hij zelf door
misplaatste eerzucht gedreven werd, zijn beminnelijke collega's in de geologie, van wie hij niet gemakkelijk een dom he id
ongemerkt liet voorbijgaan, ofschoon hij er zelf genoeg
deed, die allen zag hij met het oog van den humorist en
caricaturist, en zijn bulderend gelach, dat zijn dikken buik
deed schudden als een boei in den storm, bewaarde zijn
zenuwen ongeschokt bij mederen aanval en elk heftig debat.
Hij was juist ijdel genoeg om zich te verheugen in zijn
roem en dien zelfs te overschatten; maar hij was ook genoeg scepticus, genoeg wereldwijs, om de belachelijke zijde
van zijn persoonlijkheid te zien, de Falstaff-natuur, die
streed met de Faust-natuur, de tegenstelling tusschen groote
B 6 1 s c h e, Van Bacil tot Aapmensch. IV. 3e druk.
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plannen voor den arbeid en groote g-emakzucht, de tegenstelling tusschen den armen, vervolgden vluchteling, die op
een blauwen maandag ook lid van het parlement geweest
was, en in Ween en bijna in de plaats van Blum werd doodgeschoten - en den vertaler van Brillat-Savarin, den grootsten
fijnproever van Europa, die zonder twijfel veel dieper was
doorgedrongen in ,de theorie van een gebraden lamsectelet dan
in de wetenschap, hoe Duitschland mloest geregeerd worden.
Wanneer m'en het karakter van Karl Vogt volkomen wil
begrijpen, dan moet men één zijner boeken ter hand riemen,
een boek, dat tegenwoordig een zeldzaamheid geworden is,
en nog slechts wordt aangetroffen in oude verzameling en
van boeken : ",die noordpoolvaart ", met Berna, Hasselhorst,
Herz en Gressly, in den zomer van 1861 ondernomen naar
de Noordkaap, den eenzamen poolvulkaan Jan Mayen en
het wondereiland I j sland, een tocht, die door Vogt werd
beschrevén in leen groot boek, dat met de weelde van een
prachtwerk werd. ge îllustreerd.
Bema, een rijk koopman uit Frankfort, had het geld besch.ikbaar gesteld voor de weelderige uitrusting van een schip,
en had de geschikte menschen uitg enoodigd, onder wie V ogt
zich bevond, als licha:melijk en wetenschappelijk zwaartepunt.
Er was champagne in overvloed aan boord, het was een
ideale reis. Gedurende vier maanden, in de kajuit, waar de
welvoorziene disch steeds nieuw werd gedekt, 'op het dek,
waar het geïmproviseerde zoölogische laboratorium was opgericht, in de schommelende bootydie omstuwd werd door
poolvogels, in een N oorsch kariool, waar Vogt, gehuld in
een dikken plaid, twee zitplaatsen inneemt, op den IJslandschen pony bij den kokenden Geiser - overal tintelt
Vogt 's onuitputtelijke geest. Het boek begint met een afbeelding van het gezelschap aan de scheepstafel. Aan de
Noordkaap ziet men dezelfde groep bij den champagne,
Vogt snijdt juist een ham aan. De reis is ook rijk aan gebeurtenissen, die van nut zijn voor de wetenschap. V ogt en
zijn vriend, de half gekke" half geniale Zwitsersche geoloog
Gr,essly, een meester op het gebied van de flesch evenzeer
als van het geologisch onderzoek,hiebben zich later met
ijver gewijd a,an opgravingen; het is, in het voorbijgaan zij
het ,g'ez:e,g'd, dezelfde Gressly, naar wien elen uitgestorven
monster uit het triastijdperk, Grcsslyosaurus ingens gedoopt
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is: in het N ederlandsch de groote Cr essly-hagedis - zeker
wiel de mcolstenaam, die in de geh,eel'e palaeontologische
wetenschap voorkomt. Maar de degelijke arbeid d,er natuuronderzoekers was toen toch sI ec'hts als bijzaa k te beschouwen
bij deze uiterst gezellige heeren. Er was een grond van
waarheid in die ondeugende geestigheid, dat de expeditie
van Berna miet hare voor de wetenschap belangrijkste gebeurtenis, het bezoek van het merkwa ardige ei] and Jau
Mayen, niet was ondernomen, omdat Vogt en Gressly dien
vergletseherden krater van den Berenberg wilden bestijgen, maar omdat het ,g'ebrek aan ijs voor het koelen der
champagneflesschon de nabijheid van h aog er e breedten
wenschelijk gemaakt had.
Deze "n,ooridpo,olvaart" geeft de geheele levensopvatting
van Vogt volkomen weer, in zekeren zin, heeft hij zich steeds,
te midden xler wisselingen van het lot, op zulk een noordpoolvaart gevoeld, op een schip m et champagne, kaviaar
en mooten zalm, de kleurige landschappen voorbijtrekkend
als eerl vroolijken achtergrond, d ie echter toch niet de
hoofdzaak was,
Het is ongelukkig, wanneer een zoo rijkbegaafde natuur
door den drang der omstandighed en of door tegenstrijdige
eigenschappen van het karakter wordt geplaatst in levensomstandigheden, die dien emst,de zelfverloochening, den
g'rootschen eenvoud van ziel van een asceet, dringend vereischen,
Vogt, de noordpoolreiziger, is later o'ok nog eens naar AIg icrs (tot aan dein rand der woestijn ten minste) g etrokken.
Maar niet lom karncelen of sprinkhanen te onderzoeken, maar
in dien vroolijken roes van één dier wetenschappelijke congressen, die hij zoo meesterlijk wist tie leiden, waaraan zijn
geheele hart hing, daar het den zoöloog zoo genoegelijk
bracht van die ontleding eener schildpad tot de studie ider
schildpadsoep.
VO,gt,had even weinig aanleg tot het ascetisme als
zijn tafelbuurman aan de diners van Prins Napoleon,
Erriest Renan, die, bijna zoo dik als Vogt zelf, in het
Co llège de France in zijnk'ol,ossalien leuningstoel zat, zijn
licht deed schijnen voor zijn leerlingen over alle wijsgeerige
en wetenschappelijke vrag-en, dre hij behandelde met de oppervlakkige geestigheid vand'en bon-vivant, en die van
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Christus in den hof v,an Cethsemane ge'en hoogere opvatting
had, dan dat hij in zijn zielestrijd, waarin de ééne wereld ide
andere overwon, zou gedacht hebb1enaan de helid,ere brOI1.
van Galilea, waaraan hij' zich had kunnen laven, aan den
wijnberg en den vijgeboorn, waaronder hij had kunnen rusten, aan de m la a g' d 'e n, die wellicht bereid waren geweest
hem tie b e m i n n e n. (Dit kan men lezen in het "Leven
van Jezus" van Renan.)
Welk boos gesternte verleidde Vogt, zich te mengen in
de ,groote vraagstukken der praktische politiek of leen rol
te willen spelen als abstract wijsgeer?
Het was het noodlot van zijn leven, dat hem daartoe bracht.
Vogt schelen geschapen om oud te worden. Menschen,
die zooalshij het leven opvatten, gunt men 20'0 van harte
een gezegenden ouden dag. Hij zelf was aan het leven
gehecht, met een onoverwinnelijk optimisme. In zijn jeugd
washij,niette:g1enstaan1de zijn aanleg tot dik worden) de
vcrpersoonlijkte gezondheid. Toen hij eens, 'op zSjarigen
leeftijd, in Nizza kwam, viel hem 'een vischvrouw om den
hals uit louter vreugde, dat er eindelijk eens een volmaakt
gezond mensch in dit herstellingsoord voor teringlijders was
gekomen. En inderdaad is hij' ook bijna tachtig jaar g'eworden. Toen hij al heel oud was, meende hij' zelfs, door
h et beroemde verjongingsmiddel van Brown-Séquard, nog
eens zijn verloren jeugd tlekunnJen herwinnen ; hij en
Brown-Séquard zelf, zij' zijn tien slotte beiden gestorven;
maar 'het feit, dat hij zoo oud is geworden, heeft hern vleel
kwa,adg;ed,aian. Lichamelijk werd hijgeplaagid door jicht,
en hijzelf beweerde steeds, dat hij die te idanken had aan
zijn gletschertochten met Agassiz, omdat hij' niet wilde,
dat men de schuld zou igeven aan die arme jrebraden patrijzen 'en den goeden wijn,
Dit was echter niet het iergste. In de tijden, die er verIiepen tusschen de aanvallen van pijn, brak zij'n humor
telkens weer met die loudiek:raöh;t door, en in zulk leen
periode heeft hij: zelfs nog ieen d,eelgtedenkschriften geschreven, die overvloeien van gelukte en misplaatste geestigheden als een product van louter rozengeur 'en overmoed.
Veel meer hinderde het hem, dat men - hem als politicus
niet lernstignam, dat hij' in politieke vraagstukken niet
beschouwd werd als de eerste, z'elfsde eenige autoriteit
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der wereld, En daarbij zag hij, fijnproever als hij was ook
in vleierij, een man, die met vreugde ieder klein bewijs van
waardeermg aanvaardde, en er van genoot met de zaligheid, waarmede hij een oester langzaam verzwolg, zelf nog
lang niet duidelijk genoeg in, hoe zeer hij' in werkelijkheid uit h et openbare Leven verdrongen was.
Hij zag niet, hoe hij dood en begraven was, reeds lang
voordat hij werkelijk stierf.
Dood en begraven, als politicus 'en als wijsgeer.
V ogt chield er zelf van, in zijn wetenschappelijke werken, lan:g,dr;a!di,gegedeelten op te frissehen miet aanhalingen
uit Heine lof Wilhelm Busch, en dikwijls met schitterend
resultaat, In de beschrijving van de g:eoomplioeerdJe samenstelling der wormen, een Sisyphusarbeid van de moderne
zoölogie, gaf hij, als de voorloopig beste oplossing het
versie uit Buschs humoristischa.lj)'h,ab1et: "Des Wurmes
Länge ist verschieden ' en deze aardigheid was geheel op
haar plaats. Wanneer ik aan Vogt als politicus denk, dan
kornt mij ook zulk een versje in de gedachten uit "Max und
Moritz "': "Warum mussen auch die beiden, Löcher in die
Säcke schneideri.' ,
Vóór zijn geboorte had Vog t reeds een bepaalde polit ieke richting. Zijn ooms, van moeders zijde, waren de gebroeders Follen. De oude Vogt, de vaderyprofessor te Bern,
was een man van erkend liberale beginselen. Deze uitten
zich minder in een bepaald pol itiek optreden dan wel in
een onbegrensde verdraagzaamheid, die' zijn huis rnaakte
tot een toevluchtsoord voor een menigte politieke en sociale vluchtelingen en schipbreulceling en. Over het geheel was
hij een heerlijke figuur, die vader, die met zijn beginselen
wel invloed moe s t hebben op zijn begaafden zoon.
Juist in den tijd, waa.rjn Vogt voor het eerst in het openbare leven zou optreden, was het echter, voor het uiterlijk
succes, van groote beteekenis, of e'en gezonde geest ook was
ontwikkeld in liberale richting. Vogt geraakte in de beweging van '48 en Vlerkreeg toen een groote politieke reputatie. Hij liep toen juist tegen de dertig. Opgevoed in de
meest vrijzinnige opvattingen, die hij dus niet op lateren
leeftijd verkregen had na meer ofminder zwaren strijd, ging
hij miet leen volharding op zijn doel af, die in die dagen
de grootste bewondering opwekte,
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De loop der zaken is algemeen bekend tiot aan zIJn
keuze tot lijd van het Parlement,
Wanneer hij toen gestorven was, lot in de verwarring was
doodgeschoten (volgens ,de Ileglen1d,e: dobbelde hij met zijn
vriend Robert Blum er om, wie na/ar W,eienen zou gaan l)
dan zou hij geen .anderc herinnering hebben achtergelaten dan
die van een onverschrokken radicaal, in latere tijden vereerd door allen, die in deze richting zijn voortgegaan. Maar
Vogt is niet neergeschoten in de Brigittenau, hIJ is nog lange
jaren professor in Genève geweest, nadat hij in zijn overmoedige jaren zijn professoraat in Giessen verloren had ; hij
heeft nog" ontelbare roesprakengehouden IOP alle soorten van
onschadelijke congressen, hij heeft nog vele goede maaltijden genoten - en Iiij heeft ook IOP politiek gebied nog getracht verder te werken,
Toen bleek het, dat de man van de uiterste consequentie toch niet in staat was, zich o.P e enige wijzie verder te
ontwikkelen op staatkundig gebied.
De geniale mannen van 1848 hebben zieker allen een
hard lot ondergaan, Zij, die een oogenblik geloofd hadden,
den loop dier zaken te kunnen regelen, zagen zich genoodzaakf.partij tie kiezen in de zelfstandig voortgaande, VOrO! het
meerendeel onverwachte ontwikkelingen, Wat zij in dit geval
deden, of zij ovengingen tot de partij van Bismarck, of zich
schaarden onder die sociaal-democraten, steeds .hadden zij
een machtige ipartij tegenover zich. Weinigen zijn echter
zoo heen en weer geslingerd in de volgende vijf en veertig
jaren als V ogt. Werkelijk consequent is hij eigenlijk slechts
gebleven OiP één enkel punt: in het onwrikbaar g eloof, dat
hij de gr'ootst e kenner was van de moderne staatkundige
beweging, ja, dat de Duitsche ontwikkeling in z ij n richting moest gaan, indien zij werkelijk tot iets ZIOU leiden.
