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VOORREDE.
„VAN ZONNEN EN ZONNESTOFJES" is de titel,
dien ik aan dit boek heb gegeven. Een zonnestofje is onze
geheele vroolijk,e, oude aarde. Een stofje van dat zonnestofje
is de mensch. Maar ook zonnestofjes zijn wij menschen in die
beteekenis, dat wij zelf kinderen zijn van die groote zon; uit
haar geboren, door haar gevoed. Zonnebloed stroomt door
onze aderen, zonnedroomen ruischen door onze hersenen.
Evenals een zonnestraal in een donker vertrek valt en de
grauwe stofdeeltjes plotseling zelf in zijn licht doet schitteren
als kleine zonnetjes zoo danst ons leven in dat gedeelte
van het heelal, waar zonnelicht en zonnewarmte de koude
ruimte koesteren. En toch zijn wij, ieder op zich zelf, ook
weder geheele, stralenwerpende zonnen. Terwijl onze gedachten onmetelijke stra l enbu n dels werpen in den geheinizinnigen
nacht, ontstaan in die lichtstrepen onzer overpeinzingen voor
het eerst al , die tooverdingen, die wij beleven. Geheele wereldstelsels en melkwegen, die uit millioenen zonnen bestaan,
ontstaan als zonnestofjes van onze gedachten. Zij dwarrelen
op en verspreiden zich. Millioenen jaren achtereen worden
afgesponnen in het zonnestofje van ons kortstondig leven,
oorspronkelijke werelden, waarin nevelvlekken uiteenspatten tot vaste sterren, en zonnen tot planeten, eene planeet
tot menschen, die het brood breken en zeggen: „heb uw
naasten lief als u zelf."
Eene onmetelijke hoeveelheid stof is door het natuuronderzoek onzer dagen losgewoeld. Het is menigeen te
moede, als moest hij daarin verstikken met lichaam en ziel.
Ik beschouw het als eene ernstige taak, er nu en dan kleine
lichtkegels doorheen te werpen, opdat dat grijze natuurstof
ten minste op enkele oogenblikken optrede als datgene wat
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het toch in zijne vermomming feitelijk is en blijft: zonnestof. Welke stofjes voorbij fladderen, daaraan is mij minder
gelegen. Wat mij betreft, mogen het levenskiemen, mag het
de stof van mummies zijn. Wanneer de lichtkegel ze maar
opvangt en met zijn gouden licht 'beschijnt. Die lichtkegel
is de eenheid van het boek, en het zijn niet de stofdeeltjes zelf.
De verschillende hoofdstukken heb ik met betrekkelijk
korte tusschenpoozen na elkander nedergeschreven, alle in
dezelfde stemming en met dezelfde wereldbeschouwing. Zij
ziin geschreven met het vaste plan er een boek uit samen
te stellen het boek zelf is ni et ontstaan door het later
aaneenschakelen van onsamenhangende feuilletons. Wanneer ook nu en dan enkele in tijdschriften zijn verschenen,
dan was dit als d e el van h et b o e k, niet als onsamenhangende bouwstof. Enkele herhalingen van feiten zijn opzettelijk in den tekst aangebracht, ik vond het doelmatiger ene
zaak nog eens in korte trekken te herhalen, wanneer er nog
bewijsstukken noodig waren, dan den lezer in de noodzakelijkheid te brengen, terug te bladeren.

WILHEL M B6LSCHE.
Schreiberhau in het Reuzengebergte.

De raadselen in den Melkweg.
(]it mijn dagboek tijdens een tocht door het gebergte.
Het was op een Octoberavond die in grauwe nevelen
wegzonk.
In den loop van den dag was ik door het donkere dennenwoud van Schreiberhau op den bergrug van het Reuzengebergte geklommen.
Het Reuzengebergte is het hoogste, meest woeste, steilste
grensgebergte achter de Noordduitsche vlakte, maar thans
is het voor den reiziger bijna het gemakkelijkste. Het voetpad op den rug loopt effen en gelijk, als een weg in een park.
Zonder eenig gevaar kan men zelfs bij nacht dat pad bewandelen, ofschoon men zich dikwijls als het ware op een muur
bevindt, die boven afgronden zweeft.
Ik had met de koppigheid van een toerist eene tamelijk
verwijderde hut tot nachtkwartier uitgezocht en was toch
niet bevreesd een enkel uur in de duisternis te gaan ondanks Riibezahl.
Wie het gebergte niet doorkruist Lom te plunderen en te
jagen, maar in stilte zijne gedachten bij botanie en geologie
bepaalt, dien doen de natuurgeesten geen kwaad.
Spookachtig genoeg staken in het laatste schemerlicht de
ruinen van de bovenste woeste rotsen uit. Zooals al onze
hooggebergten is ,00k dit gedeelte slechts een bouwvallig
overblijfsel, verteerd door lucht en water en winterijs als een
holle tand. De natuuronderzoeker noemt dit de werking der
erosie. Voor den bijgeloovige treden overal caricaturen uit
den nevel te voorschijn: neuzen .en Doren van Riibezahl.
Er was één profiel van graniet, dat sprekend geleek op den
ouden Goethe met zijn deftige ,onderkin. Andere geleken meer
op die eeuwig onopgehelderde steenen gigantenkoppen, die als
aandenken aan eene overoude verdwenen beschaving op het
eenzame Paascheiland in de Zuidzee, van het hooge plateau
neerzien in de blauwe koraalzee niemand kan zeggen,
hoe lang reeds.
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Het is karakteristiek, hoe men zich op dien kam van het
reuzengebergte zelf zoo groot voelt als Rubezahl en als het
ware een reuzengestalte aanneemt. Uren lang heeft men gedwaald onder dennen zoo hoog als torens. Toen voelde men
zichzelf , een dwerg, een paddestoel. En nauwelijks bevindt
men zich op den bergrug, of het woud verzinkt tot een nietig,
vlak denneboschje. De stammen schijnen door de rotsen
verzwolgen en slechts de takken slingeren door elkander
over de vlakte. En als een reus steekt men daarboven uit
en ziet er op neer als op wat kreupelhout.
Daarna verdwenen alle vormen, de nevel had alles omhuld
en ineen doen smelten.
Men behield slechts een dof gevoel van den nabijzijnden
diepen afgrond, dien men evenwel niet kon zien, en milde
lucht steeg op uit het woud. Ik dacht aan de zilveren
murmelende beekjes, die daartusschen naar beneden stroomden, erf aan de hooge struiken blauwe gentiaan, die daartusschen tierden.
En mijne gedachten sponnen voort, ik dacht terug aan.
het verleden: aan den ijstijd. Aan de vijf graden temperatuursverlaging die er volgens de berekening der geleerden noodig
zoude zijn om hier weer gletschers naar het dal te doen
afdalen, die de door het ijs verbrijzelde gesteenten weer
stuk voor stuk in de vlakte zouden dragen, en die al die
neuzen, oogen, af godenbeelden, die profielen van Goethe diep
daar beneden, waar de bronnen reeds stroomen zijn, als zwerfblokken zouden afzetten, opdat de volksmond later zou
kunnen verhalen, dat de duivel ze naar beneden geworpen had.
Hoe lang zou echter, ook zonder de hulp van gletscherglijbanen, de erosie alleen noodig hebben, om den hollen
tand van het gebergte, op de meest afgebrokkelde plaatsen tusschen sneeuwkuilen en het gebied van den stroom geheel te
ondermijnen. Dan zou men hier, waar nu het bergpad op
duizelingwekkende wijze over den bergrug gaat, een open
pas, een rijweg naar Boheme kunnen aanleggen. Misschien
zou de spoortrein, die juist thans op een andere plaats langs
het gebergte wordt aangelegd, zich dien nieuwen gemakkelijken toegang kunnen ten nutte maken. Maar zullen de menschen tegen dien tijd nog wel met den spoortrein reizen?
Het pad werd ruimer.
In het ondoorzichtige geboomte schreeuwde dof een hert.
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Nu zag men in de verte geen licht schitteren. Zou dat de hut zijn ?
Het zweefde in de nabijheid en toch zoo hoog. Ik ontdekte nu een tweede licht, dus het waren dan wel verlichte
vensters. Maar daar was er nog een, dwars daarboven.
En eensklaps zag ik, dat het sterren waren. De avondwind,
zoo zacht waaiend, dat men dien nauwelijks bemerkte, had
nu toch in den nevel een scheur gemaakt. Hij rolde het
witte doek op in ruwe flarden. En ioveral waar er een opening was te aanschouwen in het hemeldak, daar schenen sterren doorheen, steeds meer, eindelijk geheele sterrebeeldén,
die slechts door smalle witte strepen van elkander gescheiden waren.
In het gebergte schitteren de sterren op andere wijze dan
in de vlakte, evenals echte brillanten zich tegenover nagemaakte vertoonen. Op zeker oogenblik dacht ik dat aan den
rand van een nevelstreep een vuurbol ontplofte, roode, blauwe, gele stralen verspreidden zich in alle richtingen, maar
toen zag men een effen wit licht vóór zich en het was
niets dan die oude bekende Capella in het sterrebeeld van den
Wagenman de vaste ster, die van alle sterren misschien
het meest op onze zon gelijkt; hierboven wierp zij werkelijk
vlammen uit als een kleine zon.
Toen ik mijn oog verder liet gaan, was reeds het gansche
zenith vrij, een gewelf van onuitsprekelijke schoonheid.
De melkweg goot zich daartusschen uit in zijne volle
pracht met haar zilveren kleed van myriaden werelden. Als
het phosforesceeren in het kielwater van een schip scheen
het mij toe. Welk onmetelijk wereldschip liet deze schitterende baan achter zich? En waar stevende het heen, wie
was de stuurman? Ook de melkweg scheen hierboven een
geheel veranderd, wild fantastisch kunstwerk. Geen melk
maar gloed. Als een brandend oog kwam hij tusschen de granietblokken naast mij te voorschijn, als een angstwekkend
oog van een verwijderden brand, die in den nacht de
menschen wekt.
Er was ook inderdaad ieen brand, een brand van zonnen.
Ik moest denken aan de oude droomen, aan de sprookjes
uit de gemoedsastronomie der kinderlijke volken. Hera had
hier haar melk gestort, van daar de benaming „melkweg."
Er ligt reeds een wereld van gedachten tusschen dit eenvoudige beeld en de diepzinnige mythe der Pythagoreïsche
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school, als zou de zon vroeger een andere baan hebben
gehad aan het hemelgewelf, en als zou die lichte streep
nog het uitgesleten wagenspoor zijn, de oude bedding van
het stroomende wereldlicht. De sterren liepen op kristallen schalen om de stilstaande aarde waarom zou haar
spoor hier niet zijn ingedrukt? Eerst achter de laatste sfeer
opende zich de vrije bovenwereld, die geen zon meer noodig
had, omdat het groote licht Gods, „het wezenlijke licht"
haar sedert alle , eeuwigheid bescheen.
Bij een gedachtengang, die in de vaste sterren gaten van
het buitenste kogelomhulsel zag, als vensters van dien hoogsten hemel, waardoor een paar verdwaalde vonken van dien
goddelijken aether ook in ons klein zonnestelsel onder de acht
kaasstolpen der kristallen sferen schitterden, kostte het weinig
m oei te, den melkwegring onmiddellijk in verband te brengen
met , die bovenwereld. De wijze Theophrastus komt, als hoogste resultaat zijner overpeinzingen, tot de bewering, dat daar
de aanhechtingsplaats is, de zwak verbonden voege, waar de
beide helften der bovenste hemelstolp pop Melkander waren gezet.
Wel wordt de stem van een echt natuurphilosoof uit
Griekenland, Democritus, gehoord, die beweert dat de melkweg niets anders is dan een gewemel van sterren in het
hemelrijk, waar de sterren zóó opeengepakt zijn, dat zij tot
één enkel licht samensrnelten, zooals de zandkorrels van
den ver verwijderden zeeoever aan de zeelieden den aanblik bieden van een duin, boven de blauwe zee maar die
geheel op zich zelf staande stem verstomde weer. Die veel
belasterde materialisten uit den ouden tijd hadden, gedreven
door , een voorgevoel, reeds , een blik geslagen in eerre wereld,
die geen boven of beneden, geen beneden- of opperhemel
erkende, maar waarvan d e ruimte zich uitstrekte tot in de
eeuwigheid en waarin zich de zwevende sterren bewogen, als
bolvormige reuzen-atomen, zooals ook de aarde daardoor heen
vloog als , een stofkorreltje van het heelal. Maar het scheen,
alsof de menschheid, wat hare kennis en beschaving betreft,
nog niet rijp was voor zulk een duizelingwekkend beeld.
Als meer dan tien eeuwen later Dante met de kracht
van den dichter, die hemel en aarde bezweert met zijn
runenstaf, ,de wereld schildert als het tooneel zijner „Goddelijke comedie," bestaan die sferen nog altijd.
In het zwaartepunt der wereld rust nog steeds de aarde, maar
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Satan rust nu in het middelpunt dier aarde. Een ladder der
zedelijke wereld is die geheele wonderlijke hemelbol geworden met zijne vele om elkander gewikkelde lagen. En geheel
in de oude beteekenis slaat eerst de buitenste laag een bres
in het ware wereldlicht, het eiland der gelukzaligen, waar
Dante's Comoedia eindelijk hare harmonische oplossing vindt.
Die wereld van Dante is ook thans nog een to,overachtig
beeld van overweldigende heerlijkheid, die wereld waarvan de
geheele astronomie en natuurkunde opgelost is in zedelijke
factoren, , die door zon en planeten en vaste sterren in
waarheid slechts van kwaad tot goed, van duivel tot God
voeren. Wat wij thans in .de natuurkunde zwaartekracht en
aantrekkingskracht noemen, dat is bij Dante de weg naar
de hel. Waar wij de ijsvelden van de zuidpool kennen, daar
gaapt de groote , opening die naar het vagevuur leidt. Waar
onze geologie van een centraal vuur in het binnenste der aarde
droomt, daar branden de verdoemden in het zwavelbad. De
middelpuntzoekende kracht echter, die volgens de wetten van
Newton planeten en maan in hare banen houdt, is de
eeuwige liefde de brandende dorst naar liefde, die niet
naar beneden wil in den afgrond der hel, maar opwaarts iedere planetenbaan is weder een trede hooger op de ladder,
een station dezer innig worstelende wereldliefde, die als een
pyramide het geschapene hooger tot God opvoert, door alle
gebeurtenissen, krachten en lichamen ook ader natuurkundige en sterrekundige wereld.
Ver zijn wij thans verwijderd van de wonderbare eenheid
dezer wereld, die eenheid van natuur en zedeleer. En toch
kon die niet blijven bestaan, omdat de grenzen waarin zij
besloten was, op zekeren dag bleken te eng te zijn, zelfs
voor den meest bescheiden maatstaf der werkelijke natuur.
Mijne gedachten volgden, terwijl de melkweg steeds demonischer over het gebergte schitterde, het grootsche schouwspel
van de geschiedkundige ineenstorting van Dante's wereld.
Zooals de eerste ster zich roodachtig door den trekenden
nevel aan mijn oog had vertoond, zoo schemerde het eerste
licht voor de menschheid. Het is nacht, het schip van
Columbus ligt voor Guanahani, het nieuwe land is nog
steeds niet ontdekt. Maar op den slechts vaag te onderscheiden oever heeft een wilde een fakkel ontstoken, die als een
ster gloeit en zich beweegt. Golumbus voelde instinkt-
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matig, dat het land nabij was. Toen de zon aan den hemel
verrees, lag het in al zijne tropische heerlijkheid vóór hem.
En het was meer dan alleen een land.
Het is eene nieuwe aarde voor den menschongeest. De
keerzijde der aarde. Slechts korten tijd daarna zeilt Magelhaen den gansehen aardbol om. Dit beteekende tegelijkertijd
een tocht door eene nieuwe wereldbeschouwing. Door dit
reuzenwerelddeel Amerika komt de beschaafde menschheid
tot de grootste kennis, die haar kan ten deel vallen, als
eerste gave van eerren nieuwen tijd: de kennis van den
beperkten omvang van hetgeen zij weet. Zij dacht, dat reeds
voor haarde sluier was opgeheven van alle geheimen van
helnel en aarde en het innerlijke van den mensch - en
zij kende Amerika nog niet eens. Indien nacht voor Guanahani, is de harde kristallijnen sfeer van den menschengeest
van duizenden jaren feitielijk gespronge'n.
De blik, die Columbus en Magelhaen volgde op hun
tocht aan gene zijde van den aardbol, is bijna oogenblikkelijk als uit eene oude betecvering verlost.
Waarom zou die aardbol, die zonder steunende hand vrij
in het wereldruim zweeft, zich ook niet kunnen bewegen?
Wat in de tropische wouden van Guanahani is gezaaid geworden, dat brengt Copernicus op ,een somberen, nevelachtigen dag in het oosten van Duitschland aan het licht: bij de
riieuwe aarde voegt hij den nieuwen hemel. Allereerst in zijne
gedachten - ook hij is op zijne wijze leen dichter zoo goed als
Dante, maar reen dichter, die zich het geheim der dingen op
eenvoudiger wijze tracht voor tie stellen, De aarde wentelt om
eene as, is eenc planeet onder andere planeten, door hare
wenteling veroorzaakt zij dag en nacht. Welk standpunt de
zedeleer zal moeten innemen ten opzichte van die dingen,
moet nog blijken, eerst gaat die astronomie verder.
En weer is het nacht -en er schittert reen ster, ditmaal
een echte hemelster : het is de planeet Jupiter. Op zijn sterrewacht staat Galileï en neemt haar waar met het oog van
het nieuw uitgevonden instrument, den verrekijker die het
ongewapende oog op een nooit gedroomde wijze overtreft.
Hij ziet de mannen,die om degroote planeetdraai,en, een
beeld van ons zonnestelsel in het klein. Ditmaal komt de
hernel tastbaar nader, tastbaar met leen meer volmaakt
zintuig, niet enkel met logische gedachten.
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En nu volgt, als zijn de sluizen geopend, de ééne ontdekking op de andere.
Giordano Bruno staat op den brandstapel. Maar boven
over den blauwen rook ziet zijn brekend oog nog den hemel
open, den geheelen hemel der nieuwe sterrekunde. Er is
geen bovenste sfeer, geen kristallen omhulsel, door welks
openingen het bovenste licht tot ons doordringt. Ook daar
is vrije ruimte en iedere vaste ster is een gouden wereld
als onze zon. Myriaden van onze werelden doorkruisen het
heelal, louter zonnen, waarom planeten draaien, en op iedere
planeet wonen menschen, zooals wij. Op een gegeven oogenblik schijnt het, alsof de menschenblik moet verzinken in
den niet te vatten omvang van dat vergezicht, zooals de
wijsgeer van Nola zelf is ondergegaan in de groote vraagstukken van zijnen tijd. De sferen zijn verbroken, de geest
gaat verloren in de eeuwigheid. Wie zal uit die wereld zonder grens weer een kosmos opbouwen, zooals Pythagoras
of Dante dien hebben aanschouwd?
Maar nog steeds staat een denker eenzaam in zijnen tuin
van den groenen appelboom, waardoor de wind van een
nog vrijeren tijd ruischt, valt een vrucht. En zijn geest,
geschoold in het wereldperspectief van Galilei en Bruno,
zoekt het verband tusschen den val van dien appel en de
baan en de zwaarte van dien reuzenappel daar boven aan
den wereldboom, de maan. Newton ontdekt eerre „natuurwet" die beide met mathematische nauwkeurigheid te zamen
omvat en verbindt, den kleinen appel hier tusschen aarde en
tak, en de maan daarboven, die 51000 mijlen van ons
verwijderd, hooge gebergten torst.
Dat is de ni e u w e schakel: de natuurwet. Deze zal een
nieuwe harmonie knoopen door het heelal tot aan de verst
verwijderde dubbelster. Niets valt daartusschen uit. Gerustgesteld wandelt de logische menschengeest aan zijn gouden
band weer over alle millioenen van sterren.
Nog langen tijd blijft het een somber geheim, of de
natuurkracht, die sterren en appelen in evenwicht houdt,
ook vergankelijk is. Wanneer de hamer op het aanbeeld
slaat, waar blijft dan de beweging? Bestaat er nog
een geheimzinnige diepte van die door natuurwetten geregelde natuur , een geheimzinnig niets, waarin die beweging
zich stort? Robert Mayer legt den laatsten knoop in dien vol-
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tooiden ring: die beweging wordt omgezet in warmte. De
ééne vorm van arbeidsvermogen gaat over in een anderen.
Onder den stroom van verschillende vormen echter blijft
die eeuwigheid van het arbeidsvermogen, evenals het graniet
waarboven de wateren ruischen.
En de logische opvolging van gedachten voert hier reeds
tot de bekroning van het werk.
Krachten ontwikkelen zich uit elkander.
Een pelgrim, nog diep met zijne gedachten in de wereld
van Dante, trekt over de Alpen. Zijn voet treedt op schelpen,
die midden van het gesteente afbrokkel/en, ver van de z'ete
verwijderd. Eens zag het Ier anders uit dan nu. Waar thans
het gebergtie in ijsblokken tot den hemlel reikt en de lamniergier zweeft, daar was eertijds de z,ee, bevolkt met zeesterren en schelpen. Eenvoudig komt die gedachte op en
tocllopent zij een nieuwe wereld.
Bij de nieuwe aarde en den nieuwen hemel, voegt zich
het verleden,
Zooals daar in oneindige afstanden, verzinkt hier de blik
in eenle oneindige tijdsruimte van jaren en millioenen jaren.
En in dat tijdsverloop zijn de dingen veranderd, Er heeft
ontwikkeling plaats gehad. Van de versteende schelp dwaalt
de nieuwgewekte gedachte naar het varenwoud, dat in
steenkool veranderd is, en naar het graf van den ichthyosaurus. Den eenen dag dwaalt de geest boven bij den menseh,
die met steen/en bijlen strijd voert tiegendien mammouth en den
holenleeuw, en een anderen dag weder bij den tijd, toen de
geheele aarde als een gloeiende droppel van de zon afdroop
en de zon zich verdichtte uit een kosmischen nevel.
Wat de verandering der kracht/en in haar eenvoudig spel
reeds deed vermoeden, wordt nu een1eontzaglijke geschiedkundige waarheid: in alllet geschapene leeft aanhoudend
verandering. Doch meer dan een,e eenvoudige verandering:
ecne ontwikkeling van het lagere naar het hoogere. V ande nevelvlek loopt de lijn tot aan den menschengeest. Van den
holenmensch uit den mammouthtijd tot Calileï en Newton.
Eerst hier komt het nieuwe wereldbeeld zijn hoogtepunt
nabij. Eerst nu komt daarin langzaam de tierugkeer tot stand
tot de grootte en eenheid der ioude wereldvoorstelling van
Dante. De terugkeeren verbetering tegelijkertijd. Nog eens
naderen natuurkunde en sterrektinde de grenzen der zede-
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leer De niet te keeren vooruitgang der dingen van het
lagere tot het hoogere, van nacht tot licht, treedt nu op in
die onmetelijke keten van het verledene, van de ontwikkeling in den loop der tijden. Het zijn niet enkel de banen der
planeten die zich tot licht opwerken alles ontwikkelt
zich. Van de verst verwijderde nevelvlek tot de hoogste gedachte die een mensch zich in dit uur kan voorstellen, is
slechts een Benig streven naar hooger in het gansche heelal
een wereld, die God wil nabij komen.
Reusachtiger is thans het gebouw, waarin deze goddelijke
comedie van den modernen natuuronderzoeker wordt afgespeeld; leen oneindige tijd, de miljoenen jaren van den
onderzoeker worden daarin vereffend; wat bij Dante in een
kunstmatig samengeperste pyramide in beperkte ruimte op
elkander werd gestapeld, dat schaart zich thans achter elkander in periodes, die over de geheele eeuwigheid beschikken.
En toch komt ook hier, tusschen alle bonte dubbelzonnen
van het heelal en alle varenwouden en ondieren van de
oerwereld, ten slotte de groote lichte streep van een zedekundige gedachte te voorschijn, waarmede de geheele wereld,
zonder iets over te laten de geheele menschenziel vervult.
Dante's eeuwig verlangen naar des hemels liefde, dat in de
sterren brandde, wordt eeuwige ontwikkeling, waarin de aantrekkingskracht en de naastenliefde slechts twee treden,
niets dan twee onderdeelen zijn op den weg naar boven.
Zoo was de weg en nu sloeg de mensch weer den
blik op den melkweg.
en daar begroette hem
Een berg had hij beklommen
de oude schitterende lichtstreep met hetzelfde betooverende
gelaat, waarmede zij vóór duizenden jaren reeds de eerste
waarnemers van den hemel in het laagland van den Euphraat
had begroet.
Wat beteekent die grootste aller wereldarabesken, dat
teeken van alle teekens, die ring, die den hemel omvat houdt ?
Het oogenblik, dat men de vaste sterren niet meer beschouwde als gaten in een ijzeren hemelgewelf, maar als
vrij zwevende zonnen, die slechts door de onbegrijpelijk
groote afstanden zoo klein schenen, was ook het eerste
groote keerpunt in de verklaring van den melkweg.
Nog had men hem niet met den verrekijker waargenomen, en toch zag Kepler reeds met de volle kracht van
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zijn ongeëvenaard helder geestesoog, dat de oude Democritus
juist had gezien. De melkweg was een ring van sterren.
Tot een wolk pakten zich de sterren daarin op. Maar die
sterrenwolk zweefde vrij als iedere afzonderlijke ster in de
leege ruimte, en vormde een ring, evenals een in zich
zelf terugkeerende kometenstaart. En onze zon, waarom wij
met de aarde draaiden, lag ongeveer in het midden van
dien ring, want de melkweg scheen ons bij benadering een
groote cirkel.
Juist vijftig jaren later zag het werkelijke loog wat de gedachte gegist had. Huygens nam door den verrekijker feitelijk
een massa afzonderlijke lichtpunten waar, die uit den nevelachtigen achtergrond van den ring schitterden. De verrekijker
was nog geen halve eeuw ioud. Men gevoelde, dat hij nog
ontoereikend was, en in ieder opzicht verbetering behoefde.
Toen Huygens zijn oog van den kijker verwijderde, had hij de
stellige overtuiging verworven, dat wie na hem zou kunnen
beschikken over een verbeterd glas, den geheelen melkweg
inderdaad in zulke sterrepunten zou kunnen oplossen.
Dat oogenblik is van groote beteekenis in de geschiedenis.
De geheele uitgestrektheid van de nieuwe wereld scheen ons
zinnebeeldig nabij te komen. Zonnen, die zich als in perspectief zoo dicht op elkander schuiven, dat zij ons toeschijnen
ééne melkachtige massa te zijn.
Reeds toenmaals had men een voorgevoel van de verbazende
tusschenruimte, die onder bepaalde omstandigheden de ééne
zon van , de andere zou kunnen scheiden. Thans is voor ons het
onzekere vermoeden werkelijke berekening geworden, die
in ieder geval juiste benaderingswaarden geeft. Een beeld
kan duidelijk maken, met welke afstanden de sterrekundigen
van onzen tijd rekening hebben te houden. Onze voortreffelijke astrophysicus uit Potsdam, Scheiner, heeft zelf dit beeld
bij een zekere gelegenheid gebruikt. Het is dus uit de beste
bron afkomstig.
Laten wij ons de zon , eens voorstellen verkleind tot den
omvang van den koepel van den nieuwen dom in Berlijn, dus
tot ongeveer veertig meters middellijn. En stellen wij de afstanden en ruimte daar omheen naar denzelfden maatstaf voor.
Om de zon, als Berlijnsche domkoepel voorgesteld., zou
allereerst hare kleine planeet Mercurius wentelen in een baan,
die nog volkomen zou vallen binnen de grenzen van Berlijn
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in engeren zin genomen. Mercurius zou in het westen dwars
door het gebouw van den rijksdag, in het noorden door de
Zionskerk, en in het zuiden ongeveer door het koninklijke
observatorium zweven. Venus, die daarop volgt, zou zich al
niet goed meer thuis voelen in de eigenlijke huizenmassa.
In het westen zou zij door den dierentuin trekken, in het
noorden door het Humboldtpark en in het zuiden zou zij
zeker tot in de York- en Gneisenaustraat wandelen. Nu komt
de aarde. Zij wil veel verder gaan. In het westen doorsnijdt
zij het diergaardestation, in het zuiden bevindt zij zich reeds
een halven kilometer buiten den kruisberg. De planeet Mars
raakt nog even den zoologischen tuin, ten zuiden gaat zij door
Tempelhof. Jupiter ten slotte bezoekt de voorsteden. Hij
heeft Erkner en Wannsee reeds achter zich en vereert Spandau met een bezoek. Saturnus dwaalt door den Mark Brandenburg. Hij bezoekt Liebenwalde en Nauen. Uranus als
zwerver door de Mark brengt het reeds tot Wittenberg en
Frankfort a/O. En onze verst verwijderde planeet Neptunes
bevalt het in het geheel niet meer in het koninkrijk Pruisen.
Deze gaat Stettin, Landsberg, Maagdenburg voorbij en passeert Leipzig tot op vijftien kilometers. Dit is ons zonnestelsel.
Nu verder. Van dien zonnekoepel in Berlijn moest men
in dezelfde verhouding geheel Europa, ja zelfs den aardbol
achter zich laten en dan nog bijna dubbel zoo ver als de
maan van ons verwijderd is, namelijk bijna 800000 kilometers, in de vrije ruimte voortvliegen, om op de dichtst bijgelegen vaste ster aan te komen, de roode dubbelster Alpha,
in het sterrebeeld de Centaur. De werkelijke afstand bedraagt verscheidene billioenen mijlen, en het licht, dat meer
dan 300 000 kilometers in de seconde aflegt, heeft minstens
vier jaren noodig om van daar tot ons te komen.
Eerst met zulk een maatstaf wordt duidelijk, wat Kepler
en Huygens durfden te wagen.
Zonnen, die op zulk , een afstand van elkander konden
staan, zouden volgens hen van de aarde uit gezien zóó
dicht bij elkander schijnen te liggen, dat zij te zamen een
nevelachtige lichtring een melkweg vormden. Voor dat
gewemel van zonnen moest de nieuwe uitgebreide wereldruimte plaats hebben. Plaats moest ook de menschengeest
hebben om zulke afmetingen in zich op te nemen. En toch
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was dit nog slechts een begin. Uit die wolkenstrook van
zonnen zouden snel daarna de verdere raadselen zich aan
dien geest opdringen - in ontelbare menigte.
In die meest geniale natuurgeschiedenis, die de oude tijd
ons heeft nagelaten, het epos van het heelal van dein Romein
Lucretius, wordt ons een prachtig beeld voor oogen gesteld.
Hij wil ons de oneindigheid van het heelal duidelijk rnaken.
"Stel u voor, dat gij u bevindt aan het uiteinde aller bekenid'eding1en inden hemel en op aarde," zegt de dichter.
Werp nu een speer zoo ver mogelijk voor u uit, zij zal
altijd nog' plaats vinden, Aan dit plastische beeld van den
spieerwerp'er tegenover die oneindigheid wordt men herinnerd op een gegeven oogenblik in de achttiende eeuw, als
de menschheid 'peinst OVieJ:'" het sterrenheir.
Die wereldruimte was geopend. Als nevelen waren de
oude sferen weggevaagd, In die ruimte zweefden sterren.
En die sterren drongen zich in den melkweg in zoo' groote
massa opeen, dat het den schijn had, alsof er melk gestort
was over een langen weg. Zeevaarders warendoorgedrongen
tot het zuidelijk halfrond dier aarde. Cooks vaartuig zeilde
met koenen zwaai te:n langen leste de zuidpool om. En ook
daar omgaf die melkweg van sterrerrden hernel.
Er was geen twijfel meer mogelijk: die onmetelijke sterrenophooping omspande ongeveer als een groote cirkel onzen
g eheelen hemel, zooals wij dien v,and!e aarde uit "vaarnamen, als een gloeiende slang miet millioenen sterrenoogen,
die zich zelf in den staart bleet.
Boven en o,n,d'erdi'en ring echter schitterden afzonderlijke
sterren als verspreide posten van het -grootc, gesloten, optrekkende leger. Donker en verlaten scheen aan hert: bloote oog
en zelfs door een kijker gezien de ruimte hier tusschen die
enkele lichtende oogen -het geleek hier werkelijk op een
ledige ruimte. Hoe diep zou het waarnemend oog hier kunnen idoordringen, - doordringen zooals die geworpen speer
van den Romeinsehen dichterlijken wijsgeer doordrong in die
gapende ruimte ... ?
Daarbij nu voegde zich een nieuw beeld der werkelijkheid,
dat nog machtiger is dan alle andere.
Aallg;en,e zijde van al die sterren,die zich ginds ophoopten tot melkweg en hier zweefden als afzonderlijke sterren die ruimten openlieten, dook nevelachtig de kust op van