Dit heeft hiJ slechts korten tijd vóór den oorlog van 1870
ron;duitgiezegrd aan dien vader van den schrijv1erdiezer
regelen, met wien hij zeer bevriend was.
Zijn voornaamste eigenschap, zijn verfijnde genotzucht,
openbaarde zich ook Tiierin wieder. Het was een levensbehoefte voor hem, dit bewustzijn: Ook i k was eens keizer
e11 eigenlijk ben ik nog steeds in Jiet geheim de rijksrcgent,
ik, de eenige standvastige man van 1848, iOP wieris consequentie het verdoolde Duitschland nog eens een beroep zal
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doen. De wegen, die hiertoe zouden leiden, waren in elk
geval zijn geheim, en datgene, wat daarvan zichtbaar werd,
was niet geschikt om het publiek het vaste geloof tie schenken
aan zijn merkwaardige voorspellingen. Die luister van Bismarck was hem een gruwel. Maar ook de sociaal-democratie
was voor hem een bron v,an ergernis ; en voor haar leiders,
zooals Marx en Liebknecht, had hij slechts de gemeenste
scheldwoorden. Daarentegen is het niet tie loochenen, dat
hij eenige sympathie g"ev,oiel,die voor het geslacht dier N apoleons. Politieke warhoofden, zooals hij, locpen steeds ,gevaar te worden heen en weter geduwd door machten, waarvan zij meenen, dat deze ondergeschikt zijn aan hen zelf en
aan hun kinderlijke 'Iuimen, Ten slotte zag' men hern met het
roadie lintje van het legioen van eer, waarover hij zich steeds
vroolijk maakte, maar dat in werkelijkheid toch xlen groeten
afstand aantoon/de, die er bestond tusschen den ernstigen
politi,eken strijder en den man, zooals hij het helderst voor
den dag treedt in zijn "nüor,dpoolv;a,art": die ,o,p hlet hoogste
punt van Europa een mooien, versehen ham afsnijdt, en
daarbij glimlachend een geestigheid zegt, terwijl onder hem
de golven bruisen.
En nu Vogt als "abstract filosoof!"
Hoe zou hij zich geweerd hebben tegen deze benarning l
Door al zijn werken loopt als een roode draad een grenzelooz e verachting voor alles, wat filosofisch heet.
Diekie:rrels, die wilden medepraten. die de brutaliteit hadden zelf een oordeel te hebben over methoden van onderzoek! Wanneer Karl Vogt was aangesteld om Duitschland
te regeeren, zou Zieker zijn eerste werk als staatsman geweest zijn, het rnaken van een wet, die niet alleen de
kerk alle macht ontnam, maar vooral het onderwijs in de
filosofie aan alle instellingen van onderwijs afschafte.
En toch was hij zelf een volbloed filosoof.
N aast de politiek was het juist de filosofie, waaraan hij
zijn grootste beroemdheid te xlanken had. Men ZIOU kunnen
zeg'gen : hij verachte de filosofie, maar hij leefde er toch
van ... en hij begreep er eigenlijk volstrekt niets van. Nooit
is Vogt een diep ,denkier geweest in deze beteekenis, Op
deze wijze was het dan ook slechts mogelijk, dat hij zij:n
"materialisme" niet te gelijker tijd hield voor filosofie en het
zoo bekrompen, ja, het hooge woor/d moet 'er uit, zoo
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abstract
opvatte, als hij dat steeds gedaan heeft .
Evenals op politiek gebied in zijn vrijheidsopvattingen,
zoo was hij ook in zijn geheele levensopvatting, van zijn
jeugd af aan, vrijdenker. Bij hem kan gelen sprake zijn van
innerlijkien strijd, waarin zich de ziel eerst moet losmaken
van mystieke invloeden, die op zijn jeugd hadden ingewerkt.
De kerk w,as voor hem slechts leen uitsluitend wereldlijke macht, die hij als zoo,d,ani,gb,estr1eed. Juist in zijn
stormachtige leerjaren kwam hij inaa,nriaking met Agassiz,
het type van een onoprecht en schijnheilig man, wiens omgang bijzonder geschikt was, iemand wantrouwend te maken
tezenover alles en iedereen.
TOIen' hij van leerling onderwijzer geworden was, voerden
de omstandigheden hem midden in een beweging, die gedurende de geheele eerste helft dier negentiende eéuw langzaam was ontstaan en toegenomen, en nu, tiegen het jaar
1848, even machtig tot een uitbarsting kwalm in het natuuronderzoek als in de politiek. Ook in het natuuronder zoek
gold het in zekeren zin, de methode te zuiveren en vrij tie
ma.keri van verkeerde invloeden der wijsbegeerte. Aan den
éénen kant moest me.n zich losmaken van de bijbelsche
overleveringen, aan den anderen kant moest men perken
stellen aan de overheerschende Duitsche'natuurfilosofie.
Dit ging gepaard met geheel nieuwe denkbeelden lover de
natuurwetenschap. In de natuurkunde was alles g ebaseerd
op de wet van het behoud van arbeidsvermogen. In de
physiologie verdween het ,geloof aan die. leverrskracht, de
hoop werd geboren alle verschijnselen, ook die van het
leven, terug te voeren tot die eenvoudige werking va,nde
bekende krachten in de na.tuur- en scheikunde. Ook de
gedachte aan leen natuurlijke ontwikkeling der organismen,
waaronder ook die ~a:nd'en mensch, won meer en meer
veld, niettegenstaande Darwin de geheimen van zijn manuscripten over die theorie der natuurlijke teeltkeus nog
hardnekkig gesloten 'hield in de lade van zijn .schrijftafel.
Aan deze langzamerhand opkomende beweging heeft
Vogtgeen deel genomen ; zij was er reeds, toen hij pro.fessor in Giessen werd. Zij wasechter als voor hem g eschapen .
Datgene, wat deze beweging in die natuurwetenschap nog
tegenhield, was voornamelijk de goedige oude angst voor
die autoriteit, voor een zekere groep oudere professoren
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die aan alle universiteiten gevonden werden 'en doof waren
voor de eischen van den nieuwen tijd, daar zij zelf eigenlijk in het geheel niet meer medewerkten, doch slechts
hun tijd uitdienden, evenals die professor Saalfeld in
Go ttingen, van wien Heine zoo geestig 46d e, dat hij hiermede gestraft werd voor zijn politieke uitlatingen over Napoleon, dat hij' jaren na Napoleons dood „nog st e e d s
professor in Gottingen" was . . .
Toen kwam de storm van 1848 en wierp zooveel omver, dat tot dusverre als vaststaand op politiek gebied was
aangenomen.
Bij karakters als Vogt, die daarbij hadden meegedaan,
maar door den daarop volgenden tijd van reactie weer op den
achtergrond geraakt waren, sloeg de vurige ijver over op
wetenschappelijk gebied. Niettegenstaande hij zelf zijn professoraat verloren had, kreeg Vogt een echt Duitsch type
van den verouderdenconservatieven professor te pakken, n.l.
den hofraad Rudolf Wagner in Gdttingen, dien hij op zulk
een geestige wijze uitkleedde, dat iedereen moest lachen.
Het is waar, zoodra er algemeene vragen der abstracte
wijsbegeerte ter sprake kwamen, moest , er maar al te gemakkelijk strijd ontstaan; want deze Wagner was nog bekrompener,
ik zou willen zeggen, eerlijker bekrompen,
dan de edele Ridder
maar toch in nog grootere mate
Agassiz van Nevenburg en hij stond met zijn onbeholpen
collegewijsheid volkomen hulpeloos tegenover de geestige
welsprekendheid van het schitterende Frankforter parlementslid.
Op den duur gevoelden toch ook de ontwikkelde toeschouwers, dat er hier sprake was van ernstige dingen, en dat de
strijd tusschen oud en nieuw scherper wapenen verei,schte.
Aan den naam van Vogt verbond zich de roep, dat hij een
voorvechter was der nieuwe school juist in vragen, die betrekking hadden op de alg erneen ► e levensbeschouwing; niet
met zijn speciale studies maar met zijn wijsbegeerte
trachtte men elkander te overtuigen: hij was een filosofische macht,geworden.
Nog ééns, langen tijd daarna, vestigde hij op dezelfde
wijze de blikken der wereld op zich.
Darwin was, na lang aarzelen, eindelijk met zijn theorie
der ontwikkeling voor den dag gekomen.
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Met deze g ebeurtenis trad een nieuwe phase in bij den
strijd tusschen het blind geloof en het vrije onderzoek. Het
was de phase, die later werd gekenmerkt door de strijdleus
"Mozes of Darwin ". Ook deze Darwinistische beweging heeft
Vogt niet zelf g emaakt. Evenals Humboldt en zoo menige
andere klare kOIP, tot zelfs de oude Gceth e, had Vogt reeds
lang in het algemeen geloofd aan de ontwikkeling der organismen. Maar van de gienjale gevolgtrekkinge.n, die Darwin
in de plaats van vage gedachten hladg1eformuleerd, was
Vogt, niettegenstaande zijn oordeelkundig zoeken, even ver
verwijderd gebleven als alle anderen.
Toen Darwi:n echter den eersten stap gedaan had, wist
V ogt wat hem te doen stond, en dat weder eerder dan de
meeste anderen, Riet gerecht W,a,S opgediend: nu was hij
de eerste die het met oordeel proefde, en het allen epicuristen a,anprees.
Darwinwas in algemeene vragen voorzichtig: hij was een
man vol verdraagzaamheid, die door droevige onderviriding en
zacht in zijn oordeel geworden was; 'hij was onverbiddelijk
bij het onderzoek, maar zacht, waar het menschelijke harten
gold, die het onderzoek n~et volgden, maar slechts te maken
hadden met het eindresultaat. Hij was dus een tegenstelling
van Vogt. Deze nam Darwins leer in zijn wereldbeschouwing
op en predikte zijn filosofie met nieuwe kracht, daar deze
nu een nieuw en glans verkregen had, Zoo is hij Europa
doorgetrokken enheeft hij propaganda gemaakt voor Darwin.
Niemand kan loochenen, dat Vogt een schitterend redenaar was. De volkomen zekerheid, het gemoedelijke van den
nog altijd krachtigen m,an van de wereld, die al het goede van
het lev1engen,oten had, kwam in zijn gesprekken xluidelijk
uit, zijn redevoeringen waren ongedwongen als een toast,
overvloeiend vangeest , hij was slagvaardig en buitengewoon
gevat; zooals ook blijkt uit de volg ende ianecdote : Toen er
eens door tegenstanders een steen door het raam ,op zijn
katheder geworpen werd, raapte hij dien op met de woorden:
"Wij spraken juist over het steenen tijdperk, mijn heeren,
nu, wij leven nog steeds in geestelijken zin gedeeltelijk in
de steenperiode, zooals ik zie."
Het kolossale lichaam, die zware stem maakten V ogt als
het ware tot die verpersoonlijking van het reusachtige, dat
de rmoderne natuurwetenschap gewrocht hed. In d it groote
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menschenlichaam scheen degeheele ontzaglijke stof te zijn
samengevat, te zijn o,pgegaan in geest, doch slechts zoover
dit mogelijk was, zoodat er genoeg overbleef om de oneindige
massa te doen vermoeden. Maar de leek vermoedde te gelijker
tijd door de zekerheid, die a,an een natuurwet deed denken,
door den rjjkdom van gedachten, die zich ontwikkelden UIt
den streng wetenschappelijken bodem, 'en zich uitstortten over
onwetenden en twijfelenden, ook iets van ,degroote rust,
van den heerlijken vrede der ziel, dien 'het natuuronderzoek
zou kunnen geven aan den zoekenden mensch. Er waren
eenvoudige, trouwe en smachtende zielen, die al hun heil
verwachtten van den "a,pen-Vogt," en zich aan hem vastklampten als aan een apostel,
En toch is en blijft helt 'een feit, dat die man, die zijn
grooten naam te danken had, niet aan het natuuronderzoek,
maar aan zijn levensbeschouwing, die gebaseerd was op de
resultaten van xlat onderzoek, Îl1 filosofische vraagstukken
niet slechts een zeer middelmatig maar zelfs een slecht
beoordeelaar was.
Bij 'het uitspreken van dit oordeel denken wij niet aan
de theorie van het "materialism e," waarvan hij de. verteg:enWloor,diger was. Niet hij is daarvan de g-rondvester;
reeds lang vóór zijn optreden, was zij door buitengewoon
kriappe mannen, die het geheele wijsgeerige materiaal der
menschheid beheerschten, aan die. wereld gegeven. Vogt
ha'cl die theorie zelfs niet volmaakt ; zelfs geen enkele nieuwe
gedachte heeft hij er over uitgesproken.
Wat voor Vogt's wijsgeerige opvattingen echter kenmerk'en,d was, dat was het naîeve g eloof, dat zijn materialisme
g'een filosofie was, dat was de diepe verachting, waarmede
hij weigerde zich de moeite te getroosten, de theorie van
zijn eigen leer behoorlijk tie b estudeer en en de punten o'p
te zoeken, waarin deze sterker was dan andere theoriën.