17

eene geheele nieuwe wereld, die, zelf wieder een melkweg
vormend, nieuw stelsel van vaste sterren was.
In den melkweg zweeft als eengeheimzinnjz runeteeken
en op een latijnsche W gelijkend, het sierlijkste sterrebeeld
van onzen noordelijken henlel : Cassiopea. U it dat gïedeelte
van den melkweg vormen, uit den melknevel te voorschijn
tredend, een paar prachtige sterren een schuine brug naar
eell reusachtigen rechthoek van sterrein : de rechthoek van
Pegasus, en Andromeda vormt -de brug.
111 dat sterrebeeld Andromeda, tusschen Cassiopea en de
t,veedeg:r,oot'e ster dier brug, had in den nacht van den
i yden December 1612 Sirnon Marius met den juist uitgevonden verrekijker een bleeke schitterende plek aan den hemel
ontdekt, die geen ster was en ook gelen duistere ledige plek.
Als scheen er een lamplicht door een Jicornachtige schijf, zoo vertoonde zich dit raadselachtig lichaam aan zijn oog.
Dit zou iets geweest zijn voor de oude leer der sferen!
Die lichtafsluitende lantaarn van hoorn was de groote laatste
huid van den hernel zelf, en daar doorheen schemerden de
velden dier gelukzaligen. Deze opvatting had echter uitgediend. Ook dit neVielvlekje, moest inde op-en ruimte zwevan, op ontzaglijke afstanden van ons af. Maar wat kon het zijn?
Het duurde niet lang, of het nevelvlekje kreeg gezelschap.
In het sterrebeeld Orion vertoonde zich een tweede dergelijke schitterende nevel. Totdat eindelijk Herschel, in de
tweede helft der achttiende eeuw, die "nevelvlekkien," bij
honderden op zijne hemelkaart opteekende. En dat was het
oogenblik, dat ik bedoelde.
Bij dat schemerlicht van Andromeda dook in een menschengcest de meest grootsche gedachte op, die nog na de
ontdekking, dat de melkweg eene opeenhooping van millioenen
en millioenen zonn'en was, in de sterrekunde mogelijk was.
Van den rand van den melkweg, midden tusschen die
verder van elkander gelegen vaste sterren van het open
hemelvlak, boorde de gewapende blik dieper en diep/er door
evenals de speer van Lucretius, tot op een lichaam zoo
groot als ons geheele stelsel van vaste sterren, maar dat
voor onzen verrekijker niet grooter was dan een nevelwolkje, omdat er zulk een'e onbegrijpelijke ruimte lag
tusschen onze uiterste vaste ster en dien tweeden wereldoever. De nevelvlek moest een melkweg zijn, gezien
B ö 1 s c h e. Van Zonnen en Zonnestofjes. V 2e druk
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op zulkeenen afstand, dat de ring, (die onzen geheelen
hemel omspande, ofschoon iedere zon daarin door haren
groeten afstand slechts een puntje scheen) bijna tot een
punt, tot een enkelen kleinen, voor het bloote oog nauwelijks
meer waar te nemen druppel gestorte melk ineensmolt.
De man, die het eerst op dit denkbeeld kwam, was weder, evenals dit ook van Dante kan gezegd worden, de
grootste zielkundige, de grootste kenner van de zedelijke
wereld van zijne eeuw: Kant.
H.ij duizelde voor niets terug - dus ook niet voor het denkbeeld van eenen melkweg op de ruimte van een mosterdzaadje.
Met de kalmte van een veldheer, die een half wereldrond
voor zich ziet liggen als een landkaart, zag hij alleen, dat de
grootsche gedachte een groot practisch gevolg kon hebben.
Wij zien van binnen uit op onzen nabijzijnden melkweg ;
die kring omspant ons, als zaten wij ongeveer juist in het
middelpunt, Dat belemmert natuurlijk den blik over het geheeL
Wanneer nu de nevelvlek, bijvoorbeeld die van Andromeda,
een dergelijke melkweg, was dan konden wij daar de dingen
nauwkeurig van buiten af waarnemen. Bijgevolg konden wij
uit die schemerwolkjes daarboven iets leeren over den bouw
van ons eigen stelsel, - evenals xle zeevaarder van verre
duidelijk een geheel overzicht heeft over een bergketen, en
die kan teekenen, terwijl de Alpenbeklimmer het geheele
overzicht mist door de afzonderlijke bergen, en het woud
niet kan overzien door de beomen.
Kant geloofde, dat het mogelijk was langs dien weg t\vee
practische resultaten te bereiken.
Het ééne betrof het historisch gebied. De beste verrekijkers
der wereld waren niet bij machte igeweest, eenc nevelvlek,
zooalsdie van Andromeda, werkelijk in afzonderlijke sterren
op te lossen. Daarvan kon de onmetelijke afstand de oorzaak:
zijn. Maar het kon ook zijn, dat dit aan den wereldhorizon
opduikende nieuwe wereldeiland in het geheel niet uit bij
elkander behoorende losse sterren bestond, Het vormde misschien ecne losse nevelmassa, eene nevelachtige materie.
Kant stelde zich met zienersoog zulk een oorspronkelijken
toestand voor van dergelijke wereldstelsels, toen alle sterrenmaterie nog bestond uit eene bolvormige gasmassa, zonder
inwendige orde. Ginds was het misschien nog zoo - bij
ons was het misschien voor millioenen jaren zoo geweest.
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Door het uitwerken dier gedachten bouwde Kant zijne beroemde neveltheorie iop, volgens welke draaiende sterren zich
uit losse gasringen zouden ontrollen. Ons melkwegstelsel
zou zoo ontstaan zijn en daarin weder, in beperkter zin, ons
planetenstelsel. Op deze gedachte ga ik niet verder in; zij
voert tot eene andere reeks van denkbeelden waarmede wij
ons niet bezighouden. Onmiddellijk daarentegen in het thans
voor ,onze oogen gestelde vraagstuk van den melkweg, voert
de tweede gevolgtrekking van Kant.
I-1 etzij de nevelvlek in Andromeda nu werkelijk nog wereldnevel is, hetzij wij hier te doen hebben met een reeds in
vaste sterren opgelost stelsel, evenals het onze is, in ieder
geval toont zij in hare algemeene gedaante eene zeer bepaalde, uiterst karakteristieke gestalte. Zij gelijkt op een
vlakke lens. Meer schijf dan kogel. Waarom zou dit niet het
van de buitenzijde waargenomen beeld van ons eigen stelsel zijn?
Op het eerste gezicht scheen hier echter eene tegenstrijdigheid te bestaan.
Door ons s telsel ging de melkweg, als gesloten sterrenring. Lag het nu niet meer voor de hand, dat gindsche nevelvlek als zij leen uit de verte waargenomen geheel stelsel voorstelde, zich ook als ring vertoonde, , en niet als samenhangende, lichte, lensvormige schijf?
„Integendeel" beweerde Kant.
De melkweg zou aan den hemel voor ons oog inderdaad
den vorm van een ring hebben, als die opeengedrongen
sterrenmassa's 'een reusachtigen sterrenring in ons stelsel
vormden dat is waar. Maar zij zou Tons denzelfden vorm
vertoonen, als er feitelijk niet zulk een ring was, maar het
geheele stelsel den vorm van eene vlakke lens of schijf bezat.
En omdat nu die verwijderde tweede wereld in de nevelvlek
van Andromeda dien lensvorm werkelijk heeft, en niet den
vorm van een ring, zal dit bij ons ook wel het geval zijn,
ook onze sterren zullen als geheel een platte lens vormen.
Het fijne van die werkelijk scherpzinnige gedachte ligt in
het volgende feit.
Ik heb hier leen geldstuk voor mij, het ideaal van een
vlakke schijf. Wij stellen ons voor, dat het metaal van dit
geldstuk samengesteld is uit duizenden kleine lichaampjes,
bijv. kogeles De scheikundige zou zeggen uit moleculen,
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maar op de woorden komt het niet aan. Nu stellen wij dat
een van die kogeltjes, ongeveer in het midden van het
zilverstuk, bewoond wordt door ongeloofelijk kleine bacillen.
Die bacillen nu bezitten oogjes, die de wonderbare eigenschap hebben, naar alle zijden heen,de overige losse
kogeltjes in de metaalmassa te zien. Hoe zullen zij die
kogeltjes in het geldstuk van hunne plaats uit waarnemen?
Eerst zullen zij inde dunne schijf, als zij iets op zijde
kijken, het wapen zien. De metaallaagdie zij hier te doorboren hebben, is zeer dun, en deze zal zich voor hun oog
dus snel in een tamelijk Los niet van zelfstandige metaalkogeitjes oplossen, waartusschen zij, door de poriën van
het metaal, een vrij uitzicht in rle wereld buiten het geldstuk
verkrijgen - en misschien zelfs ook op andere verwijderde
geldstukken in een beurs of op de voering van een broekzak. - N u draaien zij zich olm en ,verpen een blik op de
letters. Hier heeft hetzelfde .plaats - want ook hier behoeft
het oog slechts een dunne laag van het zilvervlak te doorboren en bevindt het zich zeer spoedig, door weinig kogeltjes
heen, buiten het zilver, inde portemonnaie of den zak. Wat
zal er echter gebeuren als de blik een derde richting volgt?
Spiedend boort hij op zijde naar dien rand van het geldstuk.
Maar te vergeefs wil hij ook hier zoo gemakkelijk door de
kogeltjes dringen. Van hier ziet hij van binnen tegen de
geheele helft van het vlak van het geldstuk, dus tegen een
veel diepere laag zilver dan tie voren. Wel is het zilver
hier ook in kogeltjes verdeeld ; maar achter die eerste
kogeltjes komt niet zoo sp,oedigd·e portemonnaie of de
broekzak, maar er volgt een tweede rij glanzende metaaldeeltjes, daarachter komt er weer een, en zoo vervolgens
e,en lange, lange reeks. En daar de achterste colonne zich
in de opening dringt van de voorste rijen, zoo wordt het
uitzicht al spoedig benomen; h:et geheele leger der kogeltjes
treedt ten slotte op als één muur van zilver, die den blik
belet ze in hunne losse deeltjes te scheiden. Ditzelfde
schouwspel wordt herhaald, telkens wann-eer het bacillenoog
zich verplaatst in ,d:e richting van den rand. Zooals men
weet, loopt de rand als ring om het geldstuk. Dientengevolge
ziet de ronddwalende blik in een bepaald plat vlak een
volkomen vaste ring van zulk 'een aaneensluitende zilvermassa, zonder porternonnaie of broekzak te kunnen zien.
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Dit beeld, hoe alledaagsch het ook moge wezen, schildert
toch nauwkeurig den toestand aan den hemel.
Ons geheele beknopte sterrenstelsel zou dus den vorm
hebben van een vlakke schijf, evenals een geldstuk. Zooals
het geldstuk bestaat uit kleine zilveren kogeltjes, zoo bestaat
de reuzenschijf van den sterrenhemel uit eene massa afzonderlijke sterren in tamelijk gelijkmatige verdeeling. Dat
kogeltje, dat zich ongeveer in hetmidde.n bevindt, is onze
aarde, en de bacillen met hunne lichtheldere kijkertjes zijn
wij mcnschen, Wij richten onze blikken naar de vlakte der
sterrenschijf en al ras doordringt ons oog die paar sterren
op dit kleine terrein - reeds zien wij inde ledige ruimte,
het holle zwarte, koude wereldruim - den broekzak of de
portemonnaie. Naar beide zijden is dit het geval, als wij
inde richting van de platte vlakken zien. Overal afzonderlijke sterrebeelden of een donkere achtergrond.
Maar wij willen verder doordringen naar den rand van de
sterrenschijf - en de wereld vult zich met sterren; op die
lange baan volgt sterrengroep o'p sterrengroep, de ééne vult
de tusschenruimte aan, die de andere heeft opengelaten,
De lichtende puntjes worden één groote lichtmassa, 0111dat
zij tot in de verste diepten achter elkander staan, zonder
dat zij daarom inderdaad in iedere rij afzonderlijk zich
dichter bij elkander bevinden. En die dichte lichtmassa zien
wij, waarheien onze blikken zich ook wenden in het vlak,
tegen den rand der sterrenschijf. Evenals het geldstuk zijnen
gekerfden rand als ring om zich heen draagt, zoo ook vormt
de rand van de sterrenschijf een ring voor hem,die zich
in het middenpunt bevindt, - - en in dien ring schittert,
als ,een natuurlijk gevolg, voor het oog die ineenvloeiende
Iichtmassa, waarin het gewem:el der sterren ieder sterrebeeld afzonderlijk onzichtbaar maakt en ons belet een blik
te slaan inde donkere ruimte.
Wij staan bij den melkweg.
Deze is geen werkelijke sterrenring, maar een toevallig
projectieverschijnsel voor het oog van waarnemers, die zich
bijna juist in het middelpunt bevinden vaneen vlakke schijf,
welke uit sterren bestaat xlie gelijkmatig verdeeld zijn, en
die niet bij machte zijn de .hun opgedrongen plaats op
hunne sterrewacht te veranderen.
Die theorie zou alleen dan aan het wankelen kunnen
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gebracht worden, als bepaalde onderstellingen door de feiten
werden gelogenstraft.
Twee sterk begrensde aanvallen konden die theorie omverwerpen. Eén van beide : of de geheele verklaring van de nevelvlek in Andromeda, en wel als een eiland van vaste sterren,
dat gelijk is aan het onze, was ten slotte toch nog onjuist,
-- in dat geval verviel de analogie, van den melkweg uit
beschouwd - of een nauwkeurige waarneming van den melkyveg zelf rnaakte die optische verklaring van Kant onmogclijk, op grond van tastbare argumenten aan de waarneming
ontleend; in dat geval verviel de analogie, van de aarde
uit beschouwd.
In de tweede helft der achttiende eeuw, toen Kant zijne
werken schreef, moest ieder eerlijk 'man toegeven, dat beide
g,evallen mogelijk waren. Want de toepassing van den verrekijker was feitelijk nog in haar begin. William Herschel
onthulde met zijn kijker juist een geh1eel nieuwcri hernel.
Maar daaruit bleek dan ook juist hoe weinig wij nog wisten.
Toen Herschel in den nacht van den r jden Maart 1781
naar dubbelsterren zocht en daarbij het eeuwenoude heilige
getal der planeten, \vaarop ge:heele godsdiensten, de diepzinnigste philosofische beschouwingen en honderdduizenden
persoonlijke heroskopen opgebouwd waren, door de ontdekking van U ranus te niet deed - bekroop zelfs dien moedigsten een voorgevoel van wat er nu zou kunnen volgen.
En inderdaad begon ook hier, evenals dit reeds zoo xlikwijls het geval was geweest, een van die wonderbaar ingewikkelde arablesken van hlet onderzoek, die later op den
waarnemer zulk 'een,e bekoring uitoefenen. Want hij meerit
dat hij een plantje zal zien ontspruiten aan de vorrnelooze
kiem, het groeit, barst uit zijn omhulsel, buigt en kronkelt
zich omhoog, vormt eerst vreemdsoortig.e blaadjes, als moest
er iets g,eh,eel nieuws voor dcn xlag komen -totdat eindelijk
plotseling het type, de soort, die werkelijk moest ontstaan,
overwinnend tie voorschijn treedt. Zoo ziet ook hij het ontkiemen en rijp worden van eene waarheid, een bewustworden
in den menschengeest, en hij beleeft dit in eenen oneindig'
fijneren. geestelijk opwekkender vorm, dan wanneer de nieuwe
wijsheid plotseling fonkelnieuw uit den blauwen hemel ware
gevallen.
Indien de nevelvlek in Andromeda een geheel stelsel van
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vaste sterren in den vorm van een lens omvatte, dat op
zijne in het midden geplaatste bewoners evenzeer den indruk
maakte van .een melkweg, als onze melkweg op ons, dan
moest die nevelvlek ontzettend ver van ons verwijderd zijn.
Want die had voor ons inderdaad nog slechts ongeveer de
grootte van een echte linzenkorrel.
Waren er zulke groote afstanden?
Was men in staat, zulke berekeningen te doen?
Hier vertoont zich de teerste arabeske.
De meest nabijzijnde vaste ster van ons stelsel aan gene
zijde van de zon, is, zooals reeds is gezegd, zóó ver van
ons verwijderd, dat het licht ongeveer vier jaar no odig heeft
om ons te bereiken. Dat is .een afstand van verscheidene
billioenen mijlen. Men kan met zekerheid beweren dat dit
cijfer geenszins te groot genomen is, maar veeleer nog
aanmerkelijk te laag is berekend. Dat is de meest nabijgelegen ster! Bij andere sterren stuit men op dertig lichtjaren. Wat wij thans daarvan zien is het beeld, zooals het
vóór dertig jaren door die lichtpost van die sterren is verzonden. Voor de meest verwijderde sterrenpuntjes, die echter
ook nog behooren tot ons eiland van vaste sterren, worden
bij benadering 22000 lichtjaren berekend. Daar wij ons bijna
juist in het middelpunt van het eiland bevinden en die
verst verwijderde puntjes aan beide zijde gevonden worden,
levert dit in die lengte een middellijn van het stelsel of
om in 'den geest van Kant te spreken, van de schijf of de
lens -- van 44000 lichtjaren. Onze geheele cultuur op aarde,
die wij uit rechtstreeksche overlevering kennen, was dus nogniet begonnen, toen die buitenste rand van het stelsel datgene uitstraalde, wat wij thans als zijn licht door onzen
verrekijker waarnemen. Daarenboven is het berekende cijfer
nog niet eens hoog genoeg.
Toen men begon, voorloopig , en zonder juiste gegevens,
met dergelijke cijfers voor onzen m e lkwe g te spelen, kwam
mien dadelijk tot het besluit: dat dit alles, omdat het zich
bovond binnen de grenzen van ons eigen stelsel, slechts
onbeduidend moest zijn, vergeleken bij den afstand van het
meest nabij gelegen eiland van vaste sterren dus vergeleken bij den afstand van de nevevlek in Andromeda.
Het is alsof ik tot iemand zeg: het dak van dit huis staat
op tien meters afstand van het dak daarginds. Wat gij
.
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daar III de bocht van de straat als kleine suikerbroeden
ziet uitsteken, dat is de geheele Alpenketen - hoe ver moet
die wel verwijderd zijn? 44000 - dat is reeds bijna de helft
van honderdduizend. Slechts tien maal honderdduizend is een
millioen. Dus een millioen lichtjaren. Maar-dat is in verhouding tot de zaak nog altijd niet veel, integendeel. Laat ons
dus maar een paar, of een zeker aantal rnitlioenen er aan
wagen.
Weer was het een reuzengeest. maar nu reeds in de
negentiende eeuw, die met het hoofd in de hand peinzend
de balans opmaakte van wat te overzien was.
Tien, twintig, misschien wel honderd millioen lichtjaren
--dat was een ander cijfer in het natuuronderzoek.
Zooveel millioenen jaren bereikten of overtroffen zelfs onze
gehe,ele kennis van de geschiedkundige ontwikkeling der
wereld. Zij gin,g'en terug tot vóór den mensch op aarde, tot
vóór den ichthyosaurus, de steenkolenwouden, den tijd waarin
de 'kristallijnen leisteen gevormd werd, het ontstaan der eerste
afkoelingsperiode van onze planeet, - ja zelfs tot achter die
woeste genesis van het geheele zonnestelsel, zooals Kant
zich die voorstelde, 'en ten slotte tot achter het ontstaan
van den melkweg zelf.
111 dit geval, zoo zeide H umboldt, is zulk een nevelvlek
als die in Andromeda met haar lichtpost, die voor honderden
millioenen van jaren is verzonden ien vnu eerst bij ons is
aangekomen, eenvoudig Tiet oudste bewijs dat binnen het
bereik onzer zintuigen valt.
Wanneer die nevelvlek zich thans voor ons oog nog hertoonde als gloeiende oorspronkelijke stof, zonder inwendige
verdeeling in afzonderlijke zonnen, dan zou men zich daar
inderdaad niet over behoeven te verwonderen, Volgens Kant
was onze melkweg dat voor zooveel rnîllioenen jaren ook.
Wij zouderr-dan feitelijk zien, hole het er toenmaals uitzag.
Wanneer omgekeerd xle lichtpost van ons daarheen ging
zou zij met dezelfde vertraging daar aankomen, en zou men
daar ons sterreneiland ongetwijfeld indenzelfden chaotischen
oorsprenkelijken toestand zien.
Dat waren nugroote woorden, en de oude' Humboldt was
juist xle geschikte redenaarv die ze de geheele wereld als
kosmische kwinkslag zou inprenten.
De aanhangers van de theorie van den melkweg volgens
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Kant, verheugden zich daar dubbel over, want dat was koren
op hun molen - en verhoogde de waarschijnlijkheid dat de
nevelvlek in Andromeda onze gids zou blijven, in den zin
van Kant.
Maar 'hier vertoonde zich die kromme lijn in de arabeske.
Met het jaar 1880 zet zich voor onze kennis der nevelvlekken een geheel nieuw tijdperk in.
Draper photografeert de nevelvlek in Orion.
De photografie maakte zich ook hier meester van den
heinlel - dit was 'een onvergelijkelijke vooruitgang.
Riet was, als had het menschelijk oog een nieuw netvlies
gekregen, veel gevoeliger dan het oude organische netvlies
van het oog van het gewervelde dier, dat de natuur ons heeft
medegegeven.
Op dat netvlies van de photografische plaat vertoonde
zich op eenmaal de gelueele sterrenhemel bezaaid en doorweven rnet louter nevelachtige VOl1IIl/en, waarvan geen mensch
ooit had kunnen droomen, Wat Herschel en Lord Rosse, die
tot nu toe de grootste onderzoekers-der nevelvlekken waren
geweest, voor op zich zelf staande nevelvlekken hadden gehouden, dat alles vond een aantal aanknoopingspunten ; lichtstrepengingen als bruggen heen en weder} de scherpe omtrekken, die men geteekend ihad en waaraan men volgens
hunne gelijkenis namen had gegeven, losten zich op. Ceheele
sterrebeelden waren overgoten met een lichtenden, nevel,
overal baadden vaste sterren in nevelgolven..
Wat zou dat beteekenen ?
De zaak werd nog ingewikkelder. Op bepaalde plaatsen
bleek duidelijk een samenhang tusschen groote, reeds lang
bekende vaste sterren, die door iedereen tiot ons melkwegstelsel gerekende werden, en tusschen die nevelstof. Die
sterren stonden niet perspectievisch toevallig vóór dien nevel.
Zij gloeiden uit die nevelvlek uit en vormden verdichtingen
daarin. Nevelstralen en staarten stroomden daar onmiddellijk
uit als onmetelijke .staarten van korneten.
Het was tien eenenmale onmogelijk, tegenoverdeze nieuwe
gegevens vast tie houden aan de oude meening van H umboldt
in haren geheelen omvang. Waren ook die nieuwe nevelvlekken verwijderde wereldstelsels, dan moesten ongetwijfeld
ook op zich zelf staande echte sterren, zooals bij voorbeeld
in Orion, geheel naar voren treden uit ons melkwegstelsel.
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Hoe onmetelijk groot moesten deze dan echter zijn, dat
men ze in (den nevel nog afzonderlijk kon onderscheiden!
Maar er stonden to ch in den pm elkweg zelf nevelvlekken
bijl nevelvlekken. Dus midden in de zoogenaamde vlakteas
van ons eigen stelsel, waar , deopeengehoopte sterren ons
juist het uitzicht in de verdere ruimte moesten benemen!
Er volgde .eerre groote reactie.
Nu werd het wachtwoord, dat de nevelvlekken in het
geheel geen wereldeilanden waren buiten ons stelsel gelegen.
Midden in ons ieigen sterreneiland drijven overal nevelwolken rond. Al die berekeningen over afstanden van millioenen lichtjaren zijn ijdel; reeds op ,een afstand van een
paar lichtjaren kunn en zich nevelvlekken vertoonen.
De arabeske boog zich ver af van haar oude uitgangspunt.
Wanneer nu ook de oude hoeksteen der geheele theorie,
d e nevelvlek in Andromeda, ten slotte slechts een twintig of
dertig lichtjaren van ons verwijderd was; wanneer zij zich
heel kalm binnen gons stelsel bevond, ja misschen nog
zweefde aan 'deze zijde van de Plejaden o f Orion
Er gingen stemmen o p, die kortweg beweerden dat het
ten eenenmlale onmogelijk was door ons stelsel heen andere
stelsels waar te nemen. Mochten er al andere zulke stelsels
in de oneindige wereldruimte bestaan niets bewees dat
wij die konden zien. D e tusschenruimte kon wel zoo groot
zijn, dat de lichtgoif daarin d o odl i ep, dat het licht van de
fijnste materiedeeltjes, die de wereldruimte, hoewel onzichtbaar, toch nog overal vulden, eenvoudig vervlogen, geabsorbeerd werd.
En er was eene topvatting, die dit nog schijnbaar bekrachtigde.
Zij vond harenoorsprong in de innerlijke stoffelijke samenstelling der nevelvlekken.
Na Kant en Herschel had de arabeske een afzonderlijke
lijn uitgezonden. Driemaal in een eeuw waren de leerboeken
op , dat gebied gewijzigd, nu zou dit ten vierden male
moeten gebeuren.
Als , een veroveraar van den eersten rang was Herschel
in de achttiende eeuw , de sterrenwereld doorgetrokken.
Werelden had hij moeten opgeven, hij had moeten breken met
eeuwenoude tradities, en nieuwe banden aanknopen. Maar
ook voor hem was er één punt waar zijn verrekijker te kort
?
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schoot. Een aantal dier nevelvormen, die de belangstelling van
Kant in zoo h,00ge mate hadden opgewekt, kon hij nog oplossen in sterren. Bij andere nevelvormen gelukte dat niet meer.
En werkelijk was de nevelvlek in. Andromeda een van die
weerbarstige nevelvlekken geweest, die zijnen melkweg, die
uit vaste sterren bestond, als zij ten minste een melkvoor den wereldveroveraar gesloten hield.
weg bezat
Wat was daarvan de oorzaak?
Volgens Huimiboldts latere opvatting was de eenvoudigste
verklaring, dat dit sterreneiland werkelijk zoo 'onbegrijpelijk
ver van ons verwijderd in de ruimte: zweefde, dat wij met
den krachtigsten verrekijker geenenkel sterrenlichtje daarin
meer konden onderscheiden.
Herschel zelf was in zijn oordeel daaromtrent reeds voorzichtiger. D,e onoplosbare nevelvlek koon ook wel onoplosbaar
schijnen, omdat , er niets in op te lossen was; zij kon wel
een chaos zijn van gloeiende nevelstof. En die meening was
Herschel toegedaan, schoon het inderdaad slechts eene vooronderstelling bleef.
In de negentiende eeuw stelde Lord Rosse evenwel nog
een veel grooteren kijker op en zette hij den veldtocht op
dat gebied van Herschels rij'lk nog met meer kracht voort.
Ditmaal vielen weer een reeks van die zoogenaamde onoplosbare nevelvlekken in sterrenstof uiteen. En dit geschiedde zóó herhaaldelijk, dat de schaal ten nadeele van H erschel
begon over te slaan. Het probleem was nu wat verder gevorderd dan tot eene subj e ct i eve meening. Wie den gang
der dingen volgde, verwachtte op een goeden dag te lezen,
-dat de op de nevelvlekken verzotte Lord ook de nevelvlek
in Andromeda in ,atomen zou ontbinden en daarmede de
geheele zaak voor goed zou hebben uitgemaakt.
Ook de buitenste nevelvlekken waren dan ongetwijfeld
melkwegstelsels in den zin van Kant maar hunne oplosbaarheid was daarom nog volstrekt geen bewijs voor buitensporig groote cijfers voor hun afstand.
In de plaats van die waarschijnlijk geachte beslissing
bracht plotseling, als het ware als een alarmsignaal, , de mare
van eene geheel andere ontdekking der astronomische wereld
in beroering.
Kirchhoff en Bunsen hadden opnieuw niet een nieuwe
ster of ,een nevelvlek ontdekt, maar een geheel nieuw oog,
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Een werktuigkundig oog, evenals de lenzen van den verrekijker, maar nog veel merkwaardiger dan deze. Men zou het
een chemisch oog kunnen noemen.
Tusschen de ster en het wezenlijke menschenoog werd
nu geen lens, maar een geslepen glas, dat prism'a heet, :ingeschoven. Dit glas stond tegenover het licht als de zeef
van een gieter tegenover den waterstraal die komt uit de
tuit vair den gieter: het ontbond den straal in een bundel
afzonderlijke stralen. Daarenboven kwam, naar gelang van
den aard van het licht, als het ware een bijzonder vlechtwerk van die afzonderlijke stralen voor den dag, dat zich openbaarde in allerlei leemten, in dikke en dunne draden, op
verschillende wijze geordend, in grooter of kleiner aantal.
Terwijl men aardsche lichtstralen, waarvan men de bron
kende, door dienzelfden gieter liet stroomen en de verscheidenheid hunner inwendige samenstelling bestudeerde,
gelukte het, het licht te , dwingen ons uitsluitsel te geven, en
het te nopen eerre voor ons verstaanbare taal te spreken.
Het licht dat uitstraalde van een wit gloeiend voorwerp,
spoot op andere wijze uit den gieter van het prisma, dan
het licht , dat uit een gloeiende Metaaldamp voortkwam.
De verschillende imietaaldampen gaven weder verschillende
bundels, en een witgloeiend lichaam, dat dwars door zulk
een metaaldamp ging, werkte weder geheel ianders. Wanneer
men dit dan voor goed, als resultaat van velerlei proeven,
waarbij de bron bekend was, had vastgesteld en opgeteekend,
,dan kon men ook omgekeerd bij lichtstralen, waarvan men
de bron voorloopig niet kende, een besluit trekken omtrent
die lichtbron, uit die proeven met den gieter, door vergelijking met , die andere proeven. Dit was ook van toepassing
op de sterren.
Dadelijk bleek, dat de zon leen witgloeiend lichaam moest
zijn achter een laag gloeiende metaaldampen, want daarmede was volkomen in ,overeenstemming de stralenbundel,
dien het prisma verspreidde. Eerre scherpzinnige gevolgtrekking maakte het zelfs mogelijk, , de afzonderlijke dampen
daarbij' nog afzonderlijk door te zeven yen aldus een beeld
te verkrijgen van de scheikundige samenstelling, ten minste
van het , omhulsel , der zon, als lagen die bestanddeelen
feitelijk in ons aardsche laboratorium binnen ons bereik en
als konden wij zeggen: hier verdampt ijzer, hier nikkel,
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hier natrium, hier vindt men het een of ander metaal, dat
tot nevel verdampt is door den ,ontzaglijken gloed.
De volgende zet was nu een bewonderenswaardige bevestiging van de oude wereldschokkende gedachte van
Giordano Bruno. Volgens haar licht waren de vaste sterren
eveneens zulke zonnen. Eenige geleken zelfs in iedere.n trek
op onze zon, andere daarentegen verschilden iets, maar
slechts zooveel, :dat men kon zien, dat er hier eene nog wat
heetere zon gloeide, of gindsch reene die bleek weer iets
meer te zijn afgekoeld dan onze trouwe Hel ios.
De derde zet voerde tot de nevelvlekken. En op hetzelfde
oogenblik lag Lord Rosse weer :onder, ondanks zijn reuzenkijker, en was de oude Herschel met zijn kleinen kijker
schitterend in eere hersteld.
Wanneer alle nevelvlekken echte zwermen van reeds volkomen ontwikkelde vaste sterren waren, dan moest de nieuwe
wijze van onderzoek met het prisma (de spectraalanalyse
zooals het wetenschappelijk heette) noodzakelijk bij deze ook
een lichtbundel opleveren, overeenkomend met dien der
zonnen. Want zij het bij ééne zon of bij honderdduizend
zonnen die lichtproef kent geen vervloeien tot nevelmassa's: zij levert eenvoudig als resultaat de som der verschijnselen, die iedere ster op zich zelf zou hebben opgeleverd.
Welnu: ,een groot aantal der reeds lang bekende nevelvlekken dacht , er feitelijk niet aan, het bedoelde bewijs te
leveren, :dat zij bestonden uit op zich zelf staande zonnen. In de
plaats van , den witten gloed achter m etaaldampen, toonden zij
eenvoudig het beeld, dat op aarde slechts van éénenkel
gloeiend gas uitging: namelijk dat van waterstof. Zij' leverden
dit beeld, gecompliceerd met enkele kenteekenen van eene
,vermenging van idat gas met andere gassoorten, die niemand
toen nog tot aardsche gassen kon terugvoeren. Later hebben
wij ontdekt, dat , een bestanddeel van dat mengsel in ieder geval het buitengewoon merkwaardige helium is een stof, die
men Met behulp ader spectraal-analyse eerst alleen op de zon
heeft kunnen aantoonen, en , daarom helium (van H elios)
genoemd heeft, maar die men ten slotte toch ook nog op
onze goede aarde heeft gevonden, opdat het kleine kosmische
museum, dat ons door die aarde gegeven is, aak in dit
opzicht zou blijken compleet te zijn.
Deze nevels waren dus, zooals het woord aanduidde :
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vrij in de ruimte zwevende wolken van
werkelijk nevels,
gloeiende stof in gasvormigen toestand voornamelijk
schitterende nevelwolken van waterstof.
Tegen dat resultaat, geleverd door het nieuwe mechanische oog, het prisma, was geen appèl meer mogelijk, de
natuur had gesproken.
De aanhangers dier nevelvlektheorie van Kant, volgens
welke de melkwegstelsels zich eerst gaandeweg uit losse
wereldnevels tot sterrehoopen hadden ontwikkeld, waren
tevreden. Rosse had hunne zaak aan het wankelen gebracht.
Nu stond die weder vast. Die nevelvlekken waren nog wel
geen melkweg-werelden in den zin van ons melkwegstelsel,
maar wereld-embryo's, de kiemen in wording, waarbij alles
nog in nevelen gehuld was. Misschien was waterstof het
grondelement, waaruit zich de andere elementen eerst door
afkoeling vormden.
Nogmaals werd op dat keerpunt het woord van Humb o ldt
met bijzonderen nadruk te pas gebracht. Die nevelvlekken
vertoonden zich aan ons daarom nog in een toestand van
wording, als wareoorspronkelijke nevels, omdat zij zóó onnoemelijk ver van ons af stonden, dat nu eerst de lichtpost
van hun millioenen jaren oud verleden :de lichtzeef van
ons prisma. b ereikte.
of ook de ,ongeloovigen vatten
Het duurde niet lang
meer moed.
hetzij dichtbij hetzij verwijderd.
ware nevel bleef nevel
Een nevelvlek die slechts in perspectief ineensmolt, al bestond zij ook uit ontelbare sterrepuntjes, moe st zeker zeer
ver afstaan. Als zelfs de beste verrekijker die niet meer kon
oplossen, moest de afstand z eer groot zijn. Een nevel
echter, , die ook op tien passen afstand nevel bleef, daar
hij een wolk gloeiende lucht, zonder sterren daarin, was,
,,kon", wanneer men ,dit wilde, dicht vooronze oogen staan.
Dit ,,willen" werd gemakkelijk gemaakt, sinds ,de photografie
eerre wending gegeven had aan ,e verklaring der nevelvlekken.
Dus de nevelvlekken bestonden meerendeels uit lichtend
gas. Hoe mJoest men zich dit eigenlijk voorstellen?
De voorstelling eenser zwevende gaswolk, vrij over een
onmetelijk veld verdeeld, is uit ieen zuiver natuurkundig oogpunt hoogst moeilijk. Het gas moet zood.a.nig verdund zijn,
dat een chemicus, die er midden in zou geraken, het eerst
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niet als zoodanig zou kunnen onderscheiden. Wij stellen ons

sedert Kant ons zonnestelsel, zooals het thans is, zoo gaarne
voor als een verdichtingsproduct uit een dusdanigen gasnevel. Welnu, wanneer alle thans aanwezige massa's van
zon, planeten en manen van dit stelsel tot aan den baan
van Neptunus, als gasbol gelijkmatig over die ruimte, die
door de baan van Neptunus als evenaar omgeven wordt,
verdeeld waren, zouden zij een nevel vormen, die door onzen
gewonen dampkring meer dan 240000 millioen maal in
dichtheid overtroffen werd. Welke instrumenten der scheikunde zijn in staat een zoo ijle nevelstof nog aan te toonen?
Nu moet men zich echter zelfs nevels voors t ellen, die geheele
sterrebeelde:n doorsnijden, dus die de afstanden van vaste
sterren veelmaal overtreffen en omvatten, afstanden die
billioenen mijlen en wel dertig , en meer lichtjaren tellen.
Het lag voor de hand te beweren, dat leen nevelvlek in
den toestand van zoo fijne vervluchtiging geen eigen warmte
meer kon bezitten tegenover hare omgeving, en dat werd
ook nadrukkelijk beweerd.
De wereldruimte is koud, koud als ijs. Vele sterrekundigen beweren dat zij de temperatuur van het zoogena,amde
absolute nulpunt heeft, dus minus 273 graden. Zoo ijskoud
moest ook de nevelvlek zijn. Hier verkrijgen wij een geheel

nieuw beeld. Geen gloeiende, oorspronkelijke nevel, maar
een ijskoude wolk van waterstof.
Maar , die wolk straalt toch licht uit ?
Licht uitstralen geldt toch algemeen als een bewijs van
hooge temperatuur. Metaal geeft licht op het oogenblik, dat het
gloeiend wordt. Intusschen bestaat er ook een lichten van
koude lichamen, het zoogenaamde phosforesceeren. En dit
schijnt juist toe te nemen, naarmate de temperatuur lager
wordt. Wanneer nu eens vele of alle lichamen, wanneer zij
het absolute nulpunt naderen, begonnen een geheimzinnig
phosforlicht een koud licht, uit te stralen ? En als nu
ook dat onsamenhangende, ongeloofelijk verdunde gas van
de wereldruimte bij dat nulpunt begon te schitteren? Misschien zijn er nog andere, soortgelijke gloeiverschijnselen,
die men tot nu toe niet heeft kunnen verklaren : de staarten
der kometen, het noorderlicht.
Maar, zoo vraagt de natuurkundige weer, als die nevelvlekga.ssen de vo lle koude der wereldruimte bezitten
hoe
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kunnen dan bij zulk ,een koude vgassen bestaan? Bij zulk
eene tempieratuur is al het bestaande absoluut onbewegelijk
geworden, dat is de ware dood voor alle beweging. Wat
echter is gas in absolutie onbewegelijkhcid P
Maar die nevelgassen in hunne onbegrijpelijke verdunning
zouden in ieder opzicht vall'en buiten elke voorstelling die
wij ons van gassen maken. Zouden zij niet reeds naderen
tot die meiest geheimzinnige van alle stoffen, den beroemden
wereldethervdie dekou,de ruimte geheel en al vult en waardoor volglens onze licht-theorie d:e lichtgolven Ioopen? Waren
zij eigenlijk niet verdichtingen van die zoo vreemde, ge
heimzinnige stof van de moderne natuurkunde, eenigszins
vastere eilanden in den etheroceaanvdie toch als zoodanig
als ethereilanden, nog altijd miet alle grove wetten, aan die
lichamen gesteld, den draak steken?
Ik breek op dit punt af. Het voert, zooals men ziet, naar
duizelingwekkende afgronden. Waar het absolute nulpunt
begint, waar de ether, waar deze en verwante begrippen in
de wetenschappelijke hypothesen thans opduiken, daar zweeft
de geest nog steeds over afgronden en - ondanks den
lichtether, over de duisternis. Maar m'en kan nagaan, hoe
verward de feiten werden, wanneer zulke veronderstellingen
reeds bij de mieest ernstige denkers, die de zak/en ernstig
opnamen, konden ontstaan.
De ether golfdie immers niet alleen tusschen onzen melkweg en andere ver verwijderde stelsels. Hij was om ons,
in ons, hij was overal. Wanneer inderdaad een "nevelvlek"
niets anders was dan eene door koude phosforcsceerende
etherverdichting. een lichtgevende wolk van de wereldlucht
tusschen verschillende sterren - waarom konden dan zulke
wolken zich niet duizendvoudig midden door ons eigen eiland van vaste sterren bewegen, waarom niet voortdrijven
middcu door onzen melkweg?
Ja, het was afgezien van alle feiten theoretisch zelfs
minder waarschijnlijk, dat zij op een afstand van millioenen
lichtjaren nog zouden kunnen wordien waargenomen - miet
hun alleen iglimmend phosforlicht,.dat niet kon worden verge],ek,enmet ,die lichtsterkte van werkelijk gloeiende kolossen, zooals o,p zich zelf staande vaste sterren.
Misschien waren zij "vel, evenals vermoedelijk de geheele
ether, een overblijfsel van een oorspronkelijke vlek, in dien
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zin van Kant, waaruit alle zonnen van ons stelsel zich in
dien loop der tijden hadden gekristalliseerd als ware het uit
moederloog.
In .ieder geval kwamen wij voor de wetenschap niet verder
dan tot die enkele oorspronkelijke nevelvlek - de nevelvlek waaruit onze melkweg was ontstaan. Nergens, in geen
enkele ne vel vlek, zagen wij uit onzen geheimzinnigen melkweg op ee11 tweede,
Misschien behoorde de gehee:le lichtether als zoodanig werkelijk nog bij ons en wasnog besloten in ons melkwegstelsel,
Voorbij die ruimte gaapte dan het absoluut luchtledige of
ten minste die van ether vrije ruimte.
Geen lichtgolf kon daar doorheen tot ons komen.
N ooit zou ons menschenoog binnen onze sterreleris eeln
lichtpost van buiten ontvangen. Die bode ontbrak.
Mochten er al werelden zijn, onnoemelijk veel wierelden,
zooals dephilosofen dachten, nooit zouden zij met elkander
in aanraking komen, zelfs niet in den vorm van ,een schemerend neveleiland. Achter de laatste vaste ster begon dan
voor ons - het niets - het niets van den eeuwig blinde.
Op deze plaats, waar die speer van xlen ouden Lucretius
werkelijk voorde ontzettende leegte schemert, is het nu
toch de oude vriendlelijke nevelvlek van Andromedageweest,
die ons gedwongen heeft onze snaren wat losser te spannen.
De arabeske toont zich hier wieder, om ten slotte datgene
omver te werpen, wat van dien beginne af een onomstootelijk feit scheen tie zijn.
De bewijskracht van hetgeheel,e onderzoek der nevelvlekken voor her raadsel van dien melkweg is opdit oogenblik dat staat zoo vast als een muur - in zooverre het handelt
over werkelijke gasvormige nevels, aan het wankelen.
De afstand is, ten minste bij een groot aantal gevallen,
die gecontroleerd kunn'en worden, niet zoo groot als men
gedacht had.
Fin die biewijskracht gaat bovendien ten eenen male mank
tegenover het feit, dat hare gansche samenstelling ze intusschen inlascht inde absoluut raadselachtige natuurverschijnselenvdie weliswaar zelf wel tot veronderstellingen uitlokken,
maar die als vaste steun voor andere veronderstellingen (zooals het probleem van den melkweg) eerlijk gezegd vooreerst
nog niet in aanmerking kunnen komen.
B

Ö1s

c h e. Van Zonnen en Zonnestofjes. V. 2e druk.