Wanneerh·et betrof den groeten strijd tegen algemeene
bekrompenheid, tegen verouderde dogmen, tegen den twijfel
aan de eenvoudigste ontdekkingen, dan was hij natuurlijk
sterk in zijn overtuiging, dan w,ashij de drager van de
denkbeelden zijner eeuw, dan schreed hij vooraan in de
g'el'ederen van hen, die moedig streden voor het vrije onderzoek en voor nieuw licht. Maar Vogt verongelukte
oogenblikkelijk, wanneer 11 ij geplaatst was tegenover een
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redekunstenaar, die slechts een weinig op de hoogte was
van de theoretische wijsbegeerte.
Met Wagner en Agassiz had hij spoedig afgerekend, en
had hij bovendien nog de lachers, zelfs onder d e volkomen
onpartijdige toeschouwers, op zijn hand. Tegenover een
Friedrich Albert Lange was hij echter volkomen machteloos,
en hij heeft zich dan ook wel gewacht, tegen zulk ee n
strijder geestige brochures te schrijven; hij verschanste zich
achter zijn vijandschap tegen de filosofen in het algemeen,
maar antwoordde niet op het punt in kwestie.
Hoe meer Vogt schreef en hoe langer hij leefde, des te
meer werd het een zaak van algemeene bekendheid, dat
zijn wereldbeschouwing niets was dan een aantal frasen,
waarmede hij onbelangrijke feiten trachtte te bewijzen. Het
is een kwestie van persoonlijke ,opvatting, of men in het
materialisme, zooals het zich aan ons voordoet, een onvolkomen, een in zeker opzicht slechts halve wereldbeschouwing zien wil; maar zeker is het, dat de werkelijke
leer, zelfs van het strengste materialisme, volstrekt niet zoo
oppervlakkig is, als Vogt ons dit heeft willen doen gelooven. In het materialisme als wijsbegeerte liggen duizenden•
jaren van ernstig denken over het wereldraadsel. In het
materialisme van Vogt echter is niets te vinden dan de
verwarring en de oppervlakkigheid van een geest, die zich
nooit dieper heeft ingedacht in de wijsbegeerte.
In latere eeuwen zal men in geen geval Vogt noemen als
één der gelukkige voorvechters, die uit het reuzenmateriaal
van het natuuronderzoek omstreeks het midden der negentiende eeuw, een eenvoudige, bevredigende w ereldbeschouwing hebben opgebouwd. Men zal slechts meer eerbied
hebben voor de kracht , en de heerlijkheid van dat materiaal,
dat zelfs niets van zijn glans verloor door het laagje, dat
zulk een slecht gevormd wijsgeer ier over verspreidde, dat
materiaal, dat zelfs op deze wijze zijn groote roeping vervulde ten opzichte van den werk e 1 ij k e n vooruitgang
in de wereldbeschouwing.
Vogt had zonder twijfel een a esthetisch aangelegde natuur.
In zijn vrije oogenblikken schilderde hij niet kwaad. Hij
heeft een deel vrij middelmatige romantische schetsen uitgegeven. Hij schreef over den oorlog van 187o alleraardigste
bekeldichtjes. Op het gebied der kunst had hij een veel
.
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beter oordeel dan op dat der wijsbegeerte. Zijn letterkundige
voortbrengselen hebben alle onder den invloed van Heine
gestaan, Met bijzondere voorliefde ging hij om met schilders
en dichters. Ondier alle voorname schrijvers en natuuronderzoekers van zijn tijd was hij degene, die den gemakkelijksten en vlugsten, en e en in vele opzichten werkelijk
dichterlijken stijl schreef.
Uit dezen aanleg, die niet alleen voorhanden was, maar
ook overal doorschemerde, en toch niet voerde tot zelfstandigen, boogeren arbeid, moet menige wonderlijke trek in zijn
persoon verklaard worden.
Het is een dikwijls voorkomend verschijnsel, dat juist
kunstenaarsnaturen ten opzichte van het nuchtere onderzoek
vervallen in een uiterste, een overdtevengea~anceerdstandpunt innemen, dat volstrekt niet in overeenstemming is met
den eenvoud der volstrekte waarheid, Dit verschijnsel komt
voort uit den drang naar klaarheid; het is een vlucht voor
het "tweede ik," het is een stelselmatige overdrijving, die
een waarborg' moet zijn tegen dIe vermenging van twee
standpunten. Daarbij komt nog een zekere zucht naar aanstellerij, die dikwijls voorkomt bij menschen met een kunstenaarsgemeed. Het poëtische in den onderzoeker doet zich
gelden, en in zijn kinderlijkheid vermengt zich een zekere
mate van cornediespel, dat zelfs bij de grootste zelfbeheersching leidt tot overdrijving.
Dit is ook op Vogt van toepassing. Bij hem begint het
met kleine uiterlijkheden, maar langzamerhand en onmerkbaar openbaart het zich in zijn geheele wereldbeschouwing.
Er is geen tweede natuuronderzoeker in de negentiende
eeuw te noemen, die zóó volkom en is geweest de verpersoonlijking van dien ij ze ren vorscher, als Vogt. Hij hield
er geen medelijden, geen zenuwen o:p na bij zijn onderzoekingen. Eenmaal een doel voor oogen, ging hij recht
daarop af, hoeveel liefs en heiligs, hoeveel teedere gevoelens daarbij c ok zouden moeten ten onder gaan. Onverbiddelijk was de onderzoeker, evenals de natuurwetten, die hij
onderzocht, maar ook onwrikbaar, gewapend . . . van ijzer.
Deze eigenschap komt somtijds bij Vogt zóó sterk uit, dat onpartijdige lezers den indruk van ruwheid hebben gekregen;
zoo iets als wanneer jonge studenten in de medicijnen elkander op de kliniek met juist afgesneden armen en bee-
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nen om bet hoofd smijten. Dezen indruk wilde VOlgt echter
volstrekt niet t1ewlee,g brengen, maar 'het geschiedde onafha,nkelij:k van zijn wil.
TiOC,h is het een feit, dat deze bullebak, deze onverbiddelijke onderzoeker, zulk een week g emoed hiaid,d,at hij geen
operatie kon aanzien, d,athij nooit in staat was zelf een
vivisectie tie verrichten, hoezeer hij er, in theorie, de noodzakelijkheid van inzag.
Verklaart dit niet genoeg P
Zonder twijfel is het ruwe, het overdrevene en daarbij
zoo oppervlakkige van het materialisme van V ogt veel min/der
h'et product van zijn overdenkingen, dan het omhulsel van
een fijne 'natuur, die ge se hapen was om de we're ld te beschaven, maar die zich, als natuur onderzoeker, g eroepen
voelde elke zi,ek1elijklege'voelsuiting in zich te smoren ende
leer van ",de naakte waarheid " te ipr cdiken.
Niettegenstaande hij 'een mensch was van hoo ge beschaving, wiens gemoed in opstand Z,DU zijn gekomen tegen elke
ruwe igedachte, verschrikte hij toch het vpub liek met de uitspraak, dat de gedachte het product was van ,de hersenen,
juist zooals de urine van de nieren,
Die arme menschen, die gewoon waren te vechten over
het "ke'nViermio:g1en" en andere fatsoenlijke en nette wijsg eerige begrippen, 'kregen een gevoel va:n walging. De
.urine Vogt" werd het schrikbeeld van alle filosofeerende
blauwkousen en schoone-wasch-filosofen. In werkelijkheid
echter had die beroemde zin over de urine alleen filosofische b,eteek,enis,wanneer men hem niet opvatte als een
onbeschaafde ontboezeming va/n Vogt.
Het isvoTk,o,m:en onjuist, dat -de menschelijke geest zich
verlaagt, door zich bezig' tie houden met zoo iets als urine.
Met evenveel recht zou men kunnen zeggen, dat hij de urine
tot zich opheft, doorhaarontstaan te verg elijken met dat der
gedachten, Men zou er uit kunnen opmaken, dat per sjot
van rekening 'het essentiëele van het groote geheim van het
leveu-en der gle'h1eele'natuur niet slec'htsgezocht moet wordien bij hersenen 'en gedachten. De ééne of andere stoffenafscheidende klier van het Iichaam zou ons even goed kunnen
voeren midden in hetgroote geheim der 'natuur. Zoo predikte
Vogtmet deze uitspraak, afgezien van 'het oude "N at u ra1 i a non s u n t t ti rp i a," volstrekt niets anders en verschrik-
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k elijkers dan Co ethe in zijn mooie geloofsbelijdenis:
"Müsset im N aturb etracht en, immer Eins wie Alles achten."
Wij kunnen er ons ook g,eh,eel miedie vereenigen, wanneer
hij zegt: warmeer wij nauwkeurig wisten, hoe de nieren de
urine voortbrengen, dan zouden wij ook weten, hoe de
hersenen gedachten produceeren. Wij zoudien dan het
levensraadsel voor een klein g edeelte kunnen doorgronden,
e:n 'hoo·gstwaarschiJnlîjk zou daardoor over alles een nieuw
licht opgaan. Dezelfde gedachte wordt uitgedrukt in de' z'eer
oude maar toch ook zeer juiste uitspraak, d at hij, die een
zandkorreltje g eh e 'e I ontleed zou hebben, het heelal zou
kunnen. doorgronden, Uit het kleine wordt ten slotte alles
verklaard, ieder onderdeel is slechts één der millioenen
wegen.vdie tothetd!oel leiden. Maar tot het groote doel
voeren zij alle, e:n het is slechts de vraag, wie de gelukk ige zal zijn,die ons eenmaal de oplossing van het levensraadsel zal geven.
Het oppervlakkige van. Vogt's redeneering. die menigeen
o'peendwaalspolor bracht, was dat hij uitging van het
denkbeeld, dat wij reeds volkomen op de hoogte zijn van
een levensfunctie. zooals de werking der nieren, zoodat wij
dan eenvoudig volgens dezelfde methode hetdenken zouden
kunnen verklaren. Daarvan is echter nog geen sprake, en
er zal nog menig jaar moeten verloopen, eer wij zoover zijn.
Uit mijn rpersoonlijke ervaring kan ik ook nog wijzen op
een karaktertrek van V ogt, die zijn g,eheel!e persoonlijkheid
kenmerkt.
Het was in dien tijd, waarin xle naturalistische richting in
de Duitsche litteratuur haar intrede deed, kort na de eerste
opvoering van Hauptmanns "V ó ó r z Ion sop ga n g."
Naar aanleiding van enkele feiten, die hier weinig ter zake
doen, bekroop mij de lust, Vogt's oordeel te vragen over
deze gewichtige gebeurtenis inde letterkunde, Inden brief,
dien hij mij als antwoord-daarop schreef, 'komen de volgende
karakteristieke zinsned en VIOlor .
,-,Ik weet niet) of mijn collega's in hetzelfde geval verkeeren als ik, maar ik houd mij met letterkunde slechts op
In oog'enblikk1en, waarin ik ongeschikt ben, iets anders, en
volgens mijn opvatting iets beters te doen, b.v. wanneer
ik verkoudten ben, of als ik op reis door een mij bekende
streek spoor, dus in oogenblikken, die de koopman boekt
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als "pas profits et pertes. " N ietteg enstaande mijn herhaalde
pogingen, is het mij nog nooit g elukt één van die zoo
hoogg eroemde werken, van Zola of Flaubert, van Tolstoï
of Dostojewski of zelfs van den filosofischen snuffelaar
Vischer en hoe zij verder allemaal mogen heeten, uit te
lezen ; zij zijn voor 'mij de verpersoonlijkte verve.ling. Ik
heb somtijds zelfs wel eens den indruk gekregen, alsof de
verveling het d ,0 e I is va n een aantal v:an die romans, n 0vellen, verhandelingen enz., juist zooals een groot gedeelte
der beschaafde kringen leeft 'filet het doel zich te vervelen,
en gapend g edurende uren, dagen, weken, maanden en
jaren ,een bepaalde mate va,n verveling tot zich neemt,
ev,enals men vroeger in dien tijd van Loclewijk XIV lavamenten en purgeermiddelen nam. Ik zou deze verveling nu
wiel op denko'op willen toenlemen (dat moet ik in mijn
eigen vak ook menigmaal) wanneer ik v/oor mij persoonlijk
eenig voordeel er in zag, of wanneer de letterkunde ook
maar den minsten invloed had op den loop der gebeurtenissen, op dien tijd waarin wij leven, op de toestanden,
waarmede ik rekening moet 'houden. Dit alles is echter
volstrekt niet het geval. In de meestc jrevallcn kan ik mij
de naturalistische of .andere sausjes, waarin mij die poespas
wordt voorgezet, veel beter zelf klaarmaken, de beselirijvingen vervelen mij gruw,elij'k (kon ik ze maar missen in
de zoölogi e, waar zij, jammergen,oeg, onontbeerlijk zijn) en
overigens is het mij volkomen onverschillig, of de heer
Sévérine om 7,40 of 7,55 te Parijs aankorrit. Wij hebben
dus alleen maar rekening te houden met den valgemeenen
invloed der litteratuur. Ik heb den tijd giek end, waar in wijsgeerig e opvattingen een belangrijken invloed uitoefenden
- wie bekommert er zich nu nog om? Ik heb ook de
tijden beleetd, waarin romans) drama's enz. van tijdgenooten
de denkbeelden van het b eschaafde publiek endaiardoor
van het volk beh eerschten - dezen invloed zie ik nergens
van de moderne litteratuur, al schetteren de etterkundigen
ook nog ZIO'O hard over dit onderwerp . . . .