3

34

Nu is het iechter ook aan de meest nauwkeurige spectraalanalyse van onzen tijd volstrekt niet ingevallen, alle nevelvlekken, die met de verrekijkers van Herschel, Lord Rosse
en anderen daarna niet konden worden opgelost, als zulke
echte gasnevels te beschouwen.
Toen de zaak in het eerst zoo fraai begon met de ontleding van het licht en met het bewijs, dat enkele nevelvlekken gasvormig waren, werd dit feit wel wat van uit de
hoogte behandeld. Allen, die uit de nevelvlekken absoluut
embryo's of nevelkie neen van in wording zijnde melkwegstelsels wilden maken, beschouwden de gevallen, waarin
de nevel, zooals het prisma aantoonde, volstrekt niet uit los
gas wilde bestaan, als van minder beteekenis. En de arabeske
was reeds genaderd bij het werkelijke bankroet der geheele
gasnevel-theorie in deoude beteekenis, alvorens die schijnbaar
waardelooze uitzonderingen weer theoretische waarde verkregen.
Het is niet tegen te spreken: een bepaalde reeks nevelen
blijft, ondanks hare onoplosbaarheid door den verrekijker,
onder den lichtgieter van het prisma een sterrehoop.
Er komt uit de zeef een stralenbundel, die niet de minste
overeenkomst heeft met het genoemde beeld van waterstof
of met Peen zuiver beeld van gas in het algemeen. Veeleer
komt datgene voor den dag, wat men moet zien, als die nevelvlek feitelijk een op zich zelf staande vaste ster is. Volgens
hare grootte en haar optreden kan zij datechter niet zijn.
Er blijft dus geen andere gevolgtrekking over, dan dat zij,
(zooals hierboven beschreven is) het product is van het
licht van egene vereeniging van zoodanige vaste sterren.
Waarom kunnen wij evenwel al die sterren afzonderlijk, zelfs
met den besten sterrenkijker, niet herkennen?
Er is slechts één antwoord op die vraag, die van de grootste beteekenis is: die sterrehoop staat werkelijk zóó ver van
ons af, dat wij ook in den besten kijker zijnen melkweg als
,,m e 1 k" zien, zonder afzonderlijke punten. En dat moet
een geweldige afstand zijn . . . .
Juist in een zoodanig geval bevindt zich echter de nevelvlek van Andromeda.
Die nevelvlek trotseert nog heden ten dage hare oplossing
in vaste sterren.
Wel neemt enen door , een sterken verrekijker op het op-
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pervlak dier nevelvlek een aantal kleine sterren waar, maar
deze maken den indruk als waren zij slechts in perspectief
daar voorgeschoven. De eigenlijke nevelmassa zweeft daarachter in een zacht licht, als echte "mielk." Die melk heeft
in haar geheel weder hare structuur, aanwijzingen VOOif een
geheimzinnigen bouw, - waarover wij later nog zullen spIiekien. Maar dit is niets danhet schetsplan: kamerverdiepingen
-gleen bouwsteenen. En toch brengt de toeverstaf van het
prisma OIP zijn omweg, ongetwijfeld het blestaan van die "steenen' aan het licht. Die bouwstielenen zijn vaste sterren.
Ook de spectraalanalyse heeft Lang moeten werven om
den sluier van de schoone Andromeda,
Bij het uiterst zwakke licht van die nevelvlek is ieder
onderzoek -door middel van een prisma eene buitengewoon
moeielijke, tijdroovende en geduld eiseliende onderneming.
Eerst leverde de nevelvlek in Andromeda een eenvoudigen
kleurenbundel op, zooals overeenkomt met het eenvoudigste
voorbeeld van alle lichtbronnen: een lichaam in witgloeienden
toestand. Zulk licht wordt ons geleverd door de klem van
onze eigen zon. Oppervlakkig kon -dat dus reeds volstaan,
om tie ooien besluiten dat die nevelvlek bestond uit vaste
sterren. Intusschen is hier nog e1enie bedenking. Ook gassen
toonen feitelijk dit licht, als zij door leen of anderen krachtigen druk samengeperst worden, Wanneer erdoor een of
andere onbekende oorzaak zulk een druk werd uitgeoefend,
dan zou de nevel toch wieder kunnen blestaan uit een aaneengesloten gasmassa
Ditzelfde argument heeft men trouwlens bij onze eigen
zon reeds geopperd. Terwijl de meest voor de hand liggende
opvatting het eigenlijke lichtgevende lichaam onzer zon beschouwt als ,eene witgloeiende massa, meenen andere waarnemers ook daarin eenen gaskogel te zien, die zich alleen
onder zulk 'een,e kolossale drukking bievindt, dathet gas hetzelfde licht uitstraalt als een veel vaster lichaam dat witgloeiend is. Onverschillig, of dit nu bi} die zon het geval
is - zeker is het dat die zon, evenals alle echte vaste
sterren, een tweede kenmerk in haar licht draagt, dat haar
daardoor eerst juist karakteriseert.
Het licht der zon gaat, eer het de aarde bestraalt, eerst
nog door een soort laag of omhulsel van die zon zelf. Dat
omhulsel bestaat uit gloeiende metaaldampen. Terwijl het
t
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licht nu die damplaag doorgaat, voordat het naar buiten
treedt, ondergaat het ecne hoogst merkwaardige verandering.
Het treedt, als het in het prisma gezeefd wordt, daarbuiten,
doorsneden van ,een aantal dunne, donkere strepen. Die
strepen heeft men den naam gegeven van Fraunhofersche
strepen, en men heeft daaruit de merkwaardigste gevolgtrekkingen afgeleid, over die damplaag der zon zelf, waarmede wij echter 'hier niets te maken hebben.
Voor ons is het alleen van belang, dat zoo dikwijls zulke
Fraunhofersche strepen in het door een prisma gebroken icht
van een ofan,der lichtgevend wereldlichaam o ptreden, met
zekerheid ka,n worden uitgemaakt,dat wij te doen hebben
miet leen,e vaste ster, een echte zon, zooals de onze. En hier
hebben wij te doen met eene nieuwe ontdekking van de
hoogste beteekenis.
Scheiner, te Potsdam, wiens Iundamenteele onderzoekingen
op dit gebied in hetgeen hier is voorafgegaan reeds herhaaldelijk ter loops zijn aangehaald, is er met een taai geduld
voor korten tijd in geslaagd, in 'het licht van de nevelvlek
in Andromeda de donkere Fraunhofersche strepen inderdaad
te zien ,en hare: plaats te bepalen. Daardoor werd het bewijs
geleverd, dat djenevelvlek ten slotte uit vaste sterren bestaat,
die op zonnen gelijken. Zij bestaat daaruit, ofschoon de
beste ve r rek ijker niet in staat is, die afzonderlijke zonnen
daarin werkelijk te onderscheiden.
Nemen wij daarbij aan, dat ,de grootte harer zonnen overeenkomt rnet die van onze vaste sterren, dan zijn xlie dubbele verschijnselen slechts te verklaren door aan te nemen,
datdi,enevelvlek werkelijk op een ontzaglijken afstand van
ons verwijderd is - een afstand die in dit geval ongetwijfeld
de grienzen van ons eigen melkwegstelsel verre. overtreft.
De nevelvlek in Andromeda is dus een tweede melkwegstelsel, dat zich vrij in de ruimte bieweegt, aan genie zijde
van on zien melkweg.
Scheinier stelt de rnogelijkheid xlat de nevelvlek een half
millioen lichtjaren van ons verwijderd is. Voor een tweede
nevelvlek, waarop dezelfde factoren van toepassing zijn en
die gezien wordt in het sterrebeeld de jachthonden, zoude
men dan zes en een half rnillioen lichtjaren vinden, dus in
ieder geval getallen.xlie overeenkomen miet die van H umboldt.
Voor zes en een half millioen jaren, torende thans aan-
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g,eko,m1en lichtpost van daar vertrok, zwom bij ons op aarde
de ichthyosaurus nog, en de eerste mensch sluimerde nog
in den schoot van het noodlot.
Dus wij hopen nu tochc1oor middel van de nevelvlek
van Andromeda over onzen eigen melkweg' een antwoord te
krijgen - een antwoord, dat ons bereikt na een reis van
meer dan een half millioen lichtjaren. Maar hadden wij dat
antwoord niet reeds ontvangen?
Een laatste sluier wordt opgeheven.
Voor het oog van den ouden Marius gloeide de nevelvlek in Andromeda als een lichtje door 'een hoornen lantaarn.
Als een lichtschijfje. een nevelachtige lens, deed zij" zich
aan Kant voor, als resultaat van zijn vermeteld'enken.
Anderhalve eeuw zijn voorbij gevlogen sedert Kant. Nu
komt de gedachte weer terug totdrezelfde slotsom. Maar
ditrnaal biedt de astronoom aan den denker, den droomer,
een geheel ander beeld: een photografie van de nevelvlek
in Andromeda. Ook daarin neemt men de afzonderlijke sterren niet waar. Maar zij bereikt iets anders, iets wat nog
veel minidier verwacht was.
Nog' eens, en nu voor de laatste maal, betreedt de fantaisie een nieuwe baan,
Waarheid, -- wat is waarheid?
De oude pilatusvraag hoort mendoor rle gehcelc geschiedenis van het natuuronderzoek.
Op w a a rh e i d berust dit onderzoek. Voorzichtige zielen
zeg'gen reeds iets bescheidener: op het zuiver: "s t r e ven naar
waarheid, " In deze beteekenis is waarheid een moreele
grootheid. Wanneier zelfs dit maar niet zooveel moeilijkheden
opleverdie I
Het sc h ijn t zoo mooi: hier is een feit ; nu komt er
iemand, bezield met xlien drang naar waarheid, hij onderzoekt en beschrijft de zaak; en daarmede is de geschied!enis
voorgoed afgedaan: die ééne geldt voor allen, die met dienzelfden drang bezield zijn, en al komen er nu duizenden) en
na ceuwen nog andcren.vlie allen kunnen slechts bevestigen.
De e eh te waarheid in dit geval, die door de ondervinding
van allen bevestigd is, is dat hetzelfde voorwerp) door meer
dan honderd waarnemers, die ware engelen van waarheidsliefde zijn, kan worden beschreven, en dat ieder onder
bepaalde omstandigheden iets anders ziet.
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Ik wil nu niet leens aanvoeren, dat niet alleoogen IOP
dezelfde wijze zien, ofschoon dit reeds een ontzettenden invloed heeft. Maar de menschen zelf zijn verschillend. Ons
natuurkundig zien is slechts een klein gedeelte van wat wij
werkelijk "z ie n ' noemen. Het overige is een individueele
toegift, eenc zekere hoeveelheid medegebrachte ervaring, eene
zekere hoeveelheid medewerkende, onbewustonmiddellijk uitspinnende fantaisie ; eene zekere hoeveelheid onbewust vastgevvorteld vooroordeel, dat door gleene mor a a I meer te controleeren is, -kortom, een zoodanig recept, dat daarin de
nieuwe waarneming' verzinkt, als een onschuldige zuivere
scheut a q u a d est i l la t la in het leen of andere donkerbruine
apothekersbrouwsel. Dat is reeds het geval, wanneer verscheidene menschen naast elkander waarnemingen doen. En
wanneer er eeuwen tusschen liggen, grenst het verschil aan het
ongeloofelijke, Men slaat dehand aan het hoofd, als men ,een
oud boek overdierkunde, of een oude kaart ziet, die reeds een
paar eeuwen geleden vervaardigd is. Hoe was het mogelijk,
dat de menschen niet zagen wat nu een klein kind ziet, dat zij
een mug voor een olifant aanzagen? En wij lezen toch, dat
het menschen waren, bezield met een1e zoo groote liefde voor
de waarheid, dat zij ons beschaamd maakt - menschen, die
zich om den moed hunnier overtuiging lieten verbranden,
wat, eerlijk g'esproke;n) toch niet iedereen doet. Als thans
een zeedier op het land spoelt, dat ,een rond lichaam heeft,
en vier poeten, dieop zwemvliezen :ge1ijik ,en en leen grappigen,
snuggeren hondekop, zonder de ooren van een hond, zegt
iedere kleine jongen die hem ziet : dat is een zeehond. De
wijze uit den ouden tijd zeide: "hieT is eene zeemeermin.' en hij ging naar huis en maaktie eene teeklening van leeID_
monster, dat van voren mensch, van achteren visch was.
En ,die wijze schreef tegelijkertijd een boek over de heiligheidder waarheid, terwijl de kleine bengel dagelijks nog
een pak slag 'oploopt VOOT zijn opzettelijk lileigen . . .
Er is voorwaar geen salto mortale vnoodig om; van die
moreele beschouwing op denevelvlekken te komen.
Een nevelvlek in 'een verrekijker is van het begin af aan in
zeer hooge mate een tweeslachtig 'ding gewieest, op de
grens van zien en fantaiseeren, Een lichtwolkje, even aan~eduid, vervloeiend, verduisterend. En zoo iets zou men nu
met ruw teekenmateriaal op het papier kunnen brengen r
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Laat men maar eens trachten eengewoine bleeke vederwolk
aan den helderen hemel "n a u W keu ri ig" na te teekenen.
Menigeen, die zich een meester gelooft) zal zich voorkomen
als Polonius, die kamcelen teekent.
Reeds de eerste waarnemers van nevelvlekken, die op den
ouden Sirnon Marius volg/den, namen één ding duidelijk
waar: de nevelvlekken geleken volstrekt niet alle IOP
elkander.
Het eenvoudige beeld van .een lens, zooals het uit Andromeda licht gaf, was geen absoluut beeld. Iedere nieuwe pionier uit het nieuwe wereldwoud bracht eene gehleel andere
teekening mede.
Op 'het
papier bevond zich ,een nevelvlek, die er
uitzag als een Grieksche omega, Een an der gaf het beeld
van een kreeft, weder een ander deed denken aan een halter of (volgens anderen) aan een ei 'met leen dubbelen dooier.
Weder anderen bootsten bedriegelijk een zich afwikk.elende spiraal na, een ihorlogeveer, en men kreeg zelfs het
beeld van een ontploff'enden voetzoeker en 'diergelijk vuur'werk te aanschouwen.
En de aanhanger van Klant zag met Ziekere onrust een
figuur vóór zich, die stamde uit het sterrebeeld de lier) (bij
de prachtige ster Wega) en die op ondubbelzinnige wijze een
g·ies1oten ring vormde - juist zooals de melkweg er op eenen
afstand moest uitzien, als hij' een echten sterrenring vomde.
Het wa.s slechts de vraag, of diefraaie monsterkaart zou
stand ihouden voorde oogen van meerdere waarnemers.
Toen deze zich langzamerhand aanmeldden, liep de zaak
geheel spaak. Wat de één zóó zag, zag de ander geheel
anders, Waar de één een spiraal teekende, gaf del ander
een biljardspel van losse nevelballen. Zag de één slechts
eene kleinigheid, slechts een streepje of vierhoekje, dan
nam de volgende leen spiraalvormigen staart daaraan waar,
dien de rlaarop volgende er weerafdeed. Zeer voorzichtige
critici schroomden niet, het waarschijnlijke bankroet te voorspellen van alle mogelijke nevelvormen. En vooral die buitensporige vormen zouden meer voortkomen uit de fantaisie der
menschen dan uit die van den hemel.
Te midden van al dat werken, dat twijfelen en die wonderen,
waaruit geen enkele theorie de rechte munt wist tie slaan,
barstte als leen bom die belangrijke, nieuwe uitvinding los,
ééne
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die van zooveel gewicht is geworden voor het aantal en
de verspreiding der nevelvlekken : de photografie.
Iedereen weet, dat ook de photografische plaat nog niet
het volkomen ideaal der zuivere waarheid oplevert. Ook
zij misleidt nog. Zooals zij thans is, is zij om( zoo te zeggen
nog .een troebel , 00g. Maar nochthans is d e vooruitgang ontzettend groot en boven alle verwachting. En dat was zij
ook voor het vastleggen van de vormen der nevelvlekken.
Men vatte de zaak grootscheeps aan. Een halven nacht
werd de plaat juist op de nevelvlek gericht, den dag daarna
met de grootste zorgvuldigheid bedekt gehouden, en den nacht
daarop bijna even zoo lang nogmaals aan het licht blootgesteld. Nu verkreeg men ontwijfelbaar juistere beelden, zonde r fantaisie, vooroordeel of gezichtsbedrog op het papier
gebracht. De ééne verrassing volgde op de andere.
Zoo had men bijvoorbeeld dadelijk de bewuste ringvormige
nevelvlek in de lier. Sedert men lualet het andere chemische
oog, het prisma der spectraalanalyse, de nevelvlek in het vizier
had genomen, was zij voor de melkweg-theorie van Kant nagenoeg zonder gevaar geworden. Want zooals kon worden aangetoond, bestond zij uit iecht gas, en behoorde zij dus inderdaad
tot de in ieder geval geen bewijsmateriaal leverende nevelmassa's. Maar haar ringvorml zelf was een bestendige ergernis,
die twijfel wekte, wanneer het zoo zwart ,op wit te boek stond.
De photografische plaat leverde nu het bewijs, dat het verstandiger was zich met dien onbuigza',mien individualist, ook
wat den vorm betrof, niet tot !eerre algemeen theorie te laten
verlokken. Reeds door den verrekijker was in het m idden
van den langwerp.igen ring weleens een sterretje ontdekt,
dat er misschien in thuis behoorde. Daaruit maakte de plaat
een groote door den ring omsloten inwendige nevelvlek, die
op de photografie dui d elij k er was dan de ring zelf. Waarom
kon ons oog die, ondanks alle verrekijkers, niet ontdekken ?
Dit centrale lichaam wierp leenvoudig lichtstralen uit, waarop
onze gezichtszenuwen niet meer zijn ingericht, namelijk : de
bero, em, de ultraviolette stralen, die weliswaar op de photografische plaat , een indruk achterlaten, dien wij daar als
resultaat dan ook waarnemen maar dien ons oog als
onmiddellijk invallend lichteffect niet opneemt. Geen enkel
natuurkundige heeft rex tot heden toe Benig begrip van, wat
voor soort hemellichamen dat wel zijn kunnen, die daar licht
.
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g,even. Is die gie:heele schepping misschien toch geen ring,
maar een samenhangende gaskogel. waarvan de lagen zich
onderscheiden door hunne wijze van lichtuitstralen, hun
phosforesceeren, zooals wij hier boven reeds hebben aangeduid? Met dien vondst wordt in. ieder geval iedere band
verbroken. Miet ons melkwegstelsel heeft die vreemde makker
met zijn ultraviolet gas-hart ten minste niets te maken, op
geen enkele wijze. De Andromeda-vrienden, in dien zin van
Kant, waren hier dus weer schitterend gerechtvaardigd.
Maar ook bij de platen was n,ogni,et het laatste woord
gesproken.
Na ,den ring kwamen de spiralen, de voetzoekers en
die zwermen aan de, beurt. Die waren niet zoo hinderlijk als
de eenvoudige ring. Maar ten slotte gelijkt een spiraal, als
zij eenigszins regelmatig is, altijd nog meer op een ring dan
een vaste schijf of ,een lens dit doet,
Het was dan ook daarom muziek geweest in de ooren
dier strenge aanhangers van Kant van den lateren tijd, toen
een zeer nauwgezet criticus, de astronoom Tempel, juist die
spiraalvormige ne vel v lek ken, die zich inden tijd na Herschel
zoo op den voorgrond hadden gedrongen, eenvoudig als
fantaisie wilde uit de wereld ruimen, Tempel was een wonderkind wat het menschelijk netvlies betrof. Van lithograaf
had hij zich opgewerkt tot astronoom, bepaaldelijk door de
buitengewone scherpte van zijn gezicht. Hij zag dubbel zoo
veel als zijn collega's en miet die dubbele gezichtsscherpte ontkende hij den spiraalvorm bij nevelvlekken.
Wij mcnschen, beweerde hij, zijn nu eenmaal onverbeterlijke aesthetici, Rhytmische scheppingen zitten ons in merg
en bloed. In 'een chaos ontdekken wij' kunstvormen. Zoo
moet eene chaotische lichtmassa dadel ijik op vuurwerk ge
lijken, zooals onze Jcunst zich dat voorstelt. Maar wij houden
ons zelf voor den giek, en alle spiraalvormige nevelvlekken,
hoe mooi zij ook schijnen op papier, zijn zulke, met fantaisie
uitgewerkte, bedriegclijke kunstvormen der natuur.
Achter zulk een ongeloof steekt inderdaad eene wereldbeschouwing. De wereldbeschouwing van angst, dat er in
de natuur misschien de ééne of andere rhytmische, aesthetische, schoone schepping kan bestaan, zonder dat de
rnensch daarin de hand heeft gehad, Er zijn menschen, die
gelooven, dat hunne geheele vrije natuurbeschouwing tot de
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mystiek zou worden teruggevoerd, als zoo iets waar kon
zijn waarbij 'die goede lieden helaas vergeten, dat zij
zelf den mensch uit die natuur laten ontstaan en ten slotte
toch geldoven aan het wonder, dat de natuur langs natuurlijken weg rhytmische kunstscheppingen vormt.
Feitelijk had Tempel in dit geval reden genoeg tot ongeloof ten minste tot op het oogenblik, dat de photografie,
zonder zich te storen aan de wereldbeschouwing van den een
of den anderen, de zaak als alleenheerscheres ter hand nam.
En mocht nu in het heelal al kunstvuurwerk worden afgestoken, betere zwermen en voetzoekers dan nu in spiraalvorm op , de photografische platen werden weergegeven, waren niet denkbaar ondanks Tempel.
Er waren spiraalnevelvlekken juist zooals zij stonden op
de bruikbare oudere teekeningen. Om zich daarvan een
duidelijk beeld te vormen, stelle men zich een nevelachtig
gloeiend hoofdlichaam, een bol voor. Uit dien bol ontwikkelen zich armen; twee armen, links een , en rechts een
Ieder dier armen is krotmgebogen in tegenovergestelde richting. Of er gaan drie zulke armen van uit in regelimatigen
stand, zooals bij de spaken van geen rad. Of van het hoofdlichaam ontrolt zich een enkele, bijna overal even dikke arm
als een worm, en rolt zich om dat lichaam als een enkele, op
zich zelf staande spiraal, met een kleine opening. Of eindelijk nog ingewikkelder; van het centrale lichaam stroomen
meerdere zoodanige bijna concentrische spiraalringen uit, die
elkander onderling ook nog een eind .otn slingeren, maar
daarna, als ware de spiraal verbogen, door elkander loopen,
elkander snijden ten ieder afzonderlijk hun loop eindigen. De
een of andere arm vertoont dan nog wel eens de bijzondere
eigenschap, aan de geopende punt als het ware in een knop,
in een tweeden bol, zooals de kern is, te eindigen.
En nu . . . : toonden juist die zeldzame spiraalvormige
nevelvlekken, nadat zij eenmaal als zeker bestaande waren
vastgesteld, twee andere hoogst merkwaardige eigenschappen.
Eerstens baarde het groote aantal verwondering. Was langzamerhand het aantal nevelvlekken tot duizenden en nog
eens duizenden gestegen, (men heeft er thans 7000 vastgesteld en men veronderstelt dat er minstens i00000 zijn)
door de photografie was het getal der onloochenbare spiralen tot in het ongeloofelijke gestegen.
'
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Een andere bijzonderheid was, dat juist die spiraalvormige
nevelvlekken, nauwkeurig bekeken, niet uit gas, maat
uit echte sterren bleken te bestaan, zoo dikwijls de spectraalanaly se ze te lijf ging. Ik heb reeds gesproken over de nevelvlek in het sterrebeeld de jachthonden, waarvan S cheiner
meent, dat zij ongeveer 61/2 millioen lichtjaren van ons verwijderd is, en die hij beschouwt als een echte melkwegwereld,
als een tweede zelfstandig wereldstelsel, overeenkomend met
het onze. Welnu: juist idie nevelvlek in de jachthonden was
de allereerste, die als ontwijfelbaar als spiraal erkend werd,
reeds door Lord Rosse. Sedert is zij ook in Amerika. gephotografeerd , en juist zoo gebleken te zijn als Lord Rosse haar
heeft waargenomen.
Ook het onderzoek naar het verband tusschen de nevelvlek in Andromeda en onzen melkweg nadert hier haar
laatste, maar meest bedenkelijke kronkelingen.
Wij zagen de nevelvlek in Andromeda nog eens voor ons,
gered als zelfstandig rnelkwegstelsel. Maar tegelijkertijd is ook
de nevelvlek in de jachthonden op dezelfde wijze verklaard.
En die nevelvlek in de jachthonden is geen samenhangende
sterrelens, maar een ongeveer ringvormige schepping,
een onmetelijke spiraal, die uit zwermen vaste sterren bestaat.
Waarop gelijkt nu ten slotte ons eigen melkwegstelsel; op
de lens van Andromeda of op den spiraalvormigen voetzoeker in de jachthonden?
Deze dubbele vraag nu werd in het jaar 1886 door middel
van de photografie des hemels veel gemakkelijker gemaakt en
in hoofdzaak beantwoord. De nevenvlek in Andromeda zelf
werd door Roberts gephotografeerd. En de photografische
plaat bewees dat zij' ook een spiraalvormige ne v e 1vlek was.
Het was een der eersteoverwinningen van het photografeeren der nevelvlekken, dat het ons opmerkzaam maakte op
een bepaalde mogelijkheid bij die spiraalvorim;ige nevelvlekken
Nemen wij een platte horloge veer, en brengen wij' die
platte spiraal in verschillende standen in ons gezichtsveld.
Het blijkt dan, dat in bepaalde standen het herkennen van
de spiraal zeer moeilijk, ja somtijds bijna geheel onmogelijk is.
Als ik precies tegen doen kant van de spiraal aanzie, zie ik
die ongeveer als leen loodrecht streepje juist zooals ik,
loodrecht er op ziende, den gekartelden rand van een munt-
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stuk zou zien. Maar ook wanneer ik idie spiraal iets scheef
houden zou, zou ik haar spiraalvormigen aard nog niet als
zoodanig herkennen. De windingen van de spiraal schuiven
zich in perspectief zoo dicht opelkander, dat men meent
een gesloten lichaam te zien. Een muntstuk, ook iets van
ter zijde gezien, gelijkt daarop inderdaad bijna volkomen.
En alleen een buitengewoon scherp oog zou er in kunnen
slagen, ide zoo fijne teekening der op elkander geschoven
spiraalwindingen in het vlak te onderscheiden en zoo de
ware natuur te ontdekken.
Uit ideze beschouwing blijkt, dat ook spiraalvormige nevelvlekken in de ruimte., die met den smallen kant loodrecht
voor ons staan, ons moeten toeschijnen als lichtgevende
streepjes, ien zij adie wat schuiner zijn, als smalle klossen, schijven of lenzen. En ieerst eene buitengewoon nauwkeurige beschouwing zou in het laatste geval nog juist aan het licht
brengen, adat zij van spiraalvormigen aard zijn, en wel zou dit
blijken uit de zeer fijne lijnen, of uit spiraalvormig gewonden
strepen in 'de schijf rof in de lens. Die waarneming der details
heeft nu ide photografie ons bij die nevelvlek in Andromeda
mogelijk gemaakt.
Reeds lang hadden nauwkeurige waarnemers door den
verrekijkers iets gezien in het lensvormige schijfje van die
nevelvlek, als het ware een fijn weefsel een soort flauw
aangegeven schetsplan. In het midden was eene onduidelijk
begrensde verdichting waar te nemen.
Daarna ,zag Trouvelot te Washington met een buitengewoon goeden kijker twee donkere strepen, die de nevelvlek
bijna over die geheele lengte doorsneden.
Wat kon dat zijn?
Hetongeloof zesde. met Tempel: gezichtsbedrog. Maar
het oog van de photografie zag de dingen zooals zij waren.
Op de photografie zien wij de geheele lensvormige nevelvlek met eene ten slotte onmiskenbare duidelijkheid als een
spiraal in buitengewoon scheeve projectie.
In het midden juist zooals bij de nevelvlek in de jachthonden, geen centrale kogel. Uit dien kogel verschillende reusachtige spiraalarmen zich loswindend, die klaarblijkelijk vrij
om zich heen tasten, maar voor onze toevallige plaats van
waarneming op de aarde zóó dicht op elkander geschoven
zijn, dat hunne tusschenruirnten slechts als zeer fijne,
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donkere elliptische bogen die smalle lens doorsnijden.
Metdeze ontdekking werd de opvatting van Kant, midden
in haar vollen triomf, ten tweeden male vernietigd.
Er waren ver verwijlderde sterreneilanden, juist zooals ons
melkwegstelsel. Maar deze bestondien slechts in den vorm
van spiralen. Ook de nevelvlek van Andromeda toonde dien
vorm. Wij wisten uit de spectraalanalyse, dat z",ij bestond uit
een oneindig gewemel van vaste sterren, die op zonnen
g,elekien. M.aardi'e vaste sterren doorwemelden niet eene
samenhangende lens, die, van het middelpunt uit gezien,
het zuiverperspectief van een melkwegring opleverde, maar
irrhet middelpunt zweefde allereerst een ronde, aan de beide
polen afgeplatte sterrehoop, Daarvan ging echter in een
plat vlak een spiraalvormig- gewon,den stroom van andere vaste
sterren uit, die de centrale massa in haar g:eheel werkelijk
in ,dien vorm van 'een ring omgordde. Weliswaar niet als een
regelmatige ring; want inderdaad schoven zich daarin meerdere spiraalwindingen achter elkander met donkere tusschenruimten.
Kant zelf zou, als eerlijk logisch man, t1egen,ov1er dien geheel
veranderden toestand ihebben moeten toegeven, dat aan zijn
geh,eeleopvattingd:e f,eiteli}ke grondslagontnolnen was.
Eu nog slechts één bedenking had hij in het mildden kunnen
brengen.
De mevelvlekkcn - lat/en wij dit woord nu voor het geheel aannemen - hadden toch een verschillenden vorm.
Waarom konden er, naastdie spiraalvormige wereldnevelen,
feitelijk niet nog anders gevormde bestaan? En waarom zou
dan niet juist ons melkwegstelsel anders gevormd zijn?
Wanneer-de melkweg zoo duidelijk te verklaren was uit den
vorm; van een lens miet gelij'kn1atig'e verdeeling van sterren,
waarom zouden wij dan geen !ienSVOnI11 in biet heelal kunnen
bezitten ondanks al die vele spiraalvormige broeders?
Die nieuwe gevolgtrekking zou een uitkromst zijn - maar
een bijzonder glebrekkige, zooals men ziet. De zichtbare nevelwereldenvdie vroeger een schakel in de sluitketen waren,
die ons de zaak-duidelijk maakte, zijn nu een ballast ~ewor
dien. Maar gelukkig is zulk eene spitsvondigheid overbodig.
De laatste sluier wordt opgeheven ende toestand wordt
duidelijk.
Laten wij ons voorstellen zoo midden in de werkelijke
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spiraalvormige nevelvlek van Andromeda te zijn, zooals WIJ
dit vroeger deden, toen wij -die nevelvlek nog- dachten als
een samenhangenden sterrenlens. Laten wij ons waarnemers
voorstellen opeen wereldlichaam bijna of geheel in het
middelpunt.
Hoe zouden deZIet den hemel dan moeten zien ?
Zij zouden zich allereerst bevinden in het middelpunt
van den binnenste stcrrchoop, dat schitterende midden in de
nevelvlek. In alliet richtingen zouden sterren staan, vele groot
en dicht bij, en alle tien minste zoo, dat nergens een gedrang
kon ontstaan, zooals dit inden melkweg het geval is, daar
de sterrehoop misschien wel afgeplat kan zijm, maar toch bijna
bolvormig is. Maar in een bepaald vlak zou dan in ieder
geval zulk een melkweg te zien zijn als grootte cirkel aan
,del1 hernel. Dat zou nu zijn het g:eheele spiraalstelsel, waarvan
de ringen zoo vlak achter elkander lagen,dat zij van binnen
af g-ezien op e:en enkelen ring geleken. Toch z,ou een zekere
ongelijkheid merkbaar worden in dien melkweg. Want op
eene bepaalde plaats komt de spiraal toch uit den centralen
sterrehoop te voorschijn en ,op leen andere plaats loopt zij
in de ruimte uit. Eéne zijde van den melkweg zou dichter
bij' gelijken 'en zich gemakkelijker in sterren laten oplossen:
die waar de spiraal zich uit het midden loslaat - cene
andere zijde zou zich daarentegen in melk verliezen. En
zelfs dat zou nog z!eer gloed kunnen worden overtroffen door
een tweede omstandigheid.
Oogenschijnlijk ligt de spiraal met haar kronkelingen vlak
in een zelfdieplat vlak. Maar toch kon zij, nauwkeuriger
waargenomen, zeer goed kleine verschuivingen hebben buiten het platte vlak.
Dan zou 'de door ihaar vgevormde rulelk'weg van zulk eren
wereld de sporen daarvan dragen in dien vorm van spleten
'en donkere plekken,
Op sommige plaatsen, waar twee spiraalwindingen juist
over elkander loepen, zouden zij' als het ware verdubbeld
schijnen. Men zou niet den indruk krijgen van eene compacte massa, maar van een hoogst ingewikkeld bouwwerk,
waartegen men schuin aankeek. Vindingrijkevastronomen
zouden zeker uit die sorn riier igegevens tot een spiraal besluiten maar nooit zouden zij een zoodanig samengestelden melkweg kunnen aanzien voor het zuiver optische
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beeld van 'een aaneengesloten sterreleris in 'den zin van Kant.
Hoe zouden daarin spleten kunnen voorkomen, waardoor
men in de duistere wereldruimte staart? Het vlak der
lens zou doorboord moeten zijn met diepe buizien afgezien reeds van die verschuiving van het geheele beeld
- en hoe kan men zich 'dat voorstellen in bijzonderheden?
Dit is ondenkbaar! Geen mensch zou er aan twijfelen,
dat hij zich in een spiraalvormige nevelvlek bevond, en dat
iedere oogopslag naar den schoenen melkweg" hem zou
doen xloordringen in de spiraal,
Mijn blik zoekt weer dien melkweg zelf, onzen melkweg,
die oude, lieve zilveren streep.
In gedachten doorloop ik pijlsnel dien melkwieg zooals
hij den noordelijken hernel van onze aarde overspant.
Merkwaardig : ben ik nog boven in die wereld van Andromeda - of werkelijk hier?
Wat ik zoo even beschreven heb, is trek voor trek onze
melkweg.
Hij is het, die hier dichtbij, scherp gerand en glanzend
schijnt, ginds echter nevelachtig bleek als wilde hij' langzaam
vervloeien, Hij is het, die rlonkere plaats/en omsluit en die
zich eindelijk over leene groote uitgestrektheid geheel vertakt en oplost in twee armen, die Vier uit elkander locpen.
Reeds miet het blootte oog kan m'en dat zien - en een
kind kan mien het aanwijzen. In dien verrekijker wordt alles
nog oneindig veel duidelijker. In nevelachtige opeenhocpingen schuiven zijne verschillende deelen o,p elkander dan echter splijt die geheele massa o,pen, ten de blik valt
plotseling in de donkere ruimte.
Zoolang ,die meening van Kant de gedachten beheerschte,
zoo lang vroegen de twijfelaars, wat die: teekenen en wonderen tie beduiden hadden, Maar zonder er veel aandacht aan
te schenken, was de gedachte daarover heen gegaan. Dat zouden toevallige, bijkomende verschijnselen zijn. En ZOIO moest
in zijn volle gewicht die gedachtengang zelf terugkeeren van
die nevelvlek in Andromeda miet het 'beeld van ee/Il spiraalvormig- stelsel, om' ons eindelijk die oogen te openen.
Wij zelf leven in leen spiraalvormige nevelvlek van het
hele lal.
Kant heeft ongelijk - en toch gelijk. Gelijk, wanneer hij
zegt dat ons stelsel OP! dat van de nevelvlek in Andromeda
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gelijkt. Gelijk, wann~eerhij ze~t dat wij daaruit iets over ons
zelf kunnen tie wetten komen. Ongelijk heeft hij echter, in
hetgeen vergeleken kan worden 'en ongelijk, in datgene wat
wij zouden moeten leeren. Hier, zoowel als ginds, is geen
lens, maar leen bolvormige centrale sterrehoop, die omgeven
wordt door een onmetelijke spiraal van millioenen vaste
sterren. En wanneer wij naar xlen melkweg' staren, staren
wij o,p 0111Ze spiraal. Waar de melkweg zich verdeelt, scheiden
zich de ringen van elkander.
Hoe huiveringwekkend is dat beeld in zijne grootheid.
Die spiraal, waarin zich een zonnestroom. een stroomt
van zonnen uitstort, zal niet stilstaan.
Wij weten het immers : alles beweegt zich. Onze zon zelf
beweegt zich van Orion naar de sterren van Hercules, daarheen, waar de sterren zich van elkander schijnen te verwijderen, zooals de populieren van een laan voor het oog van
den zwerver.
Ook in dat gedwarrel zal 'ee:ne ontzettende beweging zijn,
een onophoudelijk verder trekken van vaste sterren, zooals
het stroomender kleine rookdeeltjes inde blauwe kronk.elingen van sigarenrook. Duizelingwekkende droom . . . .
Op mijn eenzamen bergtocht, miet die flonkerende zilveren
streep boven mij, overviel mij ,een gev10el van angst.
De angst van den mensch, boven wien het heelal instort.
Maar leen kalmeerende gedachte joeg mijne sombere hersenschimmen op de vlucht Wat zi1eJtgij ginds? Immers
allleen uzelf.
Inderdaad is die onmetelijke hemelspiraal, met al hare
zonnen, slechts een ver verwijderde, schoone sluitketen in
UV{ eigen individualiteit. Gij omvat al die werelderi, gij met
uwe individualiteit, waarom hebt gij dan angst voor uzelf?
Uwe gteda-dhte heeft die spiraalvormige nevelvlek veroverd.
Zij' zal nog meer werelden ontdekken, En zij zal niet rusten,
vóórdat alles weer .eeu Jiechte, rnoreele ladder is in u zelf.,
zooals dat eens de hernel- lenhlel1ewe
van Dante was.
Misschien is juist de spiraalvorm van dien melkweg een
goede brugdaarto,e. Als gij zelf scheppen en vormen gaat,
zal zij tot u wetderkomen - als schoonheidslijn.
Gij doet opgravingen uit een ouden grafheuvel uit vóórhistorische tijden, en gij vindt gouden versierselen ; en reeds
daar ziet gij de spiraal, .alskunstornament. Als goud/en, kron1reld
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keiende slang lag zijreeds vóórduizenden van jaren om den
naakten arm van eene schoone maagd. De man, die dat
meisje lief had, zocht een aesthetischen vorm" om xle natuurlijke schoonheid van dien arm niog te verhocgen. Hij
schiep. Hij nam leen andere schoone schepping der natuur:
goud. En daaraan gaf hij een kunstvorm, de spiraal voor
een armband, Dat was het menschenoog welgevallig. Het
oog gleed met wedlust over die slangenlijn heen, die zich
wel DIT.!. zich zelf kronkelde, rhytmisch "vel weder zich
zelf zocht, maar toch zich weder oploste tot eene hoogere,
verder strevende, naar het oneindige wegsmeltende harmonie, in plaats van zich zelf in den staart te bijten en zoo
weer "eenvou,dig in zich zelf terug te leeeren.
Het menschenoog mlet zijn denken en zijn verlangen is onveranderdgebleven tot op onze dag-Jen. Leg uwe uitverkorene
die gouden spiraal, duizenden jaren oud, lom den blanken arm
en zij jubelt: hoe schoon ! DIe goudsmid van onzen tijd, die
deu smaak van het publiek kentvneemr u die uit de hand en
maakt daarvan gebruik als nieuw model.
Waarom dit alles?
In zulk een eenzamen nacht in 'het gebergte, als het hert
schreeuwt en de sterrenkroon, als het ware voor het grijpen,
boven u zweeft, raakt gij aan het droomen. Rubezahl, de natuurgeest, droomt mede. Waarom die overeenkomst van lijnen, van uitvinding, van schepping in deze onmetiel}j'kenatuur, - van de nevelvlek in Andromeda, tot aan den voorhistorischen gouden armband, van den melkweg tot Oip ons ?
Een dwaas kan veel vragen.
Maar uit de vragen van dwazen zijn wereldbeschouwingen
voortgekomen, scheppingen van den menschelijken geest,
reusachtiger ,dan nevelvlekken en melkwegen, want die zijn
daar alle in opgesloten, Ieder van die wereldbeschouwingen
begon met de ééne of andere domme vraag en heeft uit zulk
.een vraag' toch weer geleid naar het punt, waar de spiraal
van de ontwikkeling dier gedachten zich daarvan afboog
naar hoogere sterren en gedachten,
Hij, diehet g:ehleim zou willen doorgronden, waarom menschelijke kunstvormen en de verst verwijderde scheppingen
van het heelal, op dezelfde figuur lendenzelfden scheppingsvorm uitloopen, die zou tot die dwaze vragers moeten worden gerekend.
B ö 1 s c h e. Van Zonnen en Zonnestofjes. V. 2e druk.
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Het ontstaan van het Duitsche landschap.
Mijmeringen op een spoorwegtocht.
Ik had het voorrecht in deze lente een langen tocht te
maken, op Duitsch grondgebied: ,de tocht ging van het moerassige Worpswede bij B remen bijna onafgebroken tot het
Silezisc:he reuzengebergte.
Men maakt 'er doen spoortrein menigmaal , e , en verwijt van,
dat zij .een geslacht helpt opvoeden, dat alle liefde voor de natuur Imiist. Ik echter heb' daaraan iets te danken wat vroegere
tijden zeer zeker hebben moeten ontberen: de gelegenheid tot
vergelijkende landschapstudie.
D e blik glijdt dan als het ware over een wonderbaarlijk
levende kaart,.di,e evenwel het veelomvattende wener werkelijke
kaart behoudt. Op zulk een tocht maakt Mien geen kennis met
één landschap in Duitschland, maar mien leert het Duitsche
landschap kennen. En de gedachte tracht dat begrip te doorgronden, terwijl het oog den totaalindruk opneemt.
Dit oog zag dog het goud van de :bloeiende Caltha-palustrisvelden van het moerasland, zoo ver het ioog reikte een, .eindeloos geel tapijt, waarboven zich een blauwachtige golf van
heuvels verhief.
Die heuvels zijn inderdaad reeds duinen. Onder den rand
van biezen, waardoor de windonder den lichtblauwen,- met
vederwolken do orweven hemel zingt, ruischt ,op bepaalde tijden
de kabbelende waterspiegel hooger op, want de vloed van den
oceaan speelt daar reeds .doorheen. Tusschen. de leeuweriken
van het land, de kieviten en oo ievaars van het moeras, mengen zich zeezwaluwen yen vroolijke snippen.
Maar daarbij ontwaart men in snelle wisseling van decoratie
de bruine Luneburger heide, de dorre erica, de roode boerenwoningen tusschen lichtgroene berkenlanen, de droge zand- en
berkenvlakte van oost-Europa, diep insnijdend in het Duitsche
land.
En dan weer de dichte, donkere bosschen van de Mark, en
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op rooide zuilen als ,een eindelooze, grauwe wolkbank,de
naaldkronen xler pijnbocmen.
En nogmaals woestenij, alles woestenij, platte vlakte, met
berken, totdat de blauwe, nog lichtbesneeuwde silhouct xlcr
bergen van Rubezahl die grens van het land afteekent tegen
den hem/el en miet de verheffing van den bodem plotseling in
zwarte pracht de pijnboom zich aan ons oog vertoont.
De baan stijgt en de zware, ruige pels der pijnbocmen klimt
111et haarde helling o,p. Totdat voor beide de rots van het
ruwe gebergte te steil wordt. Nog eenmaal triomfeert de pijnboom: maar in dwergachtigen vorm, die miet gekron1den rug
(als kromhout) de onmetelijke wintersneeuw waagt te trotseeren.
Hier ligt aan onze voeten reeds onafzienbaar de Duitsche
vlakte als een schel gekleurde kaart. Op de helling van dat
kromhout der sneeuwkuil echter bloeit in vollen zomertijd een
zeldzaam rozenrood klokjevdathoerlijk naar vanille riekt. Dat
duidt het nauwkeurigst aan, waar wij ons 'bevinden. De zuidelijke rand van het Duitsche landschap heeft door vertikaal
stijgen nog- eenmaaleen noordelijkkarakter verkregen, en dat
nog wel in sterkere mate, dan de noordelijke door de zee bespoelde oever-dit bezit. Dat plantje heet L in n ale a bo r e a1i s, het petekind van dien groeten Linnaeus, toen hij' al wat o,p
aarde leefde in reusachtige hoeveelheden doopte, en daardoor
voor altijd een bevoorrecht wezen onder die massa, De naam
van dengrooten mieester van Upsala wijst reeds den weg aan:
eerst in Scandinavië vindt men de Linnaea terug, oneindig
veel noordelijker dan Worpswede.
Deze tocht is voldoende, om alle beelden van het historisch
ontstaan van-dat landschap in de ziel wakker te rnaken.
Wie het Duitsche landschap liefheeft, kent geen aandoenlijker oogenblik in degeschiedenis, flan die eerste waarneming
van het Duitsche landschap door de oogen van menschen,
wier ontwikkeling 110~Og genoeg stond, om het karakter van
zulk e'en landschap te begrijpen :en in zich op te nemen.
De Romeinen waren de eerst/en wien dit 'geluk tien deel viel.
Van hen is het beeld afkomstig, dat langen tijd, tot bijna
in onze dagen, iedere geschiedkundige beschouwing van het
Duitsche landschap, als uitgangspunt beheerscht heeft, waarachter men niets roteer kende.
Van den Rijn komt de Romein met zijne igouden adelaars
en zijn trotsch wereldgevoel van absoluut dragier der beschaving.
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Hij stoot op een vasten muur van bosschen. De bergen liggen
begraven in , dat ongebaande woud. In het dal loert de moeras,
waarover met moeite houten planken zullen worden gelegd.
Waar echter , die levende muur en greppels eindigen, aan de
zee, daar rust op delen ijzigen vloed eeuwige nevel, :een tartaruslandschap, armzalige duinen met wiegelende haver vormen
den rand. Daartegen aan spuwt de geheimzinnige diepte het
goudglanzende barnsteen uit.
Een merkwaardig weinig bekende plaats uit de natuurgeschiedenis van Plinius (dus uit de eerste eeuw na Christus)
teelcent dit op treffende wijze.
Voor hem zijn 'die Duitsche wouden ,, geen wonder." Door
hunne schaduw doen zij de koude toenemen, , en naar beneden
stortend versperren zij de wateren. „De prachtigste , eiben prijken aan de oevers . Worden deze door den vloed ondermijnd
of door de stormen losgewoeld, dan nemen zij' met hunne wortels geheeleeilanden mede. In evenwicht gehouden door hunne geweldige takken, zeilen zij verder. Zoo hebben zij menigmaal onze vloten schrik aangejaagd, wanneer zij, als ware het
opzettelijk, in den nacht aandreven tegen de schepen, die
voor anker lagen, zoodat deze een zeegevecht tegen boome.n
aanvingen. Eeuwen trotseerend, als gelijk met de wereld geschapen, steken tdie reuzenstammen van het hercynische woud
uit, dat wonder aller wonderen door hun ,onsterfelijk lot. Door
den druk der worstelende wortels worden be uvel s .opgeworpen.
Of de krommingen breken al kampende uit -den grond en
vormen poorten, die tot aan de takken reiken, zoo groot dat
er ruiterij zoude kunnen doortrekken."
En bij dit woud ligt , de zeekust, bij de Chauci, tegenwoordig
zeggen wij bij de lieden van fever, Worpswede en de Halligen.
„Met onmetelijk geweld" zegt Plinius, „rolt daar tweemaal in
vierentwintig uren de oceaan voort, strekt zich tot in het onmetelijke uit en bedekt een eeuwig oorlogsveld der natuur,
waarvan men met geen mogelijkheid zou kunnen zeggen, of
het nog vasteland of zee is. Hier woont het armzalige volk,
op heuvels of met hunne hutten op kunstige paalwoningen,
boven het hoogste zeepeil; zeevaarders, als het water alles
rondom bedekt, schipbreukelingen, als er ieb is, jagers -op de
visschen, die in de nabijheid der hutten met de zee ontsnappen.
Vee te houden en melk te drinken, evenals hunne buren zelf
jacht te maken op wild, is de menschen niet vergund, want
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heinde t en ver is geen struik te bespeuren. Uit zeegras e n
moerasriet vlechten zij vischnetten. Met hunne handen graven
zij turf uit ten idrogen die meer in den wind dan in de zon,
opdat zij hun voedsel daarmede kunnen verwarren en hunne
door den noordewind verstijvende ingewanden. De regen, dien
zij in een put vóór het huis opvangen, is hun drank. En toch
zouden die stammen, wanneer zij heden ten dage door de
Romeinen overwonnen zouden worden, van slavernij spreken!"
Van dat landschap maakt zich nu de beschaving meester.
Zij wekt een volk van reu sachtige kracht op, om, zoo als die
wortels van de ieikeboomen van Plinius, zich twee duizend
jaren lang opwaarts te ver heffen. In dien tweeduizendjarigen
strijd ontstaat uit heet wereldoude woud en de onvruchtbare
visscherskusten datgene, wat wij thans het Duitsche landschap
noemen, 'dat in alle fijnere trekken nu zelf een werk der
hoogste beschaving is.
Dat is het ons gekomen geschiedkundige beeld.
Mijechter kwam het in den zin, terwijl ik mijn blik liet
gaan over de wissielende beelden daarbuiten, van het noordzeestrand tot aan de Sudetische grensbergen, hoeveel wijzer
wij' in de laatste vijftig jaren daaromtrent geworden waren.
Bij tweeduizend-tallen van jaren zijn millioenen jaren gekomen.
Eerst onze tijd leert het Duitschie landschap door en door
kennen, niet alleen de wouden van Tacitus en Plinius. Voor
hem, die Met leen kennersblik, den blik van een natuurkenner,
heden ten dage de dingen beziet, voor hem volvoert zich geen
steeds meer overweldigend wonderwerk. In laag aan laag
ziet hij de verschillende wereldperioden, de aeonen der grootje,
planetengroote wereldgeschiedenis niet als een dorre paragraaf van een leerboek, maar thans nog levend in tastbare
werkelijk heid. Inderdaad is er geien verleden, hoe p aradox dit
ook' moge klinken. Alles wat wij er van weten, bestaat nog,
anders konden wij het niet weten. Het is slechts te doen om
den dunnen sluier, die weggetrokken moet worden. Iedere
boom iedere bron, iedere steen van het Duitsche landschap,
is tot in heet binnenste gehuld in zulke sluiters.
Het teerste, waaraan wij bij ons landschap moieten denken,
is de bodem.
Het oog dat daarop staart van zee tot rots, denkt niet meer
aan die menschen, hetzij het Romeinen of Germanen zijn. Het
:

.

54
ziet de overoude planeet, deaarde, zwevend in de ruimte, zwevend, zich wentelend, de zon volgend, zooals wij haar kennen sedert Copernicus, Laten wij ons een reuzenhand voorstellen, die dien harden bol betast, zooals wij een blok
koraalkalk betasten. Wat zou Duitseliland zijn voor dat tastgevoel van xlie hand. De vingers zouden de vooruitstekende
gedeelten aanraken, ongeveer de kruin van het reuzengebergte, of de Broeken, of het Odenwoud. Daartusschen diepten,
openingen zooals bij een slechten tand. Totdat eindelijk het
geheel tiegen ,de N oord- of Oostzee ufstortte, in twee werkelijke tandholten.
Er zou waarheid zijn in dit oppervlakkig gevoel.
Die Duitsche aarde, waarop al onze heerlijkheid is o'p'gebouwd, is als geologische bodem een eenige, groote puinhoop.
Dat kan niet anders, want zoo behoort zij in eene van oudsher bepaalde Ietsbeschikking tot een meer omvattenden ring
van wereldontwikkeling dan die waartoe wij zelf behooren.
Voor de meeste menschon is het thans nog een vreemd,
moeilijk te vatten denkbeeld, dat de bodem dien wij betreden,
waarop wij werken euhopen, als ZOOIdanig het product is van
eene reusachtige i n één s t 10 T t i ng. En toch Iocpen alle
nieuwere geologische opvattingen daar min of meer op uit.
De oudere geologie, zooals zij nog opgevat werd in de dagen
van H umboldt, zag in het landschap in zijn geheel eene groene
weide met molshocpen. Hert niveau der weide zelf bleef zich
zoo gloed als altijd gïelijk. Maar van onderen op wierp/en geheimie krachten miert ontzettenel geweld bergen op. Trok men
van Worpswede naar het Reuzen gebergte, dan kwam mi en
langzamerhand binnen het bereik dier molshocpen met steeds
grooter werkkracht, totdat men eindelijk in den sneeuwtop het
noordduitsche meesterstuk voor oogen had. Thans toont de
geologie overaleen onmiskenbaar streven, juist in !Olm.lgekeerde
richting vanboven naar beneden te werk te gaan.
Wanneer wij, olm dit duidelijk te maken, een beeld uit het
leven vaneen wroetend dier willen nemen, dan moeten wij niet
een mol kiezen die heuvels opwerpt, maar het konijn, Het
graaft buizen onder de groene weide enpl!otseling zinkit hier
en daar d,e vlakte in, gaten en holen ontstaan waarin het
mede naar benleden gestorte graskleed diep onder het oude
niveau voortgroeit. terwijl de deelen die zijn blijven staan, als
pijlers en bergen daarboven uitsteken.
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Het groote konijn dat dit werk in den schoot der aarde verricht heeft, was, naar alle w,aarschijn1jkh!eid, de kern der aarde
zelf. Zooals alle vrije lichamen in het heelal, z;oo ;als de ,onmetelijke zon zelf, trok de aarde zich in de n loop harer voortdurende ontwikkeling te zamen en verdichtte zij zich. En de
oppervlakkige lagen zonken daarbij- in, zooals d e mouwen over
een vermagerden arm, of de schil van een verschrompelenden
appel. Metaalharde steenbanken, Been masssa, vierkantemijlen
groot, zijn nu juist geen zeer gewillig materiaal voor zulk eene
instorting. Letterlijk genomen ging de ;aardschors in .den breuk
mede. Hier zonken groote stukken gewillig neer, en vormden
een nieuwen bodem, diep onder den gouden grondslag. Ginds
weer bleef een pijler van de oude schors met afgebrokkelde
kanten onwrikbaar staan. Vergeleken bij de stukken daar beneden was hij een hoogre berg, zonder zich feitelijk bewogen
te hebben. Op geen andere plek `weer stuwde de geheele 'bodems
zich door zijdelingsche druk op tot een vouw, • die met den
kan zich werkelijk hoog bioven de, oude normale hoogte
verhief. In het algemeen echter bleef in alle gevallen d e beweging naar beneden als hoofdtreik ionmiskenb.aar.
De oceanen moesten, met hunne bekkens zinkend, zich
regelen naar de nieuwe maat, waarbij de te diep gezonken
oude gedeelten van het land overstroomd werden. Ten overvloede vloeiden er nu u.it zeer diepe spleten gloeiende gesteenten uit de, diepte der aarde enwierpen deze, van hunne
drukking bevrijd, zelf nog werkelijke kleine molshoopen uit,
die later afkoelden tot basaltheuvels, midden in het gezonken
gebied .
In zekeren zin blijven die stuiptrekkingen der aarde voor
ons nog -steeds een geheimzinnig feit.
Het is niet onmogelijk, dat zij hebben plaats gehad volgens
eene periodieke wet in de aardgeschiedenis natuurlijk niet
met rukken als woeste catastrofen, maar toch .in bepaalde perioden van toenemende beweging en dan weer andere van rust.
Misschien gelukt het wel nog eenmaal indien rhytmus een
krachtige drijvende macht te erkennen, belangrijk voor de ontwikkeling van planten en .dieren. Zeker waren zulke tijden
waarop het geheele niveau der aarde zonk, en dus de oude
vlakte h i e r als inzinking veel lager weer te voorschijn kwam,
ginds als onwrikbare peiler plotseling berg geworden was,
en daar eindelijk zelfs als wolkehooge plooiing nog hooger
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opsteeg
de mieest dringende aanleiding tot nieuwe aanp:assingen, ook hebben zij hlet niveau van al wat leeft, de normale
rust van soorten en families, in krachtige' beweging en schornmeling gebracht.
In ieder geval ontstond uit al die beroeringen het zuiver geologisch landschapsbeeld, als een vrecselijk veld van vernieling, eene w!eide, die de konijnen gelukkig om en omgewoeld
hebben.
Daarop volgde evenzoo natuurlijk leen nieuw proces, dat zich
ten doel stelde, die oneffenheid, die puinhoopen, zooveel doenlijk, weer gelijk tiemaken ten voordeele van eene nieuwe nivelleering van den bodem, De atmosfeer had de inzinking van
de verschrompelende schil van dien appel gevolgd. De oude
uitsteeksels staken bij dit zinken uit de dikste luchtlaag uit,
werden met snle:euw bedekt en ondergingen al die belangrijke
gebeurtenissen, die wij als erosie of afknaging kennen. Het
knagende konijn was nu geheel boven in den vorm van water,
dat in ide spleten dier gesteenten bevroor en de rotsen deed
barsten als glas, of dat als beekvan berg tot dal spro'ng, de
losgespleten blokkeu maalde en verkleinde, totdat zij eindelijk
als verbrokkelde zandbankien inde diepte op de allerdiepste
plaatsen van het nieuwe niveau lagen, namelijk in de diepte
dier zee. Zoo daalde blok voor blok en eindelijk het gehecle
gebergte. Maar ook het diepland ontstond, totdat de zee gevuld was.
Dit proces, dat ontelbare millioenen jaren had geduurd, zou
ten slotte altijd weer ,eene vol'kom1engro,ene, normale weide
moeten doen ontstaan, die gemiddeld, mathematisch nauwkeurig, een zeker aantal metiers 0, n d Je r de vorige lag. Maar
lang, voordat dit volkomen tot stand was gekomen, was telkens
de periodieke inwendige werking der planeet volbracht, eene
nieuwe inzinking begon, die wied/er een bepaald aantal meters
dieper hetzelfde spel van voren af aan deed aanvangen.
Betrouwbare teekenen leeren ons, dat de laatste groote afdaling der aardschors in de eerste helft der zoogenaamde
tertiaire periode plaats had. Toren hebben zich de Alpen gevormd als eene grooteopgestuwdc plooienmassa. Toen is het
gezamenlijke Duitsche grondgebied, nagenoeg ten minste, tot
het niveau g:edaald, waarop het zich thans bevindt. Sedert
minstens een rnillioen jaren (het zal wel meier zijm) houdt het
zich met moeite in zijn tegenwoordig' evenwicht in stand.
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De puinhoopen van die laatste gezakte velden, van de staande gebleven pijlers en verheffingen zijn het, die het oog waarneemt op den tocht van de, !moerassen naar de uit leisteen
bestaande puinhoopen der sneeuwtoppen.
Dit is wel is waar ook sinds langen tijd niet meer volkomen het geval. De verzandende wadden strekken zich in de
Noordzee uit. Dat is het station dat ons herinnert, dat de
wijzer van onze , dagen zich reeds weder bevindt in het teeken van het toenemende normale niveau: dat zijn de bergen,
die daarginds aankomen, het reuzengebergte, dat uit zijn
blauwen wolkentop, waar de L i n n a e ;a b o r e a l i s bloeit,
versmelt tot , de lage zandduinen van Worpswede, tot de Hallig en, waar de oude Plinius het wonderbare, taaie volkje aantrof, dat zich liever liet verslinden door de nivelleerende golf
der aardgeschiedenis dan door de jonge cultuurbeschaving
der zeven wolfsheuvels aan het Tiberstrand.
Al onze Duitsche bergen zijn reeds meerendeels puinhoopen.
Steen aan steen brokkelt boven af, wordt in den vloed tot
kiezel gewreven ren eindigt als zand in de zee. Nu en dan
wordt de grond in beroering gebracht door eene aardbeving.
I^ e verschijnselen kruisen elkander reeds. Ginds het , einde van
een tijdperk, , eerre toenemende nadering tot eene nieuwe overwinning ,eener spiegelgladde normaalnivelleering,die opru:iim:ing
houdt onder de woeste puinhoopen hier doffe voorteeken . en .
uit de diepte. Die voorteekenen hebben dezen zin: alle moeite is
vergeefsch. De kern meet opnieuw samentrekken, het omhulsel
moet vroeg of laat misschien mede. Dan zal de sneeuwtop,.
voor drie vierden misschien reeds afgeschoren door de verweering, onmetelijk diep zinken tot een nieuwen bodem, -- de
vlakke moerasgrond bij Worpswede daarentegen kan blijven
staan als hechte pijler boven den onmetelijken nieuwen afgrond rondom, en kan een „gebergte" zijn, een gebergte,
dat nu door het af stroomen van de door vorst gebarsten of door
het water verbrokkelde steenen, gedurende duizenden van
eeuwen langzaam verandert in zandduinen en in, slijk van wadden, op de plaats waar de oude 'sneeuwtop gestaan heeft.
Dat was mijn eerste tijdbeeld dat ik al mijmerend zag
achter het landschap. Een onophoudelijk wereldproces. Verleden en toekomst tegelijk,voorbeschikt door het lot eener planeet.
Mijn oog zocht onwillekeurig den blauwen hemel boven de
gladde berkenvlakte.
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Daar boven had zij eens betstaan :de golving der oude aarde,
waarop varenwouden groeiden, waar de Iguanodons worstelden, wolkenhoog boven de: tegenwoordige vlakte. Die vlakte
was eigenlijk eelne diepe mijngrocve, hier endaar staken slechts
enkele puinhoopen wan den ouden bodem uit. Zoo zou het
moeten zijn, wanneer wij thans bij voorbeeld ons rijk hadden
op den uitgedroogden bodem van den Atlantischenoceaan, op
duizenden meters diepte, met onmetelijke bergen boven ons,
die thans nauwelijks als eilandjes of kleine verhevenheden, uit
het water steken. Welk een duizelingwekkend beeld; Duitschland is vroeger zulk een bodem van den oceaan geweest.
Inde Oostzee verheffen zich de witte 'krijtrotsen van Rügen:
krijt komt veel voor onder de Noordduitsche laagvlakte. Die
geheele Oostzee is thans slechts een vijver tegenover de wereldzeeën. Toch dekt haar vloled het krijtblok van Rügen nietmeer,
dit steekt daarboven uit, omgeven door de groene beuken.
V óórde ijsperiode is hlet waarschijnlijk hooger g-eweest. De
ijsmassas, die toenmaals van Zweden afdaalden, hebben het
kleiner gemaakt, afgebrokkeld en de stukken ver weg gesleept.
En toch is al dat witte krijt, waarmede wij schrijven, niets
anders dan echte diepzeemodder. Hier verheft zich nog een
pijler uit den bodem van den oceaan tot hoog in de lucht. Wij
weten heden hoe zulk een zeebodem er uitziet. Deze wordt
bedekt door leen waterzuil van drie, vier, ja somtijds van acht
of negenduizend meters hoog, ja zelfs door eenc grootere
hoogte, hooger nog dan die vanden Caorisankar. Eerst boven
die hoogte komt de waterspiegel en duiken vlakke kusten op,
miet blauwe bergkieltenen boven de kusten, Duister is het daar
benleden, stikduistere nacht, ··Ge:en plant tiert daar meer, slechts
zeeleliën, die hier in het leven kuunen Llijverr mer hare g'lasachtige, breekbare stengels, omdat hier beneden geen storm
meier woedt. Daaromheen zwermen spookachtige, lichtlende
visschen, met ware lichtorganen boven de oogen, en inktvisschen, waarvan het lichaam verlicht wordt door vlammetjes,
zoo bont als een regenboog. Van boven af, uit de geheele watermassa, regenen voortdurend microskopisch kleine stofjes
van dekalkmassa : de doode omhulsels van de nietigste oorspronkelijke diertjes, Zij' bouwen, in ontelbare massa, tijdens
ontelbare jaren zich ophoopend. het eigenlijke diepzeeslijk.
Zulke slijkbanken wor/den zoo' hoog als bergen, versteenen
en worden krijt.
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Droomend, het ware yerleden nog eens overpeinzend, zag
ik groote oppervlakten van het Duitsche landschap omgetooverd in zulk een diepzeebodem. De blauwe lucht daarboven
was een waterzuil zoo hoog als de Gaorisankar. En eerst uit
dienoceaan verhieven zich de landen, de bergen van vroeger.
Landen met hemelhooge bergen. Ook de zeldzame zandsteenblokken uit den Sdchsischen Schweiz stammen uit dien krijttijd. Toch bestaan deze niet uit diepzeeslijk, maa- uit zand.
Oeverzand misschien wel van eene reusachtige rivierdelta.
In dien Mississippi of dien Ganges der grenzen van Boheme
kwam misschien, tot zand verbrokkeld, een of andere onbekende groote berg naar de zee afzakken, zooals tegenwoordig
de Rijn die Alpen naar Holland voert.
Welk een rustelooze gedachte, welk een Ahasverusbeeld, is
die zich eeuwig samentrekkende, zich verdichtende aardbol,
waarvan de schors ieeuwig moet volgen, en zich, eeuwig zinkend
en plooiend, moet voegen naar de samentrekkende kern. En
juist op die schors bevinden wij ons, en zijn wij levenslang
gebannen. Nog eene beweging te meer bij die andere, en, die
hetonderzoek in den loop der tijden ons geleidelijk heeft doen
kennen naast de omwenteling van den kogel, de schommelingen
en wentelingen van de aardas, den loop om de zon, de voortbeweging met die zon in de richting van het sterrebeeld Hercules.
Het is mogelijk, dat aan die binnenste, meest individueele
werkzaamheid van den aardbol ook geheim en verbonden
waren betreffende de wisseling van het klimaat.
Iedere verdichting moest, volgens de natuurwetten, in den geheelen kogel warmte doen ontstaan. Thans is het zelfs alleen
de warmte, tengevolge harer verdichting, die aan de zon in
de ijskoude ruimte haren gloed doet behouden. Wanneer die
verdichting echter bij de aarde, zooals reeds boven werd vermoed, plaats greep met geen zekeren rhytmus, nu eens met lange
tusschenruimten, dan weer met eene snelle opeenvolging, dan
kon dit zeer goed merkbaar zijn in wisselingen in temperatuur,
ook voor de aardschors. Misschien eindigde iedere verdichtingspauze, waarbij de koude van de wereldruimte de inwendige
warmte der aarde overtrof, in eene ijsperiode voor de gematigde
luchtstreken, terwijl iedere periode van toenemende verdichting
het tropenklimaat meer naar de polen verplaatste.
Dit kwam volkomen overeen met d e bewering van den
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nieuw/eren tijd, dat de aarde niet slechts éénmaal, maar periodiek gedurende alle oudere tijdperken onderhevig was geweest
aan ijsperioden. Daarmedekwamook het warmie klimaat van de
oudere tertiaire perilodie overecnvdat in Duitseliland palmen
had doengroeiten. Juist in die tijden hadden de laatste, ons
beken/die, zeer vgroote niveauverschuivingen, verzakking/en en
plooiingen plaats, dus kenmerken van verdichting.
De zoogenaamde grootle ijsperiode, die tussch.en dien warmen
ell onrustigen tijd en onze menschelijke overlevering ligt beteekende dan daarentegen het laatste maximurn van een..e periode van rust en dientengevolge vau Jcoude. Wij zouden ons
nu weer bevinden aan gene zijde van dat maximum,wel is
waar dicht bij de ijsperiode, maar toch daarachte:r.
En evenals bij aardbevingcn xle bodem onder ons reeds
thans van tijd tot tijd zich roert, spant en trekt, zoo zal wellicht op zekeren dag, na een xluizendtal van jaren, een langzarne, maar gestadige warmtetoevoer zich weder toenemend
van onderen af openbaren, zondat misschien de bevroren
bodem van Siberië weder ontdooit en ook de mogelijkheid weder zal ontstaan, dat in Thuringen en Saksen palmengroeien.
Maar mijn treinn,ad'er,de !elenle stad. Ik zag schoorsteenon
rooken, en een nieuw beeld deed zich voor mij op.
Laten wij ons een sterrekundige op een vreemde ster V,OO'fstellen,die Duitschland xloor een vcrrekijker beschouwt.
Veel zou hij zek,erg,emakkelij'k onderscheiden, Zee en land
zou hij gescheiden zien, De schaduwen xler bergen zouden zich
afteekenen. Het vlakke land zou zich afteekenen als bont borduurwerk van het donkergroen der wouden; het lichte groen der
weiden, en van den vgouden gloed der korenaren. Maar één
beeld zou het meeste hoofdbreken veroorzaken: kleine streken
hier en daar, waarover als het ware een xlikkere, op andere
wijze terugkaatsende luchtlaag lag, niettegenstaande de wolk/en vrije atmosfeer.
Telkens namielijk onder zulk een laag', zulk een vlek in het
gekleurde tapijt, dook leen !onzergrolo;tle fabrieksteden op, en
die eigenaardige middenstof was dan de rookwolk der gezamenlijke schoorsteenen. Wanneer men zulk een vuistdikken nevel
zooals bijvoorbeeld ,de rookwolk "BIeTlijn" OIP de roode planeet
Mars zou waarnemen, dan vkon 'een'e levendige verbeelding
besluiten tot eten merkwaardigen plantengroeiop die plaats, die
periodiek af- en toeneemt. Op Mars (en door oenige astrono-
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men zelfs + op de maan) worden immers veranderlijke schaduwen, tegenwoordig met bijzondere voorliefde, in verband
gebracht met den groei van planten, die nu eens verdorren,
dan weder bladeren verkrijgen.
En toch: geheel onjuist zou die gedachte niet zijn. Alleen
wordt hier wederom het verledene yen het tegenwoordige
verward.
Een blik werpend uit mijn coupé, werd mijn oog getroffen
door de silhouet van eene stad, die juist met opgeblazen
wangen rook uitstootte met den avond als achtergrond.
Spookachtig smolten de uitstekende zwarte schoorsteenen
en rookzuilen tegenover , den bloedrooden hemel ineen tot
eene gemeenschappelijke rdichte kroon van zwevenden rook.
En zooals zij daar schijnbaar bewegingloos stonden tegen
het vlammend rood, geleken zij op schaduwbeelden van +onmetelijke planten -- boomen uit het oerwoud, iedere kaarsrechte
stam zoo hoog als ,een +domtoren, en bovenop de reuzentakken,
als ,een onontwarbaar •dak van bladeren ineengeslingerd, eene
tweede verdieping, die boven de vlakte den hemel reeds veel
meer nabij kwam,.
En waren zij niet inderdaad nog !eens als leen schim verrezen
op een. spookuur, die kolossale varenwoud+en der voorwereld,
die tijdens hun bestaan nooit door geen menschenvoet waren
betreden, omdat +er toen nog geen Imlensch bestond?
Uit +de verbrokkelde, inzinkende puinhoepen van de aardschors, ,diepte de mensch thans het oudste Duitsche woud op.
Zelf steen geworden, als s t e e n k o + o 1, rustte het daar sinds
millioenen jaren, diep onder den bodem van het tegenwoordige leven.
Nu w erd ' h et door de vlammen verlost, +en als epen leger van
rookende boothen steeg het in dat geestesuur nog eenmaal op.
In gedachten zag ik 'die steenkolenschoorsteenen over geheel
Duitschland in +een rij staan, hoog uitstekend boven de cultuurwouden, het beeld der steden bepalend, een plantengroei, die
nogmaals landen en gedeelten der aarde omspande als die
der werkelijke steenkoolperiode +een mystisch schaduwbeeld
van den ouden plantengroei, dat intusschen den geheelen weg
had doorloopen door de menschelij'ke techniek, en daarmede
in zekeren zin dwars door de menschheid zelf.
Was , dat niet een der paardestaarten, die groote schoorsteen juist tegenover den roodgin gloed der ondergaande zon,
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een paardestaart zoo hoog als de Keulsche dom ? En ginds
met 11n uiteengroeiende kroon als een pijnboom, een indrukwekkende varenboom iof geen van die raadselachtige zegelboomen (Sigillaria's), die eindigen in ieen kop als van een bezem?
En de zon straalde haren gloed uit iover die rookende flora,
zooals zij ieens in de vochtige moeraswouden uit de periode
van ide iechte paardestaarten v,a;n Duitschland had geschenen .. .
Ik liet mijne fantaisie nog den vrijen loop, toen de rusteloos
voortsnellende trein het toongeel reeds plotseling' had veranderd.
Hij doorsneed reeds weder het werkelijke hedendaagsche
woud. De laatste roode dennestammen gloeiden nog slechts
langzaam voort, als afkoelende metalen pijlers van ieen uitgebrand modern magazijn, uit ijzeropgebouwd. Beneden echter schitterde in die avondstemming nog fel het getande bladerwerk der varens op den bodem van het bo s ch met hoogstammige boomen.
In drie verdiepingen, drie trappen, is het woud. in de , Mark
mei voorliefde iopgebouwd, in idrie kleurschakeringen. Onderaan l i chtg ro en of van tijd tot tijd herfstgeel warenkruid;
dan hoogerop de blauwachtige jeneverstruik; en eindelijk
de roode sparrenzuilen.
Ook uit idie trappen schemeren historische tijden door. De
onderste is daarbij hetoverblijfsel van het alleroudste woud;
het nog levende, verbasterde, steenkool-oerwoud zelf.
Even 'eentonig als die laatste verdieping tegenwoordig is,
moeten die w o u d en van kryptogaÍmleneertij;ds Duitschland
bedekt hebben, maar toen ,eene hoogte bereikt hebben als
hooge wouden. Die hoogte. besliste over hun lot. De varens
namens 'eertijds in vereeniging miet de thans nog lager kruipende wolfsklauw ien de fraai gevormde paardestaarten alle
drie trappen in, ook de bovenste.
Geheel verdwenen is 'het ware oerwoud, in historischen zin,
in Duitschland nooit, het is alleen achteruitgegaan. Een kleine
jongen, idie heden ten dage door het woud gaat, voelt zich
reeds tegen die varens opgewassen. De poëzie der sprookjes
bevolkt ze met idwergen, grootere wezens zouden daarin geen
plaats kunnen vinden.
Eertijds huisden in het hoogwoud van varens gepantserde
amphibieën, zoo groot als krokodillen, met bespottelijke kikvorschkoppen. Ook ideze zijn afgedaald tot de goudgevlekte
salamanders, die mioeite hebben hun weg te nemen over ionze
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kruipienide wolfsklauw, evenals zijne voorouders uit de steenkoolperiode zich kronkelden om de gevallen reuzen der oerwouden, van een paar meters dikte.
Een zoo geweldig tijidperk der aardgeschiedenis in Duitschland is bespottelijk nietig geëindigd. Wanneer men dagen lang
het Duitschie landschap doorreist, altijd weder langs dat tapijt
van varens, denkt mien aan die onmetelijke uitgestrekte moeraslanden, idie geheel overtrokken zijn met die verschillende
mossen; rekent m1en ide massa's paddestoelen daarbij, hoort men
de trillers ider krekels uit hetmoeras, en het kikvorschgezang
uit ieideren dorpsvijver idan voelt men, hoe die kryptog:anen
en amphibiën gedurende millioenen jaren het beield van
het Duitsche landschap nog steeds beheerschen, zoowel wat
de uitgestrektheid van dien bodem als wat het groote aantal
individuen betreft.
Maar ook telkens voelt men iden achteruitgang naar eerre
soort van onderlaag van het hoofdlandschap, naar een rijk
van dwergen, waarin zelfs wij menschen van middelbare
grootte niet meer naar bioven zien, maar naar beneden.
In de sprookjes van Duitschland is die steenkoolperiode de
tijd der dwergen geworden.
Wat is idaarvan die oorzaak ? Is het klimaat of zijn de onbekende wetten der levensontwikkeling daaraan schuld? Het
klimaat van de oude reuzenwouden der varens is tegenwoordig
een zeer ingewikkeld vraagstuk in de geologie geworden,
de een zegt, het moet gloeiend `heet geweest zijn, want varens
zoo hoog als boomen treft mien thans slechts in 'de tropen
aan, de ander zegt, het moet zonder twijfel koel zijn
geweest, want steenkool wordt voorafgegaan door de vorming
van turf, yen venen komen slechts voor in die gematigde
luchtstreken. Men heeft , dus die keus.
Zulk een , eenvoudige vraag als :
klein of groot" in de
natuur, bevat ontegenzeggelijk de diepste raadselen. Waarom zijn die insecten, die' het toch hebben gebracht tot mierenhersens, sedert die steenkoolpieriiode, waarin zij ook reeds
krioelden, tot nu toe zoo klein gebleven, zonder Benige;
verandering in grootte? Het blijft bij het vragen! In trotsche
pracht prijkt de pijnbooim boven de verschrompelde varens
uit zonder antwoord tje geven. En toch vertegenwoordigt
ook hij 1ien hoofdstuk der Duitsche voorwereld, juist dat wat
op de steenkoolperiode volgt.
„
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Zooals hij daar thans nog staat, is hij de overwinning van
een wereldtijdperk. dat in zijn gleheel ook weder millioemcn
jaren achter ons ligt.
0l> een goeden dag verdwenen de varenwouden van den
Duitsehen bodem. De ontwikkeling xler planten was een eind
voorwaarts gegaan ; uit de cryptogamen, uitdien wolfsklauw,
waren denneboornen ontstaan. Zonder dien stap voorwaarts
zouden wij nu geen pijnboomen, geen jeneverstruiken hebben,
die ook thans nog behooren tot het groote leger dat op de pijnboomen volgt. Dit was de tijd van de reusachtige reptielen,
van de ichrhyo sauriérs en andere monsters van het type der
hagedissen, Al wat van die bende in het Duitsche woud huisde, hield gewoonlijk verblijf in de schaduw der naaldbeomen.
Het is inderdaad het trias- 'en j uratijdperk, dat als middelste
en als hoogste verdieping in ,ons pijnboomwoud xlaar buiten,
uitsteekt boven de steenkoolperiode van de laag, waarin wolfsklauwen varens voorkomen,
Als plant heeft zijglansrij'k haar standpunt bewaard, want
nog is het, bij het doorsporen van het Duitschc landschap,
niet mogelijk uit tie vin dien, welke boom: het echtte Duitsche
karakter draagt :de naaldboom in pijnboom of'denneboom of de loofboom in eik, beuk of berk.
In dit geval is het bijna zeker, dat het naaldhout zijne overwinning gedurende millioenen jaren werkelijk te danken heeft
aan zijn vermogen om alle weer tie trotseeren, en ook blestand
te zijn tegen een ruw klimaat.
De denneboom is voor den Duitsehier het symbool van zijn
vaderland: zooals hijmoedigkleinelawinen vansneeuw torscht,
en ook als "kerstboo'm" in den winter de diepste en, heiligste
beteeklenis heeft voor ons gemoed, Het naaldhout is geen
eigenlijke plant der poolstreken. Als zoodanig korrit veeleer
zijn typische gezel, de berk: (dus leen echte loofboom) in aanmerking. Daarentegen heeft die denneboom nimmer zijn plaats
inde warme landen opgegeven: reeds de reisgenooten van
Columbus beschouwden het als leen wondervdat in het tropische midden-Amerika op sommige plaatsen palmen en dennen
in hetzelfde woud naast elkander groeiden. Zijn geliefd klimaat
echter is en blijft het gematigde tot aan die noordelijke ;grens
der boornen.
Over den toestand van het klimaat in dat ichthyosaurustijdperk, toen-de naaldbolomen in Duitschland het eerst de over-
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winning behaalden, is miet zekerheid geen oordeel te vellen,
De ,grootte menigte kruipende dieren, die het land bevolkten,
doet besluiten tot groote warmte, want slechts door die koesterende zon wordt het koude, van binnen niet verhitte bloled
van pad en schildpad verwarrnd ; 'en miet die bloedwarmte
hangt hunne beweeglijkheid, hun arbeidsvermogen samen. Het
is echter ook mogelijk, dat het ontstaan van het gezamenlijke
naaldboomtype miet zijne merkwaardige eigenschap alle weer
t,e trotseeren, oorspronkelijk heeft .plaats gehad op bergen miet
een koeler hoogklimaat. Dan mlo/et het zich gevormd hebben,
langen tijd vóór die kruipende dieren en terwijl beneden overal
de varenwouden nog heerschten, op bergkammlen,waarv.an
reeds sinds langen tijd geen spoor meier te ontdekken is. Riet
is ook mogelijk, dat tiegen hert einde der steenkoolperiode eene
algemeene verlaging van temperatuur tijdelijk in Europa is
i ngetrieden , waarbij' deze bergflora. die tegen de koude bestand
was, als aanpassing die ook thans in het dalde bleste is) zich
van den voet van het gebergte als heerscheres uitbreidde over
de geheele vlakte. TOten daarna de temperatuur in den tijd
der kruipende dileren nogrnaals steeg, moet zij daaraan weerstand geboden hebben.
Er bestaat geen twijfel, dat in het latere tertiaire tijdperk
Duitschland een onloochenbaar warm klimaat gehad heeft ;
prachtige waaierp,almen,drak
rüm len en bananen,
waarin apen klommen en giraffen hunne lange halzen staken,
tierden daar weelderig. In die Duitsche bruinkoollagen van het
middeltertiaire tijdperk steken reusachtige stammen uit, die
die naaklboomen vertegenwoordigen in den vorm der fraaie
moerascypressen, zoo.als zij thans nog in de moerassen van
Amerika voorkomen. Bij Cross-Reschen in Niederlausitz is de
meest bekende vindplaats, waar de geheele stompen nog in
die dieptie liggen, als ware er zoo juist eten geheel duizendjarig
bosch weggehakt.
Ook ons barnsteen is niets anders dan de versteende hars
van een Duitsehen pijnboom uit het tertiaire tijdperk - hoe
ongeloofelijk groot moeiten echter die naaldboomwouden toenmaals geweest zijn, als men de barnsteenmassa's in aanmerking neemt, die de zee sedert de dagen van Plinius naar de
kusten spoelt, en welke uit die kustien uitgegraven worden.
Aan die aanpassing van onskerstboomwoud aan de warmte
heeft eerst weder de ijstijd een einde gemaakt. Toen geheel
1enbloedbo
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Noord-Duitschland onder het ijs van Groenland bedolven werd,
moest ook daar ten minste het pijnboomwoud op de vlucht
gedreven worden. Toen de ijstijd verdween, kwam het echter
met kracht terug, want juist Pdie temperatuur trad weder op,
waaraan het naaldhout misschien zijn ontstaan te danken
heeft: de gematigde. Eén zaak 'ePchter was nog tijdelijk een
beletsel doch hierover spreken wij later.
Bleef de flora van den bloeitijd Pder kruipende dieren ons
in zekeren zin, door hare taaiheid, tot heden trouw, de dieren
uit Pdien tijd zijn daarentegen verdwenen. De hagedissen, zoo
gioot als olifanten Pen zoo hoog als huizen, zijn uitgestorven,
niet alleen in Duitschland, maar over de geheele aarde.
Alleen slechts in twee voorwereldlijk kolossale groepen zijn die
reuzen ponder de kruiptiende dieren levend tot ons gekomen:
als krokodil Pen als reuzenschildpad. Beide bleven Duitschland
nog in dat tertiaire tijdperk, toen het met de ichthyosauriërs
en iguanadons reeds lang gedaan was, trouw; bij Ulm kropen landschildpadden met hunne dikke pantserplaten, tusschen
Mainz ien Darmstadt zwom de alligator. Daarna heeft de ijstijd
hier Bene onverbiddelijke, grondige topruiming gehouden.
Over hetalgemeen heeft hij, zelfs wat betreft de kleinste
Pexemplaren,onze geheele hagedissen-, slangen- Pen schildpadwpereld op 'een nulpunt gebracht, (hun nulpunt in klimaat werd
voor die arme zonnekinderen met wisselende warmte ook nulpunt van alle bloed- ( en levenswarmte) waarvan zij zich eigenlijk tot heden nog niet hebben hersteld. Het kruipende dier
als type van het karakter van het landschap is voor geheel
Duitschland verloren gegaan.
Trekt men over den Alpenimiuur naar Italië, dan is het
gekrioel van hagedisjes op ieder steenfragment het eerste kenteeken, 'dat men het Italiaansche landschap, dat naar de Midde lland sche zee, voert, nadert. Het zijn geen reuzenhagedissen
meer, maar men bemerkt toch, idat men zich in een land bevindt,
dat zijne wereld van klein kruipend volk nooit heeft verloren.
Ik voor mij ben (misschien in tegenstelling met vele lezers)
een groot vriend van hagedissen yen beschouw het als een
aesthetisch verlies voor het landschap, als zij zeldzaam
worden.
Totaal uit ons vaderland uitgeroeid door de groote koude
van den mamTnouthtijd, is het kruipende volkje eerst in de
daaropvolgende zachtere pPeriode, zoo omtrent het tijdvak onzer
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,)Duitsche geschiedenis," heel langzaam en slechts hier en
daar, uit het zuiden weer tot Q1nsg'ekriopen. Een uitgebreider
terugkeer is gestuit op de Alpenketen. Waar zulk een muur
van oost naar west ontbrak, zooals in Noord-Amerika) dat
grootendeels ook zijn ijstijd doorgemaakt heeft, is het noorden
weer zonder moeite rijk gewoT,dlen aan kruipende dieren. Bij
ons kan men nog thans tamelijk nauwkeurig waarnemen, hoe
de groote rivierdalen, die in de richting van noord naar zuid
loopen, n,og h,et mieest hebben bijgedragen) niet alleen tot de
volksverhuizing dier menschen, maar ook tot die van slangen
en hagedissen - bovenal het Rijndal, waar stap voor stap nog
thans voortbestaande stations van zuidnoordelijke immigraties van slangen en hagedissen kunnen worden aangetoond.
Al het andere nog vreemder goedje, dat ten tijde der hagedissen onze naaldwouden nog plunderde, is bijna geheel verdwenen.
De voorwereldlijke vogel Archacopteryx is nog slechts in
fraaien steenafdruk voorhanden,
Zelfs de befaamde Ceratites nodosus heeft voor goed afscheid
van ons genomen en daarbij tevens van de wereld. Het was
een groote inktviseh, die in een fraai gedraaide schaal huisde)
zooals thansdc Nautilus op Amboina, Hij huisde in de ziee,
en de zee moest dus dien Duitsehen bodemvoverstroomen,
wilde hij zich daar kunnen nederlaten en zijne woning daarop
afzetten. Maar grappig is het, hoe die oude kraak zich met
opvallende hardnekkigheid werkelijk uitsluitend heeft opgehouden op grondvdie later Duitsch worden zou - behalve op
'een1e kleine strook van Frankrijk, waarvan hij wel zal hebben
ondersteld, dat zij nog eens geannexeerd zou worden. Op dien
Duitsehen grond vermenigvuldigde hij zich met waarlijk bijbelsche vruchtbaarheid en liet hij onmetelijke schaalmassa's
achter - overiglens kreeg geen land op aarde hem te z ion.
Reeds Leopold von Bucb.heeft geestig opgemerkt, dat hij om
zijne profetische trouw verdiende opgenomen te worden in
het Duitsche wapen.
Door het open venster van mijn coupé zag ik in gedachten, in den zachten lentenacht. op ,d'edonkere weiden primula's en anemonen,
Toen de maan hooger steegvdompeldc zij de takken van
de boornen langs dien spoordijk in leen zilveren licht, als ging
de tocht louter door bloeilende kerseboomen,
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Het is moeilijk zich voor te stellen, , dat er een tijd is
geweest, waarop ons landschap geen bloemen bezat.
Die weide met primula's, het veld met viooltjes, de purperen
heide ien het moeras met goudgekleurde C,altha palustris, wilde
roosjes ien die sneeuwwitte bloesems der zuid-Duitsche bo om,gaarden; deze .alle zijn Bene latere, betrekkelijk jonge uitvinding der natuur, waar tegenover varens , en naaldboomen eerwaardige aartsvaders zijn.
Nogmaals ,doorsnijdt , eerre hoogere geologische laag dit
bonte bloeiende paradijs van het Duitsche landschap. Deze
gaat niet verder terug dan tot de tweede helft der zoogenaamde krijtperiode.
Groote uitgestrektheden van D uitschland waren toenmaals
diepzee. Maar uit den oceaan verhieven zich in de richting
van Silezië en Bohemer landen met bloeiende wouden. En
weer ondergingen die wouden een ruk. Eerst ging de naaldboom over in een loofboom. De palm en de Magnotia werd
,,geschapen" en wat voor .ons thans van meer belang is
de eik, de beuk en de kerseboom. Naast de naald ontstond
het groene blad, maar geen geheel ander blad dan het vroegere varenblad, en wel het eikenblad en notenblad, het blad
van d en echten loofboom.
In het bekende verhaal van Plinius treden de eiken van
het Duitsche oerwoud, die op den ,eersten dag der schepping
ontstonden en nog eeuwig voortleven, als de bewakers op
van de poorten der ieeuwigheid. Op , een ,esch, dus weder op
een loofboom, berust voor den ouden Duitscher zelf, de wereld.
Maar het oog van den geoloog tracht in den verheven eikenboom en den , esch t o ch altijd het kind, de jeugd van dit
landschap te zien, waarna st de blauwgrauwe jeneverboom
een grijsaard, en wolfsklauw len varens zelfs spookachtige
aartvaders zijn.
Maar de eik , en de hazelaar, die in de schaduw daarvan
bloeien, zijn zelf weider oud, vergeleken bij de meiklokjes die
weder verborgen bloeien in de schaduw van den hazelaar.
Het meiklokje en het wilde roosje en de witte vlier zijn, al
zijn ze gehuld in eene oude romantische betonvering, toch
inderdaad het jongere ren nieuwere geslacht in die geologische
lagen van ,onzen plantengroei.
Daaronder schuilt tevens leene liefdesgeschiedenis.
De hazelaar , doet nog juist zooals de pijnboom. Hij strooit
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den wind het gouden stuifmeel van zijne katjes in de armen
en laat het zoo naar de vrouwe;lijkie bloesems overbrengen.
Zoo hebben de eerste loof boomen uit de krijtperiode het alle
nog geleerd. Maar die krijtperiode was lang, eindeloos lang.
En voordat zij ten einde snelde, bracht zij nog eene tweede
„uitvinding," die voor het landschapsbeeld van niet minder
gewicht was dan die van den groenen loofboom.
Reeds vroeg met de varens, • in de steenkoolperiode, waren
de insecten ontstaan. Terwijl de hagedissen zich tot reuzen
ontwikkelden, bleven die insecten altijd betrekkelijk klein, maar
daartegenover stond, dat zij bewegelijk yen wijs werden, z ooals
geen tweede diersoort uit de voorwereld. Aan die insecten pasten
zich die planten aan. Zij bestoven de vliegen, de bijen, met haar
levenwekkende stof en lieten deze langs dien weg naar de vrouwelijke bloesems dragen. Dat was een oneindig veiliger middel
dan ze op goed geluk aan den wind toe tie vertrouwen. Om het
insect te lokken, werd het bestuivende katje die onaanzienlijke
vrouwelijke bloesem, tot „bloeim,," tot een bont, opvallend wezen, dat boven zijn honig een uithangbord hing, dat zelfs van
verre te zien was, en dat nu ieens blauw, dan weder rood
was en dikwijls met de schoonste kleurschakee.ringen
getooid.
De bladeren hadden, volgens een overoud gebruik der
planten, de groene 'kleur behouden daarom koos de bloem,
om zich reeds op een grooten afstand voor het insect zichtbaar
te maken, uitgezochte andere kleuren,, zo,oals het rood der
roode lelie, het blauw van het vergeet-mij-nietje, het wit van
den kersebloeserii en het geel van die paardebloem.
Uit dien wedstrijd naar steeds meer effectmakende uithangborden voor het • verblijf der ins11cten, met ,eerre handleiding
voor het schrijven van minnebrieven op den achtergrond,
ontstond het prachtige tapijt der „heide" die erica, waarmede
Westfalen getooid is zoo ontstond de prachtig blauwe
kristalkelk van die gentiaan op het Reuziengebergte, en het
Caltha-goud van Worpswede en het liefelijk weefsel van blauwe anemonen en gele pri mula's aan de Jura-hellingen van de
Zwabische Alpen, onder wier dak die ichth.yosaurus rust.
Dit alles geschiedde, zopals gezegd is, nog in het laatste
tijdvak van die krijtperiode, diie zoo rijk was aan gebeurtenissen. Toen in het tertiaire tijdperk de barnsteenboom zijne
gouden. tranen weende, (hij droomde toen nog niet van de
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palm in het zuiden, want die stond nog in weelderigen bloei
aan zijne zijde, ievenals hij zelf geworteld in Duitschen bodem)
haakte dat hars reeds naar beide: naar de vlieg als liefdesbode ien naar de bloem als lokkend verblijf, beide treffen wij
heden ten dage ' aan in het barnsteen, waartoe het hars uit
den pijnboom zich heeft verhard.
Eenzaam snorde mijn trein door den nacht.
Walpurgisrilling ging door het woud, idat verlicht werd door
de maan. Die uilen krasten hun oud Wodanslied. Wodan en
de spoortrein het was mij, als omlvatte mijn blik aeon:en
van de nieuwste tot deoudste tijden. En toch is ook die uil als
vogel geheel bovenaan in de rij . D e vogel en het zoogdier
van het hedendaagsche Duitschland zijn ons eerst in het
tijdperk van den weenenden barnsteenboom, het tertiaire tijdperk, geschonken.
Toen 'de alligator nog zwom in de moerassen bij Mainz,
overrompelden reeds scharen van iechte leenden den wa terspiegel. In idienz!elfden tijd diende de tegenwoordige Hahnenberg bij Ndrdlingen in Beiersch Zw,aben den pelikaan tot
broeinest. Klaarblijkelijk was ide vogel van den hagedisvormimigen o ve ro inden grijpvogel Arc haeopte ryx toen reeds lang
overgegaan tot eend yen pelikaan. Thans kan !meen den pelikaan
zelf niet meer als Duitschen vogel beschouwen. Nu ien dan
vliegt hij nog eens bij ons aa.n, maar broeien -doet hij
nergens meer.
Naar ide verwantschap is misschienonze oudste Duitsche
vogel, die nog in grooten getale voorkomt (b.v. als echte
nationale vogel iop het Muggelmieer bij Friedrichshagen) de
gekuifde zilverduikier.
Want nauw aan dien duiker sluit zich leen geheimzinnig
wezen aan, waarvan ide overblijfselen der beenderen in NoordAmerika gevonden zijn in gesteenten, die nog stammen uit
het krijttijdperk, de 'beenderen van den „ko.ninklijkien vogel van
het westen" (Hesperornis regalis), die hoewel in vorm een
vleugellooze zilverduiker, in den bek toch nog een gleuf heeft,
waarin aan ide bovenrij 28, ien aan de onderrij 66 echte
tanden wortelden eene eigensc'hap, die dus nog duidelijk
wees op den nevenzoo getanden Archaeopteryx.
Daarentegen is ons oudste nog levende zoogdier naar alle
waarschijnlijkhieid geen ander dan de egel.
De meest voorwereldlijke vorm van zoogdieren op aarde
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is het Australische snaveldier, waarvan eene landsoort (er is
ook eene soort, die in het water leeft) die zeer op den egel
gelijkt, thans in het hartje van Duitschland voortleeft in een
vroolijk paar in d'en dierentuin te Berlijn. Dat snaveldier legt
nog eieren evenals de hagedis, waaruit het (hoewel nog in zeer
duister verband) tusschen het einde van de steenkoolperiode
en den bloeitijd der reusachtige kruiplende dieren op een of
ander 'tijdstip ien o,p eene pof andere plaats motet zijn ontsproten.
De. daaropvolgende hoogere trap was het buideldier.
In het geheele ichthyosaurus-tijdperk was het buideldier het
type-zoogdier van Europa, ,dus tamelijk zeker ook van Duitschland; de meest overtuigende vondsten van beenderen hebben
toevallig in Engeland plaats gehad, datoverigens geheel met
het vaste land overeenkwam. Volgens hedendaa;gs-chen maatstaf heeft het aan het landschap een Australisch karakter gegeven. Nog in het tertiaire tijdperk bezaten wij de echte buidelratten, het tegenwoordige Opossum der Noord-Amerikanen, in Weisen,au bij Mainz en in Eckin:gen bij Ulm. Waarschijnlijk hebben de voorboden van de ijsperiode ook het
laatste buideldier op de, vlucht gejaagd.
Het is in ieder geval niet te wijten aan het tegenwoordige
Duitsche klimaat, dat wij geen kangoeroe's aantreffen op de
Duitsche heide, zoo goed als konijntjes. Twee maal is namelijk
in den laatsten tijd ieene poging gedaan om op die plaats door
menschenkunst het rad der dingen nog ieens naar achteren te
keeren en dat gedeelte der voorwereld nog eens bij ons tot
opstanding te wekken. Eerst heeft Freiherr von Wiselager tie
Heimerzheim in het Fijnland in 1887 kangoeroe's in zijne
bosschen in het wild overgebracht, ien deze zijn inderdaad
dadelijk „wild" geworden evenals hazen, zonder zich in een
enkel ,opzicht te storen aan den noordelijken winter.
Het is Graaf Witzleben in nog grooteren omvang gelukt
in het woud van Altdobiern in Niederlausitz. Niet alleen hebben
de kangoeroe's zich daar idadelijk als vrije jachtdieren gevestigd
en voortgeplant, maar zij leefden ,00k Met het overige Duitsche
wild in die beste harmonie. Witzleben roemt den heerlijken
smaak van het wildbraad en bovenal ide soep van kangoeroestaarten.
Zooals de zaken staan, beteekent zulk eene overplanting
meer idan eene menschelijke inmenging in den teruggang der
wereldgeschiedenis. D e kangoeroe, een van de potsierlijkste,
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meest schilderachtige en merkwaardige diervormen der aarde,
kon slechts op die wijze voor ons nageslacht behouden blijven,
daar zij in Australië onvoorwaardelijk ten verderve gedoemd
is, en in vele streken reeds uitgestorven is.
Als derde groep van zoogd i er en 'hebben zich nu klaarblijkelijk de zoogenaamde insecteneters bij de snaveldieren en
buideldieren van den hagedissentijd gevoegd. Drie daarvan
zijn ons trouw gebleven, de egel, de mol en de veldmuis. De
egel wordt door zijn van oudsher stekelachtig kleed als van
een snaveldier als de meest voorwereldlijke vorm gekenmerkt.
Zeer waarschijnlijk behoort ook de vleermuis hiertoe. Zeer
vroeg, bijna aan het keerpunt van het tijdperk der reuzenhagedissen en van de tertiaire periode, minstens drie millioen jaren
vóór den ijstijd, treedt zij plotseling geheel gereed op als een
raadselachtig dier, welks afkomst van de voorwereldlijke zoogdieren nog geheel in het duister ligt. Hare vruchtenetende
verwanten, de zoogenaamde „vliegende honden" zijn waarschijnlijk nog veel ouder.
Zoo weerspiegelt zich in die onschuldige, stille, miskende
en door hun jacht op insecten toch zoo nuttige wezens, een
veel diepere laag der voorwereld dan in het groote hert of in
het paard of in den mensch, dien de donderende spoortrein
door de roode heide en het stille hoogwoud voerde.
Mijn spoortrein snorde in den door de maan verlichten nacht.
Spookachtig vaal verhieven zich nu de jonge berken uit de
ik droomde verder.
vlakte daar buiten
Op den drempel van de aardperiode, waartoe wij behooren,
strijden drie machten om het Duitsche landschap.
Als de sagen der Duitsche stammen zoover teruggingen,
zouden zij daarin als drie reuzen moeten verschijnen, met een
onmetelijke bijl, een schop, en een knots in de hand.
De een rolt ijsblokken.
De ander blaast zand.
De derde stapelt stammen uit de voorwereldlijke wouden op.
Duizenden van jaren waren zij heerschers over de Duitsche
aarde. Maar den steenbodem, de Lang bestaande bergmassa
moesten zij onaangeroerd laten. Doch de oppervlakte mochten
zij veranderen, verwoesten en naar willekeur nieuw opbouwen.
Met een vuistslag van den één vallen de tinnen van Scandinavië in scherven, en die scherven verspreiden zich over
geheel Noord-Duitschland. Zooals een tuinman waterstroom-
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p j es door zijne weide voert, zoo dringt hij groote stroomen voor
zich uit, kronkelt stroomen dooreen en schuift hun opgehoopt
water trapsgewijze naar alle zijden. Wat de een kaal gerooid
heeft, bedekt de andere met geboomte. En over het woud stort
gene den zandstorm der steppen uit. En toch ontspruit ten
laatste uit den doodstrijd dier w o rstel ende elementaire geesten,
zooals zoo vaak in ,de sprookjes, iets zegenrijks : eene aarde,
die weliswaar reeds lang geen paradijs meer is, met bananen
en broodboomen, maar waarvan de bodem zich ten allen tijde
laat opheffen als een schat voor den strengen beschavingsarbeid; de vruchtbare korenvelden vaan Duitschland ontspringen
daaruit.
Toendra, grassteppen en moeraswoud zou men de drie reuzen uit een botanisch oogpunt kunnen noemen.
Geologisch sluit de toendra zich aan den ijstijd aan; de
grassteppe echter aan de eigenaardige klei van de uitgestrekte
Duitsche oppervlakte, het zoogenaamde löss.
Het moeras eindelijk aan een tusschentrap en een laveren
trap van beide met een vochtig klimaat zonder gletschervorming maar ook zonder woestijngloed.
Het is de groote overwinning der laatste vijftig jaren, dat
wij ook die drie gestalten van Duitschland ten minste als drie
historische figuren hebben loeren kennen als de laatste
natuurreuzen,, die aan D uitschliand reeds hebben gebou;wd vóórdat de Duitscher zelf het roer in handen nam en het karakter
van het landschap binnen de grenzen van zijn macht, volgens
het beeld van zijne wenschen vormde. Wie zijn gelaat daar
niet , doorheen ziet schemeren, begrijpt niets van het fijne
weefsel van het hedendaagsche Duitsche landschap, ondanks
alle kennis van den vooruitgang van die latere menschenbeschaving.
Geheimzinnig verbergt zich voor onze geologisch meer ontwikkelde blikken de tijdelijke verwantschap, waarin die drie
voorwereldlijke boeren en verwoesters aan deze zijde van het
paradijs der tertiaire periode tot elkander stonden. Wie was de
vader, de zoon, de kleinzoon? Of waren het misschien drie
broeders van denzelfden leeftijd, die om de oppermacht
streden?
Het nog voorwereldlijk reusachtige, vochtige, met moerasgrond afwisselende, uit gebrek aan bebouwing onbegaanbare
Duitsche stamwoerd, stoffelijk samengesteld zooals nog thans:
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dat is het aannemelijkste beeld van de drie reuzen. Zoo begon
bij Plinius het Duitsche landschap historisch, als overlevering
der beschaving. Teruggaande hebben wij gezien, hoe in zulk
een yoorwereldlijk woud de varens verdwenen, hoe de naaldboomen in de dagen van dien ichthyosaurus deze verdrongen,
hoe . de loofboom zich mengde onder het naaldhout. Die
Duitsche loofboomen waren in het warme tertiaire tijdperk
nog eiken en palmen. Van {de dagen van Plinius af tot ;op
onzen tijd laat het Duitsche klimaat geen patmengroei meer
toe. Wij hebben bewijzen, adat die vermindering van temperatuur reeds begon tegen het ieindie van het tertiaire tijdperk.
Zoo zou toenmaals reeds het laatste dat {ons vreemd is verwijderd zijn: reen overschot van zuidelijke vormen in .onze
wouden. Daarmede sloot dan heet beeld af: ide voorwereld
uitloopend in het Germaansche bosch van Plinius.
Ii dit bosch begint van nu af aan de beschaving. Hier
rooit zij alles, om plaats tie snaken voor het .exploiteeren van
den sluimerenden korenbodem. Ginds ontneemt zij haar ten
minste haren mioier,asachtigen, niet te bewerken o,orspronkelijken
vorm. De woudkultuur dringt steeds meer den ruwen makker
van de oude beren en elanden bijeen als het ware tot geen
leger van boomyen, in militaire houding +en met een trek naar
-een normaalplan.
Ten slotte grijpt zij ook in den toestand van het woud in.
Zij begunstigt boomyen, die de rnensch iom hunne levenswijze en
hetgeen zij kunnen voortbrengen beter kan gebruiken, en brengt
zoo in honderd jaar meer afwisseling {en vernieuwing in het
Duitsche landschap dan geheele tijdperken der aardperiode
ooit zouden hebben kunnen tot stand brengen.
Dat zou dus tot zoover zoo glad mogelijk van stapel loopen
alles zoo , eienvouidig mogelijk. Maar de natuur doet ons
helaas niet het genoegen, het idaarbij te laten.
Sedert vijftig jaar heeft zij ons gebombardeerd met een
geheel arsenaal van feiten, om ons wakker te schudden uit
de gedachte, dat het moeraswoud van Plinius zich zonder
horten of stooten aansluit aan het reeds palmenvrij e Duitsche
woud van de latere tertiaire periode.
Twee soorten van Duitsche; landschappen schuiven zich met
de meeste kracht nog daartusschen, ien het zijn juist die welke
het meest in strijd zijn met ,eene geleidelijke ontwikkeling.
Het ieene komt overeen meet wat wij tegenwoordig op aarde
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,,'t oe n d ra" noemen, en het andere met het Aziatische beeld
van de echte j,s tie P P e.'
Wat de wouden van Plinius zijn, kunnen wij nog begrijpen,
ofschoon wij nauwelijks hier 'en daar nog leen klein overschot
daarvan hebben, Wat evenwel een toendra is, weet de gewone
Duitschier hoogstlens uit de encyclopedie.
Wie, evenals ik, het geluk heeft, sedert jaren aan een van
onze groote meren in de Mark tie wonen, heeft dein vogel lief
gekregen, die het landschap thans in zoo sterke mate beheerscht: de wilde gans.
In rechtte lijn gaat de spoordijk door het suizende dennewoud met de laatste bleeke bloemen langs den rand of een
paar verwelkende zonnebloemen voor het huisje van den baanwachter. Achtier de dennen ligt aan de eene zijde hlet blauwe
meer. Daarheen trekken zij, de eindelooze, kakelende stoet
van die ganzen. Men hoort 'hun geklepper ree-ds langen tijd
vóórdat xle bocmen ze vrij laten, Dan ziet men ze in onafzienbare menigte, schalduw werpende als een wolk. Dikwijls is
het begin van den zwerm met zijne steeds wisselende wegbaanster reeds weder aan igindsche zijde van de denneboom'en verdwenen, tierwijl men nog steeds het einde va:n den
zwerm miet heeft gezien,
Welnu, de IrnJetCiste van die wildie ganzerr Jcennen die toendra's nauwkeurig. lied/er jaar trekt de vrouwelijke gans in den
zomer daarheen om te Lroeden. In den herfst komt zij dan
miet leen talrijk escadron tot ons terug, iOlID in dien winter dikwijls nog veel zuidelijker te trekken, meestal naar Afrika. In
het ruwe jaargetijde is het haar in de toendra te koud. Want
die toendra .ligt tegenwoordig hoog, hoog in het noorden: de
moswoestijn van het poolgebied.
De toendra omgeeft de noordpool, :eene laatste wanhoopspoging van het leven, Wie den sneeuwkop bestijgt, ziet de grens
varrhet woud onder zich verdwijnen, en eindelijkook het op
eene steppe gelijkende grastapijt verdwijnen, met zijne blauwachtig witte anemonen en roode vprirnula's.
Eindelijk klev,en nog slechts aan de grauwe.verweerende oppervlakte vanhet glimmerachtige leisteen de korstmossen, hier
goudgeel, daar bruin, het laatste zelf reeds bijna versteende
leven dat zich vastklemt. Als zulk eenle naakte rots echter,
eindelijk bedektdoor eeuwige ijsmassa's. verheft zichde pool
van den geheelen aardbol, evenals een onmetelijke top van het
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hooggebergte, in de koude ruimte. Ook in die richting verdwijnen de boomen, veel noordelijker echter dan het Duitsche
grondgebied, ongeveer ,op de breedte van de Noordkaap. waar
Europa eindigt. De dwergachtige kryptogamen, die reeds in
ons woud merkbaar worden, worden daar, nog een eind verder,
alleenheerscheres. Mossen en korstmossen tieren als karakterplanten op onmetelijke woestenijen. De berk kruipt nog hier en
daar tusschendoor, maar ook deze is leen dwerg gew,orden, een
arme ineengeschrompelde Eskimo, waarvan de kroon nauwelijks een paar centimeters boven den bodem uitsteekt, terwijl
de "stam" de dikte van leen lucifer 'heeft.
Beschouwt men dien plantengroei, die reeds lang geen tapijt
meer is, maar nauwelijks een grondverf, die aan deze woestenij
een tint geeft, dan zou men rneencn, dat de dierenwereld
daar geheel uitgestorven is.
Maar het is juist als werden tal van dieren door cene overoude, onvernietigbare liefdedo!or die onherbergzame plek
aangetrokken.
Als wolken vliegende zwermen van muggen op, als de door
de vorst steenhard geworden bodem in den korten zomer aan
de oppervlakte leen weinig ontdooit. Knaagdieren komen in
massa's voor dien dag. Hier en daar zwerven wilde ossen in
kudden, ,en grazen aan de ellendige paar blaadjes der dwergachtige berken, Geheel onuitputtelijk echter is inden zomer
de schat van vogels, die bij voorkeur hunne woonplaats vestigen inde woestenij xler polen, daar hun nest bouwen en
hunne jongen grootbrengen.
Vreemd is de smaak van zulk eene wilde gans.
Hare stevige vleugels maken haar meester der wereld, van
de noordelijke grenzen van Siberië, waar Nordenskjöld heen
zeilde, over geheel Europa, over de liefelijke Middellandsche
zee, tot in het heete Afrika, Jaarlijks nemen zij een kijkje
over die oppervlakte en toch zoeken zijde toendra op, om
daar hun nest tie bouwen. Die duidelijk uitgesproken vaderlandsliefde der trekvogels - zóóduidelijk dat de vaderlandsliefde van ons Kultuurvolk er beschaamd xloor wordt, is niet
alleen doeltreffend, maar zij is ook wetenschappelijk, juist voor
onze vragen, van het allergrootste belang. De vogel, die thans
in de toendra nestelt, is misschien niet alleen vadcrlandslievend in die g-ewone beteekenis van aanh.ankelijkheidaan een
bepaald landschap. Hij is misschien met dat landschap me d e-
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g e t r o k k e n, toen , dit zich door eene geschiedkundige beschikking van die plaats losmaakte.
Wanneer het wijfie bij de wilde ganzen tegenwoordig in
Duitschland alleen een trekvogel is, die ons niet de eer waardig
keurt, ons deelgenoot te maken van hare moedervreugde, dan
is het zeer wel denkbaar, dat zij dit doet, niet o f s c h o o n,
maar o m d at zij oorspronkelijk Been Duitsche vogel is.
Er is haar iets overkomen, wat haar ganzenverstand niet
heeft kunnen beseffen : haar vaderland is voor tijden als het ware
op de landkaart in beweging gekomen
'en is naar het noorden
getrokken. Hare toendra, waaraan zij gewoon geraakt was, lag
eens dwars door Duitschland in plaats van in Siberië. Maar
zij was toendra, juist zooals nu nog. Ook in den winter werd
zij door vorst en sneeuw ongeschikt om voedsel te geven, zoodat
aan de vogels slechts één redmidd el overbleef: over de Alpen
naar het warme Afrika t e trekken. Tijden lang, duizenden van
jaren prentten die ganzengeslachten zich in: de toendra is
het vaderland, maar in den winter trekken wij naar Afrika:
want op een noordpoolklimaat met de temperatuur der wereldruimte lijdt ook de grootste vaderlandsliefde schipbreuk.
Maar , die geslachten, werden door ééne , omstandigheid gefopt.
Van eeuw tot eeuw schoof de geliefde toendra steeds enkele
mijlen meer naar het noorden. Het vaderland had zich, als een
door het klimaat voorbeschikt stuk 1 a n d, onmerkbaar in
beweging gezet evenals een laag korstmos, die op een zakkend gebergte steeds hooger kruipt om de oude hoogte te
behouden. Zoo kroop ook de toendra noordwaarts hooger naar
den pooltop der aarde. Daar de les langzaam aan ingestudeerd werd, was het de nakomelingen der ganzen onverschillig, 'dat de weg naar huis voor hen iets langer was dan voor
hunne voorvaderen. En ten slotte vlogen zij met de oude aanhankelijkheid over het geheele oude Duitschland heen, naar
Lapland ien Noord-Siberië, de verder trekkende toendra achterna. Maar aan sommigen schijnt , die onmetelijke reis naar
Afrika ten slotte toch nog wat te machtig te zijn geworden;
de andere wilde gans, de grijze gans heeft thans toch geleerd,
dikwijls op Duitschen bodei n te nestelen:
Het is echter niet alleen het tooverschrift van die vogelvlucht, dat ons vertelt van ee:ne toendra in het hart van
Duitschland. Dat vogelteeken zots ons nog kunnen bedriegen,
zooals zoo menig vogelteeken bedrogen heeft.
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Maar het is nu meer dan dertig jaren geleden, dat in dien
gedenkwaardigen zomer, in Boven-Wurtemberg bij Schussenried, de bron van den Schussen g!enornlalïseerd werd.
Een gracht werd gegraven en daarbij kwam iets ongewoons
aan het licht: een enkel stukje van Duitschland, dat geheel
verschilde van het overige Duitschland.
Want het was een werkelijk, duizenden jaren lang in den
grond geconserveerd overschot van de echte Duitsche toendra.
Puin van g letschers vond men - op die plek, die thans
heinde en ver geen g-letscher meer kient. Tusschen het puin
echter is het ge'heele overoude mostapijt bewaard gebleven,
mossoorten zooals die thans in de gletscherplassen van
Groenland voorkomen. En dat n10S, in onberispelijken toestand overgeleverd "zoodat menhet dadelijk in een herbarium
kon leggen, had dierbeenderen en daarbij ruw vóórhistorisch,
menschelijk huisraad in zÜn·en schoot bewaard heenderen
van het rendier len van den noordelijken ijsvos en steenen
huisraad van den mensch uit de ijsperiode . Als -doornroosjc
verborgen en vergeten, kwam de oude toendra hier feitelijk nog" eens in onzen tijd aan het licht. Op andere plaatsen, ook in Duitseliland tot ver aan de zuidwestelijke grenzen, kwamen tevens xle beenderen van den muskusos voor den
dag. De inwoners van Berlijn hebben in den lomer van 1901
het zeldzame schouwspel genoten in hunnen (door Heck thans
zoo uitstekend bestuurden) dierentuin den muskusos levend
te zien. Het was eeriehistorische gebeurtenis in ,die dierkunde,
want de levende muskusos moet thans werkelijk uit de
toendra van Groenland worden gehaald, wat in dit geval voor
die eerste maal was gelukt. Zoolang men dien zeldzamen vriend
miet zijn stekeligentot aan de hoeven afhangenden haar-mantel
kent, heeft hij gle:gol
als symbool, als zwervende vertegenwoordiger der toendra. Hij doorkruist die in kudden, bij al zijne
grootte tevreden met het karige voedsel, dat zij hem biedt.
Sedert onmiskenbare overblijfselen van beenderen hem als
voorrnalig bewoner van het Duitsche landschap hebben doen
kennen, is de laatste twijfel aan een Duitsehen toendra-tijd
verdwenen.
En wij weten thans ook nauwkeurig, waarom deze eenmaal
tot ons kwam en tot ons komen moest.
Zooals de toendra thans het eeuwige poolijs omgeeft als de
zoom, waar het laatste leven nog worstelt met de almacht
lde'n
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der ijskoningin, zoo is zij in het einde der tertiaire periode tot
ons gekomen als de rand van het tapijt, die door het onmetelij ~
ke ijsveld van de pool vooruitg1eschoven werd, toen het zich.
zelf uitstrekte tot Duitschland. Wat die oude Goeth!e, dichter
en geoloog, reedsduidelijk erkend heeft, is thans voor ons een
onornstootelijk feit: ook over Duitschland is eenmaal de groote
ijstijd heengegaan. Geheel noord-Duitschland heeft hij als één
geheel onder het ijs bedolven.
Wil men Ier zich ingToote trekken leen beeld van vormen,
dan moet men zich een enkele reuzengroote ijsschots voorstellen, die hoofdzakelijk uit de richting van Scandinavië
nader kwam, juist alsof het geheele tegenwoordige Groenland op een glijbaan tot ons was afgedaald.
Die ijsschots droeg halve losgeraakte noordelijke bergen in
dien vorm van ontelbare I06Sie brokstukken van steen, welke
door iedere scheur in hert: ijs en bij het afsmelten, op den verweesten bodem van het Duitsche land werd naar beneden
gerold - en daar erratische blokkern vormde.
'Over het algemeen was de vlakte, waarover de ijsschots
schoof, tamelijk vlak. Waar echter een o,p die plaats gevormd
blok, of een opgestapeld stuk oude,needs lang geleden afgerolde aardkorst in den wieg stond, zooals de kalkrotsen van
Rudersdorfvdaar boorde de ijsschots doorheen, wreef kraste
en polijstte deze, zoodat het onmiskenbare, voor onze g,eologen duidelijk leesbare schrift, voor latere tijden zichtbaar bleef.
Overal waar die vermorzelende ijsschots het Duitsche lan-d
overrompelde, daar storttie hetgeheele leven van het landschap ineen.
Die vrees, dat behalve die eene Scandinavisch-Russische
voornaamste schots, die zich van Zweden tort: aan het Elbedal bij Dresden voortbewoogvkleine schotsen van de Alpen) ja
zelfs van het Reuzengebergte zouden afzakken, nam to!e.
Duitschland stond toenrnaals OiP het punt, als zelfstandig landschap ten gronrde te gaan. Die naaldbocmen en loofbosschen
van-de tertiaire periode verzonken onder het gewicht der ijsschotsen, zooals de pijnboomwouden bij dien Vesuvius onder
lava en asch bedolven worden.
Op het hoogste punt der katastrofe, waarvan xle oorzaak
voor ons nog steeds in het duister ligt, heeft vrij Zieker van
het noordelijkste punt van Rügcn tot bij Pirna achter
Dresden geen boom, uit Noord-Duitseliland meer gestaan,