Het vgaat mij ten opzichte van de Tiedendaagsche letterkunidedus zoo ongeveer als in het Jaar 1848 met het
kerkelijke vraagstuk, toen ik in het parlement verklaarde,
dat ik indat vraagstuk eigenlijk in het geheel geen standpunt innam; ik 'heb deze quaestie niet met welwillend-
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beid en ook niet er zon der gevolgd, zIJ interesseerde mij
eenvoudig volstrekt niet, en dus kan ik ook niet er over
schrijven. "
Is dit geen vreemd oordeel van een man, die zonder
twijfel zelf een groote mate van eerzucht bezat, waar het
de kunst gold?
Dat hij niet al te goed op de hoogte was van de moderne
letterkunde, blijkt ook duidelijk uit die vreemde combinatie
van. Zola, Flaubert, Tolstoï Doatojewski en Vischer, maar
dat verklaart nog niethetafbrek,en van alles zonder onderscheid,
De meest bekrompen geleerde van de oude school, die
zijllgeh,eele leven had gesleten tusschenmuffe boeken en
paperassen, zou niet conservatieverhebben kunnen oordeelen,
De vorm, waarin dit oordeel werd uitgesproken, was den
kunstenaar Vogt, die zelfs ,de meest gewone brieven met
een zorg styleerde, alsof zij gedrukt moesten worden, volkomen waardig. Maar de inhoud? - was die wel vrij te
pleiten van aanstellerij? Schemert in deze uitspraak niet
iets door van ,de gemaakte onverschilligheid van den natuuronclcrzoeker, die alles walt poëzie is ver van zich afwerpt
en toch zelf in het diepst van zijn ziel iets omdraagt, wat
wel is waar slechts half ontwikkeld is,m!a;ax wat toch zoo
nu en 'dan dien aard van den kunstenaar verraadt?
Het spreekwoord zegt, dat men steeds terugkeert tot zijn
eerste liefde. Men zouhet ook kunnen omkeeren : Men scheldt
nergens met zooveel genot op, als IOP zijn eerste onb evredigde liefde. De werkelijkgroote dichters der negentiende
eeuw, zij) die als zoodanig tot volle ontwikkeling gekomen
zijn, zooals Goethe, hebben nergens beweerd, dat het natuuronderzoek de poëzie doodt, Wel is dit het oordeel geweest
vall enkele warhoofden, die,o;nvo1daa'n door het natuuronderzoek, zich geworpen hebben ü'p de dichtkunst. Maar
de waarlijkgroote natuur onder-zoeker s, die met onverzwakte
liefde tot het einde toe in hun vak werkzaam waren, hebben
nooit met minachting over die dichtkunst gesproken; - dit
is slechts opgekomen in de hoofden van halve dichters,
die, wanhopendeaan succes, zich later gewijd hebben aan het
natuuronderzoek en toen de wereld en zichzelf vergiftigd hebben met dergelijke uitspraken van twijfelachtige beteekenis.
Onwillekeurig vraagt men zich af, wat er bij de volgende
B
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geslachten zal overblijven van den roem van Vogt.
Van grcote iknal effecten, van schitterend vuurwerk blijft
meestal niet veel over.
Maar wanneer men Vogt ontdoet van al ,die uiterlijk:heden,
waarin hij juist zijn ro em vgezocht heeft, zalmen moeten
erkennen, dat hij werk'elijk iets heeft gewrocht, Het is niet
te looch en en, dat V ogt in zijn besten en vlijtigsten tijd, waarin
hij geen wijsgeerige, politieke en a esthetische vuurpijlen afschoot, een, groot oin,derzo.ekiergiew1eest is. Op dat gebied
heeft hij iets geleverd, wat zijn naam ,g'eëerd zal doen
blijven; hij heeft diin'gengepra!este'erid, die wel is waar bij het
publiek weinig opgang gemaakt hebben, die de leek meestal
beschouwt als van weinig beteekenis, daar 'hij niet in sta at
is dien vollen omvang er van te vatten, maar die de keriner,
die weet, dat er in het natuuronderzoek geen groot en geen
kleinv rnaar slechts eerlijke en nauwgezette arbeid bestaat,
nog na eeuwen zal waardeeren 'en bewonderen.
Ook in de kleinste 0 n d erdeelen van z.ij'n vak was hij een
fijnproiever, die steeds het beste, het mieest buitengewone
uitzocht.
.~
Zijn genie vond de plaatsen, waarde exacte wetensch.ap
als een gr,ap kan worden behandeld.
In de buurt van Neuenburg leefde in een vochtig hol de
zoogenaamde vroedmeesterpad (Alytes obstetricans), een
beest, dat er de meest buitengewone huwelijksgebruiken o:p
nahoudt. Het verliefde mannetje drukt het wijfje de rijpe
eieren, die, evenals bij alle schildpadden, aan elkander geregen zijn, uit het lichaam, en laadt dan het heele vrachtje
op den rug. Terwijl de moed'erdan in het geheel niet meer
naar 'het broedsel omziet, sleept de trouwe vlader g edurendc
vele weken dien zoeten last met zich mede, totdat d.e vrucht
zich in het ei beweegt en naar water verlangt. Dan gaat de
oude heer, alsof hij het precies wist, werkelijk t'e water, en
legt daarh,et eiersnoer heel plichtmatig af. Dit was een
onderwerp, geknipt voor Vogt, en wie belang stelt in den
zwerftocht op aarde van deze soort van schildpad, zal VOlgt
vinden onder de v,o,o:rn:a,amst,ekronieksc;hrijvers.
111 de dieptie der zee leven de Siphouophoren of Zuigkwallen, een wonder uit de dierenwereld. Een g,eh'eel genlootschap van dieren (kwallen) vormt te zamen een hoogst
ontwikkeld organisme, waarvan het ééne dier vreet, het
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andere zwemt, het derde zorg't voor de instandhouding der
soort, maar waarvan ieder zijn werk verricht voor allen te
zamenvhet ideaal dus eener staatsinrichting met stre.ng toegepaste verdeeling van dien arbeid, waarbij ieder individu
slechts een enkel orgaan is ~an het geheel. Dit was ook weer
eell heerlijk onderwerp voor Vogt. Terwijl hij het wezen dier
kolonie onderzocht, vond hijcluizenden instellingen, die met
oordeel zouden ikunnen toegepast worden in onze maatschappij. Monarchie en republiek werden humoristisch behandeld, van het standpunt der Siphenophoren gezien, en
de republikein met hart en ziel verklaarde miet een onmiskenbaarg,enot, dat do Iioogstc macht bij de Siphenophoren
vertegenwoordigd wordt door een holle blaas - streng
zoölogisch en natuurlijk, zorider eenige bijbedoeling gezegd!
Ook de inktvisch gaf Vogt aanleiding tot het vertellen der
vreemdsoortigste sprookjes. De 'kracht van het verliefde mannetje concentreerde zich in één van de vangarmen, en dezen
vangarm nam het vrouwtje door de kieuw in zich op,
waarna de arm losscheurde en evenals een worm op zich zelf
g edurendc langen tijd in het vrouwelijk lichaam bleef. Wie
was beter in staat, dit alles in woorden te brengen dan Vogt?
De natuur scheen ViOO.r hem persoonlijk uitvindingen te doen;
uit sterk water en Jiet slijk der musea kwamen voortdurend
de geestigste opmerkingen van den onuitputtelijken causeur
voort. Wanneer hij goed opdreef was, en op zijn eigenaardige wijze van dit alles vertelde, dan dacht de leek ong etwijfeld, dat hij Münchhausen hoorde, en inderdaad rnaakte
V ogt er wel het een en ander bij. Maar in de werkelijkheid
heeft moeder Natuur een nog grootere fantasie dan zelfs
iemand als Vogt. Vogts grootste aantrekkelijkheid lag in de
samenvoeging van ernst en scherts, en dat wist hij zelf het
allerbest. Hij, die als wijsgeer slechts zeer onbeduidend was)
was als zoöloog een degelijk Duitsch geleerde, ,die ook zonder
pruik en dorren stijl, opgewassen was tegen ieder vakgenoot.
Dit juist ergerde ,die oude pruiken ZIOIO, ,dat zij dit steeds
moesten toegeven, zelfs wanneer hij hen op zijn eigenaardige
wijze voor den gek hield. Vogt's verdiensten ten opzichte
der wettenschap gaan echter verder dan deze detail-onderzoekingen, hoe belangrijk die ook waren, Zijn leven lang is
hij onuitputtelijk geweest in praktische denkbeelden voor de
beoefening der "mo,derne biologie der dieren."
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Hij was één der eersten, die zijn zoölogisch laboratorium
uit de universiteitsstad, die ver van dien oceaan verwijderd
lag, verplaatste naar de zeekust) en die persoonlijk op zoek
ging naar de soorten, die hij wilde bestudeeren. In alle belangrijke zoölogische ondernemingen, waarlaan de r çe eeuw
zoo rijk is geweest, heeft Vogt van Tiet begin af de hand
gehad; bij' de diepzee-onderzoekingen, bij het stichten van
vaste zoölog ische stations op verscheiden plaatsen aan de
zeekust, steeds was hij rijk aan praktische denkbeelden,
steeds bereid tot onderhandelingen, waartoe hij zoo bijzonder
goed inde gelegenheid was door zijn talrijke vrienden en
kennissen onder de invloedrijkste perso,nen van het land.
Wat hij eenmaal van zulke dingen ondernomen had,
daarvoor ijverde hij door degeheele wereld, dat verkondigde
hij op honderden congressen, daarvan overtuigde hij door
zijn groote welsprekendheid, onder het nuttigen van een
g etruffeerde vpastei zelfs den mieest bekrompen burgerman,
die tot op dat oogenblik misschien niet geweten had, wat
zoölogie eigenlijk was; daarvoor klopte hij hun geld uit den
zak, dat populariseerde hij door middel van tallooze feuilletons in de onbeduidendste provinciale blaadjes. Ten opzichte
van zulke belangen kende hij geen verschil van politieke
opvattingen. Bakunin en Alexander Herzien, Prins PIon PIon
en de vorst van Monaco, zij allen beteekenden hetzelfde
voorh,em, indien zij slechts wild/en medewerken tot het
bereiken van het wetenschappelijke doel.
Al het beminnelijke, levendige, onbaatzuchtige van zijn
karakter kw.am bij dergelijke gelegenheden schitterend aan
het licht. Die eigenlijke uitvoering zijner plannen liet hij
echter aan .anderen over. Maar in di'eeerste tijden van geestdrift, wanneer het gold bij een goed glas wijn een inteekenlijst te laten rondgaan, wanneer 'het er op a.ankwam de
opgewonden dischgenooten tot ruimte giften teoverred,en,
dan was Vogt een man zonder weerga, die heel wat heeft
tot standgeb~acht,dje geëerd zal blijven bij de nakomelingschap, en wiens hoofd door haar zalgekroonld worden dat hoofd, ,d,atmet ,de naar voren hangende wilde 10k en
die diepe groeve bovien den neus als van een Jupiter, ernstig
en verheven begon en eindigde miet een bre eden lach om
de volle lippen, waard/oor het de uitdrukking verkreeg van
behagelijke rust en tevredenheid
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Hoeveel heeft Vogt, afgezien van het directe onderzoek,
Q,okgewrocht als schrijver van populaire stukken over natuurwetenschappelijke onderwerpen.
Ten eerste 'heeft hij een ontelbare menigte beknopte overzichten g eschreven, verder een nog zeer bruikbare handleiding bij de studie der aard- en delfstofkunde, en een zeer
oorspronkelijk leerboek voor de praktische vergelijkende
anatomie.
Maar vooral ook heeft Duitschland groote verplichtingen
aan hem, als werkelijk volksschrjjver, die er een geheel
nieuwe en aantrelckelijke wijze van behandelen van zoölogische vraagstukken op nahield, waardoor zij begrijpelijk
werden voor het gr oote publiek. Tegenwoordig is dat een
gave, die velen eigen is, maar toen ten tijde moest men
zelf den vorm vinden; en ZOIO duidelijk, eenvoudig en toch
zoo helder als Vogt zelfs de moeilijkste vraagstukken op
populair wetenschappelijke wijze heeft behandeld, heeft tot
nu toe het nog geen tweede gedaan. Het is dan ook zeer
te betreuren, dat hij niet in plaats van zijn talent te besteden aan duizenden kleine feuilletons, nog meer beknopte,
populaire boeken over dierkundee.n de geschiedenis der
aarde geschreven heeft.
Ell toch werd hij daarbij tegengewerkt door de omstandigheden. Brehm 's "L eve n d er Dieren, " ongetwijfeld een
uitstekend werk, stond hem in den weg, niet door de strekking', maar eenvoudig door zijn bestaan. Toen Vogt later
een dergelijk werk over de zoogdieren wilde schrijven, werd
het voor den boekhandel een concurreerende onderneming,
die niet opgewassen bleek tegen die van BI ehm.
Aan den anderen kant, stond zijn eigen vreemd standpunt in vele dingen hem in den weg. In den eersten bloeitijd van het Darwinisme was hij de aa ng ewez en persoon
geweest om met succes een populair werk tie schrijven over
"die ontwikkeling van den mensch", in den trant van Häckels
"Anthropog'e:ni!e." De reeks van voordrachten, die hij da.arover uitgaf, was slechts een soort van voorloopig e afbetaling f
Hij liet het goede oogenblik voorbijgaan. En toen nu de
bceken van Häckel een stermachtigen bijval verwekten,
beg/on 'hij te mopperen en schreef hij een reeks giftige
kritieken, die volstrekt niet jrerechtvaard'ig d waren, daar de
werken van Häckel als geheel, volkornen aan het populaire
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doel beantwoordden. Vogt echter bevitte ieder deel afzonderlijk, alsof het te doen was om de kleinste onderdeelen in
het vak.