80
geen heideplantje gebloeid, geen kevertje zich bewogen.
Er was toen zelfs geen toendra meer. Het was geen rand van
een tapijt waar nog leven is, maar , eerre onafgebroken ijsvlakte.
Dit geheele gebied de geheele streek, die ik op mijn
tocht per trein van Worpswede in 'heet 1n roeras tot Schreiberhau
in het Reuzengebergte doortrok was uitgemoord.
Wanneer niet in het westelijke en zuidelijke gedeelte van
Duitschland bepaalde velden ook .nu nog vrij van ijs waren
gebleven, , dan zou men van eenen, ten minste tijdelijken, totalen ondergang van de Duitsche flora 'en fauna hebben kunnen spreken. Zoo werd de inventaris gered, die vluchtende
voor ,den ijsschrik, daarin in 't voorbijgaan redding moet
hebben gezocht, als in ,eene arke Noachs. Voor dien berghoogen
naderenden ijsmuur moest zelfs de toendra vluchten. In dien
tijd zijn de muskusossen tot aan het meer van Constanz gedreven de muskusossen en dat andere wezen dat, zonder
dat men wist waar vandaan, plotseling ook gevonden werd
op de vluchtende toendra: de mensch. Hoe kwam deze
hierheen? De beenderen van het wezen, dat hem met het
dier, den Gibbon-aap, verbindt, liggen op het warme zonneeiland Java, ver van ons verwijderd, aan den evenaar. Het
andere blad van de kroniek ontbreekt . . .
Maar de ijsschrik ging nog verder dan de grens, hem door
het noodlot toegewezen.
Op wiens bevel?
Lag het in de diepte der aarde, die zich weer sterker begon te verdichten, dan wel ver daarbuiten in den kosmos in
den stand van de as der ;aarde en in veranderingen in de aardbaan, , die Misschien in den +ei nde loo zen samenhang der dingen
in de wervelingen van den melkweg hun laatste oorzaak vonden, —• wie zal het zeggen?
Het gaat met zulke natuurmachten 'evenals met het lot der
menschen. Waarom heeft Alexander niet werkelijk de w ereld
veroverd?
Het wijken van ide vernielende ijsschots naar het noorden
beteekendeongetwijfeld eerre volledige heerschappij van de
eigenlijke toendra in noord-Duitschland. D e rand van het tapijt
lag nu laag aan laag op ons landschap. De tapijtrand van den
poel aan den voet van den gletscher met Groenlandsche mossen het verblijf van muskusos, poolvos, rendier en Eskimo.
Men verplaatst zich in gedachten in eenen tijd, toen Berlijn