Hoe dit alles zij, om hetgeen hij met zijn gaven n o g
had kunnen geven, mogen wij niet vergeten, wat hij
werkelijk g e d a an heef t.
Zijn naam als zooloog zal geëerd blijven, nog langen
tijd nadat die als politicus en wijsgeer reeds vergeten zal zijn.
Het was een type, dat in het midden der 19e eeuw nog
geheel alleen stond, en dat door onze generatie reeds niet
meer geheel begrepen wordt.
Het is merkwaardig, hoe onze begrippen veranderen.
Vogt hield zich zelf voor een volbloed realist. Hij zag op
het tijdperk van het natuuronderzoek, dat aan hem vooraf
ging of dat eigenlijk reeds te gronde ging, terwijl hij tot
ontwikkeling kwam, neer met vriendelijke minachting als op
den tijd der romantiek. Von Humboldt was voor hem reeds
een romanticus van de echte soort. En wij, kinderen van
onzen tijd, zien nu reeds weder Vogt omgeven door een
waas van romantiek.
Onze rustelooze en gejaagde eeuw schijnt geen tijd meer
te hebben voor deze soort van wetenschappelijken arbeid.
Wie heeft heden ten dage in de zoologie, bij het onderzoek
van het materiaal, dat elk met koortsachtige haast tracht te
bemachtigen, om zich vliegensvlug een naam te verwerven, nog tijd voor geest.i,ge opmerkingen over den inktvisch
of de zuigkwal! Wa,ar is de goede, oude tijd, toen men,
nog niet .geheel ingenomen door den reusachtigen strijd op
politiek yen sociaal gebied, in een of ander gezellig hoekje
een glaasje chartreuse vertrouwelijk redetwistte over bij
hetgeen nog eenmaal zou komen de ,groote Kladderadatsch, of Napoleon of Vogt!
Maar in die groote verzameling van merkwaardige voortbrengselen dier 199e eeuw verdient diezelfde Vogt een eereplaats in te nemen. Mien moet hem nemen zooals hij was,
als type.
En eigenlijk moet men, om het duidelijkste beeld van
hem te verkrijgen, hem weergeven zooals hij zelf menschen
en dingen heeft geschilderd.
Met zijn gemoedelijke jovialiteit, maar toch ook met iets
belachelijks over zich; inderdaad een ,caricatuur.

Het sprookje van Mars.
Voor vijf en veertig jaar verscheen in een Parijsch tijdschrift een roman, die de erger nis opwekte van de bravecritici, daar hij afweek van elken tlotdusV'erre bekenden
vorm van roman.
De aardrijkskunde bevond zich in dien tijd in een zenuwachtig stadium.
Juist had die vreeselijke spanning een einde genomen,
waarin g'eduren1d1e tien jaren de gemoederen verkeerd hadden door de onbekendheid met het lot der poolexpeditie
van. Franklin ; men kende nu het laatste bedrijf van het
vreeselijke drama, waarin rr enschelijke wetenschap en heldenmoed het onderspit gedolven hadden, in den strijd met
de ijzige k,o,u,d'e,di'e aan de noordpool heerscht. Plotseling
opende zich aan den evenaar van Afrika een nieuw uitzicht; uit dien n·evel van duizendj,arig'egissingen verrezen
in die onafzienbaar blauwe verte degr:oote meren, de droom
dier oude wereld, eindelijk werk elijk door onderzoekers bereikt.
Het scheen, alsof de wereldkaart al uitgebreider en uitgebreider werd. En de verbeelding stelde zich voor, dat nu
ook in één oogwenk de ing cwikkeldste priObl'em,enkond,en
worden opgelost, waartoe inderdaad de mieest inspannende
arbe id werd vereischt.
Waarom zou men nietn,og eens miet een worider'lijken
luchtballon bovien die aarde kunnen vliegen en de kaart der
planeet in haar -geheel kunnen mateekenen zooals men een
g lobe met den blik omvat? Eenige jaren te voren had
Henry Giffard zich miet zijn luchtschip van een lengte van
4,4 metier, dat een stoommachine droeg, aan de Fransehen
vertoond, zijn toestel was verongelukt, Maar wat hinderde
dat I Een ander zou het wellicht g elukken. Nadar begon de
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Pa rij ze.na a rs met allerlei plannen te overladen, die ten minste
op papier alle moeilijkheden volkomen oplosten. In het tijdsverloop tusschen het verschijnen van een ochtend- en een
avondblad kon alles gebeurd zijn.
Bij deze stemming van het publiek zag het boek van Jules
Verne „Vijf weken in een luchtballon", het licht.
Verne maakte den lezer in vrij geloofwaardige bewoordingen wijs, dat er in alle stilte een doelmatige ballon gebouwd was, en dat hij reeds naar Afrika getrokken was,
hoog boven Speke, Grant, en Livingstone.
Het was een alleraardigst boek. Het was een roman,
maar met zóóveel talent geschreven, in den stijl van een
gewone rei sbeschrijvin,g, dat men geheel vergat met een
roman te doen te hebben. Later heeft Stanley zijn werkelijke reis.avontur en nog veel romantischer, geheel in den
vorm van een verdicht verhaal met treffende bijzonderheden
uitgegeven. En juist de Franschen hielden er toen ten tijde
een onvervalschten Afrikareiziger op na. Du Challu, van wier
men nooit met zekerheid heeft kunnen uitmaken, wat in
zijn berichten waarheid en wat feitelijk roman was.
Verne echter had zich bij het schrijven van zijn
boek ten doel gesteld iets te scheppen, wat tot ver der onderzoek zou opwekken; hij wilde hen, die tot nog toe onverschillig waren, wakker schudden door het in vogelvlucht
behandelen van reeds bekende resultaten. Maar de dichter
was dezen keer op den loop gegaan met den schoolmeester.
In werkelijkheid was het werk het uitvloeisel van een stemming, die plotseling niets meer als onmogelijk beschouwde
op technisch en aardrijkskundig gebied, en die een overwinning van den wetenschappelij t °n mensch nog vóór het
einde der r 9e eeuw verwachtte, een overwinning, waartoe
Speke of Franklin nooit in staat 'zouden zijn geweest. D e
roman was als het ware een belofte voor de werkelijkheid.,
en zijn groote bekoorlijkheid was vooral gelegen in de
nauwelijks merkba re afscheiding tusschen waarheid en verdichting.
Jules Verne begreep den toestand ook volkomen.
Deel op deel zag het licht. En het was niet te loochenen,
dat ieder deel telkens met groote ingenomenheid ontvangen
werd. Terwijl de ec.hte, degelijke aardrijkskunde natuurlijkerwijze steeds tegenspoed ondervond, en te midden van geld-
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gebrek, woeste bosschen, menscheneters en ijsbergen onmolijk gelijken tred kon houden met een opgewonden Parijsch
salongesprek, scheen zich van uit de rustige kamer van Verne
een afzonderlijke groep krachtige, overontwikkelde menschen,
die tegen alles bestand waren, op dezen dikken aardbol
te werpen, die de verschillende vraagstukken spelenderwijze oplosten, waarvan de vermakelijkste reisbeschrijvingen
he': uitvloeisel waren. Al deze, helden vertoonden een sterke
familiegelijkenis. Allen hadden zij' een kinderlijk reine ziel
zoo als de oude Darwin of Fechner, maar allen hadden
zij ook een gevoel van onvoldaanheid, een karaktertrek,
hun gegeven dcor den zin voor satire van hun schepper.
Zij streefden niet naar liefde of voordeel, maar hadden
als Benig doel de wetenschap. Maar allen hadden zij ook
iets in zich, wat hen deed gelijken op kinderen van den
ouden Monte Christo, bij wien hun schepper zonder twijfel
reeds in zijn vroegste jeugd in de leer was gegaan.
in ieder geval hadden de meesten van hen hun encyclopedie van a tot z bestudeerd, en gaven zij hun kennis
bij elke mogelijke en onmogelijke gelegenheid in groote
giften ten beste, zoodat lezer vóór hen stond, diep terneer geslagen over zijn eigen onwetendheid.
Zij volbrachten de meest buitengewone dingen. Levende
menschen, volgeladen met kunstmatige zuurstof, vlogen in
een bal van aluminium naar de maan en gingen zóó handig er om heen, dat zij alles zagen, wat men met verrekijkers ook van ben eden af zi et; alleen den onbekenden
achterkant niet, want daar was het juist stikdonkere nacht.
Een electrisch e boot drong in de duistere diepten der
oceanen, jaag de ge'heele troepen der afschuwelijkste zeemonsters op, voer door een onderaardsch Suezkanaal en
danste in den maalstroom. Een professor uit Hamburg
daalde op IJsland in een vul ka a n af, zeilde over een
onderaardschen oceaan, nog be oond door ichthyosauriërs
uit de Juraperiode, en kwam op Stromboli met een
stroom kokend water weder voor den dag. Op de noordpool werd een vuurspuwende berg ontdekt. En eindelijk
gaf een komeet, die een stuk der aarde met zich mede
sleurde, een paar bijzonder koelbl oedig e Engelschen gelegenheid, hunne partij schaak op weg naar Mars te vervolgen, een partij, die zij nog voortzetten, met behulp
.
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van deoptische telegraaf, toen de komeet, evenals die
van Biela, zich in twee gedeelten gesplitst had, waardoor
de beide spielers gescheiden werden.
Toen Verneeenmaal twintig deelen geschreven had,
kwam deconservatieve critiek tot rust.
Men gunde den schrijver zijn eigen vak. Een aesthetica
de r toekomst, die de dichterlijke behandeling van het onderwerp zal weten te beoordeelen onafhankelijk van de stof
zelf, zal Jules Verne in elk geval moeten rangschikken
ander de beste humoristen van zijn tijd. Onze letterkunde
van de laatste dertig jaren is niet rijk aan dergelijke werken.
Al zou men ook moeten erkennen, dat eten groot aantal
der vermakelijke verhalen uit zijn werken tamelijk gezocht
zijn, toch vraagt men zich af, of niet juist de wijze, waarop
hij' als tooneel dezer gebeurtenissen het heelal gebruikte,
grooter waarde heeft gegeven aan den vorm, of zijn humor
daardoor niet geworden is van de soort, waarbij men niet
alleen lacht, maar ook ernstig nadenkt.
Hoe knap is het vraagstuk van de „r eis o m de w er e 1 d
in t acht i g dage n" uitgewerkt Geen snelheid, die nu reeds
verre , door de werkelijkheid overtroffen is), en hoe vermakelijk ontwikkelt zich uit deze geheele handeling, die hij met
zooveel talent heeft uitgesponnen, de op zich zelf onbeteekenende geschiedenis van ,den knecht, die bij het vertrek
de gasvlam in het gesloten huis laat branden, en nu, gedurende den geheelen tocht, w ordt achtervolgd door het
dreigend spook van een steeds grooter wordende gasrekening. Bij bewerkingen voor het tooneel is dit tot in het laffe
overdreven, maar in den roman waas het werkelijk geestig
en alleraardigst gevonden. Het gaf aan het verhaal iets individueels, dat onmogelijk is na te bootsen.
Ondertusschen meenden zij, die zich in den eersten bloeitijd van Verne 's werken daarmede bezig hielden, grooter
waarde te moeten hechten aan het „wetenschappelijke,"
dat er in te vinden was.
Op grond daarvan heeft de académie francaise hem in
een beminnelijke bui bekroond en daardoor ontzaglijk veel
reclame voor hein gemaakt, vooral bij hen, die nu, om recht
te kunnen genieten van deze fantasmagorieën, zich in heilige
bewondering voorstelden, dat men dit alles ook „ernstig" en
als ,,volstrekte waarheid" kon opvatten. In werkelijkheid moet
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men het met deze „wetenschap" niet al te nauw nemen.
Jules Verne heeft één ding goed begrepen, en dat is behalve zijn aangeboren zin voor humor, het geheim geweest van zijn succes: hij begreep, ,dat met onze moderne
opvattingen de dichter zich, bij het behandelen van zulk
een natuurwetenschappelijk onderwerp, streng moest laten
leiden door de resultaten van het natuuronderzoek, en dat
de humoristische en dramatische elementen moesten berusten op deze resultaten, terwijl de idichter niet omgekeerd
het onderzoek in een willekeurigen vorm mocht dwingen
in een bepaalde richting. Door deze verstandige opvatting
onderscheidde Verne. zich van al zijn voorgangers, voor
zo over hij die gehad heeft.
Uit dit alles volgde, dat hij de bronnen zeer grondig
bestudeerd moest hebben en dat hij zich volkomen op de
hoogte moest hebben gesteld van de natuurwetten. Men
merkt bij Verne overal zijn ernstig streven in die richting,
maar toch blijft hij, in alles wat hij' op dat gebied gegeven
heeft, hoogst oppervlakkig, men ziet duidelijk, dat hij een
groot aantal boeken heeft doorgevlogen, die hij zonder het
minste oordeel gekozen heeft, dikwijls populaire verhandelingen van den derden rang, die over het algemeen in Frankrijk nog veel slechter zijn dan in Duitschland en Oostenrijk;
daarenboven was het materiaal dikwijls zeer verouderd.
In de helderste oogenblikken blijkt echter duidelijk zijn
goede blik op alles, wanneer hij langs Frankrijks kusten
vaart in zijn kotter, en werkelijk buitengewoon vindingrijk
is hij bij het schilderen der zee, bij het gebruiken van
natuuruitdrukkin g en en het geven van natuurbeschrijvingen.
In de kajuit van zijn schip staat de „groote Réclus," dat
reusachtige aardrijkskundige werk, een van adie groote boeken,
,,waarin alles staat," z o cals de Franschen ze sedert de
dagen van de encyclopedie en den „grooten B of f on" in zoo
groot aantal hebben. Uit deze groote boekdeelen wordt de
aarde opgebouwd, zoo goed en zoo kwaad als het gaat.
Met menig onderdeel, waarvoor juist het ]eerboek te kort
schoot, leeft onze z eevax ende dichter met de matrozenmuts
op, in een voor tdurenden strijd: alles wat de dierkunde betreft, is bij hem eenvoudig beneden alle kritiek ; de meest onjuiste geologische bijzonderheden ontsieren één van zijn overigens beste werken, „de reis naar het middelpunt
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der aa r d e." Deze roman vloeit over van fouten, die zeer
goed hadden kunnen worden vermeden, zonder dat het
kunstwerk er in het minst onder zoude hebben geleden.
Wij willen nu niet vallen ov:er enkele kleinigheden. Wat
beteekenen voor ,dend i c h ter enkele details, die vo'or
den va k m a n eenvoudig misdaden zouden zijn I Schiller
beschrijft ons lieftallige, IOP d:en bodem der zee levende
"salalnan,ders, hag'edisscn en xlraken;' moderne romans en
novellen geven ons ieVlen'eens een heerlijke verzameling onmogelijkheden op h:etgiebi'ed der natuurgeschiedenis ; toch
doet dit alles betrekkelijk weinig afbreuk aan de waarde
van onze overigens goede dichtwerken,
Ik geloof, dat het bij Felix Dahn is, dat een slang miet
brood ,gevoe'd wordt. Ik heb nog een blauwe herinnering van
een g-eh:eelen roman, waarvan de Juandeling en de ontknooping berusten :op een belangrijk Hoogteverschil tusschen eb
en vloed aan het Duitsche Oostzeestrand, een verschil, dat
daar inderdaad helaas inh'et geh1eel niet bestaat, Zekere
Berlijnsche novellen schilderen ons de: lotgevallen van minnende kelnerinnen en romantische naaistertjes in het dennenwoud van Stiermarken, terwijl daar in werkelijkheid geen
dcnncn unaar vpijnboomen gevonden worden, Eu een sterrekundige zou zich verdienstelijk kunn'en rnaken bij de
gezamenlijke moderne dichters, door leen beknopte handleiding, die eens eindelijk ook naturalistische poëten Z'QU
uitleggen, dat de volle maan niet op hoog verlangen gedurende een geheel kwartaal onafgebroken aande:n nachtelijken hemel kan schijnen,
Misschien Jrerinnert de ééne of a n dere, lezer zich nog wel
den vermakelijken twist van voor eenige jaren, toen de strenge
heer Wolfgang Kirchbach clen armen Reine als een onbeduidenden "niet-realist" wilde kruisigen, omdat hij verscheidene Jceeren den nachtegaal OIP klaarlichten dag liet zingen,
terwijl deze toch een nachtvogeI is. - Maar genoeg hierover.
Het laatste voorbeeld bewijst.Tiet best, hOtColnbeduidend
deze zaak inderdaad is, want Heine.'s verzen blijven toch
"rat zij zijn, al ZIO~U ook een meer modern di chter den nachregaal nooit anders hebben hocren zing-en dan wanneer hij
teg-en middernacht uit de herberg naar huis kwam.
Maar bij de werken van j ules Verne was helt 'een !a,nder
geval, daar juist ,degleest en ,de ziel van dien roman berustten
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op die mogelijkheid ende echtheid der feiten. En het hedendaag sche natuuronderzoek is waar lijk rijk genoeg, om onvervalscht materiaal te leveren voor duizen/den één van
dergelijke fantastische verhalen. Juist wanneer men het beginsel, dat aan Vernes werken ten grondslag ligt, zeer hoog
stelt, zalme'n deze k.leirie vlekjes dubbel opmerken, die
toegeschreven moeten worden aan een toeval: de slordigheid en vluchtigheid van den schrijver, vlekjes die bij een
uauwkeuriger studie Ï11 het geheel niet behoefden voor te
komen.
Gedurende verscheidene jaren heb ik Verne met de grootste sympathie gevolgd.
Maar telkens kwamen er oogenblikken, waarop ik dacht,
dat hij eigenlijk wel een eerste vroolijke baanbreker was,
maar dat hij niet in staat was, zijn groot talent waardig te
gebruiken. Ik meende, dat er ééns bekwamer volgelingen zouden komenedie juist deze Stoort van den natuurwetenschappelijken roman zouden opvoeren tot een heerlijke hoogte,
waartocccn werkelijk humoristisch talent als dat van Verne,
maar niet volkomen op de Tioogte der details, haar nooit
zou hebben kunnen verheffen.
Hiertoe was noodig eengrootere elementaire kennis,
een meer verheven wereldbeschouwing ven een nog geheel
andere, en vooral artistieker wijze van schilderen.
Verne is in de ruimere beteelcenis van veen hooge natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing steeds een bekrompen schrijver geweest, die op xlat gebied nooit iets merkwaardigs geleverd heeft. En het is een onloochenbaar feit,
dat zijn schildertalent, ofschoon zonder twijfel onuitputtelijk
in het verzinnen dier meest fantastische toestanden, niet
altijd te werk ging met de fijnere werktuigen der moderne
kunst, maar met de ruwe bijl van den ouden Durnas, een
schrijver, dien wij nu nog des noods kunnen verdagen,
maar die door onze kinderen in ,h'et g'eh:eel niet meer zal
worden gelezen.
Nog zeer veel andere factoren droegen bij tot deze opvatting. jules Verne's oudere werken zijn voor het meerende-el zeer spoedig uit de mode geraakt. Die reis over Afrika
in een ballon kan men sedert Stanley ni/et meer llezien,
zelfs die gedeelten niet, waar hij nauwgezet 'het materiaal
van zijn tijd gebruikt heeft, den tijd van 18631 Hijzelf
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heeft zich nooit de moeite getroost, in een nieuwe uitgave
het oude te verbeteren, In zenuwachtige gejaagdheid heeft
hij voortdurend meer en nog eens meer geschreven, langzamerhand steeds onbeduidender dingen, met meer gezochte
toestanden, juist zooals dit het g'eval isgieweest met den
ouden Dumas, toen hij er zich op ging toeleggen, veel geld
te verdienen. Het natuuronderzoek echter, waar op zulke
romans berusten en verder gefantaseerd zijn, heeft zich
intusschen, nietteg enstaande den schijnbaar langzamen vooruitgang, heerlijk ontwikkeld, hlet levert nu werkelijk een overvloed van dankbare onderwerpen op, wanneer m'en er slechts
van wil gebruik rnaken.
Ik heb mij steeds voorgesteld, dat het een Duitseher zijn
moest, die niet Verne ZiOU navolgen, maar hem zou aanvullen, een door en door ontwikkeld man, die tevens den
dichterlijkien aard had van Verne, misschien iets ernstiger,
maar toch van een bewegelijke natuur, zoodat hij Z'OU kunnen heenspring en over het onbekende, het DOg onbereikte,
in het lichte verschiet van toekomstige overwinningen der
menschheid en grioiot1e, overweldigende g ebeurtenissen in het
h,eelal, een man, dien ons geslacht niet meer aanschouwen
zal, maar over wiens komst hlet zich toch reeds verheugt;
een man voor wien wij Gins reeds in deemoedige bewondering neerbuigen.
Duitschland Tieeft reeds eenmaal een groot humorist bezeten, die tevens 'een voortreffelijk natuuronderzoeker en
natuurkundige was: Gustav Theedor Fechner. In goede
oogenblikken ko:nhij met leen betocverende beva.lligheid
de diepste natuurwetenschappelijke en filosofische wijsheden
uitspreken in een enkel geestig woord, maar verder ging 'hij
niet. Wel is waar was er diepte bij hem aanwezig. de
groote diepte van een ongelooflijk fijnen verzienden geest,
die met de onbevangenheid van Faust alles beheerschte, wat
hernel en aardje tot dusverregeg,evien hadden, maar hem
ontbrak volkomen de gave tot h:et geven van schitterlende
beschrijvingen: hij was niet de waredichtervdie Jules Verne,
zelfs bij de vele tekortkomingen in zijn dikwijls onbeduidend
werk, nooit een oogenblik heeft opgehouden te zijn.
Eenigen tijd ,gelieden verscheen, men ZiOU kunnen zeggen
uit de omgeving, uit die g eestelijke atmosfeer van Fechner,
een boek, dat eveneens betrekking had op het veelbespro-
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ken onderwerp en dat daarenboven ook onmiskenbaar geschreven was door een man van het vak, een professor,
natuurkundige v,annaam en tevens één dier beste wetenschappelijke biografen van Fechner: Kurd Lasswitz. Het waren natuurwetenschappelijke sprookjes, kleine, lieve
schetsjes, wel is waar, maar zóó knap en geestig gedacht,
met zóóveel ZOi~g geschreven, dat men zich met recht afvroeg, of men hier niet te doen had met "den man. n
Het boek baarde, tien minste in kleineren kring" opzien.
Daarna zijn er 'echter weder jaren verlocpen. Maar toen
heeft dezelfde Kurd Lasswitz een rioman in twee deelen
uitgegeven: "Op t w e e planeten."
Met dit werk is hij in het vaarwater van j ules Verne
gebleven. Maarhet is ondernomen door veen echten kenner,
die niet maar even van tie vloren een paar ou,de ste:rrekundige en natuurkundigehandleidingen heeft doorgevlogen,
maar die diep isdoorgedrongen in alles wat het vak betreft.
Dit werk is ondernomen, laten wij het er dadelijk bijvoegen,
miet het ernstige doel, iets degelijks te geven ; de schrijver
stelt zich miet tevreden met het vcrzinnen van vermakelijke
toestanden.
Wat dien inhoud betreft, is het boek een astronomische
roman.
Het is de geschiedenis van Mars.
Er helpt niets aan: ook de critiek moet zich, wanneer
zij voor zulk leen boek geplaatst wordt, leen beetje verdiepen
in de astronomie.
Van Mars weten wij op' 'het oog enblik juist genoeg, om
er met succes lover te fantaseeren, en toch nog zóó weinig,
dat men geen gevaar l,oopt,hiet verwijt te moeten hooren,
niet genoeg IO'P de hoogte te zijn van de details. In de dagen van Calileï werd Mars voor Tiet eerst door middel van
den. kijker rn vplaats van als een bloedroede ster, als een
klein,eg,eelrood,e schijf gezien; het gewapende 'oog zocht
ijverig naar verschillende onderdeelen, Omstreeks 1659 zag
H uygens schaduwen o,p die schijf, alsof er scheiding was
tusschen land en zee. In de omgeving der ipolen zag men
iets wits, alsof daar, evenals bij ons, sneeuw lag. In de
achttiende leeuw constateerde Herscheleen helling der as
van Mars, juist zooals bij onze as der aarde: dus moest
er, evenals bij ons, afwisseling van jaargetijden zijn.
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Weder ongeveer vijftig jaar later teekende Beer en Mädler
op hun sterrenwacht tie midden van den nevel van de zich
ontwikkelende wereldstad Berlijn, de kaart van Mars: groote,
geelroede vlekken, die er volkomen uitzagen als stukken
vast land, slechts hier en daar afgebroken door blauwgroene
strepen, die aan water herinnerden. Die witte vlekken aan
de polen bleken, bij het verwisselen der jaargetijden, werkelijk veranderingen te ondergaan, zooals sn eeuwvelclen.
Toen de spectraalanalyse op Mars kon worden toegepast,
vertoonde zij leen dampkring, die in de stoffen) die zij
bevatte, volkomen g'elijk was aan dijen der aarde: wanrreer
er daarboven iets l'eefde, dan moest 'het dus op volkom.en
gelijke wijze vademhalen als wij. En was er miet veel, dat
wees op het aanwezig zij:n van zulk een leven?
Schiaparelligaf in den voor het waarnemen van Mars
zoogunstigen tijd van 1870-1880 zij:nprachtige nieuwe
Marskaart. Buitengewoon duidelijk vertoonden zich nu donkcre lijnen 'door de roodachtige streken, die evenals kanalenden kortsten wieg er door been namen.
Waren het werkelijk kanalen?
Waren zij gegraven door intelligente Marsbewoners, die
een planeet, die over het algemeen arm aan wa.ter was
en waarop bijna geen zeeën voorkwamen, voorzien h adden
van kunstmatige waterwegen P
Of waren het eveneens aangellegde begroeide streken,
die, met de wisseling dier jaargetijden, 'nu eens groen werden, dan weer verdorden? Dit was wel de meest voor de
hand liggende verklaring van het wonderlijke verschijnsel
van het telkens verdubb elerren dan weer geheel verdwijnen.
dezer lijnen.