81
bijv. voor ' de e ers t e maal herwonnen werd door een voortschuivend Duitsch landschap niet een oerwoudlandschap
in den zin van Plinius, maar een toendralandschap in den zin
van het tegenwoordige Siberië. Die wilde gans en de zingende
zwaan, (die heden ten dage in Lapland zijn nest bouwt) erkenden
voor die eerste maal weder de mogelijkheid om zich 'op de
noord-Duitsche vlakte huiselijk in te richten. Heerlijk, als een
grootsch schouwspel, kunnen wij thans dat teruggaan van den
ijsmuur nog stap voor stap volgen. Aan de steenmassa's, die
de stervende gletscherreus, die eens 'een half gebergte op den
rug had genomen, in zijne laatste stuiptrekkingen heeft laten
vallen, kunnen wij het nog eens doorleven. Maar oneindig
betel- nog aan den tegenwoordigen loop dier rivieren in noordDuitschland.
Toen de ijsmuur tot aan Dresden reikte, waren er geen
Duitsche rivieren, 'die uitliepen in die Oostzee. Slechts de
Elbe, die om het ijs heenliep naar de Noordzee, kan met mogelijkheid hebben bestaan.
Toen daarna het ijs langzaam noordwaarts terugging, vormde
zich daar vooruit een stroom afdruipend gesmolten water, die
van het oosten naar het westen in die Elbe liep. In dien
oorspronkelijker stroom, die niet loodrecht naar de Oostzee
liep, maar ievenwijdig met het Duitsche grensgebergte loodrecht
op de Elbe stond, liep toenmaals die bron van den Oder
evenals van den Weichsel uit. Beide waren dus op een groot
gebied van oost naar west bijrivieren van de Elbe. Hoe verder
echter 'de ontzettende ijsschots smolt, des te verder dreef zij
de bedding van het gesmolten water ook naar het noorden,
en naar de Oostzee; voor zich uit. Nog zijn de oude oostwestelijke afwateringen op dien tocht trapsgewijze te volgen.
Zoo bijv. ééne waarin die Oder langs den gletscherzoom naar de
Elbe stroomde over Luckenwalde. Eenre tweede, die thans nog
op iedere kaart duidelijk tie vinden is, voerde dwars over Berlijn,
in de Spree- yen Havellinie. Eene nog latere doorsneed Eberswalde, Oranienburg en Fehrbellin. En teerst geheel op het
einde, toen de ijsschots zich droevig in de Oostzee oploste,
vormde de Oder, onmiiddellijk door den Weichsel gevolgd, zich
eene bedding naar de Oostzee, onafhankelijk van de Elbe.
Eerst sedert men dat oorspronkelijke niet vóór de ijsbarrière
met de raadselen onzer zeldzaam verbrokkelde, door vreemde
oost-westelijke lijnen metelkander in betrekking staande
B ö l s c h e. Van Zonnen en Zonnestofjes. V. 2e druk.
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noord-Duitsche stroomen in verband brengt, heeft men de
kern zuiver geografisch kunnen begrijpen.
Aan den droomer, die miet het stoompaard de Duitsche
laagvlakte doorjaagt, komt iechter het nieuwe geweldige beeld
van verdwenen Duitsche reuzenstroomen, pret toendra's gesmukt, voor ,den geest.
Berlijn in de bedding van zulk ieren stroom, die minstens
een mijl breed moet zijn geweest. In de verte schittert een
oogenschijnlijk noordelijk gebergte van de vlakte, de witte gletscherrand. Naar den stroom komen kudden van dikbehaarde
muskusossen. Vier in 't verschiet ziet enen mossteppen, van
woud geen spoor. D e hongerige schaar graast aan de kleine,
laag opkomende berkenstruiken. Muggen krioelen in massa's
boven den door gletschers gevoeden stroom. En wilde ganzen
trekken, in een eindelooze wig gerangschikt, daarheen.
Deze wilde ganzen zijn het eenige, dat ons uit dien tijd is
trouw gebleven.
Want ook de toendra is verdw ene n.
Droevige gebeurtenissen hebben in ide laatste jaren Duitschland en. China te zamen op één blad in de geschiedenis gebracht. Maar vóór jaren reeds is eenmaal op Chineesch grondgebied ieene bladzijde geschiedenis van het Duitsche landschap ontcijferd.
Wil men China met ieene ienkele kleur schetsen, dan kan
men geen betere nemen dan „geel." Niet alleen duidt men
daarmede de gele kleur der Mongolen aan. Maar uit de diepte
van het reusachtige rijkontspringt de Hoangho, de „gele
rivier". Geel is zij, omdat onmetelijke vlakten van het land,
waardoor zij zich een weg baant, yen waarvan zij bij dien arbeid deeltjes medeneeim ►t, uit gele aarde bestaan, een samenhangende gele klei van eigenaardige samenstelling.
Aan die onafzienbare, zich over honderden meters uitstrekkende kleilagen heeft het oog van een Duitschen reiziger, de
groote Richthof en, eens het regeeren eereer natuurkracht herkend, die tot dien tijd in oude zoowel als in nieuwe landschapsbeelden over het hoofd gezien: het werk van den zandstorm in de vrije steppen.
Geen stroom uit de sprookjes der voorwereld, geen zondvloed
had dat dikke gele kleitapijt gespreid. Maar jaar op jaar had
in het dorre jaargetijde, de wind der steppen de droge grassen
der steppe met zijne stofwolken bestoven, totdat ieene geheele
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generatie van grassen daaronder begraven lag. Een nieuwe laag
grassen had zich daarop gevormd (en was ten haren tijde eveneens bedolven geworden. Zoo ging (dat duizenden jaren voort,
totdat d(e aardkorst zich in die streek regelmatig had opgehoogd tot een enkel, over een geheel grondgebied uitgespreid, duin.
Aan die stofvorming iontbrak de innerlijke fraaie rangschikking
in lagen, zooals 'de modder der oude waterafzettingen die
behoudt, ook wanneer zij overgaat in (effene kleiachtige massa
aarde; daaren t e g en kon het waarnemend oog nog tallooze kleine buisjes bij haar waarnemen: de afgietsels 'van kleine wortels
van die op elkander volgende generaties van bedolven grassen.
En evenzoo waren idaarin be(d(olven d e huisjes der slakken,
welke ' d i e grasvlakten steeds weer hadden bewoond, totdat de
stof die bedekt had, ook die. beenderen van bepaalde steppenvrienden onder de zo o gd i eren; die antilopen, die in kudden
over het grastapijt doolden, yen de knaagdieren, die zich (eene
woning in den zandbodem groeven.
Die waarnemingen, (door een Duitschen reiziger gedaan in
het ver verwij(derde China, gaven hem bij zijne tehuiskomist
plotseling (den sleutel voor het raadsel van zijn eigen vaderland, dat hem reeds langen tijd in verbazing gebracht had.
Want hoe weinig men tegenwoordig in Duitschland ook van
de Chineezien wil weten, toch is het zeker, dat een reuzenhand vol van die Chineesche gele aarde vroeger ook over
Duitschland is uitgestrooid. Dat wil zeggen: geen echte Chineesche klei, maar een soort van op dezelfde wijze ontstaan
zand, dat door de stormen is opgejaagd, ien waarvan de prikkelende stofwolk toenmaals op (echt steppengras nederviel.
In de eerste plaats moet het romantische Rijndal het middelpunt hebben uitgemaakt van die zandoverstroomngen.
Maar bovendien is die gele zegen rijkelijk op alle hoeken
en plaatsen zijn deel geworden.
Het wetenschappelijke aangenomen woord voor die soort
klei is „löss."
Evenals het chineesche löss is ook het Duitsche löss niet in
lagen afgezet, (daarientegenechter wel doortrokken door die
buisjes van vergaan gras. Men vindt daarin ook eeene menigte
slakkenhuisjes. En toen men eenmaal aan het zoeken ging,
zijn ook de fraaiste beenderen van typische steppen-zoogdieren van de hedendaagsche Aziatische steppe op den echt
'
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Duitsehen bodem in massa voor den dag gekomen.
Er bleef na dit alles niets anders over dan in de groote
veranderde schilderij der oude Duitsche landschappen nog
een beeld op te nemen, dat duidelijk overeenkomt met de
hedendaagsche binnenlandsche grassteppe.
Het landschap duikt als "Duitsch landschap ' op, zooals bijv.
het Rijnland of.het Elbeland tusschen Meissen en Pirna, zooals
HumboldtIiet in een paarkrachtige zinnen voor centraal-Az ié
heeft samengevat. "Het fraaiste gedeelte dier vlakten, dat bewoond is door Aziatische herderstammen, is getooid met lage
stammen van weelderig wit bloeiende rosaceën, kciz erlelies,
tulpen en Venusschoentjes. (Cypripediën). Zooals de heete
luchtstreken zich in het algemeen daardoor kenmerken, dat
haar geheele plantengroei er naar streeft bocmen te worden,
zoo worden eenige steppen van het Aziatische gematig-de klimaat gekenme:rkt door de wonderbaarlijke hoogte, waartoe alle
bloeiende kruiden zich weten te verheffen. Wanneer men zich
in de lage, Tartaarsche wagentjesdoor de ongebaande gedeelten van de steppen, met kruiden bedekt, voortbeweegt, kan men
zich slechts oriënteeren, als men rechtop staat, en dan ziet
men de als een woud dicht begroeide planten zich buigen
voor de wielen. Eenige van die Aziatische steppen zijn grasvlakten, andere zijn miet sappige, altijd groene, gelede kaliplanten bedekt, vele schitteren van verre door het zout,dat
als vlechtwerk uitloopt en evenals versch gevallen sneeuw
den kleiachtigen bodem verbergt.'
Over zulke steppen, die somtijds idorrc, maar nooit bevroren. toendra's zijn, vlogen xle zandstormen, die het löss aan
dien Rijn of aan de Elbe.hebben opgehoopt. Daarop leefde de
Saiga-Antilope, die thans eerst opduikt in Europeesch Rusland
en doorgaat tot aan het Altaïgebergte, die kleine, lompe steppen-antiloop, die zich onderscheidt door een zeer sterk ontwikkeld Semietisch profiel. Hare beenderen zijn in het zuiden
en westen nog ver over Duitschland in het löss te vinden.
Daar leefde die springmuis, die zelfs door het minst geoefend,e
leekenoog moest gehouden worden voor cene schitterende aanpassing aan verre, meer of minder dorre zandsteppen ; verder
de Bobak of het stcppen-mormeldier ; het stekelvarken en de
marmot der steppe, Eindlelijk doolden er wilde paarden en
ezels rond. In iederen trek, in ieder beentje en in ielder onder
het zand begraven plantenwortcltje : éénzelfde beeld. Centraal-
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Azië, noordelijk China overgebracht naar Duitschland.
En wanneer moet dat geweest zijn?
Het löss ligt, waar men het ook vindt, altijd zóó, dat het
tijdstip van de zandoverstrooming onmogelijk ver verwijderd
kan zijn van den ijstijd.
Toen men het los nog niet toeschreef aan de zandstuivingen eener steppe, maar het evenals andere klei beschouwde
als neerslag uit water, stelde men het zich bij voorkeur voor
als neerslag van de groote gesmolten wateren, die van de
dooiende ijsmassas uit dien t,oenmaligen ijstijd nederdruppelden. Dat is echter niet het geval, maar toch blijft de gelijktij digheid met de ijsperiode.
Somtijds ischeen het, alsof het löss zich iop ienkele plaatsen
schoof onder de gletschergesteenten van den ijstijd, en dus
minstens ouder was dan eene laatste periode der ijsvorming.
De ijstijd schijnt aan schommelingen onderhevig geweest te
zijn, misschien waren er langere tusschenpoozen, daar alles
reeds eenmaal ontdooid was en het klimaat zelfs zóó zacht,
dat de toendra uit een groot deel of uit alle deelen van
Duitschland verdween. Toenmaals, in zulk eene tusschenruimte, moet ide steppe zich hebben meester gemaakt van
Duitschland op een betrekkelijk warm en zeer droog tijdstip.
Anderen nemen dit niet aan. Zij plaatsen ide geheele lössperiode eerst tusschen den laatsten ijstijd en de oerwouden
van Plinius.
Een derde groep eindelijk nam beide mogelijkheden aan.
Dus eerst de eerste ijsperiode, die groote gedeelten van
Duitschland onder het ijs begroef en het ioverige tot toendra
degradeerde. Vervolgens een rust in den ijstijd, vertrek van het
ijs en van die toendra naar de pool. .Toen had men een droog
klimaat. Duitschland wordt steppe met een onmetelijk grastapijt
vol Bobaks, Saiga's en wilde paarden. Dan terugkeer van de
toendra, vooruit gedreven door verder naar het zuiden trekkend
ijs. Hoogtepunt van een tweeden ijstijd. Eindelijk ten tweeden
male, en nu tot heden toe voor goed, vertrek van ijs zoowel
als van toendra. Nogmaals een bloeitijd van steppe met Bobak,
Saiga ien wilde paarden, gepaard gaande met de noodige zandstuivingen, die löss ophoopten, terwijl zij het gras der steppen
begroeven en daarmede ook de dieren. Eerst op die tweede
steppe zou natuurlijk door eene nieuwe klimaatverandering,
waardoor het, al werd het niet veel kouder, zeker veel voch-
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tiger werd -- het „Duitschie oerwoud" gevolgd zijn, waarin
Plinius ien Tacitus ide oude Duitscheers vonden.
De oplossing moet nog gevonden worden. En zoo weinig
wij thans nog weten van de oorzaken van den ijstijd, zoo
weinig begrijpen wij ook, waarom een zoo karakteristieke tijd
van steppenwoestenij daarmede gepaard ging iof dien afsloot.
Het beeld der feiten kan daarentegen nog ingewikkelder gemaakt worden.
Toendra en grassteppe kwamen in één opzicht zeer met
elkander overeen: in hun weerstand tegen het woud.
De toendra liet het woud niet opgroeien, omdat haar bevroren bodem de wortels niet liet gedijen. De steppe was het
El-Dorado der kruiden, in tegenstelling met den echten boom,.
Maar wanneer wij ions voorstellen, adat eene toendra ontdooit
ontketend door de vochtige warmte, dan zal ier, eer zij tot
steppe overgaat, tamelijk zeker een tusschenrijk tusschengevoegd worden, dat, als het slechts lang genoeg heerscht, het
woud zeer ten goede komen moet, een vochtig oerwoud, in
den zin van Plinius. Eerst zal het leen woud van loofboornen
zijn. Vervolgens als die steppe begint tie verdorren, nog slechts
naaldhout, totdat iook dit bezwijkt. Telkenmale, wanneer de
toendra week voor de steppe, moest er ieene zoodanige verovering van den Duitschen bodem idoor het woud tusschengekomen zijn, en omgekeerd: als in de tusschenruimten der ijstijden
nogmaals de steppe plaats maakte voor de toendra, sloop het
woud binnen, zoola,ng er ieen tijd van overgang was.
Er zijn vele aanwijzingen voor zulk een oerwoud, dat kwam
en weder ging tusschen de verschillende tafereelen.
En het valt den droomenden geest moeilijk, hieraan de
laatste schakel van de keten toe te voegen. De laatste ijsperiode verdween op zekieren dag. Tusschen die laatste toendra
en de laatste postglaciaire steppe was er een woud. Daarna
verdween ook de laatste steppe. Waarom? Omdat zij klaarblijkelijk weder minder dor werd, ien het klimaat vochtiger en
kouder. Daardoor kwam het woud terug. Tot waar zijn wij
thans gekomen? Tot het vochtige moerassige woud der oude
Germanen!
Er zijn kleine aanwijzingen, dat dit woud met zijne eiken
reeds reen tweede station was: dat het voorafgegaan was door
een niet te miskennen woud van naaldboomen.
In Denemarken is ten minste, bij heet onderzoek van niet
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omgewerkte oude modder, overal duidelijk gebleken, dat gedurende lange tijden het oerwoud bijna uitsluitend uit pijnboomen moet hebben bestaan. Toenmaals was de typische vogel van Denemarken de korhaan, de groote vriend der jonge
pijnboomen. Thans vindt men daar noch inheemsche korhanen noch pijnbaomen. Maar iedereen weet, welke heerlijke
beukenbosschen Denemarken tegenwoordig bezit. De modderlagen bewijzen duidelijk, hoe op een bepaald keerpunt der tijdperken de pijnboom weder moet zijn verdwenen en plaats moet
hebben gemaakt voor de binnentrekkende loofboomen, eerst
voor den eik ien den eis, daarna voor den tot heden toe nog
standhoudenden beuk. Laat men dit nu ook :eeni gszins gelden
voor Duitschland, dan zou het Germ,aansche eikenwoud reeds
het bewijs leveren, dat het klimaat zeer ver van het droogwarme ,der steppe is afgeweken en overgegaan tot het vochtigkoele.
Welnu: dat Germiaansche woud zouden wij thans nog bezitten, wanneer wij niet met onzen bosch- en landbouw daarin
wijziging hadden gebracht.
Gaf men het ide vrijheid, weder onbeperkt voort te woekeren, dan zou het den strijd tegen het naaldhout en de laatste
overblijfselen der steppen in Duitschland, idoor het klimaat begunstigd, voortzetten, , en ten minste het laaggelegen land duurzaam veroveren. Tot waar?
Het is de vraag, of onze geheele periode van het Duitsche
landschap van de , eikenwouden van Plinus tot heden niet
slechts weder zulk ► eene tusschenregeering van het o erwoud
kon zijn tusschen de verdwijnende steppe en . . . eerre nieuwe
van het noorden tot ons komende toendra.
De heerschappij van het geheele Duitsche wouid zijn wij
dan slechts verschuldigd aan ieene (over een reeks van duizenden jaren uitgestrekte) ;afkoeling en aan het vochtig worden
van het klimaat, zooals het als voorbode van ieene nieuwe
ijsperiode optreedt.
Alles, wat wij Duitsche geschiedenis noemen, zou zijn afgespeeld in een reeds betrekkelijk gevorderd deel eereer woudepi sode van het Duitsche landschap tusschen de laatste steppe
en eene naderende nieuwe ijstijdtoendra.
En het zou onzen nakomelingen beschoren zijn, na duizenden van jaren leen zeer langzamen maar aanh,oudenden achteruitgang van het klimaat in , de richting van vochtige koude
,
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te beleven, totdat eindelijk nog later echte poolverschijnselen het
intredende begin van een nieuwen ijstijd zullen aankondigen.
Dit alles zou nog geen afdoend bewijs zijn.
Het zou zeer wel mogelijk kunnen zijn, }dat de steppe zelf
hare tusschenperiiod+en had, die wel is waar vochtiger en koeler
waren en duizenden van jaren de bosschen konden doen
bloeien, maar toch nog volstrekt niet telkens , eereen ijstijd moesten voorafgaan. Dan zou het Duitsche landschap der geschiedenis }eense tusschenregeering vormen tusschen twee steppenperioden, en zijn toekomststrijd zou niet bestaan tusschen woud
en toendra, m aar tusschen een hoogtepunt van het vochtige
woud en het steeds drogere woud, tot een maxim u m van ondergang van alle woudboomen ten gunste der echte steppe.
In dat geval zouden onze nakomelingen juist omgekeerd
heerere en meer dorre zomers moeten verwachten. Het Russische landschap zou in eene niet te stuiten beweging tot }ons
naderen. Het plotselinge of periodieke opduiken van Russische
steppendieren in noord-Duitschland, dat herhaaldelijk is waargenomen, zou dan een ernstig voorteeken zijn. Zoo is het steppenhoen in rechte lijn uit de , echte Chineesche woestijn in de
laatste veertig jaren tweemaal bij ions opgedoken bij eene
volksverhuizing deler vogels, waarvan die }oorzaak voor ons even
duister is als die groote geschiedkundige Duitsche volksverhuizing. Eense oude vriendin uit den Duitschen steppentijd, de
kleine, op }de muis gelijkende marmot, die door het toenemen
der wouden naar het oosten werd gedrongen, trekt in den
laatsten tijd over Silezië weder langzaam naar het westen.
Ookonze bruine huisrat heeft, zooals men weet, eerst sedert
nog geen tweehonderd jaren als zulk een Russische voorpost
met een schitterend succes bij ons hare intrede gedaan.
Zoo richtten zich, terwijl mijn trein steeds in diepere duisternis werd gehuld, mijne gedachten op de nevelen der toekomst, waar die beelden van het landschap zich ten slotte
oplossen i n f antai s ie ë n.
En slechts leen laatste, tastbaar, afzonderlijk beeld kwam
mij nog met die kracht eener innerlijke logika bij de andere
beelden voor den geest.
Niet zeer lang geleden bevond ik mij op het landgoed van een
trouwen vriend, den dichter Wilhelm von Polenz in Oberlausitz.
Een oud slot, met zooveel fijne, individueele trekken der
geschiedenis, dat men het onder een stolp in een museum
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zou willen zetten. Wendische meisjes, een stuk levende geschiedenis. De oude oorspronkelijke bodem bestaat uit kristallijnen gesteenten. Nadat de drie vroeger genoemde reuzen van
het diluviale tijdperk den bodem hebben omgewoeld, hebben
zij daarin grond gebracht, geschikt voor de bebouwing. Het
oog omvat een uitgestrekt stuk van het Duitsche landschap,
als het ware begrensd door bevroren blauwe oevers van een
versteend meer, brokstukken van de zinkende, zich opweroende, uit spleten weder hoog opborrelende oude aardschors.
Vlakke blokken van het ,ertsgebergte. De harde basalttoppen
van Boheme,eertijds, in het aan palmen rijke tertiaire tijdperk,
c..,00r de werking van het gesteente in de diepte, vulkanisch
opgeworpen als onmetelijke moishoopen. Op zeer grooten afstand, de lange violette, door het hemelwater afgeknaagde
muur van het Reuzengebergte. En dan de vlakte, de oneindig
groote vlakte, waardoor de Spree afwatert als een muimetende beek op eerie op zich zelf staande eindelooze vlakke
weide. -- men kan zich voorstellen, dat ►mien over den toren
der kerk van Hochkirch tot aan Berlijn zou kunnen zien. Dat
was een echt natuurlijk uitzicht, onwrikbaar voor menschenhanden. Het Duitsche landschap in d e hand der aarde, die
het geschapen had, en die het in een crisis van nieuwe plooiingen, alleen ook weer kan vernietigen.
Maar overal elders werk van menschenhanden.
Wij spraken van het woud. Mijn vriend vertelde mij, dat
de hedendaagsch'e grondbezitters om financieele redenen geen
loofwoud meer wilden hebben, maar bijna uitsluitend naaldhout aanleggen en aankweeken.
Dat was niet meer in de lijn van toendra, moeraswoud,
naa.ldboomwoud en steppe. H ier heerschte de berekenende
mensch. Voor eeuwen lang minstens besliste hij ten opzichte
van het noord-Duitsche landschap, door middel van de kultuur, voor den aanleg van naaldhout, als van den Duitschen
boom, die geld zou kunnen opbrengen.
Aan den rand van zulk eene jonge aanplanting waren edele
W mouths-pijnboomen geplant.
De eerste dier boomen is in d e achttiende eeuw uit Canada
naar Engeland overgebracht door den Lord, wiens naam
hij nog draagt.
In die oude dagen van de grootste pracht van boomen in
Duitschland, in het tertiaire tijdperk, bestond er een werke-
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lijke landbrug van Europa naar noord-Amerika, Vrij bewoog
zich de groene stroom van fraaie boomen heen en weer. Toen
de ijstijd met zijne schrikwekkeride vernielende kracht, en de
aan de beomen vijandelijke steppe voor Duitschland was voorbij
gegaan, bestond die transatlantische brug reeds lang niet meer.
Wat het verwoeste land nu aan boonren langzaam van het
zuiden terugkreeg, was slechts armoedig uitschot, vergeleken
bij de oude pracht, een kleine keus van datgene, wat in zuidEuropa nog in stand gebleven was, maar volstrekt niet meer
de geheele rijkdornvdie rloor het igematigde klimaat weder bij
ons tot bloei zou hebben kunnen komen. Waarschijnlijk heeft
de groote Alpenketcn, die Europa in het zuiden nogmaals
afsloot en die de voor de noordelijke koude vluchtende flora
van het tertiaire rijdperk eennieuwen bevriezenden muur in
den weg stelde, op het beslissende oogenblik het grootste gedeelte dier flora vernield.
In noord-Amerika was de toestand gunstiger : daar toch was de
.goedc flora van het woud eenvoudig zuidwaarts geweken voor
de koude, zonder beklemd te geraken tusschen twee ijsmuren.
daar aan den warmen boezem van Mexico (die door den
ijstijd evenmin bereikt werd als de Middellandsche zee) gleen
belemmerende Alpengrens met eigen gletscherontwikkeling
lag. Toen de koude verdween, kwam die flora volkomen ongedeerd terug, ook Wieder in het meer noordelijke, gematigde
Amerika. Europa kreeg daarvan lechtergeduren,de duizenden
van jaren niets mede, daar die landbrug nu juist ontbrak.
Maar, zeldzame beschikking van het noodlot!
De boomstam; de plank vervaardigd uit het hout van den
pijnboom, leerde de rnenschen reeds in die dagen van het
ijstijdperk. hoe men een scheidend water kunstrnatig kon overbruggen. En die xlrijvende planken van de menschen, die
zwerniffiien,deplantieinlichamen zelf, zijn toch op een goeden
dag de groote transatlantische brug gleworden, die de flora
ten goede kwam en xlie de aardbol weigerde te geven.
De doode boom, waarin door den rnensch de geest is ingeblazen door de doelmatigh eid der werktuigen, bracht weder
het Ieveride terug.
Over den blauwen oceaan zag ik ze in gedachten aankomen, die geredde flora van vóór dien ijstijd in noord-Amerika,
die den ouden Duitsehen bodem, het losgemaakte stuk land tusschen het Europa en Amerika van vroeger, opnieuw begroette.
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Juist die Wyrouths-pijnboomen was , e ,en voorbeeld; hij was
in het tertiaire tijdperk over geheel Europa wijd en zijd verspreid geweest.
In het slotpark van mijn vriend prijkte echter iets dat nog
veel schooner was. Daar stond aan de ééne zijde eene buitengewoon groote eerwaardige linde, dus geen van de fraaiste
Duitsche boomyen, die eertijds met het woud reeds tot ons
waren teruggekomen. De hand van den tuinman had wel is
waar ook , dit reuzenexemplaar van jongs af aan in den zeldzaamsten kunstvorm gedwongen hij was dus reeds half menschenwerk. Aan de andere zijde van het park echter werd mij
als tweede merkwaardigheid ,e,en lichtgroene tulpbo ; om getoond.
Ook , deze had hier reeds burgerrecht verkregen. En toch
zijn alle tulpboomen in onze tuinen eerst , door menschenhand
mede uit noord-Amerika naar hier verplant, in de vierhonderd
jaren sedert Columbus. In de krijtperiode, toen voor het eerst
de loofboomen te voorschijn kwamen, groeide de tulpboom in
het wilde reeds dicht bij dit park, in &hemle. In het tertiaire
tijdperk trok hij tot IJsland ien Groenland noordwaarts en was
hij over geheel Europa verspreid. Maar geen levende stam
hield het zelfs in zuid-Europa tijdens den ijstijd uit. Verdwenen was hij als Duitsche boom uit het bock der levenden,
totdat deopvolgers van Columbus hem weder in noord-Amerika vonden ien als uitheiemsche bijzonderheid mede naar hui s
namen, en onder andere ook in Lausitz bij de Duitsche linde
in het slotpark plantten.
Mijn vriend, die niet alleen landbouwkundige, maar ook
een voortreffelijk, wereldberoemd dichter is, zal daar naast
misschien eenmaal geen boom planten, die een niet minder hel
der, heerlijk, smaragdkleurig loof heeft yen daarenboven gewijd
is door schoone verzen van Goethe: den Gingko. Die Gingko
heeft , echter nog ,eerre meer ingewikkelde geschiedenis.
Ten eerste is hij, wat geen enkele leek hem kan aanzien,
reen , echte naaldboom, die zich echter veroorlooft in de plaats
van naalden de sierlijkste groene bladeren te dragen,dubbel
gelobde bladeren, waarvan ieder blaadje als uit een tweelingpaar schijnt vergroeid te zijn. Die eigenaardigheid laat zic h
verklaren uit het feit, idat de Gingko teruggaat tot in dien tijd
van ide geschiedenis der aarde, toen de grens tusschen varens
en wolfsklauw aan de ééne zijde, en naaldboom aan de andere
zijde nog zeer wankelde. Zijne bladeren staan als het ware op
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de grens tusschen de kenmerken der varenbladeren en die
vare naalidhout. Zoo zag hij ier reeds uit in den steenkolentijd.
Toen ide ichthyosaurus zwom, bloeide hij reeds als Duitsche
boorel bij Bayreuth. In die krijtperiode groeide hij in Zwitserland, in het tertiaire tijdperk van Italië tot Groenland. Daarna
is het, als had effene hand hem van de oppervlakte der aarde
weggewischt. Ook het getrouwe Amerika bezit hem niet meer.
Plotseling wordt hij vóór tweehonderd jaren in Japan weder
ontdekt, als „heilige boom" in het Bosch bij den tempel. Hoe
hij daar gekomen is, en waar hij in het wilde groeit, weet daar
niemand. En onze plantkundigen weten het heden ten dage
nog niet. Die geïmporteerde sierboom weerstaat in den tuin
echter zóózieer alle weersverandering, dat mien hem ongestraft
aan ielen koudsten Duitschen winter kan blootstellen.
Zoo worden uit alle hoeken der .aarde, door menschenlist
onze oudste vaderlandsche bezittingen weder stuk voor stuk
verzameld.
Die overzeesche periode onzer landschapgeschiedenis heeft
ook van tijd tot tijd iets geheel nieuws geleverd. Ik behoef
slechts te herinneren aan den zuid-Amerikaansche aardappel,
die voor Duitschland meer dan Benige andere de plant bij
uitnemendheid is geworden.
Het is meet den aardappel gega aan als aan die Middellandsche
zee meet de agave en de vijgencactus. B eide zijn echte Am erikanen, maar zij beheerschen tegenwoordig eenvoudig het
beeld van het landschap. Pre llier heeft, toen hij zijne landschappen dier Odyssee schilderde, den idulder Odysseus en
die schoone Circe beide naïef tusschen hoogte agaven en cactushagen geplaatst, als ware ,dit niet anders idenkbaar. Wanneer daarenboven aan die Italiaansche zee Australische eucalyptusboomien hunne boogie stammen tot den blauwen hemel
verheffen, dan gevoelt men wat het beteekent : „de mensch
meester der aarde."
Aan denzelfden spoordijk van mijne woonplaats Friedrichshagen, waarover ik ieder jaar den stoet wilde ganzen zie
heentrekken, doet mij ook elk jaar de gele bloemenpracht der
Oenothera, die nachtkaars, aangenaam aan. Over 'eerre groote
uitgestrektheid neemt zij den spoordijk in beslag bij den
stillen wandelaar, die de vragen van de moderne biologie volgt,
gedachten wekkend. Want het is die wonderplant, waarop de
Vries ,eene compleete, n ieuwe , geniale variant op de ontwik-
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kelingsleer van Darwin heeft gegrondvest. Wie zou haar niet
bij uitstek houden voor eene typische plant van de Mark?
En toch is zij eerst uit Amerika ingevoerd en daarna verwilderd. De eerste soort kwam in 1614 uit Virginia tot ons.
Europa is thans, zoowel watgekw,eekt,e als wilde planten
betreft, een tuin van den rnensoh, en in het Duitsche landschap
is niets andersdan een bed in dien tuin.
Zal de mensch bij den overweldigenden rijkdom zijner middelen ook altijd een voorzichtige tuinman zijn.
Er gingen mij, toen ik zoo in den nacht voortsnelde. ook
droeve gedacht/en door het hoofd.
Ik dacht aan de lichtzinnige wijze, waarop de schoonheid
van het Duitsche landschap menigmaal was vernietigd. De
prachtige rotsen van Elbezandsteen, door ruwen arbeid in
die stelengroeven afgeknaagd. Het idyllische Zevengebergte.
de parel van hetgeheele landschap aan den Rijn, reeds over
groote uitgestrektheden weggevreten door eenzelfde vandalisme. De pracht van het oerwoud van de Spree, van jaar tot
jaar verminderd en opgeofferd aan een nietig oogenblikkelijk
voordeel. Daarenboven een mivelleereude boschcultuurdoor
den staat, die om de ergernis van een hollen boom. uit den weg
te ruimen, de ééne mooie soort van Duitsehen vogel na, de
andere laat uitsterv:en, omdat zij gelen gelegenheid heeft haar
nest te bouwen. WIetten tot bescherming van het landschap,
die te laat komen op plaatsen, waar een dwaas in ééne week
meer kan plunderen, dan de natuur in duizenden jaren kan
schenken. Nog is Iiet gelukkig op vele plaatsen niet te laat.
Maar bescherming van het v a d Ier I a n d moet een
daad worden, een macht, niet alleen een woord.
Zooals het Duitsche lan,dschapdaar staat, is het een
kun st w er k,Ü'n'danks alle wisseling van tijden toch met
alle middelen, die de groote tOiÜvenaresn a t u u r ten dienste
staan, als organischg'eheel tie voorschijn geroepen.
Nu is die natuur in ons overgegaan. Wij zijn haar oog en
hare Tiand.
En wij, die ons ZOIO verhocvaardigen op onze "bewuste
kunst," - zouden wij ons ook 'hier niet doen gelden, nu wij
boven alles begrijpen.vdat ons in 'een zoodanig landschap
werkelijk een groot kunstwerk is toevertrouwd, dat wij wel
organisch verder moet/en ontwikkelen, maar niet ruw moeten
vernielen I

De strijd om de huid van den
Reuzenluiaard.
Een hoofdstuk uit waarheid en verdichting.
111 het allerzuidelijkste gedeelte van zuid-Amerika, aan de
westkust van zuid-Patagoniëv daar waar de Stille oceaan in
zóó vele fjorden en kanalen aan het land knaagt, dat het er
totaal haveloos uitziet, ligt 'een kanaal met den vertrouwen
wekkenden naam van Ultima Esperanza,
Aan dat kanaal woont OIP zijn landgoed 'een kapitein met
dien onschuldigen naam Eberhard.
Op dat landgoed staat een groepje b!oom1en,e:n daaraan
hing tusschen xle jaren I895-I897dlehui,d van een dier.
In den aanvang Tiad zij de grootte van leen ossenhuid, was
anderhalven centimeter dik, steenhard door kleine knobbeltjes,
die zoo groot waren als leen boon, Jen was zij geheel bedekt miet
roodgele haren, van leen duim lengtej Icop en pooten ontbrakien. Latier werd die huid hoe langer hoe kleiner, want ieder
reiziger, diedleze streek doortrok, nam er een stukje van
mede als "a a n d enk en."
Zonder bijzonder veel zoölogische kennis te bezitten, merktien die onschuldige reizigers tochvdat het noch een vel was
van xle inheernsche lama, noch van xlen zilverleeuw, (Puma),
noch van een hert of een vos. M.aar het hing' daar, en ergens
van daan moest het gekomen zijn. Men sneed er dus een
stukje af en vergatcLe zaak.
Totdat zulke stukjes vel eindelijk in de handen van natuuronderzoekers kwamen.
Toen veranderde Iiet vreedzame van de zaak plotseling, en
toen gebeurde er iets-dergelijks als er zou gebeuren wanneer
een natuuronderzoeker uit zijn museum toevallig op de groote
vischmarkt te BIerlijn kwam, en in een der smakelijk uitziende
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vischuitstallingen een versch geslachten ichthyosaurus te
koop z.ag hangen.
In dat bosch in Patagonië hing namlelijk eenvoudig het echte
vel van dat antidiluviaansche monster, dat onze leerboeken
ge\voon zijn in de eerste plaats te vermelden en af te beeldien: den zoogenaaanden reuzenluiaard.
PLotseling streden g'eleerden en musea om het kleinste
stukje van dat wonderbaarlijke vel.
Professor Ameghino in La Plata bracht allereerst de uitgebreidste kringen van geleerden in oproer door het lakonicke
bericht : dat de reuzenluiaard, het rnerkwaardigstc, zeldzaamste en beroemdste van alle monsters thans nog in leven was.
Het moest nog in leven zijn! In het 'helle daglicht gingen stukken van zijn huid, als iets natuurlijks, het land rond en van
hand tot hand -Im/aar de wijsheid onzer geologen kwam
als het Tiinkende paard achteraan. Men moest in het einde
dernegentien,d,e eeuw zich opmaken, om die stof aller stoffen
voor de dierkundigen op het spoor te konren l
Sedert-dien eersten kreet uit het diep bewogen g emoed van
een onderzoeker is er vo,orgez,org,d,dat de huid van Tl ltima
Esperanza in de jaarboelken van het natuuronderzoek minstens
zoo beroemd is ge:wor,de'n, als in de geschiedenis de ossenhuid
van Dido. Want de wonderbaarlijke berichten zijn sedert uitgebreid en opgehoopt tot een hoogst eigenaardig boek der
kronieken.
Op het oogenblik, dat ditgeheimzinnige roede vel voor de
eerste maal in dat bosch in Patagonië 'hing, en het mes
van den eersten onwetenden waarnemer daar in een (wetenschappelijk niet anders uit te drukken) werkelijk stuk "voorwereld.' sneed, op dat oogcnblikhad 'hlet bewuste monster "de
reuzenluiaard," zich reeds meer dan eene 'eeuw lang een weg
gebaand in het diepste natuurphilosofische denken van de
menschheid,
Dat nieuwe monster was, zinnebeeldig gesproken, door de
scherpzinnigste mannen met aanwending van al hunne wijsheid en spitsvondigheid, beurtelings bereden.
Het allereerst door niemand minder dan Goethe.
Daarna, op Tiet merkwaardigste tijdstip zijns levens, door
Darwin. En nog zoo vele anderen,
De oorsprong van ,dezegeschied1enis gaat terug tot de ontdekking van Amerika. Verder kon men goedschiks niet gaan
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want tot nu toe is er nooit een spoor van een reuzenluiaard
of van een anderen zoologisch echten of ook maar symbolischen luiaard, hetzij levend, hetzij dood in de „oude wereld"
ontdekt.
Columbus vond, zooals bekend is, Amerika niet, o m d a t,
maar ondank s. Wat hij zocht en ook meende gevonden te
hebben, was de oostkust van Azië. In het aangezicht van de
weelderige tropische wouden va an. ,Cuba en Haïti, zocht hij naar
de dier- :en plantenvormen van China en de Soenda-eilanden,
voor zoover men daarvan iets kon te weten komen met de
gebrekkige natuurkennis van dien tijd. En eerst toen deze
aardrijkskundige gronddwaling overwonnen was, begon bij
zijne opvolgers de belangstelling in het nieuwe en in de wonderen van eene werkelijk „Amerikaansche" dierenwereld wakker te worden. In het beschaafde Mexico, waar op de gouden
daken de ijzeren vuist der Spanjaarden spoedig nederdaalde,
was de studie naar verhoudnig gein kkelijk gemaakt, want het
hof van Mexico onderhield reeds gewone dierentuinen, die. de
voornaamste dieren van het land te aanschouwen gaven. Maar
ééne zaak viel daarbij in het oog.
De dieren van de nieuwe wereld hadden op den eersten aanblik iets vervallens. D e voornaamste vormen komen tot op
zekere hoogte overeen met die der oud e wereld, maar staan
daar overigens tegenover als een treurig overblijfsel, als verarmde exemplaren. Een enkele buffel, :eerre enkele soort van
antiloop. Een enkele kleine tapir in de plaats vaan olifanten,
nijlpaarden, neushoorns. De kleine lama in de plaats van den
grooten kameel. D e apen, meestal kleine dieren, veeleer gelijkend opeekhorentjes. En zoo voort.
Slechts één troost bleef er voor , de smachtende harten der
zoölogen over. Mocht al alles daarginds :er armoedig uitzien,
toch was :er onder die iminiatuurgiestalten ten minste een zekere
reeks van zeer bijzondere, nergens te vinden, op zich zelf
staande exemplaren, die het begrip „fauna van Amerika" in
engeren zin hoog hielden. Als een kostbaar exemplaar uit dien
bescheiden hoek, is nu al zeer spoedig de „luiaard" in aanmerking gekomen.
Hoewel zelf ook zulk een kleinexemplaar, ongeveer zoo
groot als een groote kat, scheen hij gewoonten te hebben, die
hem eene wereldreputatie verzekerden. Men vond hem slapend,
zich meet de klauwen vastklampend in de dikste takken van
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het oerwoud. En al spoedig wist de legende niet genoeg te
vertellen van zijne „luiheid." Deze toch is in den loop der
tijden spreekwoordelijk geworden, tot in onze kinderboeken
en onze couranten, 'die toch beide niet den naam hebben het
zoo buitengewoon ver te hebben gebracht in ide zoOlogie.
Tegenwoordig weten wij, dat de luiaard, evenals zoo veel
stijfhoofdige individualisten, in hoofdzaak schandelijk is belasterd. Zeker: hij hangt, veeleer .als , een toevallig daarop geslingerde stroowisch,dan als seen behoorlijk bewegelijk zoogdier,
over dag slapend in zijne altijd groene schuilplaats van bladeren, met , de pooten naar boven in een tak grijpend en met den
kop met zijn grijzen bek, die arm aan tanden is,, in zijn eigen
haardos verzonken. Een deel onzer lezers zal hem in die houding uit den dierentuin kennen. In een of anderen hoek doelloos tusschen boom ien hek gedrongen, schijnt hij in zijne
bijna ,onmogelijke houding als geknipt uit ééne van die kostelijke teekeningen van Wilhelm Busch, waarop , een flink aangeschoten student in diepen slaap is, net het ééne been over
de harde leuning van zijn ledikant en belast met twee, in zijn
val medegesleepte slingers van een klok, en met den éénen
arm in de waskom, , en met zijn hoofd tusschen den laarzentrekker geklemd. En wie nu dien verwarden haarklomp naar beneden haalt, hem i op den grond legt en tot „leven" brengen
wil, opdat hij het op een loopen zou zetten als een rat, of
als een kangoeroe aan het springen zou gaan, die heeft eerst
recht teen dier voor zich, dat zich look wakend niet veel anders
gedraagt, dan als een betooverde stroowisch.
Maar , dit alles beteekent nog niet veel. Mien moet den ieigenzinnigen individualist beschouwen in het licht van , die leer
der: „aanpassing" van alle wezens aan hunne omgeving, en
dan zal ook hij in zijn soort een kunstwerk zijn. De luiaard is
het glanspunt der aanpassing aan het leven in het eeuwig
groene, , e , euwig dichte, mijle:n vier nooit onderbroken kreupel, bosch van het Amerikaansche tropenwoud. Voor dit zijn element is hij, in , de plaats van met bewegelijke pooten, voorzien
met vreeselijk.e klauwen, als haken, zooals geen ander zoogdier
ter wereld ze aan het lichaam , heeft die echter de verstandige mensch, toen hij boven alle dieren ging uitblinken door
de uitvinding der werktuigen, juist zoo nog , eiens moest uitvinden in den vorm van die onontbeerlijke kleerenhaken.
Ten behoeve, van zijn voortdurend geklauter naar boven zijn.
Bölsch e. Van Zonnen en Zonnestofjes. V. 2e druk.
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de achterste ledematen evenzoo krom geworden als de beenen van een embryo in den moederschoot, zoodat deze tot loopen ten , eenenmale ongeschikt geworden zijn. Met zijn geheele
lichaam heeft de luiaard zich dermate op het nederwaarts
hangen toegelegd, dat zijn grootste haargroei op den steeds
naar boven Bekeerden buik is neergekomen in de plaats van
op den rug. Hij heeft zich (teen rinste bij éé.ne soort is dit
zoo) meer halswervels aangeschaft, negen in plaats van de
zeven bij zoogdieren gebruikelijke, opdat hij bij het naar omlaag hangen, evenals de uil in de legende, het gelaat regel'recht naar achteren zou kunnen wenden zonder aan zijn
lichaam een anderen stand te geven. En hij heeft er zich zekere
bepaalde eigenaardige adervertakkingen in de bloedvaten van
zijne ledematen bij verworven, welke die eeuwig krom vastgegehaakte dragers van het lichaam beveiligen tegen het voorgoed inslapen, ten gevolge van stilstand van het bloed.
Kortom: de luiaard is , een zeer geniaal kunststuk van aanpassing, dat men niet met eene phrase of een woord zooals
,,1 u i" kan .def inieeren, laat staan dat men daarover in het
ruwe mioraliseerend zou kunnen oordoelen.
Van fdat verstandige, zacht nbedige standpunt beschouwde
men hem voor ruim honderd jaren nog lang niet. Maar toen
vierde de belasterde luiaard een triomf van zeer bijzonderen
aard. Hij weerlegde namelijk in zekeren zin geheel alleen die
andere reputatie waaronder Amerika bekend was, als het
land van de kleine en verarmde diervormen.
Dit was in 1789. Een jaar na eden dood van den grooten
Buffon, die ter rechter ure gestorven is, voordat hij, de hof geschiedschrijver der dieren, kon worden verslonden door de
Charybdis der revolutie. Buffon, die een• liefhebber was van
geestige tegenstellingen, zou zich zoo. recht hebben kunnen
verkwikken in .de tegenstelling der aan dieren rijke oude en
aan dieren arme nieuwe wereld, en de luiheid van den
luiaard zeker met die donkerste kleuren welsprekend hebben
geschilderd.
In datzelfde jaar echter kwam in zuid-Amerika het geraamte van effen monster voor den dag, dat aan de geheele
verarm;ingsleer, tenminste wat betreft die tijden vóór den
zondvloed, den genadestoot gaf.
Daar, waar zuid-Amerika over de zuidelijke helft van den
aardbol steeds spitser toeloopt, vindt men, tusschen het hoog-
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gebergte en de zee, langzamerhand in de plaats van de tropische wouden steeds meer van die onmetelijke vlakten, die
men pampa's noemt. De grond wordt gevormd door gele en
bruine kleimassa's, onmetelijke zandophoopingen, deels aangeslibt land der ,grootje stroomren, deels oude zeeduinen, deels
eindelijk ware zandstroomen, die door woeste stormen in de
woestijn op een of ander tijdstip in stroomende, slechts los samenhangende zandgolven zijn neder geworpen. Ieder jaar, in
het vochtige jaargetijde, worden die eindelooze steppen met
gras bedekt. Lama's, herten, Amerikaansche Nandoe-struisvogels zoeken beschutting op de groene vlakte. Sedert de Europeesche kolonisten van de, kusten hun vee ingevoerd hebben
en achteloos in de onbegrensde vruchtbaarheid hebben gebracht om te verwilderen, vindt men er ook tallooze massa's
halfwilde runderen en paarden.
In dat gebied der pampa's in de ongeregelmatige leemlaa,g
vindt men overal, hetzij ten gevolge van de door den vloed
blootgewoelde dwarsdoorsneden, hetzij doordien , de mensch den
bodem bewerkt en grachten en zandmassa's uitwerpt, slechts
los begraven, een massa b e e n d e r e n. B11enderen van zoogdieren van de vreemdste soort. En vele beenderen van reusachtige grootte.
Zij zijn niet alleen bij bijzondere feestelijke gelegenheden
uitsluitend voor uitverkorenen te zien. Om de drie stappen
stuit de meest onontwikkelde wandelaar er op. Kinderen woelen kolossale schedels uit den zandkuil, waarin zij spelen.
Aan de oevers van de rivier zien de roeiers spookachtige, afschuwelijke geraamten, die door het water zijn losgeknaagd.
Steenharde pantsers verrijzen uit de diepte, als waren het in
het zand begraven hutten van Eskimo's.
D e eenvoudige mensch neemt aan, dat in die klei der
pampa's eerre menigte mollen wroeten. Komen die in het licht,
dan sterven zij en laten zij hunne beenderen achter. De natuuronderzoeker 'echter meent, dat hier vroeger eens , eerre geheeie
kolonie potsierlijke zoogdieren op de oppervlakte Moet hebben
geleefd. Zandstormen, de vorming van duinen aan een dikwijls wisselend zeestrand en het aangespoelde materiaal, dat
door de periodiek overstroomende rivieren aan de vlakke
oevers werd gevoerd, hebben de beenderen dier reuzen bij
voorkomende gelegenheden begraven. Waar het zand_ verdeeld
wordt, komen zij weder voor den dag, zooals bij ons een oude
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heuvel, die sinds onheugelijke tijden een graf verbergt, plotseling door den aanleg van een spoorbaan of door eenc bergstorting" bij hoog water, zeldzame kruikjes, gespen en deelen
van eene wapenrusting van een verdwenen eerwaardigen
voorvader ~anhet profane zonlicht brengt.
Zoo geschiedde het ook in dat jaar 1789.
Wat de klei der pampa's toenmaals aan het licht bracht, was
toch nog' iets meer dan een willekeurig oud geraamte van een
dier en dan xloodsbeenderen. Het was in Lujan bij BuenosAyres. Het was !hier niet te doen om een enkel groot bot. Wat
aan het licht kwam', was :een geh:eel g:eT aa n1te van veertien voet
lengte bij acht voet hoogte. De lengte overtrof dus die van
een olifant, het grootste levende landdier van de oude wereld.
En daarenboven warlende dijbeenderen, alleen reeds in de
breedte, bijna xlriemaal zoo groot als die van den grootsten
olifant.
Zulk een zoogdier was tot nu toe iets ongekends. De onderkoning, markies di Loretto, zond den geheelen berg van
beenderen aan de regeering te Madrid, De prosector, Jean
Baptiste Bry, zette den kolos in het museum natuurgetrouw
in elkander, en Don J. Garriga gaf daarvan in 1796 het eerste
officieële bericht.
Met dien Goliath kon Amerikanu gerust met zijne eeuw in
het strijdperk treden, Van alle zoogdieren der aarde overtrof
alleen de walvisch dat dier, en die behoorde tot de internationale wereldzee.
"lel is waar het 'een voormalig, naarhct scheen lang
uitgestorven, wezen. Maar wat was verrassender dan de verklaring van den grootsten, toen levenden zoöloog, Cuvier. Hij
bewees overtuigend, dat die Goliath uit de 'klei der pampa's
niets anders was dan een buitengewoon kolossale -luiaard.
De geheele blouw van het geraamte ikwam onmiskenbaar
overeen miet dien van den luiaard.
Ongetwijfeld moest m'en zich 'een en ander in die levenswijzegewijzigd voordien geest roepen. De aarde moest in oude
vervlogen tijden levenals in de laatste tijden reuzenbocmen
hebben voortgebracht. De: Eucalyptus van Australië is zoo hoog
als de dom van Keulen, en de diklee Afrikaarische Baobab
vormt loofkruinen van vijf tig meters doorsnede. Maar boornen,
die leen klauterend dier van de grootte van een olifant en veel
zwaarderdan een olifant, zouden hebben gedragen, zullen er
1
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wel nooit bestaan hebben, De reuzenluiaard zag er dan ook
niet uit of hij kon klauteren, Het ombuigen of uitgraven van
de wortels vangeh'e:ele hoornen zou voor zijne onmetelijke
kromme klauwen zeker slechtskin,derw:erk zijn geweest. Zoo
kan hij zeer wel o'p eene grasvlaktie met afzonderlijk staande
bocmen op den vlakken grondhebben geleefd, Van bosch tot
bosch dravend sloeg hij, dan hier dan daar, een stam om, of
groef hij geheele boomwortels voor zijn ontbijt uit den grond.
Dat alles geschiedde natuurlijk in lang vervlogen tijden.
Cuvier, die juist de studie van uitgestorven, "voorrwereldlijke" dieren miet bijzonderen ijver ondernam als iets wat toen
nog nieuw was, twijfelde er geen oogenblik aan, of hij had
hier ,de beenderen voor zich van een thans geheelonbekenden, voorwereldlijken reusydie in het stelsel ongetwijfeld behoorde tot de nog levende kleine luiaards.
In aanmerking nemend, dat hij, wat zijne grootte betrof, de
koning was van alle op het land levende zoogdieren, gaf hij het
wezen eenvoudig den naam van Megatherium, wat een vertaling is van "gr~oot dier. " De naam heeft voor goed burgerrecht
gekregen, ofschoon taalkundig "M1egalotherium" juister zo/u
zijn geweest.
Den tijd, waarin zulke megatheriën nog levend hun land
onveilig' Iiebben 'kunnen maken, schoof hij zeer ver terug. De
een of andere vreeselijke zondvloed, of iets dergelijks, kon hen
geheel hebben uitgeroeid en hunne beenderen inde klei der
pampa's, die door den vloed was aangeslibt, hebben begraven.
Wie toenmaals nog vast geloofde aan bepaalde oude overleveringen, nam eenvoudig aan, dat het de beroemde zondvloed moest zijn igeweest, die dat -had volbracht.
Cuvier wilde die geschiedenis nog meer naar achteren terug
voeren. Hij nam verscheidene tijdperken der aardgeschiedenis
aan, nog vóór het optreden van den mensch welke ieder zijne
bijzondere diersoorten zoude hebben gehad, en zijne bijzondere
vernielende slot-catastrofe. In zulk teen laatste bedrijf van een
tijdperk waren v~)lig:enshiepn ook de: rnegarheriën tot Oip den
laatsten toe verdelgd en begraven geworden, nog lang vóórdat de è'erstie mens eh op aarde verscheen, Dat kon men nu nog
wel eens in bijzonderheden betwisten, maar in ieder geval
ging dedatum zlee:r ver terug. Die aanhangers van dien z.ondvloed rekendien toch minstens een paar duizend jaren achterwaarts. De aanhangers van Cnvier echter gingen steeds meer
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terug in hunne berekeningen. In dien loop der eeuw kon men
in populaire geologische geschriften nu en dan lezen, dat er
zeker millioenen jaren moestien verlocpen zijn, sedert het uitsterven van die Amerikaarische reuzenluiaards.
In ieder geval bestond er voor de vakkenners en leeken
voortaan nauwelijks leen schepsel uit de geheele voorwereld,
dat belangwekkender was ende gedachten meer in beslag
nan1,dan dat J,megatherium".
Toen de g ,enia1e, wetenschappelijk geschoolde teekenaar
d'Alton in 1821 een boek uitgaf met prachtige kopergravures
over de geraamten der luiaards, nam de oude Coethedaarbij zelf
het woord. Hij wijdde aan het megatherium eenige bladzijden,
die later tot zijne meest belangrijke uitspraken hebben behoord,
Met groot,eduid'elijkhleidh1eeft hij zich juist daardoor als
voorlooper van Darwin doen kennen.
Door den levenden en dien uitgestorven Iuiaard miet elkander
te vergelijken, bewijst hij te geleoven aan de eeuwige wisseling in vormen van al wat leeft.
In algemeenen zin was dit reeds in die dagen het gemeengoed van alle beteekenisvolle geleerden. Daaruit openbaarde
zich het geloof aan eene eeuwige verdere ontwikkeling der
wereld. Herder en nog zoo' Vielen zouden die opvatting niet
verloochend hebben.
Maar wat die opvatting van Coethe scherp individualiseert,
dat is de toepassing van dat algerneene begrip op een zoo
streng zoölogisch geval als het geraamte van den luiaard.
Wel verschuilt hij zich Vierder achter oenige "poëtische
uitdrukkingen", die hij bezigt, omdat "proza niet voldoende
zou zijn". Maar dan schetst hij, welke voorstelling hij zich
maakt van.. de dingen, waarvan die poëzie eigenlijk slechts
daarin bestaat, dat hij met profetischen blik de strengste
Darwinistische opvatting bijna veertig jaren vóór Darwin
reeds volkomen huldigt,
Coethe neemt geen vernietigende catastrofe aan, die den
reuzenluiaard van den tegernwoordigïen luiaard scheidt. De tegenwoordige heeft zich eenvoudig uit den eersten ontwikkeld.
Daar de reuzenluiaard in grootte slechts één mededinger
onder de zoogdieren telt: den walvisch - kan hij zich misschien
ook wel uit dien walvisch hebben ontwikkeld. "Een walvisch
werpt zich op den moerassig steenachtigen oever, in een heet
klimaat". Daar ontwikkelt hij zich tot Landdier. Maar er
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ontstaat eigenlijk een waar monster. "Hij verliest", zegt
Goethe, J,de voordcelen van de visch, hij mist het dragende
elementvdat, met de' minst ontwikkelde organen, een gemakkelijke beweegkracht geeft aan de zwaarste lichamen. Onrnetelijke hulpledematen worden jrevormd, om een onmetelijk
lichaam te dragen, Het vreemde wezen voelt zich half landhalf waterbewoner, en mist alle gemakken, die land en water
aan hunne uitsluitende bewoners schenken".
Over dat onhandige tweeslachtige wezen heen, een moeilijk
kruipende moeras-walvisch, is daarna de' ontwikkeling voortgegaan tot aan den tegenwoordigen luiaard. Diens wonderlijke
vorm is het potsierlijke eindresultaat van xlie ontwikkeling.
"Dat reuzendier dat modder en grint niet kon beheerschen
en zich daarin niet tot mieester kon maken,dr,aagt aan zijn
nageslacht, dat zich op het droge land Jregeeft, langs welke
vertakkingen dan ook, eene dergelijke ongeschiktheid over,
en deze vertoerit zich eerst recht duidelijk, wanneer het dier
in een zuiver element komt, dat geen weerstand biedt aan
den innerlijken drang om zich tie ontwikkelen. Maar wanneer
ooit een geesteloos, zwak leven zich heeft geopenbaard, dan
is het hier : de ledematen zijn er, maar zij vormen zich niet
evenredig. De' extremiteiten groeien in die lengte voort, alsof
zij, den vorigen dw.ang mbede, zich nu in vrijheid willen uitzetten, zij groeien tot in het oneindige, en hunne afsluiting
in nagels schijnt geen grens te hebben."
Ten slotte wijst Goethe er nog miet nadruk op, dat de ééne
der beidie thans nog levende soorten van luiaards toch reeds
meer uitzicht geeft op eene eindjelijk toch nog te verwachten
harmonie van de aanpassing tot klauteren - in die soort is
dan de dierlijke geest meer tot rijpheid gekomen, is deze
meer tot die aarde genaderd en heeft zich naar haar, geschikt
en zich gevormd naar het beeld van het bewegelijke apengeslacht, evenals men onder die apen ook enkele vindt, die'
aan den luiaard doen denken,
Wanneer men de tegenwoordige dierkunde tot maatstaf
neemt, stuit men in de luiaard-philosofie van Coethe nog' op
genoeg dwaalwegen. Het lnlegath1erium was geen moerasdier.
en zelfs de meest Vierstokte volgeling van Darwin zouhet thans
niet fileer als leen afstammeling beschouwen van den walvisch,
die zich daarentegen naar alle waarschijnlijkheid terug ontwikkeld heeft uit de viervoetige landbewenende zOOigdieren en zich
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heeft aangepast aanhet water. Ook de hedendaagsche luiaards
zullen zeker wel niet in rechte lijn van het megatherium
afstammen, wanneer hier al mag gedacht worden aan eene familiebetrekking als van oom e.n neef. En de zoogenaamde wanstaltigheid van den levenden boom-luiaard behoeft werkelijk
niet zoo tie worden verklaard, daar zij in werkelijkheid slechts
een echt voorbeeld is van boom-aanpassing, en dit niet alleen
zooals Coethe lmt~:nld'e, bij de ééne levende soort, maar bij beide.
Al valt dit alles weg, dan blijft in 'het wezen bij Goethe de
zoo juiste Darwinistische redeneering dies te fileer bewonderenswaardig.
Duidelijk blijkt uit het hier boven aangehaalde de hoofdgedachte, waardoor Darwin is beroemd geworden: de macht der
erfelijkheid.xle drang naar aanpassing, de groote veranderingen
van dieren, die in het water lieven, tot klauterende dieren,
en ,de onmiddellijke afstamming van lateredi,ersoorten van
geheel verschillende vroegere xlieren.
De woest ingrijpende catastrofe,die volgens Cuvierhet
megatherium van de voorwereld gescheiden ZIOU hebben van
den luiaard van Iiet heden, is daarbij voor Coethe niet alleen
overbodig, maar onmogelijk, daar hij de wereld niet beschouwt
als een rommelkamer met spookachtige scheppingsdaden,
maar als ,een samenih:ang,endg,eheel zonder scheuren.
Onmiddellijk ma den dood van Goethe komt Darwin als
jong beginner in Zuid-Amerika.
Het is bijna zeker, dar hij de diepzinnige verhandeling van
den groeten meester miet heeft gel!ez:en. Op het werkelijke
tooncel van xlen bloei van hielt oude megatherium is hij nu
boven allen tw ijfe I de, eerste o nderzoeker, die onbevooroordeeld zijne eigen gedachten heeft,
Hij is de eerste, dieh'etgeraam'te van het rnonster ziet,
niet alleen in het schemerlicht van leen Europeesch museum
of op eene daar afgeb:eel1de teekening. Voor zijn geestesoog
ontrolt zich op de plaats zelve eren grootsch panorama ,der
dingen.
Overal stuit ook hij in de vpampaklei !op de getuigen uit
den tijd der megatheriën. Bij den reuzenluiaard voegt zich een
geheele ark andere monsters, welke alle weder op zich zelf
merkwaardig zijn. Hier ziet hij' de beenderen van een lama,
die zoo jrroot was als 'een kameel, Daar de pantsers van, gordeldieren. die den rhinoceros evenaarden, Ginds zijn slagtau-
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derl van een echten olifant, den mastodon, en eindelijk ook
paardetanden.
Die laatste vondst spande de kroon. Want het stond toenrnaals vast, en thans is hetnoig niet ernstig wederIegd, dat
de Spanjaarden, de Portugeezen en Engelsehen bij het in
bezit nemen van Aln/erika na 1492, in het geheele groote
vaste land geen paardien aantroffen. Op de zeer ontwikkelde
kultuurvolken van Mexico en Peru, die 'met bewustzijn bijna
alles in hun land 'hadden in gebruik ge:nom;en, voordat zij met
de beschaving van Europa in aanraking kwamen, maakte de
eerste Spanjaard te paard den indruk van een spookachtigen
centaur. En al die zonder regel ronddwalende kudden van
half wilde paarden van het tegenwoordige Amerika zijn eerst
getemd, nadat zij weder uit Europa waren ingevoerd en waren teruggekeerd tot leen staat van vcrwildering. Ten tijde
van den reuzenluiaard !mioetde nieuwe wereld echter nog
zijn paard hebben bezeten, dat aan het land eigen was.
Darwin zag echter nog meer dan dit algemeene beeld.
Hij zag, dat al die beenderen gelegen waren in een laag
aan de oppervlakte van rlen bodem van het landvdie in geen
enkel kenmerk wees op eene vreeselijke, algemieene catastrofe
tusschen toen en nu. Hier en daar verkreeg men den indruk,
alsof die oude rn onsters heel gezellig opdie pampa-vlakte zelf
gel1eef1d hadden, zooals nu de een of'andere struisvogel of een
hert daar ronddwaalt, Wlanneer z,jj stierven, bleven hunne zware'
beenderen en steenhardegeraamten rustig op die vlakte liggen.
En dan gebeurde er eenvoudig hetzelfde, wat nu ook nog op
de stoffige vlakten in dien tijd van droogte geschiedt: de
wind joeg er stof overheen, totdat het geraamte diep in het
zand begraven was, onder hooge heuvels van stof.
Omdat nu die catastrofe blijkbaar ontbrak, kwam de jonge
Darwin geheel uit zich zelf terug op de sp'rongen, die de
oude Goethe vermoed had.
Hij nam aan, dat diersoorten door zeer eenvoudige natuurlijke oorzaken konden uitsterven, ook zonder hevige beroering.
Het land, waarin hij reisde, liet hem ook thans nog zoo
duidelijk mogelijk zien, hoe dat kong eschieden. Hier heerseliten
van tijd tot tijd perioden van "gran secco," of groote dorheid.
De regen bleef uit en de geheelen plantengroei ging te niet,
zelfs ook de laatste distels. In zulk een tijd van gebrek stierven tallooze runderen, Bij duizenden vluchtten zij naar de
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rivieren, stortten uitgeput in ,den stroom .en verdronken, zoodat
de bedding een groot knekelhuis werd. Wie in latere tijden
zulk een plek met geraamten ontdekte, moet wel hebben gedacht, dat hier n instens een zondvloed moet hebben huisgehouden, en toch was het slechts het gevolg van een jaar dat
toevallig wat droger was.
Er kondenechter nog andere, fijnere, ingewikkelder :oorzaken
zijn geweest voor het uitsterven van sommige dieren. Op zekeren dag waren zij verdwenen, en andere vervingen hen
weder. Die vervanging echter werd weder beheerscht door
zeer eenvoudige wetten.
Darwin zaag, dat datzelfde Amerika, dat !eens die dwaze verzameling van reuzendieren bezeten had, thans wel is waar
veel had verloren maar in het weinige, dat het nog bezat,
waren toch met zeldzame: hardnekkigheid bepaalde oude vormen in het klein bewaard gebleven, ook thans nog waren
er lama's, luiaards, gordeldieren.
Darwins blik zweefde, evenals die van Goethe vóór hem,
van het megatherium naar den tegenwoordig.en luiaard, en
ofschoon hij niet meer den moed had, het ééne dier rechtstreeks van het andere af te leiden, zoo kwam, toch ook bij!
hem de gedachte op, of niet diersoorten, evenzeer als zij langs
natuurlijken weg kunnen vergaan, zoo ook door dien drang
van uitwendige omstandigheden zouden kunnen veranderen, of
zich zouden kunnen voortontwikkelen. Die gedachte kwam
bij hem op, toen hij zich bevond tegenover de beenderen
van den reuzienluiaard, vaag, zooals iets iemand kan invallen
als hij op reis is, en onder een zeer sterken indruk van de
werkelijkheid komt.
Hij had niet de wereldroeping van Goethe te vervullen, die
ontzagwekkende taak, die meen in zijne latere jaren dikwijls
kón vergelijken met die van de schildpad in de Indische
legende, die den olifant draagt, welke den wereldbol steunt.
Darwin biehoefde het tweede deel van Faust niet af te maken.
Hij kon zijn leven wijden aan het reenvoudige, zoologische
probleem, dat bij Goethe, slechts een, wel is waar reusachtig,
intermezzo was geweest.
Aan dat stuk pantser van het gordeldier en die enkele b eenderen van den reuzienluiaard spon Darwin in Engeland in de
daarop volgende dertig jaren, als op 'een tooverachtig spinnewiel, zijne wereldberoemde /ontwikkelingsleer. Als ooit iemand
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een stoot heeft gegeven aan de groote, menschelijke denkmaterie, een stoot waarvan de trilling de laatste dertig jaren. der
negentiende eeuw heeft doen huiveren, dan is het Darwin met
die leer geweest, alleen reeds door de omwenteling, die hij
heeft veroorzaakt. Ten tweeden male was het oude, lompe,
afschuwelijke reuzenluiaard, die daaraan schuldig was, alsof
zijn potsierlijk en ,dik lichaam met zijnepoot.en, die drie maal
zoo dik waren als van een olifant, noodig wanen geweest,
om aan de waarheid - of laten wij zleg'gen aan het nieuwe
onderzoek naar de waarheid - een weg te ballen.
Intusschen kwamen nu en dan ook kisten vol met werkelijke beenderen van het rnegarherium in Europa aan. Eene
menigte van de grootstie musea ontvingen meer of minder
volledigegeraamten. Men bemerkte, dat er een geheele staalkaart van verschillende soorten bestond, ja zelfs, dat er
meerdere goed te onderscheiden familiën van die reuzenluiaards waren. Zoo scheidde zich de mylodon van het echte
megatherium. Onderafdeelingen van die mylodon-Iuiaards
ontvingen de moeilijke namen van S ke l i d 0 t her i u m en
G r y pot her i u m en andere,
Juist van zulk een mylodon kwam men in 1841 bij BuenosAyres een waar prachtexemplaar van een skelet, van elf voet
lengte, op het spoor.
Dat skelet vond zijn wegna,ar een museum in Londen en
de groote anatoom Richard Owen nam het onder handen.
Behalve vele anidlere merkwaardigheden, bracht het nog iets
aan het licht, dat te denkten gaf.
Gedurende zijn leven was om zoo te zeggen zijn schedel
op twee plaatsen ingeslagen, zonder dat hij onder die vreeselijkc kwetsuren scheen bezweken te zijn. De ééne wonde
was g"leheel genezen, de andere bijna, Owen leidde daaruit af,
dat de reus een buitengewoon weerstandsvermogen moest
hebben bezeten, en bovendien verklaarde hij de oorzaak der
wonden uit de levenswijze van hert: dier. Waarschijnlijk had
het groote boornen met zijne klauwen uitgegraven, en twee
maal moest de stam bij' het omvallen op zijn kop zijn terechtgekomen. Voorwaar geen slimme reus.
Reeds toentijds verhieven zich enkele andere stemmen, die
meenden, dat hert misschien wel d e men s c h was geweest,
die den ouden Jieer die gaten in den kop had geslagen.
In dien tijd kwam juist de groote omwenteling in onze ge-
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schiedkundige opvatting omtrent den mensch tot stand, welke
omvat wordt doorJict nieuwe woord "voorhistorisch onderzoek".
Op de meest verschillende plaatsen ontdekte men, in den
beginne bijna miet tegenzin en met ongeloof, de spor;en van
menschelijk blestaan aan gene zijde van alle onmiddellijke
geschiedkundige overlevering. U itde klei van oude stroombeddingen, uit holen in het krijtgebergte, uit den modderbodem der meren, kw/amen ruwe werktuigen voor den dag van
eene beschaving, die het gebruik van metalen nog niet had
gekend, en die hare messen uit vuursteen vervaardigde.,
Deze voorhistorische rnenschen uit de steenperiode hadden
echter, en dat was wieder bijzonder merkwaardig, blijkbaar 110gsamengeleefd miet dieren, die thans uitgestorven zijn, en wier
tijd van bestaan door de wetenschap tot verder dan honderdduizenden, ja zelfs millioenen jariennaar achteren wordt teruggesch.oven.
Met die oude voortbrengselen xler beschaving lagen beenderen van den Mamrnoutholifant tie zamen ; zoo ook beendieren
van den Europeeschon neushoorn, van het reuzenhert en van
den holenbeer, alle op dezelfde wijze bewaard gebleven; en
de beenderen van die dieren toonden veelal de ondubbelzinnige sporen,dat zij in versehen toestand door menschenhand
bewerkt waren. Zij wanen tot op het merg gespleten, zwart
g eworden bij het braden van het vleesch, met roodaarde beschilderd, door inkervingen beschadigd en zoo vervolgens.
Men wist geen andere verklaring dan dat ook de mensch
reeds voor honderdduizenden van jaren moet hebben geleefd,
toen die monsters nog werkelijk bij ons rondliepen. En als
dit nu ook in Amerika h1etg1ev,al ware geweest? Wanneer
ook daar in de alleroudstie tijden eens leene vóórhistorische
menschenbeschaving gebloeid had: wilde menschen uit eene
steenperiode, die nog haddien gejaagd op het monsterachtige
rnegathcrium en d:e:ngrimmigen mylodon ?
Waren-die wonden aan den kop misschien toegebrachtdoor
een menschelijk "weTktuig", bijvoorbeeld een geslingerden
steen? Misschien waren zij ook te danken aan een bijlslag van
een reus. Men nam toenmaals algemeen aan, dat juist Patagonië thans nog het grootste van alle menschenrassen herbergt
--. een feit dat door de latere meer nauwkeurige metingen
onjuist blijkt te zijn. Zulk een reuzenluiaard meester te wor-
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den moet in ieder geval, ook voor de Herculesgestalten der
oorspronkelijke Amerikanen uit den oertijd, geen kleinigheid zijn geweest.
Want de myliodon en zijne makkers hadden nog eene
eigenaardigheid, die meen werst later ontdekte.
In den beginne, toen meen scle teerste msegatheriën vond, was
er eene dwaling binnengeslopen. Men had onder die beenderen van den echten luiaard pantserstukken gevonden van
diens reusachtigen tijdgenoot, het reuzengordeldier. VI e n
meende nu dat beiden hetzelfde monster hadden uitgemaakt:
een reuzenluiaard in het pantser van een reuzengordeldier.
Later leerde meen die deelen beter van elkander onderkennen,
en zag men, dat men met twee geheel verschillende dieren
do:en had. En daar thans die klauterende luiaards geen te
harde wapenrusting hebben, maar slechts borstelig haar op
heet lichaam, nam meen :ook voor den ouden reuzenluiaard aan,
dat hij èf slechts behaard was geweest, èf evenals het
nijlpaard een naakte huid had bezeten.
Maar nu haalden die mylodons weder een streep door de
rekening. Bij hunne beenderen werden, namelijk ook daar,
waar het geraamte geheel afzonderlijk gevonden werd, geregeld kleine losse botjes ontdekt, als groote boonen, die men
in het seigenlijke geraamte niet wist te rangschikken. Zij moesten op of in ide huid gezeten hebben en door aaneensluiting als in
rnozaiekvorm dan toch leen soort van pantser gevormd hebben.
Zoo bezaten dan die reuzen behalve hunne grootte en
kracht nog seene zekere onkwetsbaarheid, die den strijd met
hen tot een waar kunststuk moet hebben gemaakt.
De reuzenluiaard stond dus op het punt, ten derden male
betrokken te worden in eene groote strijdvraag der eeuw:
de oorspronkelijke geschiedenis van den mensch.
Maar geschikt tot , debat werd die: nieuwe zaak eigenlijk
eerst ongeveer in 1880. Tot op idat tijdstip werd, zelfs door
uitnemende autoriteiten, netere betrekking tusschen msensch yen
megatherium steeds geloochend, ja zelfs met spot verworpen.
Een veteraan op het gebied van het Duitsche natuuronderzoek
in zuid-Amerika, de oude, voortreffelijke Hermann Burmeister, die sedert ongeveer 186o in Argentinië verblijf hield en
geraamten van megatheriën verz,amelde, een man die juist op
dat. speciale gebied blijken had gegeven van de meest ,omvattende gelieerdheid, kon met de meest mogelijke lompheid
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uitvaren tegen ieder, die zoo iets maar durfde te denken. Maar
noch lompheid, noch geleerdheid beteekenen in de groote
wereldlogica iets tegenover feiten.
Terwijl die tachtigjarige oude heer in Buenos-Ayres bij zijn
(door de doortrekkende reizigers zeer geprezen) oranjekleurigen muskaatwijn zat en uitviel tegen de nieuwere hersenschimmen, groeven Ameghino, Roth en anderen uit de pampa,klei het ééne bewijs na het andere op, dat tnensch en megatherium inderdaad nog tijdgenooten moest e n zijn geweest.
Geraamten van menschen werden gevonden in dezelfde klei,
die de dierbeenderen herbergde, yen pop dezelfde wijze geconserveerd. Aan de beenderen der dieren waren kunstmatige inkervingen en sporen van verkoling waar te nemen, juist zoo,
als had men hier te doen met deoverblijfselen van eetn
maaltijd van menschen, waarbij met werktuigen gesneden was
en waarbij een kunstmatig aangelegd en brandend gehouden
haardvuur tot het braden had gediend. Eens spoelde het hooge
water van een beek , een reuzenluiaard vrij, waarvan de pooten
nog vastgeworteld zaten in den bodem, terwijl de wervelbeenderen en de ribben daarop onregelmatig in een asch- en kolenlaag lagen. Het had bijna den schijn, a lsof die reus ergens, in
een weeke plek, bij voorbeeld in den moerassigen oever van
een poel, met de pooten was blijven steken, en alsof de jagers
die hulpelooze vleeschmaassa, zooals zij daar stond, van boven
af hadden gebraden en opgegeten.
Nog veel duidelijker was de tastbare nabijheid van den
mnensch merkbaar bij het hierboven genoemde pantserdragende
gordeldier, dat de grootte had van een neushoorn. Daar toonden zich zulke ronde pantsers, die inwendig van alle ribben
zorgvuldig gereinigd waren en rechtop stonden als moesten zij
een klein schilderhuisje voorstellen met de buikspleet als deur.
Nu eens stak in zulk een huisje van een gordeldier een menschengeraa,m te. E en anderen keer bedekte het pantser eene
oudere, hardere oppervlakte waarop nog steenen werktuigen
lagen, door menseh.enhand vervaardigd, gekloofde dierbeenderen, kunstig gespitste tanden van dieren en , de zwarte kolenasch van een haardvuur. De m,eterhooge welving van het
pantser had klaarblijkelijk tot schuilplaats gediend, zooals een
hutje, door Eskimo's bewoond.
Tegen het gewicht van die vondst was ten slotte toch niets
in te brengen. En er bleef nog slechts ééne, maar dan ook
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zeer moeilijke vraag over. Wanneer zouden die mensch en de
reuzenluiaard ongeveer hebben samengeleefd
Met die vraag begint een van de moeilijkste hoofdstukken
van degehee}e voorhistorische wetenschap, Wanneer ongeveler is bij ons de mammouth uitgestorven P
Zooveel is zeker, dat er van den mammouth geen overleveringen meer bestaan. Hij bestond niet eens meer als dier
dier legende, toen xle zon van de overlevering dier geschicdenis over noord-Europa opging. Over sommigexlieren, die
ook.als typische dieren in den tijd van den mammouth thuis
behooren, bestaat daaromtrent tien minste nog twijfel.
Men meent uit de geschriften van Caesar te kunnen afleiden, dat tijdens zijn levenhet rendier nog' in Duitseliland bestond, - misschien ten onrechte, Maar onbetwistbaar is het,
dat toenmaals daar nog twee soorten van wilde ossen aangetroffen werden: de nog levende oeros en Tiet dier, dat door
temmen waarschijnlijk overgegaan is in ons rund. Van het
reuzenhert. waarvan hetgeraamte vooral in die Iersche moerassen wordt aangetroffen, werd tot voor korten tijd met
groote zekerheid beweerd, dat het nog voorkomt in het Nibelungenlied idie zaak is naar het mij voorkomt voorgoed weerlegd. Het grimmige dier (Schelch), dat Siegfried daardoodt,
kan men zeer goed als wild paard verklaren. Wilde paarden
werden in Duitseliland ongetwijfeld nog in de middeleeuwen
gevonden.
Maar zoo veel is in ieder geval zeker,datdie zoogenaamde
"ffiiammouthtijid" ons in Europa g eschiedkundig steedsmeer
nabij komt, al wordt er in de bijzonderheden ook nog zoo
veel misgetast. Dat de vóórhistorische menschen, die tegel ijkettijd leefden miet rendier, wild paard en neushoorn, niet meer
o'papen gelekenhebbendan de hedendaagsche brave wereldburgers, is zoo goed als zeker. Een enkele, steeds nog twijfelachtige schedel, ,di,e gevonden is, de beroemde N eauderschedel, moet buiten spel blijven, daar hij wel (ondanks Virchow ) op dien van een aapgelijkt, maar volstrekt niet volgens de
plaats der vondst kan worden ingedeeld in eenige chronologisch
vast te stellen laag, die met mammouth of rendier in verband
staat, maar in ieene neutrale zone ligt, ongeveer tusschen de
tertiaire periode ver achter alle mammouths van den ijstijd, en
den absoluut historischen tijd, toeridekozakken naar DuitschIand kwamen. Voor den schedel van zulk een kozak heeft
î