Het Darwinisme deed zich ook hierbij gelden. Wanneer
op aarde ook de wereld van het levende, tot aa,nden
mensch to:e, niets anders isda.n een noodzakelijke
verschijning in degel'eidielijke ontwikkeling rler planeet, een
natuurlijk voortbrengsel, dat moest komen, dat ter rechter
tijd is ontstaan door het machtwoord der ijzeren natuurwetten, dat zich in verschillende soorten gesplitst heeft
door overerving en aanpassing ten gevolge van natuurlijke
teeltkeus, en dat ten slotte zij:n hoogtepunt bereikte in xlen
mensch, het wezen, dat door die inrichting zijn er hersenen
heerscht over de aarde - moeten wij dan niet voor een
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in alle hoofdzaken g e l ij k e planeet als Mars, eenzelfde
product aannem en?
Dus ook dáár het ontstaan van het oorspronkelijke leven,
ook dáár organische ontwikkeling, planten, die koolstof
opnamen en zuurstof uitademden, dieren, die, omgekeerd,
hun bestaan opbouwden ,op de aanpassing aan deze zuurstof, eerst waterdieren dan landdieren, eerst dieren met kleine
hersenen, dan nieuwe soorten met steeds grootere hersenen.
Totdat zich ten slotte uit een rechtop loopend aapachtig
dier het hoogste dier ontwikkeld heeft, de mensch in dit
geval echter niet een aardbewoner, ma ar de Marsre ensch . . .
Men moet ons goed begrijpen: wij verdiepen ons volstrekt
nog niet in romanfantasiën, gymaar wij zijn nog bezig met
een streng wetenschappelijke afleiding. En deze kan nog
verder worden doorgevoerd.
Wanneer de theorie van Kant- Liaplace over het ontstaan
onzer planeten uit weggeslingerde ringen van de zon juist
is, dan is Mars veel ouder dan onze aarde. Aangenomen,
dat op zijn oppervlakte deontwikkeling van het oorspronkelijke levende wezen tot aan den mensch, in eenzelfde
tempo heeft plaats gehad als bij ons, dan moeten er daar
reeds menschen geweest zijn in een tijd, toen zij zich
op aarde nog niet ontwikkeld hadden uit de diersoort, die
het dichtst bij den mensch stond.
Hieruit volgt, dat de beschaving der Marsmenschen oneindig veel ouder is dan die van ons: het is zeer goed
mogelijk, dat de beschaving, die eerst na vele duizenden
jaren het deel zal zijn van de aardbewoners, reeds lang
door de Marsmenschen bereikt is: de Marsbewoner, met
zijn kultuur, staat wellicht tot de hoogste beschaving der
menschheid op aarde, als hier de meest verfijnde Europeaan
tot den naakten Vuurlander.
Maar hier begint het romantische ,element. De wetenschappelijke grondslagen bestaan wel degelijk voor den
schrijver, doch in hun plaats geeft hij een levend beeld.
De Marsbewoners zijn menschen zooals wij. Hoogstens
verschillen zij van ons in enkele kleinigheden, zooals een
zekere aanpassing aan een mindere zwaarte, (Mars heeft
minder massa dan de aarde , en trekt dus zijn bewoners in
verhouding niet zoo sterk aan) en ,eenigszins andere lichtverhouding en.
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Zoölogisch zouden echte menschen en Marsbewoners zelfs
niet eens verdeeld worden in twee soorten, doch slechts in
twee rassen. De zwaarste strijd van onze kultuur is bij
deze Marsmenschen reeds lang uitgevochten en met ,een
vrede besloten. Gedurende duizenden jaren heeft de maatschappelijke strijd gewoed, maar dat is lang geleden. Het
voedingsvraagstuk werd opgelost, toen het natuuronderzoek
leerde, uit rots en grond, uit lucht en water (dus uit anorganische stoffen zonder tusschenkomst der plantencellen),
eiwitstoffen erikoolhydraten tie vormen, miet andere woorden
menschelijk voedsel te vervaardigen. - Door een doelmatig
opvangen en direct exploiteeren v,ande kracht der zon,
werd vde arbeid dier Marsbewoners verbazend verlicht.
ElI als het ware door één toeverslag bevrijd varrden verschrikkelijken druk, vereenigden alle Marsmenschen zich tot
een bond, die ongeveer dezelfde beginselen huldigt, als de
Berlijnsche "Vereeniging voor ethische ontwikkeling. " Te
midden va.nden algemeenen vrede, het uitvloleisel van beginselien, die door allen erkend werden, vorm/den zij zich in
den loop der tijden naar eigen verkiezing, eenig en tot kleinte
monarchieën, anderen tot co nmunistische, individualistische
of andere kleine maatschappij-en.
Een sociale crisis kwam nooit meer voor, evenmin als
een financieele: geen omwentelingen, geen werkstakingen,
geen oorlogen! De ge;heele planeet is 'een paradijs, waar
flink gewerkt wordt. Mars is arm aan water, alle roede
vlekken. op de kaart zijn in werkelijkheid woeste hoogvlakten, waar nietsgroieien kan. Maar op de/ze vlakten wor-dt
de zonnewarmte verzameld, ,die in de vruchtbare laaglanden
en in die door menschenhanden aangelegde wegen,die de
woeste streken in rechte lijnen snijden, als 'drijfkracht dient.
Steden, zooals bij ons, vindt men er niet meer.
Werkplaatsen en allerlei wetenschappelijke laboratoria vorm'en lange straten, evenwijdig aan de Jcunsunatige kanalen
en reusachtige verkeerswegen. Rechts en links daarvan verheft zich over een oppervlakte van vele mijlen een tooverachtig kultuurwoud. Op torenhoog e stammen vormen de
bladeren 'een stevig dak, een kunstmatigen groenen hemel,
die voord,e Marsbewoners ide ontbrekende dichtere atmosfeer vervangt, welke ,die zonnestralen bij dag tegenhoudt, en
de uitdamping des 'nac'htsregelt.
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Onder dit heerlijke bladerendak verheffen zich hier en
daar de vriendelijke kleine woningen, idealen van gezondheid , en poëzie. Overvloedig bloeien in dit Eden kunst en
wetenschap, vooral die laatste.
En dan wordt er plotseling weder een n ieuwe ontdekking
gedaan, die wel is waar geen verbetering meer brengen kan
in deze ideale maatschappij, maar die ieen geheel nieuw
arbeidsveld opent voor ondernemende geesten.
Reeds langen tijd hebben de Marsbevv oners alles doorgewerkt en „doorontdekt" wat wij aardbewoners heden ten
dage natuurkunde noemen. Zij kenden dat, wat wij de wet
van het behoud van arbeidsvermogen noemen. Zij kenden
het gebruik ider vormen van arbeidsvermogen door en door,
alsof het kinderwijsheid was, reeds lang vóór Joule, Mayer
en He lmholtz.
Wat zij iechter onlangs ontdekten, h eleft betrekking op de
voor ons menschen nog moeilijkste en meest onbegrijpelijke
kracht: de zwaartekracht.
Zij hebben gevonden, dat ook zij kan behandeld worden
als licht, warmte, .electriciteit, , dat zij zich evenals deze, in
golvingen voortplant, , en wel met de ontzaglijke snelheid van
300000 millioen kilometer in de seconde, (dus één millioen
maal sneller dan het licht) en dat zij zich laatomzetten in
andere vormen van arbeidsvermogen.
En daarmede houdt de Marsmensch de voornaamste
kracht van „het heelal" in handen, de kracht, die Marsen aardbewoner tot nu toe vast aan de moederplaneet geketerYd hield. Er worden stoffen vervaardigd, die „zwaarteloos" zijn, daar zij de zw,aartekrachtgolven eenvoudig
doorlaten, zooals het vensterglas het licht doorlaat. Er worden ballons gebouwd uit die stof, kogels, waarin de Marsmenschen zich o psluiten, kogels, die niet meer aan de
planeet behoeven te gehoorzamen, die met eigen bewegingen
zich kunnen laten besturen in het open luchtruim der planeet, ballons, die als ware „ruimteschepen" ten slotte
de aa r d e bereiken . . . . D e aarde, waarvan mien hoopt,
dat zij door haar ligging nader bij die zon en door hare
meerdere grootte, de overvloedigste krachtbronnen zal ontsluiten, de aarde, waarvan mien reeds door verrekijkers
gezien heeft, , dat zij bewoond moet zijn, bewoond door de
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hoogbegaafde menschen, v,an wie men de grootste verwachtingen koestert,
Als p laatsen, waar zulk een Marsluchtschip landen kan,
leen'en zich uit een natuurkundig oogpunt het mieest de
aardpolen. Daar-gelukt de landing dan ook. Riet gelukt leen
soort van zwevend station, technisch een waar wonderwerk,
te bouwen voor de landing dier kogels, die naar willekeur,
nu 'eens zwaar, dan wleer zonder zwaarte kunnen g emaakt
worden.
Maar, in de bewegelijkevatmosfeer dier aarde, kan men
met deze luchtschepen niet reizen. Daarvoor moet eerst een
nieuwe toestiel gemaakt worden,
Men maakt plannen, overlegt ven bouwt. . . . daar v'erschijnen onverhoopt, in ,die ijs-woestijn aan de noordpool, de
aardbewoners zelf drie gel/eerden in den mand van
een ballon, zooals dien van, Andrée en. . . . nu begint
de eigenlijke roman.
Het geheeJe begin, in welks hoogst dramatische handeling
deze opzet van het fantastische sprookje eerst lang zarnerhand aan den lezer wordt geopenbaard, is een meesterstuk
van techniek. Volgens mijn meening is het, tot ongeveer
op twee derden va,n luet eerste deel, niet beste va:n den
geh'eelen roman. Die aanschouwelijkheid is buitengewoon en
het vloeit over van gelukkige gedachten,
De ballon der aardbewoners verongelukt bovien de pool,
doordat hij terecht komt in leen kunstmatige, van de aarde
wegvoerende zwaartelijn dier Marsmenscheri ; met moeite worden zij, ,die zich 'er in bevinden, door de Marsmenschen
gered. Vriendelijke Marsdochters, als werktuigk undig.en bij
het "aar:dstati,o,n" geplaatst, verplegen hen. Het is een eenig
realistisch sprookje, uitvoerig en miet den fijnsten humor uitgewerkt. Lasswitz overtreft hierin Jules Verne in zijn beste
werken, wanneer men Vernes dikwijls gezochte vermakelijkheden niet in aanmerking neemt.
En men voelt indien fantastischen tuevel van het gebeele
werk iets, wat Vertie nooit bereikt heeft.
Ook wij gevoelen ons aangeraakt door het grootschc,
het bovenaardsche, dat deze menschen "op twee planeten "
kenmerkt - ook in ons ontwaakt iets van het sluimerende
bewustzijn, dat sedert duizenden jaren in de volkeren leeft,
en wel xlat tie midden der grootste verwarring dier aardsche
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dingen, wanneer het edele in het slijk vertrapt ligt .en de domheid zegeviert dat , dan uit het onbekende van het heelal
iets vreemds, ontzagwekkiends, iets stralends zal nederdalen op
onze be zoedelde planeet; zooals de Mexicanen eens droomden van Quetzalquatel, die uit het oosten komen zou, gehuld in het gouden morgenlicht, witte mannen met bovennatuurlijk groote, stralende oogen; zooals de oude sagen
van het oosten spreken van witte vischmenschen, die uit
den nevel van het onbekende nederdaalden en de volken en
onderwezen.
Wij, kinderen van onzen tijd, vinden geen bevrediging
meer in de mystiek. Het vrije onderzoek heerscht.
Ook dit heeft zijn Wonderlanden, zijn sprookjesvolk.
Wanneer zij nu eens werkelijk nederdaalden van de roode
ster daarboven, gehuld in pantsers van vlamm end nihiliet,
zij, voor wie de armzalige tirannent acht dezer aarde vervliegt als een wit wolkje, wanneer zij werkelijk kwamen,
het hoofd vol verlichte denkbeelden, wezens, die met hun
wijsheid vrede en kennis van „het al" zouden brengen van
planeet tot planeet, zoodat er een nieuwe wereldorde zou
geboren worden, die tot nu toe was tegengehouden door de
zwaartekracht . . . .
De Marsbewoners de „Numen," zooals zij zich noemen,
zijn op de aarde. Wat nu?
Het vraagstuk wordt ons op aantrekkelijke wijze voorgelegd; wij geraken geheel onder den indruk van den toestand. Wanneer men echter den voortreffelijken opzet ten
einde gelezen heeft, wacht men vol spanning af, wat de
schrijver uit dezen roman maken zal. Hij kan verschillende
wegen inslaan.
Hij kan de geheele handeling concentreeren in een
liefdesgeschiedenis. Half en half heet hij dit ook gedaan.
Het is echter een zeer eenvoudige liefdesgeschiedenis, zonder hartstochtelijke tooneelen, het is de liefde van een
Marsdochter voor een aardbewoner. Deze draad loopt door
het geheele boek. Er komt één groot s ch. tooneel in voor:
het oogenblik, waarop het schoone Marsmeisje na lang
aarzelen tot de overtuiging komt, dat zijl, niettegenstaande
de planetarische mésalliance „hem" moet toebehooren!
„Hem, waarom juist hem"? Dat is het gieheim, het raadsel, onoplosbaar voor men s ch en N umie . „Hem, omdat ik
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leef, omdat wij het zoo gewild hebben, nog voordat Mars
en aarde zich losgerukt hadden van den o veroude n moederschoot": dit is een mooi moment in het boek. Maar
toch is het onderwerp van den roman voor deze idylle
(een idylle trouwens met den belangrijken afstand van
5o millioen kilometers, dien de beide gelieven moeten
afleggen om elkander te ontmoeten) te grootsc.h. De wereldgebeurtenis der ontmoeting van de beschaving van Mars
en aarde wekt onze belangstelling in veel hoogere mate
op dan de vraag, of die twee gelieven elkand er krijgen;
men heeft behoefte aan geheel andere toone el en. Nadat
men reeds in het begin allerlei van Mars hee ft gehoord,
verwacht men vóór alles, dat die planeet ook werkelijk
het to:oneel wordt, waarop de handeling wordt afgespeeld:
de goede aarde kennen wij irntners en de noordpool, zooals deze ons in de eerste hoofdstukken wordt afgeschilderd, wordt voor ons ook slechts interessant juist door die
Marsbewoners.
Eerst in het tweede deel komen er werkelijk menschen
op de planeet Mars. Helaas, wordt juist dit gedeelte zeer
beknopt behandeld. Niet dat de rijkdom van gedachten bij
den schrijver verminderde! Deze is schitterend gebleven
tot het einde toe. Overal komt men onder den indruk van
iets „werkelijks." Hoe vermakelijk wordt beschreven, hoe
de heer Saltner, de aardbewoner, gaat zitten in den voortreffelijken Marstrein, om zijn geliefde na te reizen naar
de woestijn Gol, (op Schiaparelli's Marskaart het eiland
Thyle I, in de nabijheid der zuidpool) ; hoe hij den uitstekenden „Mars-reisgids" voor den dag haalt en uitkijkt; en
hoe hij ten slotte in bovengenoemde woestijn de groote
schietoefeningen bijwoont, waarbij het nihiliet wordt geprobeerd, de nieuwste uitvinding der Marsmenschen, een stof,
die den aether van elk willekeurig voorwerp een zekere
spanning geeft, waarop alles afstuit en die elk lichaam, zij
het ook nog zoo reusachtig, zijn arbeidsvermogen ontneemt,
zoo+d.at het geheel uit elkander valt. Jammer gen oeg, dat
deze tooneeltj es in het boek zoo kort zijn.
Het is, alsof de dichter zuinig moest zijn met de ruimte.
Nauwelijks wordt ni en een beetje warm in deze h eerlijk e
wereld, waar de gelukzalige menschen in plaats van politie
en militarism e, slechts natuurwetenschappen, aesthetic a en
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ethica kennen, waar de steenen brood geworden zijn en
de jonge meisjes, wanrieer men haar het hof maakt, antwoorden inden geest van Kant 'en Friedrich Albert L,angeof wij zijn er reeds weer vandaan en op xle aarde terug,
waar het er allesbehalve opwekkend uitziet.
Lasswitz brengt hlet eigenlijke zwaartepunt van het
geh'eele tweede xleel tot aan het slot feitelijk in een derde
richting, die zonder twijfel de gevaarlijkste is.
Hij wil ons schilderen, hoe de menschen, in dien tegenwoordigen toestand ihunner beschaving, zich zoudien gedragen bij zulk 'een inval van hooger ontwikkelde wezens.
En hiermede komt hij, van de ongekunstelde schildering
eener ideale wereld, 'Oip 'een geheel iander terrein, de satire
o o onzen tijd. Men gevoelt bij het lezen van dit gedeelte
van zijn werk oogenblikkelijk, dat hij hierin 'een bijzondere
strekking gelegd heeft,
De lieve aardbewoners gedragen zich dadelijk ellendig.
N a korte onderhandelingen ontstaat er reeds spaledig oorlog,
een. vreeselijke wereldoorlog , De Erigelsche vlolot verdampt
geheel onder den invloed der nihilietpantsers der Marsluchtschepen. Het Duitsche leger komt in een moeilijk parket,
wanneer de Marsmenschen een reusachtigen magneet boven
de vijandige troepen houden, die alle wap'ens en alle
hoefijzers in de lucht trekt. Natuurlijk overwinnen de "Nurrien " overal met het grootste gemak. Maar wat beteekent
hier oorlog? Hoe kunnen deze ethische, hoogstaande Marsmenschen, die zelf sedert duizenden jaren een planeet bewonen, waar niets dan vrede heerscht, ooit een oorlog
aanvaarden?
Een bepaal/de r'eden bestaat hiervoor feitelijk niet. De
Marsbewoners, eerst zoo grootsch geschilderd en daardoor
juist voor ons zo'n uiterst belangwekkend, vallen ons, hoe
rneer het boek vordert, meer ·en meier tegen, zoodat men het
gevoel krijgt, dat men zich eerst in hen vergist moet hebben,
111 het verloop wordt het ons wel xluidelijk, wat Lasswitz
gewild heeft. Ook zijn Marsbewoners dilenen ten slotte fileer
en meer als satire; niettegenstaande zij ZIOO hoog ontwikkeld
zijn, gedragen zij zich tegenover die rumder beschaafde menschen volkomen, zooals de beschaafde Europeanen, ondanks
het Christen/dom, handelen ten opzichte van weerlooze
wilden. De satire ligt er gedeeltelijk zelfs zeer boven
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op, en beantwoordt als zoodanig ook aa n haar doel.
Maar hier k omt het mij voor, dat het satiriekie doel veel
te k l e in is voor den reusachtigen achtergrond der twee
planeten. Men wordtonder het lezen mismoedig, hetgeen
er niet beter op wordt, wanneer de schrijver een langdradig relaas geeft van de vlucht, het gevaar en de overwinning der in het nauw gebrachte helden, een beschrijving,
die uit een letterkundig oogpunt het zwakste gedeelte van
het boek uitmaakt, en zonder Benige noodzakelijkheid veel
te veel ruimte inneemt.
De roman blijft tot dicht bij het einde zwak. De Marsbewoners worden (de redenen hiervoor worden ons hoe
langer hoe minder duidelijk) eindelijk toch weer verdreven
van de aarde, waar zij zich als overwinnaars buitengewoon
kleingeestig gedragen hebben. Zij zijn verstandig genoeg,
het dus hierbij te laten en van uit de verte vrede te sluiten.
Die aardbewoners hebben echter in hun diepe vernedering
iets g e l e e r d. Zij vereenigen zich tot een bondgenootschap,
gegrond op dezelfde edele beginselen, die de Marsbewoners
op hun eigen planeet reeds langen tijd huldigden.
Het allerlaatste korte tooneel boeit ons weder meer, en is
dan ook uitstekend gevonden. Maar wat daaraan voorafgaat,
is vervelend en vermoeit den lezer. Na de vroegere schilderachtige tooneelen komt de lezer onder den indruk van
het minder gelukkige laatste gedeelte; van het optimistische
einde blijft ons niets bij dan de herinnering aan een droog
onartistiek schoolopstel. En men heeft ook niet veel vertrouwen in de toekomstige ethica der menschen, nu de
Marsbewoners, die haar reeds sedert duizenden jaren in
practijk brachten, zich zoo jammerlijk gedragen hebben . . .
Mijn ideaal is dus ook met dit boek niet verwezenlijkt,
hoe geestig en geniaal het in zekere opzichten ook zijn moge.
Maar het heeft ons zeer zeker een eind verder gebracht.
Voor zoover mij bekend is, heeft de roman bij het publiek
niet dien opgang gemaakt, waarop het aanspraak had. Dit
is zeer te betreuren ter wille van den kundigen schrijver.
De oorzaak hiervan is echter, geloof, niet ver te zoeken.
Het groote publiek is op dit gebied nog niet r ij p voor
het beste. Juist hij, die vooruit wil, zal moeten ondervinden,
dat zijn stem van uit twee planeten nog niet ééns op ééne
planeet gehoord wordt. Die oorzaak hiervan ligt voor de
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hand, HOle dieper zulk een natuurwetenschappelijk verdichtsel gaat, hoe verhevener het wordt, des t,e onvermijdelijker
zal men terecht rkomen in vraagstukken, die hlet grootste
gedeelte zelfs van de meier ontwikkelde. lezers n 10 s in het
ge h e e I n i re t b eg r ij P t en waarvan het ,di,en ten gevolge
ook het "g,eestig,e" niet gevoelt,
Het boeiendst en tegelijk geestigst is voor dien kenner, in
den roman van Lasswitz de utopie der zwaartekracht, de
geniale toepassing van het zwaartekrachtsvraagstukdoor de
Marsbewoners, waardoor zij in staat zijn, lichamen zonder
zwaarte t,e vervaardigen en "ruimtesch,e:p1en" te maken,
juist zooalsde mensch, in den loop zijner ontwikkelingsgeschiedenis, beheerscher dier zeeën werd, toen hij het
schip uitvond, dat op het water dreef! Om echter deze
vermakelijke geschiedenis te begrijpen, om haar te kunnen
gebruiken als middel, om, onze gedachten te verplaatsen van
die scherts van h'et sprookje n,aarden ernst en de diepte
der wetenschap, daarvoor is h,eteigenlij'k noodig, dar de
lezer het gehecle A. B. C. van IeLe moderne en modernste
leer der zwaartekracht kent. Lasswitz brengt dien k en n e r
wel aan lIet verstand, wat hij bedoelt, maar de le ek kan
hem niet volgen, Het weinige, wat deze nog begrijpt, zal
hem hoogstens den indruk geven van iets heel,o,ng,erijmdstierwijl in werkelijkheid dit wetenschappelijke sprookje juist
zulk een groote waarde heeft, doordat Tiet wel berust op
een utopie, maar toch in het wezen der zaak volstrekt
niet ongerijmd is.
De natuurwetenschappelijke roman stoot 'daar, ten minste
voor 0 n s geslacht met zijn bekende geringe ontwikkeling
op dat gebied, op een blinden muur; alles zóó bevattelijk
tie makien, dat zelfs die eenvoudigste leek het begrijpen
m 0 ,e t, dat vereischt weer zooveel ruimte, daarvoor is zooveel droge leerstof noodig, dit werkt zóó verlammend op
de fantasie van den dichter, dat deze daartoe onmogelijk
in staat zou kunn'en zijn. Die "t'egienip;artij" moet zich verbeteren, Onze natuurwetenschappelijke opleiding in het algemeen en in de eerste plaats die der zoogenaamde "ontwikkelden.", moet beter wor'den - dit is de eenige weg.
Men moet zich niet laten misleiden door het groote aantal uitgaven van de werken ~an Jules Verne. Hier hebben
het toeval 'en het gunstige oogenblik medegewerkt. Hij was
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de eerste en men had, dat staat vast) groote "bela11gstelling"
in deze nieuwe soort van verdichte verhalen. Wij leven niet
voor niets in de ,)eeuw der natuurwetenscha p". Eenige
belangstelling vindt men dan ook reeds bij alle leeken. De
school werkt echter op dat gebied niet mede, de natuurwetenschappelijke vorming als feit is voorloopig nog een
droombeeld. Maar nu, terwijl er in de richting van Tules
Verne veel beter en ernstiger werken verschijnen, zal het
blijken, dat de algemeene belangstelling niet groot genoeg is)
om het gebrek aan kennis van het publiek te verbergen.
Dit is echter geen reden, om den moed op te geven.
Dergelijke nieuwigheden moeten zich een plaats veroveren.
Met berusting en moed op het goede oogenblik. De domheid der menigte is niet de eenige vijand!
Er zijn ook nog de schoolmeesters en de waanwijzen, die
niets willen weten van een vermenging van poëzie en
natuuronderzoek. De dichter mag fantaseeren,de astronoom
moet op zijn sterrenwacht zitten en "werken." Deze brave
menschen hebben nooit gehoord, dat het beste werk der
grootste natuuronderzoekers, ontdekkers en natuurfilosofen
juist te danken is aan de fantasie. En omgekeerd, wanneer
wij del1 dichter elke aanraking met het natuuronderzoek
wilden verbieden, dan zouden wij al dadelijk den grootsten
Duitsehen meester kunnen op zijde zetten - den ouden
Goethe. Het mooiste is, dat hier volstrekt niets te verbieden
valt. Ook den voortreffelijken Fechner, één der meest harmonisch ontwikkelde menschen der negentiende eeuw, heeft
men eenmaal aangevallen omdat hij zich buiten zijn terrein
bewoog. Hij, die hem aanviel) was, wonderlijk genoeg,
Schleiden de botanicus een man, die zijn groote en
welverdiende reputatie slechts te danken had aan zijn ongebreidelde, gr ootsche fantasie, en die in het wezen der zaak
een dichterziel was, met al het zonlicht en alle verborgen
schatten, die een poëtische natuur eigen zijn, juist zooals
de goede Fechner.
Heden ten dage zou men zich een nog typischer schoolmeester kunnen voorstellen, die juist Schleiden als voorbeeld aanhaalde, om te wijzen op het gevaar eener vermenging van poëzie en onderzoek. En dan zou hij evenzeer
ongelijk hebben als Schleiden indertijd zelf had.
De menschelijke geest, alle schoolmeesters ten spot,
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komt nu eenmaal ook thans nog in zijn beste exemplaren
zonder leerplan en modellen op de wereld.
In den menschelijken geest spiegelt zich een stukje van
het heelal af, en daarin loopt heel wat vreedzaam door
elkander.
Een ellendig iets voor den schoolmeester, maar wat helpt
het?
Reeds in "de Faust" wordt geklaagd:
"Verschwindet doch I Wir haben ja aufgeklärtl
Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel.
Wir sind so klug und dennoch spuckt's in TegelI"

Uit Tegel is nl. Alexander v. Humboldt afkomstig, en
dat was er nook zoo een" van de grenzen van het dichterlijke en het aesthetische.
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