112
men hein ook reeds gehouden, terwijl anderen hem plaatsten
naast den tertiairen aapmensch, wiens schedel onlangs op
Java is gevonden.
Paste men nu ditzelfde toe op zuid-Amerika, dan waren
ook daar gegevens genoeg om den tijd der megatheriën, ten
minste wat betreft zijne „laatste trekken," zoo dicht mogelijk
tot den tegenwoordigen tijd terug te brengen.
Als een droom waren alle gedachten aan eene scheidende
catastrofe op zijde geschoven! Die jagers op megatheriën,
wier schedels men tegelijkertijd vond tusschen de pooten der
megatheriën, waren evenmin „aapmenschen" geweest, als onze
neushoornjagers uit Taubach bij Weimar, of onze rendierjagers
van Schussenried. Een feit echter is het, dat thans nog in het
hartje van zuid-Amerika aan de Schingu-rivier in centraalBrazilië mooie en levenslustige Indiaansche stammen leven, die
nog tegen het einde van de negentiende eeuw niets afwisten van
metalen, die dus letterlijk nog thuis behoorden in de „steenperiode" zooals onze mammouth- en rendier-Europeanen. Men
zou gerust kunnen zeggen, dat wat den mensch betreft er
hier volstrekt geen bezwaar bestond dien mythischen tijd
der laatste dieren van het oerwoud eenvoudig aan den tegenwoordigen tijd te koppelen.
En het eenige wat nog eene scherpe afscheiding maakte,
was de zoölogische omstandigheid, dat sedert 1492, dus sedert
de ontdekking van Amerika, door de Europeesche beschaving,
in het gehjele reuzen-vasteland, ge en enkel e vertegenwoordiger van de , oude dierenwereld meer levend was aangetroffen: geen mastodon-olifant, geen wild paard, geen reuzengordeldier en geen megatherium of mylodon.
Op dat hoogtepunt der strijdvragen moet men zich plaatsen,
om de beteekenis te begrijpen van de plotselinge bewering, dat
ook dat feit vervalt, ten dat +er nog minstens één van de oude
typische dieren leeft de reuzenluiaard.
Met zulke berichten is het zóó gesteld:
De fantaisie der m?enschen, zegt de scepticus, verbetert aan
het grillige geluk van hetgeen werkelijk gevonden is, gaarne
het een en ander. Sedert men uit beenderen, eieren en vederen
weet, dat , op nieuw-Zeeland nog niet zoo lang geleden reusachtige vogels geleefd hebben, de Moa's, komt er geen bericht
van de ééne of andere fjord der zuidelijke eilanden van nieuwZeeland, dat geen melding maakt van een reuzenvogel, die
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de koene fantaisie van een kolonist trotsch heeft zien stappen
in het nachtelijke sombere oerwoud - of ten minste gezien
heeft als iets afzichtelijks, dat in de donkere takken kraakte,
en waardoor de honden op de vlucht werden gejaagd. Maar g.eschoten is er nog geen enkele Moa, en dat zal misschien
ook wel niet gebeuren. In dien zin waren de eerste berichten
van het levende rruegatherium dan ook tamelijk twijfelachtig.
De Indianender pampa's vertelden van een vreeselijkbeest,
zoo groot als ,een os, filet lange klauwen en lang haar.vdat
zich over -dag verborg in holen die het zelf gegraven, had, en
waaruit het alleen 's nachts tiC' voorschijnkwam. Het vreemdste van dit dier echter was - zijne onkwetsbaarheid tegenover
geweerkogleis. Het was als droeg het onder zijn pels nog 'een
stalen pantser! Maar Indianen vertellen helaas allerlei dingen,
wanneer zie bij dien blanke een ,gretig 'giehoor vinden. Diezelfde
groote kinderen der Patagonische grassteppe hebben immers
ook verteld van veelkoppige slangen, onbekende reuzenvogels
e11 zooal meer. Wie zou daar zonder uiader onderzoek het
kaf van het koren kunnen scheiden?
Nu !kwàlm er echter een man van beschaving, een reiziger,
een man xlie zeer gezien was in zijn land, Ramon Lista, die
een tijd lang gouverneur was g'eweest van Santa Cruz en
later op treurige wijze is vermoord geworden.
Die Rarnon Lista verhaalde ook iC'en "j,achtverhaal, " maar
een dat hij zelf had meegemaakt en dat daarenboven merkwaardig methet hier besprokene in betrekking stond. IIij had
in het binnenland van Patagonië in den nacht leen dier opgejaagd, dat op een Pangolin geleek, maar dat een rood vel
had. Het was ongevoelig voor de geweierko;g,els, die op zijne
huid werden afgeschoten, en scheien dus ook onkwetsbaar te
zijn. En daar hij dit was, ontkwam hij aan zijne vervolgers.
De vergelij'king miet den Pangolin is daarbij zeer merkwaardig. Onder Pangolm verstaat men het zoogenaamde schubdier.
Schubdieren zijn vreemde xlieren, die wel is waar niet in
Amerika, maar in Afrika en zuid-Azië leven. Zij zien er uit
als pijnappels, daar zij dik met hoornachtige schubben gewapend zijn. In hun lichaamsbouw hebben zij echter een groote
overeenkomst met de evenzeer jrepantserde gordeldieren van
Amerika, over welke overeenkomst nog wel eene zekere geheimzinnigheid zweeft, maar-die toch niet betwistbaar is . Als
dat genoemde dier er evenals een Pangolin uitzag, dan had
B
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het toch zeker eenige gelijkenis met die oude reuzen, die
ook gedeeltelijk gordeldieren waren, gedeeltelijk de nauw daaraan verwante, in , de aarde gravende luiaards. Berust de bewering van RaNm;on Lista alleen op de grootte, dan kan men
zeggen, dat de tegenwoordige schubdieren of P angolins zeer
kleine idieren zijn. Maar hoe kwam hij er toe, ze juist met
den Pangolin te vergelijken? Vooral daar hij geen schubben,
n;a ar haren zag? Dan moest hem toch eene b ij z,o nder e overeenkomst hebben getroffen. Zeker een z eldzaam geval.
En daar komt nu plotseling dat vel voor den dag.
Heet is het vel van een groot dier. Het heeft een roodachtige huid. Onder dat vel bevinden zich in de huid juist zulke
steenharde pantserknobbeltjes als de mylodon bezeten heeft.
Behalve , den mylodon is 'er geen tweede zoogdier uit den
ouden of nieuwen tijd bekend, dat een zoodanig verborgen en
toch zoo uiterst , doelmatig pantser in de huid draagt.
Dat stuk vel was van een mylodon afkomstig!
Professor Ameghino in La Plata gaf naar aanleiding van
een eerste stukje van het vel, dat hem in handen kwam, aan
het uit de duisternis opduikende dier een naam. Hij doopte
het Neomylodon Listaï, dus „n ie u w e n m y 1 o d o n."
Die bijvoeging vereeuwigde Ramon Lista als den -- schoon
slechts vermoedelijken ontdekker. De eerste mededeelingen
daaromtrent verschenen in 1898. Het merkwaardige daarbij is,
dat juist dat allereerste stukje vel onmiddellijk uit de handen
van een Indiaan uit Patagonië afkomstig was, zonder dat
kon worden bewezen, dat het werkelijk behoorde bij dat bewuste groote vel van Ultima Esperanza. Eerst de volgende
stukken, die voor den dag kwamen, bewezen dit.
Het valt niet te ontkennen, dat als men de feiten zoo rangschikt, als ik het hierboven heb trachten te doen, de waarschijnlijkheid voor het werkelijk bestaan van het levende dier
buitengewoon groot moest zijn. Maar een zeer belangrijk punt
moest daarbij nog opgehelderd worden.
Waar kwam dat vel van Ultima Esperanza van daar? Hoe
was het daar gekomen?
Er zijn enkele gevallen, waarin wij feitelijk nog deechte
versche huiden bezitten van dieren, die toch als zoodanig
reeds langeren of korteren tijd zijn uitgestorven.
In onze groote musea bevinden zich nog opgezette exemplaren van reuzenalken, die thans, naar het schijnt, geheel
.
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uitgestorven zijn. In dit geval is het dier eerst uitgestorven
gedurende den tijd, dat die musea bestaan, dus in de negentiende ieeuw. Eene reeds ietwatoudere toedracht van zaken
leveren de vederen van die Moa-struisvogels uit nieuw-Zeeland, zooals zij bij voorbeeld in het museum te Dresden
bewaard worden. Zij worden glevonden in de holen , en in
den moerassigen bodem van het eiland, waar de laatste
Moa's door de inboorlingen gebraden en genuttigd zijn.
In ieder geval is dit ook !misschien niet veel langer geleden
dan honderd jaren, en de legende laat, zooals ik reeds o pmerkte, dien reuzenvogel nog verblijf houden in de maagdelijke wonden van nieuw-Zeeland. Het merkwaardigste
schouwspel leveren zeker de lijken der mammouths in Siberië.
In leen tijd, die minstens teruggaat tot vóór alle historische
overlevering der noordelijke volken, zijn hier groote, thans
overal uitgestorven olifanten, verzonken in den moerassigen
bodem, die door een ietwat warmeren zomer aan de oppervlakte was o ntdooid. Onmiddellijk daarna is de geheele plek
met de lijken er in weder stijf bevroren en tot heden ten
dage niet meer ontdooid. In die natuurlijke ijskelders zijn
die lichamen der dieren zelfs zóó versch gebleven, dat de honden en vossen thans nog, als de ijsbodem die lichamen vrij
maakt, hun vleesch verslinden, en de huid is volkomen gaaf en
geschikt om in een museum te worden opgenomen. Zoo zijn
wij te weten gekomen (wat wij door geen vondst van beenderen ooit hadden kunnen leeren) dat de mammouth roodachtig
wollig haar had, en van een op die wijze geconserveerden
rhinoceros bleek het, , dat hij' een rood !en wit gevlekt vel bezat.
Zulke zaken moesten ongetwijfeld look bij de stukken van
dat mylodonvel in aanmerking komen.
Wilde men het beschouwen als het eenigeovertuigende
bewijsstuk, dan moest het volgende in aanmerking worden genomen: ten eerste kon het ook het vel zijn van een dier, dat
behouden was gebleven in een bevroren landstreek, ofschoon er
reeds duizenden van jaren vervlogen waren; men moet niet
vergeten, dat P,atagonië doorsneden wordt door de Cordillera's,
waarvan , de toppen evenals Groenland ,onder ijsgletschers begraven zijn, en dat het geheele klimaat naar de punt van
Vuurland steeds ruwer , en kouder wordt; evenals in Europa en
Siberië, zoo is ook ,ongetwijfeld hier blijkbaar een bijzonder
groote ijstijd over het land heengetrokken.
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De tweede mogelijkheid is, dathet vel in een of ander hol
of ineen of anderen puinhoopgelegen heeft, zooals die Moavederen van nieuw-Zeeland rdankon het ookhet overblijfsel
zijn van een rnaaltijd van Indianen van voor honderd jaren of
meer, en bij dien maaltijd kon, zooals iginds de laatste Moa,
hier die laatste mylodon verteerd zijn geworden.
Maar zeker zou dan toch die in ieder geval relatieve "nieuwheid." der zaak van buitengewoon belang zijn geweest, - wij
kultuurmenschon waren dan evenals in nieuw-Zeeland misschien een jaar te laat in het land gekomen, om het dier
nog "lev!en,d" te zien - en die reuzenluiaard zou dan toch
evenals xle Moa en de reuzenalk altijd nog een echte, eerst
sedert korten tijd door den rnensch uitgeroeide burger van onzen "t'e,g'enwoor,digen tijd." blijvenç-s-en geen voorwereldlijk dier.
Op dit punt is er tusschen de geleerden van la Plata werkelijk eene groote scheiding gekOL111 en.
De theorie, die beweert dat het dier inog in leven is, heeft
zich vol vuur geplaatst tegenover de theoried,er puinhocpen.
Ende aanhangers dier laatste' theorie hebben zich allereerst
verdienstelijkgemaakt door de herkomst van dat wonder-vlies
als ware argonanten op tie sporten. Daarbij Tiebben zij zich
echter zelf weer laten verleiden tot nieuwe nog vierder voerende gevolgtrekkingen,
Dit vel hing niet reeds langen tijd aan den boom aan het
kanaal Ultima Esperanza, maar eerst sedert januari van het
jaar 1895.
In diemaand ontdekten de genoemde kapitein Eberhard en
twee andere heeren, OiP ongeveer een uur afstands van Eberhards woning, een groot ho1. Dit was niet volkomen tweehonderd m~tierdj.ep,g'een honderd metier breed en nog geen
vijftig nieter hoog. In dat hol lag het vel aan' de oppervlakte
in het rpuin van afgebrokkelde steenen, en daar vandaan nam'en die hceren Jiet als curiositeit mede maar Eberhards WOrning. Dat feit werd later vastgesteld en de belangstelling was
dien ten gevolge op helt hol gericht.
Nadat Morerio het overschot van het eerste vel aan het
Britsch museum had geschonken en de reiziger Otto Nordenskjöld terloops eenige andere stukken uit het hol zelf had
medegenomen. werd het h61 achtereenvolglens bezocht door
meerdere natu urenderzoekers, die aan de oppervlaktie opgravingen deden, Eerst door Eimar N ordenskjöld, die deel uit-
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maakte van eene Zweedsche expeditie. Vervolgens door den
eersten geoloog van het museum in La Plata, Hauthal, Beiden
stelden nog green grondig onderzoek in, maar oogstten toch
reeds een rijken buit. Het raadsel werd op de volgende wijze
opgelost.
Het hol ligt als een groote spleet op de zijde van een zeshonderd meters hoogen berg, zelf nog tweehonderd vijftig
mieters boven het kanaal.
V óór den ingang van de spleet staan oude hooge beomen
over welker toppen het oog het kanaal en de Cordilleras
waarneemt. De toegang tot de bergspleet is van voren geheel
versperd door ·een reeks naar beneden jrcstortc rotsblokken.
Slechts aan ééne zijde ontbreekt die sluitsteen, als was kunstrnatig een deur naar binn'en geopend,
Van binnen steekt allereerst aan de ééne zijde een heuvel uit
van longeveer twaalf meterhoogte, eveneens g
door eene
eertijds af'gestorte thans zeer verbrokkelde steenmassa. Verder
naar binnen komt men aan eene soort van muur uite:erst later
af gestorte steen/en. Alles ziet er dus uit als een zeer grootle
kamer met 'eene slechte zoldcring, die vroeger en later telkens
Wieder is naar beneden gekomen. Er is zelfs een spleer-ontstaan in het wankelende kwartsgesteente. soms ook in de
reeds ge\velfd1e lagen, zoodat er steeds nieuwe instortingen
dreigen. Maar nu komt het merkwaardigste.
In het voorste ged,eelte van het hol wordt de bodem natuurlijk gevormd door een laag zand, afgebrokkelde steenen en
naar binnen gewaaide dorre bladeren van het woud. In die
laag liggen beenderen van herten, struisvogels, en van den
Cuanako-Iama, alles in overeenstemming met de tegenwoordige dierenwereld.
Daarachter echter, tusschen den ouden heuvel en den binnensten nieuweren muur, bevindt zich onder de dunne zandlaag een minstens meer idan een metier diep hol, miet geheel
iets anders gevuld - en wel rnet mest.
Die mest heeft een hoogst eigenaardigen reuk: hij riekt
namelijk naar gordeldier/en --dus naarde nog levende, kleine
vertegenwoordigers van die oude wonderdieren.
Midden indiem,estlaag komen nu ook die ware teekenen
en wonderen.
Hier vond men dat eerste groote stuk vel. Hier kwamen ook
nu bij oppervlakkige uitgravingen nog meer stukken vel te
levorn1d
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voorschijn. Hauthal heeft 11en stuk van ongeveer een vierkanten meter, als grootstee vondst medegenomen. Naast die stukken vel lagen beenderen in massa. Gedeeltelijk klauwen, tanden en schedels van den daarbij behoorenden reuzenluiaard.
Maar meen vond ook vellen van andere 'dieren en eene menigte
stukken van eigenaardige geraamten. Behalve den reuzenluiaard kwamen daar voor den dag: de overblijfselen van een
kolossaal knaagdier zoo groot als een Sint-Bernardhond,
een nog veel grootere kat, zoo groot als een leeuw; en eindelijk een van 'die inheemsche wilde paarden, die reeds vroeger
door Darwin en anderen als tijdgienooten van de megatheriën
waren ingedeeld; dus minstens van drie naar de algemeen geldenden meening thans uitgestorven diersoorten.
Eindelijk ontdekte men hier deondubbelzinnige sporen van
de aanwezigheid van den mlensch.
Aan de mistlaag grensde binnen in het hol een aschlaag,
als dat van een haardvuur. Dat grootste stuk vel, dat Hauthal
medegenom en had, was blijkbaar aan de kanten met een
snijdend voorwerp uitgesneden. Er bevonden zich geen beenderen onmiddellijk hieronder; het was hier dus neergelegd,
nadat het van het dier was afgetrokken en uitgesneden. Het
grootste gedeelte der beenderen veprtoonden inkeervingen, terwijl
de schedels waren ingeslagen. In de nest lagen priemen van
beenderen, die ongetwijfeld door menschenhanden moesten
zijn vervaardigd. Op ééne plaats was droog gras over de
Mestlaag opgehoopt en wel zóó kunstig, dat het door m enschenhanden moest geschied zijn. Tenovervloede vond men nog
in een nis in den muur, open yen bloot, beenderen van een menschengera.amte Toen Eberhard d e eerste maal het hol ontdekte,
moet het geraamte nog in zijn geheel voorhanden zijn geweest.
Naar aanleiding hiervan hebben nu Hauthal en zijn beroemde ambtgenoot Santiago Roth in La Plata de volgende
volkomen nieuwe theorie opgesteld.
Allereerst heeft Roth zich wetenschappelijk beziggehouden
met het voorhanden zijnde rijke beenderenmateriaal van den
geheimzinnigendrager van het vel. Hij verwerpt den naam,
door Ameghino daaraan gegeven, het dier zou geen
nieuw-mylodon zijn, maar het zou ongetwijfeld behooren tot
het reeds door de beenderen bekende mylodon-geslacht, dat
men reeds lang te voren Grypotherium gedoopt had.
Maar dat is ten slotte van weinig belang en meer een kleine
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twistvraag tusschen de kenniersder beenderen onderling,
waardoor ten opzichte van den reuzenluiaard in het algemeen
niets wordt veranderd, Ook het Grypotherium blijft een reus,
grooter idan een os.
Van meer gewicht is die nadere toevoeging, die Roth voorstelt. Dit Grypotherium moet namelijk het bijvoegsel domes tic u m bij zijn naam verkrijgen. Dat beteekent : het "getemde, "het "huisdier ."
De reuzenluiaard is volgens Hauthal en Roth thans niet
meer in leven. Hij heeft echter voor 300 à 400 jaren nog
geleefd. Toen ten tijdehebben de Indianen in westelijk Patagonië hem no'g als h u i sd i e r bezeten. Dat bewuste hol heeft
langen tijd als ,)kraal" gediend, waarin nu en dan menschon
woonden en waar in ieder geval gedurende vele tientallen van
jaren vee gehouden werd. En dat vee bestond uit reuzenluiaards.
Zooals de cycloop van de Odyssee hadden de eigenaars van
dat veeden uitgang van het hol miet groote steenblokken gebarricadeerd, opdat hunne schaapjes niet zouden kunn'en ontsnappen. Eene cyclopen-idylle dier nieuwe wereld - eindelijk
eens met de noodige cyclopendieren.
HÛ'e aardig dit nu ook moge schijnen, toch kan ik niet
vinden, dat biet een noodz,akelijkgevolg moest zijn van het
bericht van de vondst van Hauthal. Roth ZiOU aan de beenderen .en die tanden van genoemden luiaard kleine afwijkingen ontdekt hebben, zooials zij juist bij huisdieren dikwijls
voorkomen. Dit is echter thans nog IOp zichzelf een zeer betwistbare zaak, ook zijn er nog geen details bekend.
De feitelijke toestand in biet hol zelf echter bewijst voorloopig alleen het z·eer algemeene feit, dat het hol nu en
dan zoo w Ie I door menschen, a I s door reuzenluiaards is
bewoond jreworden. De luiaards hebben hier hunne nalatenschap metershoog opgestapeld. De mensch echter heeft vuren
aangelegd en die vellen van gedoode luiaards naar het schijnt
tot kleedingstukken verwerkt, - dit moeten dan pantsers geWieest zijn, die onkwetsbaar maakten. Daarbij kan echter juist
dezelfde af wis S ie I in Ig hebbenplaats gehad, die wij aantreffen bij de Europeesche holen uit den ouden tijd, in wier kleiachtigen bodem de meest verschillende, met elkander in
strijd zijnde beenderen liggen - omdat die holen namelijk in
den loop der tijden afwisselend n u e e TI s aan beren, cl a n
e en s aan rnenschen tot schuilplaats hebben gediend.
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Het is ook mogelijk, dat de mensch bij gelegenheid dat hol
veroverd heeft en zich van een reuzenluiaard daarin heeft
meester gemaakt en dien op de plaats heeft gedood. Maar
nadat hij reeds lang weer daaruit verdwenen was, kunnen de
gedrochten van een volgend geslacht diezelfde goede schuilplaats weder hebben bezet en bij de nalatenschap hunner
voorvaderen een nieuwe laag hebben gevoegd, waardoor de
sporen der menschen weder zijn begraven.
Welk doel die menschen er mede gehad hebben, juist die
potsierlijke reuzen als vee te houden, en - wat zeker g,een
kleinigheid was - hen in de opening van dat hol te voederen,
is reeds zuiver theoretisch zeer moeilijk te verklaren.
Bij het kleine, 'maar hoogst belangrijke huisdier van zuid. .-\merika, den lama, blijkt het nut van het temmen terstond.
De lama, als levend huisdier, stelde te gelijker tijd zijn kracht
als lastdrager en zijn wol als onuitputtelijke voorraadschuur
ten dienste van den niensch. Het pantser van den mylodon
daarentegen .moesthet g edoode dier van het lijf gerukt worden, en als lastdier washet met zijne kromme, gravende klauwen wel het meest ong-eschikte schepsel ter wereld. OnnoozeI moet dat monster bovendien geweest zijn, zoodat de slecht
g ewapende Indiaan het ondanks zijn pantser en zijne klauwen
vrij gemakkelijk kon meester worden. Maar juist domme,
plompe dieren, heeft de mensch, zoo dikwijls hij huisdieren
wilde fokken, op goedegr,on,den beslist versmaad.
Ook hierin ligt iets tegenstrijdigs, dat juist het huisdier van
dat land, de reuzenluiaard, in die laatste eeuwen geheel zou
zijn uitgestorven, terwijl de guanako, de wilde lama van hetzelfde land, die hier in Patagonië nooit getemd is, waarvan
de beendieren echter ook in het hol liggen, thans nog in ontzaglijke menigte in die streek leeft. Wanneer de luiaard (waarvan er misschien nog slechts een klein aantal bestond) in het
wilde leefde, en er vrij jacht op gemaakt kon worden, terwijl
zijne onkwetsbare Siegfriedhuid door ieder jager begeerd werd,
dan was het begrijpelijk, dat hij ten slotte g,eheel ten prooi
viel aan zijne vervolgers - vooral omdat hij een stompzinnig
wezen was, dat tegenover zijne vervolgers geen list wist te
stellen. Het omgekeerde was niet te begrijpen.
Hiermede komen wij van zelf weder terug op de hoofdzaak.
Is de reuzenluiaard wel reeds uitgestorven?
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Het is ide vraag, hoeveel of hoe weinig de vondst in het
hol bewijst.
Allereerst bewijst zij, dat die voorhanden zijnde stukken vel
van Ultima Esparanza niet teerst gisteren of eergisteren van
een lijk zijn afgetrokken en adat is in zekeren zin een
emmer koud water over die al te zeker verwachte zegepraal.
Maar zelfs Hauthal durft zijne merkwaardige Grypotheriumkraal niet verder terug te brengen dan eenige eeuwen, misschien nauwelijks tot vóór ideontdekking van Amerika. Het
komt mij zeer twijfielachtig voor, of in het klimaat van .Patagonië in leen open hol, van wielks natte zoldering aanhoudend
vocht afdruipt, leen_ laag mest met ongel.00ide huiden, die
daarenboven sporen van vuil dragen, zelfs wel gedurende veel
korteren tijd ongeschonden heeft kunnen blijven bestaan.
Het verweerde puin, waarmede ide mest bedekt was, komt
mij voor, (te ioordeelen naar de beschrijving), in een hol met
zulk eene afbrokkelende, instortende zoldering, niet veel waarborgen tie leveren voor een langen duur. Van dat standpunt
beschouwd pleit die zuiver theoretische waarschijnlijkheid voor
een nog later+en idatum. Mien zou kunnen zeggen, dat die monsters hun schuilplaats tien slotte hier hebben opgegeven, niet
omdat zij „uitstierven" maar omdat er steeds meer instortingen volgden, die d e z e n beproefden bodem wat al te onhuiselijk maakten. Ergens anders konden zij daarom wel rustig
voortbe staan.
Het e enig e wat mij doet aarzelen, is het bestaan van die
andere dierenbeenderen, van het reuzenknaagdier (gro oter dan
alle thans bekende), den leeuw, het inheemsche paard. Waren
en leven die
dat werkelijk tijdgenooten der Grypotheriën
thans nog
waar zijn idan toch die andere merkwaardige
dieren gebleven?
Het merkwaardigste is het paard. Misschien is ier op de
geheel e aarde geen gunstiger land voor wilde paarden dan
zuid-Amerika. Toen de Euro p eanen daar enkele invoerden,
schenen zij in teen Eldorado aangeland te zijn. Volgens alle
tot nu toe voor zekier aa nge no m en berichten, bestond er toenmaals daarr g een i n heem s ch paard. De p aardet and en van
het hol behooren echter geenszins aan die ingevoerde paarden,
maar aan ieene afzonderlijke, werkelijk inheemsche Amerikaansche soort, idie dus toenmaals, toen de Euroipeesche paarden
werden ingevoerd, reeds geheel moesten zijn uitgestorven.
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Dit voerrle dus zeer ver terug, minstens tot ver voor de
stichting van Buenos-Ayres, omtrent 1535, waardoor de eerste
vcrwilderende Europeesche paarden in de pampa's en in handen der Indianen moeten gekomen zijn. Onze luiaard zou
dan in ieder geval in gezelschap gekomen zijn met een dier,
dat wel is waar zeker niet ,)Vioorwereldlijk" was, maar toch
voor vierhonderd jaren zeker niet meer bestond. Het hol
met zijn geheelen inhoud moest zoover teruggebracht worden - en evenals volgens die opvatting het inheernsche
Amerikaarische paard omtrent 1535 uitgestorven was, even
zoo goed kon de mylodon, ondanks alle reliquieënder puinhoopen, toen tot zelfs het laatste exemplaar toe, het tijdelijke
gezegen,d hebben.
Maar het helpt niets; zelfs dit zwaar geschut is nog altijd
geen afdoend argument.
Er zijn Duitsche holen, in welker leembodem een rommel
zonder weerga te vinden is. Oorspronkelijk bevonden zich daar
overoude beenderen van de uitgestorven holenberen. Toen werden zij gevuld met oude voorwerpen, afkomstig van menschon
uit verschillende trappen van beschaving. Van het steenon mes
van den werkelijken tijd der holenberen af tot op een gegoten ijzeren pot of zelfs het porceleinen kopje van een spoorwegarbeider van den riieuweren tijd, die hier overnacht heeft.
Dat alles verzonk zonder orde in ,de geduldige klei, en misleidde bij zijne wederverschijning zelfs de grootste wijsheid
der archaeologen.
Als nu de rnensch, die toevallig het hol van den mylodon
bewoon,dha,d, die paardetanden eens had medegenornen, die
hij geen levend paard ontnomen had, m,aar had gevonden in
den kleibodem. waarin zij thans neig overal in Patagonië in
grootehoeveelhed1en zijn te vinden? Wanneer hij:ze misschien
als werktuigen had verzameld en zerhier had achtergelaten?
Misschien lagen er in de holen zelf wel oudere resten van
dieren aan de oppervlakte van het puin, die door de menschen eerst uitgegraven waren en verstrooid tusschen het
afval van hun werk. In zulke holen is theoretisch a 11 e s
mogelijk: wie met zijn vinger in de klei roert, kan duizenden
van jaren der natuur- en kultuurgeschiedenis door elkander
woelen.
Ten slotte blijft het toch waar, dat de Guanako-Iama toenrnaals ook reeds leefdie - en thans ongetwijfeld nog in massa
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in leven is. Al is dan het hol een paar honderd jaren oud,
al is het paard van toenmaals reeds lang uitgestorven en
evenzoo het groote knaagdier ende leeuw, daarom kan de
reuzenluiaard toch nog wel in leven zijn, zoo goed als de
Cuanako.
Professor Florentine Ameghino, de zoo beproefde kenner ,en
onderzoeker dier levende en doode dierenwereld van zuidAmerika, heeft den strijd in die richting nog krachtiger opgenomen. Hij bestrijdt zelfs eenvoudig het uitsterven van die
andere dieren van het hol.
Volgens hem leeft er thans nog een groote Jaguar op
Patagonië, dien de inboorlingen nauwkleurig kennen, en bij
name noemen, en op die reuzenkat zou j.het overblijfsel van
den Ieeuw " betrekking hebben. Evenmin echter zijn volgens
hem de oude wilde paarden van zuid-Patagonië tot den
huidigen dag uitgestorven, zoodat die absoluut nieuwe bevolking van Amerika met Europecsche paarden na den tijd
van Columbus, ten minste voor dit verst verwijderde zuidelijkste ,deel, niets dan eene wetenschappelijke mythe zou zijn.
Zou dit in de toekomst werkelijk langzamerhand kunnen
worden bewezen, dan zou niet alleen het krachtigste argument
het tegendeel aantoonen, maar er zou een geheel andere blik
moeten vallen op de lotgevallen dier Amerikaarische dierenwereld. En hier leeeren nu die eerste gevolgtrekkingen nog
eens met na/druk terug.
Ten slotte maken de Indianen thans nog melding van een
dier, waarvan de beschrijving trek voor trek op den ouden
rnylodon past. Zij geven hem een naam, die onmogelijk zuivere
fantaisie kan zijn, namelijk J e mis c h, wat beteekent, het
dier dat Jcleine steenkorreltjes o,p zich draagt, dus duidelijk
eene toespeling op die kleine beenderknobbeltjes in de huid
van den mylodon,
Het zou bovendien niet mogelijk zijnv dat al die Indianen
hunne wijsheid zouden putten uit hiethol van Eberhard met
zijn oogenschijnlijk tot 1895 volkomen onaangeroerd gebleven
mestbodem.
Dat feerste stukje vel, dat Ameghino varr Iien ontving, doet
veeleer den indruk ontstaan, dat zij thans nog vellen van het
dier bezittien - en waarom zouden die niet kunnen zijn van
thans nog levende dieren ?
Van veel belang is het ook, dat in oude kronijleen over
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de geschiedenis van het land, met zeldzame volharding juist een
dergelijk wezen voorkomt. De geschiedschrijv-er Lozano plaatst
omstreeks het jaar 1740 een monster, Su of Succarath genaamd.
Het zou gelijken op den miereneter (dus op een nog levend
famil ielid van den luiaard) en zijne jongen op den rug met
zich mededragen, iets wat de luiaards thans nog doen: de
Indianen maakten er jacht op, om van het vel mantels te maken.
Ik heb toevallig in de Duitsche vertaling van het dierenboek van Gesner, door Forer, , een nog veel ouder exemplaar
van dat dier aangetroffen. Het boek is in 16o6 gedrukt. Op
bladzijde 148 staat ieen e potsierlijke, werkelijk met veel f antaisie
bedachte houtsnede, van een dier met langen staart en een
menschenhoofd, dat eerre m enigte jongen op eden rug draagt.
De tekst daarbij luidt: ,,het all eraf schuwelijkste dier dat
te zien is in de n ieuwe landen, heet : S u. Er is een streek
in het nieuw ontdekte land, waarin een volk woont, dat
Patagoniërs heet, en omdat het daar niet zeer warm is,
bekleeden zij zich met pelswerk van een dier, dat zij Su
noemen, , dat beteekent water, wijl het zich meestal bij het
water ophoudt. Het is zeer ruw en afzichtelijk zooals men
op de plaat kan zien; wanneer het achtervolgd wordt door
de jagers, neemt het zijne jongen op den rug, dekt hen met
zijn langen staart, vlucht, wordt in holen gelokt en met pijlen
geschoten."
Op het , eerste oogenblik kon men denken aan een der
zuid-Amerika,ansche buideldieren, dat aan het water leeft en
zijne jongen m ededraagt, maar dat zijn kleine dieren, terwijl de
beschrijving, hoe zij in holen gevangen worden e n zoo voort,
eer wijst op een zeer groot dier. Elk .a,anknoopingspunt, wat
het zou kunnen zijn, ontbreekt Tons voor Patagonië.
In ieder geval is het uiterst bewonderenswaardig, hoe die
verhalen gezamenlijk als stralen op hetzelfde middelpunt uitloopen. Hauthal zegt wel is waar: ,,dat zijn oude overleveringen
van voorouders, die tegelijk met het dier leefden" maar dat
gelijkt bijzonder veel op ieene redeneering, die dient om er zich
uit te redden tot elken prijs. Ten slotte heeft ook Ramon Lista
een idier geschoten, dat in hoofdzaak daarop paste. Hauthal beweert, dat een zoo in het oog loopend groot dier, wanneer het
nog leefde, de kolonisten niet zou hebben kunnen ontgaan
noch in de grasvlakten noch in de bosschen van Patagonië.
En in het hooggebergte met zijne gletschers, dat ontbloot is
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van alle voedingsmiddelen, zal men het wel niet willen zoeken.
Ik meen echter, dat juist in deze zaak het geheimzinnige hol
eene vingerwijzing geeft. Het toont ons den ouden reus met
zijn hoornachtige Siegfriedhuid als den bewoner van nauwe,
donkere aardholen. Hoeveel zulke holen zou dat ruwste, zuidelijk ste deel van Patagonië, in de buurt van Vuurland, nog
bezitten. En wie dwaalde daar in den nacht rond, om den
bewoner van het hol op zijne uitsluitend nachtelijke rooftochten waar te nemen!
Het is dus ondanks alles nog altijd waarschijnlijk, voor
zoover zulke ingewikkelde zaken over het algemeen waarschijnlijk kunnen zijn, datde reuzenluiaard toch nog in zulk
een goeden nacht levend gevangen zou ikunnen worden en
naar zijn signalement streng zou kunnen worden gecontroleerd.
Is dit niet het geval- dan heeft hij toch ruimschoots zijn
plicht gedaan. Hij heeft ons op de 'hoogte gebracht van het
Darwinisme van Goethe, van de ontwikkelingsleer van Darwin.
van den oorsprenkelijken mensch en zoovele andere zaken.
Hem komt dus met recht een plaatsje toe in de cultuurgeschiedenis.
En als hij op de grens van die laatsteplaar eeuwen, waaraan hij zieker reikt, werkelijk zou zijn uitgestorven, dan mag
hem zeker die plaats niet worden ontzegd. Want wat is
de menschelijke cultuurgeschiedenis anders dan de lieve,
vroolijke geschiedlenis van menschelijke verwachtingen, drooffi1en - en dwalingen.

De eerste vogel.
Als men snuffelt in het kastje der reliquien, waarop onze
kennis der wereldgeschiedenis berust, waant men zich somtijds in het rijk der booze geesten verdwaald.
Wonderbaarlijke verdichtingen, die als heerlijke zinspreuken
over de ontwikkeling der menschheid zweven, zijn tot ons gekomen, zonder den naam van den schrijver. En de tekst ligt
vóór ons in eden vorm van teene slordige drukproef, waarvan de
zetter een idioot en de corrector dronken was. Opschriften, die
als een bliksemstraal ons een geheel kultuurtij dp erk zouden
kunnen ophelderen, zijn juist verminkt op de plaats waarop het
aankomt. De pyramide, die vijf duizend jaren lang de list getrotseerd heeft van de grafschenders van twintig naties, is vier
weken vóór hare wetenschappelijke opening door den een of
anderen vakoudheidkundige leeggeruimd; haar onschatbare
inhoud zal misschien eenmaal opduiken tusschen den weinig
betrouwbaren rommel van een bekenden vervalscherswinkel, en
daar ongemerkt te gronde gaan. Een goede genius stoot een
spade in de aarde van een Grieksch eiland, die spade stoot
ergens op, werpt een paar brokken steenresten aan de oppervlakte, die bij den afval terecht komen; en die steenresten zijn
de armen geweest van de Venus van Milo, die bij hare opstanding een waren triomf viert maar helaas zonder armen. De
stoutste daad der wereldgeschiedenis laat een Vesuvius zijne
heete brij-asch over eene Rom einsche provinciestad uitstorten. Die stad wordt na vijftien honderd jaren ontdekt en uitgegraven. Men vindt onder andere ook de bibliotheek van een
geleerde. Om de verkoolde rollen toch nog af te wikkelen en
leesbaar te maken, wordt met alle hulpmiddelen van werktuigkunde en scheikunde eene bijzondere methode aangewend.
Maar toen de rollen gedeeltelijk ontcijferd waren, bleek het,
dat die bezitter van die bibliotheek den meest éénzijdigen
smaak had en alleen boeken bezat over de wijsbegeerte van
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Epicurus in plaats van de verloren tragedies van Sophocles,
den volledigen Livius of misschien wel het oorspronkelijke evangelie.
Wil menechter rechtvaardig zijn, dat moet men, evenals in
de sprookjes, zoowel aan goede als aan booze geesten gelooven.
Een brave huisgeest ten minste laat Schliemann, die onder
bijna komische vooropgezette meeningen den heuvel van
Hissarlik 'doorzoekt om „Troje" te vinden, een wereldgeschiedkundigen hoop mest vinden, die minstens vijf steden aan
het licht brengt, en die, zoo al niet Troje, dan toch werkelijk
een geheel hoofdstuk der menschheid openbaart. En een
evenzoo goede genius laat de Aegyptologen in 1881 beslag
leggen op een woest dierenhol, waarbij de mummie van Rhamses den grooten ,onder den buit van den dief gevonden wordt.
Zoo 'ooit iemand, dan kan ook de natuuronderzoeker daarover in goede en kwade dagen een lied zingen. Sedert -eene
eeuw zoekt hij naar een „verloren handschrift" het handschrift der aarde.
Bladen van leisteen, oningebonden, met ruwe scheuren, hier
en daar slechts 'eene geheimzinnige letter, verwrongen, half
ineengedrukt, het schrift door muizen afgeknaagd: bewegingen
der aardschors, losdonderende vulkanen met bazaltregen, achterna, komende plooivormingen, waarbij de aardschors zich ver
hief, neerzakte, barstte, spleten vormde als de huid van een
rhinoceros. En daarenboven nog die bibliotheek, als die van
Herculanum, nooit voltallig, eveneens als eene ongeordende
verzameling van een liefhebber, die door de geesten was bijeengebracht, en waarbij van keuze geen sprake was.
Eens zijn ze toch goedgunstig geweest, die goede huisgeesten der geologie.
In Berlijn, in , de „Invalidenstrasse," in het museum voor
natuurkunde, is een klein plaatsje, een eilandje in het groote
leven van de wereldgebeurtenissen en in den arbeid van hare
goede en kwade geesten. Daar gelooft men aan goede geesten.
Het museum voor natuurkunde te Berlijn is op zich zelf
reeds een eiland te midden van het wilde gewoel der grootstad, een waar geesteseiland. Wanneer het maar in de algemeene bezoekuren niet zoo spookachtig leeg was! Juist de
plek, die ik bedoel, die, waar de oudste monsters staan, de
dieren van voor den zondvloed uit de dagen van ichthyosau-
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grootje wondereiland van hun tijd nog te zamen met den ook
nu verdwenen reuzenvogel Aepyornis de oever der binnenzeeën onveilig maakten. Deze reuzenvogel zelf was weder een
nieuw familielid van den grooten Moa-struisvogel van nieuwZeeland, die intusschen, waarschijnlijk met behulp van den
hongerigen mensch, evenals deze het tijdelijke heeft gezegend.
Van die Moa's staan eenige geraamten, die echter van niet
veel beteekenis zijn, links bij het venster in een kast. Achter
die vrije glazen kast, in de nis aan het venster, bevindt zich
eeii eenvoudige tafel met glas overdekt.
Het oog van den leek ontmoet twee vlakke, geelachtige
steenen platen zonder eenige recla.memakende aantrekkelijkheid. En toch is dit thans een plaats, die hij alleen met ongedekt hoofd dient te naderen. Die geheele zaal concentreert
zich als het ware op dat middelpunt. Het geheele museum
kan op geen kostbaarder voorwerp roemen. En onzichtbaar
zweven de handen van den besten beschermgeest der geheele
geologie over deze kasten.
Op de beide steenen platen ziet de naïeve waarnemer, zooals mij herhaaldelijk is gebleken, in het geheel niets. Eene
nadere opheldering is juist hier op het latijnsche naambord
niet gegeven, en hij zou dus onverschillig verder gaan, met
den blik waarmede een leek door een museum wandelt, die
bestaat uit één deel verwondering over de „massa," der verschillende natuurvoorwerpen, en twee doelen verveling bij zoo
veel onbegrijpelijks.
Maar één van de bedienden van het museum heeft hem
gade geslagen, treedt op he m toe en maakt hem met nadruk
opmerkzaam op het feit, dat die ééne plaat links twaalf
duizend gulden heeft gekost. Onder het gewicht van dat
gulden feit keert de bezoeker hulpeloos maar gewillig nog
eens terug naar de glazen kast.
Met aanwending van al zijn gezond verstand ontcijfert hij
nu werkelijk op de plaat van twaalf duizend gulden 'eenige losse
sporen van ,eerre denkbare gebeurtenis. Op een vuilen kleverigen
kleibodem is , een kraai of een soortgelijke vogel geplukt geworden. Bij het heen en weer werpen zijn eenige veeren in
den moerassigen bodem afgedrukt. Het lijk schijnt eindelijk
op de plaats te zijn blijven liggen , en verrot, want er zijn nog
enkele vermolmde botjes in de klei voorhanden. Dat zal nu
wel lang geleden zijn, want het moeras is bijna steenhard
B ö l s c h e. Van Zonnen en Zonnestofjes. V. 2e druk.
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gieworden, zooals men kan zien. Het oude is in de wetenschap
duur. Maar het is toch sterk, zulk een ouden rommel met
twaalf duizend gulden te betalen,
Die twaalf duizend gulden dienen echter alleen om den bezoeker te lokken, totdat hij tot de kern is doorgedrongen.
Het eerste beeld dat moet opduiken bij die geIle steenon
'plaat, is een beeld van het hevige worstelen van den denkenden mensch. De ballon van Andrée, die in het onzekere
verdwijnt in ,de richting van de pool. De ballon die met den
groeten Alpenonderzoeker H,eim aan boord, over de Alpen
vliegt, De ongelukkige Lilienthal, die den martelaarsdood sterft
op zijn eenzamen tocht, misschien op den drempel van de
oplossing. Die mensch, die steeds wreder het orgaan nieuw en
verbeterd als werktuig wil gebruiken, wil ook den vogel nabootsen, den vleugel van den vogel door' een werktuig vervangen - en dan zooals altijd aan dat werktuig nog meer
toevoegen xlan die zwakke vleugels alleen: een nieuw wereldmiddel van zijne beschaving. Die strijd gaat voor onze oogen
steeds op en neer, Die mensch heeft reeds zooveel aan zich
onderworpen, sedert hij in de duistere voorhistorische dagen,
tusschen zwarte taxisbocmen en roede mammouths, het eerste
werktuig Jieeft uitgevonden. Reeds lang heeft hij hlet oog van
den adelaar ontzaglijk overtroffen met zijn verrekijker, die de
wereld xler nevelvlekken doordringt. Het electrische orgaan,
dat voor den aal in de moerassen van Venezuela een middel
van verdediging is, is voor Tiem tot transatlantischen kabel
geworden, waarmede hij aan oceanen zijne taal mededeelt.
Waarom zou hij niet kunnen vliegen evenals de zwaluw die
de Middellandsche zee overtrekt, of als de albatros, die wereldzeeën overgaat, of de meeuw die zich van oudsher over
de ijswoestijn verheft aan gene zijden van Frans-jozefsland,
en die wij eerst door N ansen hebben leeren kennen,
Maar juist :die blik in de toekomst voert terug tot dien
door ouderdom grauw geworden steen.
Die steen is voor ons 'een grondsteen. Daarop berust het
or-gaan, dat wij in het werktuig zou/dien willen overtreffen,
D ie paar afdruksels van vederen, in de eertijds weekje klei,
die paar botjes, die ook dIe leek ten slotte ontcijferd heeft,
zijn de zwakke afdruk van den 0 u d s ten v 0 gel, di/en wij
kennen, van dien "oer-vog'el."
Op die botjes en veertjes begon het gewervelde dier, dat
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zich van visch tot hagedis ontwikkeld had, een nieuw leven
het leven in de blauwe lucht, het leven van den adelaar,
de zwaluw en den albatros.
Ook wij menschen zijn volgens , onzen zoblogischen bouw
gewervelde dieren. Ook onze vogelvlucht zal, indien deze ooit
tot stand komt en hoe dan ook, ingeschakeld blijven binnen
zekere perken en wetten van den bouw van dat gewervelde
dier. Alleen dat wij nog eenorgaan meer daarbij aan het
werk zetten dan beenderen en vederen : en wel juist dat kenmerkendeorgaan voor de uitvinding van werktuigen—de hersenen.
Maar dat ,ons juist die hoeksteen van de geheele ontwikkeling der vleugels van het gewervelde dier thans nog voor
oog en staat, , dat zijn wij verschuldigd aan een samenloop van
toevallige omstandigheden, zooals er geen tweede te vinden
is in het geheele onderzoek der voorwereldlijke dingen. Om
te eindigen met die twaalf duizend gulden, die ten slotte toch
ook niet alledaagsch waren, moest reeds sedert millioenen
jaren een net van het sprookje worden gesponnen; en de
goede geesten der geschiedenis moesten daaraan voortwerken
tot op onzen tijd, met een steeds vernieuwden inzet van d a t
ware, dat uit een mathematisch oogpunt beschouwd, altijd
het meest onwaarschijnlijke was.
Het was ten tijde van het groote tijdperk der aardgeschiedenis, dat men het Jura-tijdperk noemt, dus nog ten tijde
van den ichthyosaurus.
Met zijn geheele denkvermogen moet cie lezer in zijn geest de
dingen op Duitschen bodem van toenmaals nog eens snel
omwerken, de bergen effen maken, land onder water drukben, wouden veranderen en Bene geheel andere arkje Noach's
daarin uitstorten.
De Alpen zijn nog niet op gep looid uit de rimpelige aardschors. Tusschen vulkanische eilanden met koraalriffendringt
de blauwe Middellandsche zee tot in het hart van Duitschland;
Zwaben en Frankenland zijn onder water bedolven. Waar zich
thans .een kleine groene hagedis op het leisteen van Bene; berghelling in de zon koestert, daar borrelt ,de zouten vloed omhoog en steken de monsterachtige kop van den krokodil en
de dolfijnachtige rugvinnen van den woesten roover, den
ichthyosaurus, bovenuit. Op den purperen waterbodem onder
dat monster echter bloeit en krioelt overal in groote weelderigheid de kleine bevolking van den echten oceaan. Kleine,
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bonte koraaldiertjes, overeenkomende met sierlijke roosjes en
vergeetmijnietjes, hebben gedurende duizenden jaren hunne
kleine kalkhuisjes op elkander gestapeld, totdat ondiepten zijn
ontstaan, waarbij zulk eene massieve kalkstad van koraal als
eene steile vesting zich in het water omhoog verheft. In onafzienbare velden hebben dikke sponsen zich daar gezellig gevestigd. Zeer diep naar omlaag, waar de beweging der golven
hen niet kan knakken, vormen prachtig gepluimde zeelelies dieren uit de familie der zeesterren, die echter op lange stengels zweven als bloemen geheimzinnige wouden. Ook hun
vast, blijvend bestanddeel, dat blijft liggen, wanneer het fraaie
dier afsterft, is kalk. In uitgestrekte banken liggen mossel aan
mossel, en oesters, alle met harde schelpen. Uit het vrije water
echter regent onophoudelijk kalk in microskopisch kleine deeltjes vrij naar beneden: ieder deeltje is het liefelijke kalkgeraamte van een overigens vormeloos oorspronkelijk dier, van
een levend slijmklompje, zo oals zij thans nog in ontelbare
myriaden in onzen oceaan in de diepte krioelen en die foraminiferen genoemd worden. Als een fijn kleed van sneeuw
van het zuiverste kalkslijk strekt zich , die oneindige massa
nog eens uit over al het overige kalkmateriaal der diepte.
Lang, oneindig lang ruischen die hooge wateren van de
Jur. aperiode over het Duitsche land, en gedurende dien ganschen tijd ruischen zij ook stil over dat leven der kleinste
dieren in den vochtigen schoot, die voortdurend scheppen,
opstapelen en kalk afscheiden.
Ook in het hartje van het Frankenland, daar waai thans
de spoorweg dwars tusschen München en Neurenberg loopt,
is dit het geval.
Maar de tijd loopt, zooals Busch zegt, een-twee-drie op
een drafje.
En op zekeren dag, of na duizend jaren, moet men liever

zeggen, ondergaat juist deze middelfrankische streek eene
zeer eigenaardige verandering.
De geweldige Jura-periode neigt, zoo a ls gezegd is, steeds
meer en meer naar haar einde. Een ontzaglijke dag der aardgeschiedenis verzinkt weder. De eigenlijke aanleiding tot verandering zal wel gelegen zijn in diepe oorzaken bij de geheele
aardvorming en bij de aardontwikkeling. In ieder geval wordt
hier in het kleine frankenhoekje eene ondubbelzinnige werking merkbaar; de zee begint langzaam van noord tot zuid te-
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rug te wijken, als hadden zich ginds in den omtrek van de
landen der Middellandsche zee, of nog veel zuidelijker in de
nabijheid van den evenaar, nieuwe afvoerbekkens geopend.
Of ook als had zich het geheele noordelijke halfrond tijdelijk weer gewelfd, en liet het zijn water afstroomen als een
bovenduikende zeehond. De juiste verklaring is ons nog onbekend. Genoeg ,echter: de oceaan zonk langzaam, zeer langzaam iets meer naar het zuiden.
Op zekeren dag staken de ondiepten uit kalkmassa's, die
door de koraaldieren waren opgebouwd, van het water bevrijd,
als steile, witte kalkeilanden uit den blauwen spiegel omhoog.
En spoedig daarna, in het noordelijk deel van ons Middelfrankenland werden ook groote stukken zeebodem tusschen
de koraalriffen zichtbaar. De zeebodem had hier van oudsher
altijd eene zekere helling van noord naar zuid gehad. Zoo
kwamen met het zinken van den zeespiegel volgens de wetten
der natuur eerst de hoogste, noordelijkste deelen van het
hellend vlak als „hand" voor den dag.
En voor- den dag kwamen met dat hellend vlak, de velden
met sponsen, de oesterbanken, de verbroken puinhoopen der
zeeleliën, en eindelijk in oneindige massa's het losse kleitapijt
van die microskopische kalkgeraamten van de kleinsten onder de kleinen.
Natuurlijk was het oorspronkelijk een woest land, dat daar
uit den zondvloed verrees. Brooze kalkmassa's overal, die
zich in de voorafgaande duizenden van jaren in de diepte
hadden afgezet tot ware steenlagen. En van dat grondmateriaal
ontstonden wolken, door den storm opgejaagd. Zandhoopen
van witte kalkstof, waartoe die fijnste klei onmiddellijk verviel.
Eerst langzamerhand bracht de wind zelf van het verre, meer
noordelijke, oudere vasteland, zaden van planten over, die de
kalkwoestijn met een groen kleed ,overdekten. Eerst langzamerhand trokken dieren van dat land daarheen, vliegende
insecten, landhagedissen, in één woord alles, wat er bij dien
overgang van het Juratijdperk op een drogen bodem leefde,
in hetzelfde tijdperk, dat de zee nog zulk een merkwaardigen
gast, als de ichthyosaurus herbergde.
Reeds lang nadat het n i euwe land bevolkt was geworden
met dieren en planten, had er een tweede natuurlijk proces
plaats gegrepen.
De wateren des hemels, van den dampkring, hadden zich
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meester gemaakt van den bodem, die door het water van den
oceaan was vrijgemaakt.
Wolken hadden zich opgehoopt om de oude koraalriffen, en
dit waren nu bergen. Het regenwater verzamelde zich boven in
groeven, sijpelde in de rotsspleten en kwam onder aan den
voet , der kalkbergen als murmelende zilveren beek te voorschijn. De bron brak zich verder baan door het altijd nog
zuidwaarts hellende vlakke land totdat zij eindelijk de zee
toch nog bereikte. Wel is waar niet meer de diepe, afgronddiepe zee, waarin , etens zeelelies gebloeid hadden, maar alleen
de oude Frankenzee op de plaats waar zij wegtrok; op de
uiterste plek, waar zij onophoudelijk zinkend, het hellende vlak
van het zich verheffende land met de bovenste golven nog
juist aanraakte. Daar buiten staken overal reeds afzonderlijke
droge koraalriffen uit. Tusschen deze en het laatst gevormde
vasteland strekte de oceaan zich nog maar alleen uit in den
vorm van teen 'effen bocht, zóó ondiep, dat men bij een
boottocht in de verte den bonten zeebodem met zijne dierenwereld zou hebben kunnen zien doorschemeren. Maar menschen en boeten bestonden er toen nog lang niet!
In die ondiepe bocht viel dus het riviertje, dat vioolijk
babbelende kind van den reeds lang vrij geworden kalkheuvel, binnen in het land.
Zijn zoet water, het geschenk der violette wolken daarachter, vereenigde zich met de kalme zoutgolven, die hier
reeds lang hare onstuimigheid verloren hadden. Want zij
waren op het punt van uitsterven en moesten verwachten dat
zij over duizend jaren weder een nachtwake, niets anders meer dan een bijzonder kalm, geheel door vast land omgeven meer zouden zijn, dat dan zeer spoedig door de binnenstroomende bergwateren zijn zout zou verliezen.
Intusschen was het water van de middelfrankische bocht
nog steeds zee; het stond immers nog in open verbinding
met den oceaan in het zuiden, al scheen zijn gouden eeuw
hoofdzakelijk reeds vervlogen. Maar nog zou het de kleine
bergstroomen niet gelukkten, al waren ter , o, ok nog zooveel, haar
meedoog, enloos over te leveren aan het ontzoutingsproces. D e
zilveren riviertjes brachten niet alleen zoet water aan. Zij
voerden nog iets anders, iets ruimers met zich. En daarmede
moest de bocht gen o egen nemen, want heet was een oude
bekende, die tot haar kwam.
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Waar ook de beken zich los maakten van het gebergte :
altijd waren zij met kalk bezwangerd.
Zij hadden zich door kalksteen gedrongen, met iedere stofwolk had de wind daarin kalk geblazen, van kalk waren zij
omringd en kalk bevatten zij tot aan de monding der zee. Als
m elk ging de kalk met debeken mede, en waar de monding zich
opende, daar ging de kalk mede in zee, om daar in het stille,
zoutachtige water van de bocht dadelijk naar den bodem
te zinken.
Inderdaad was het slechts een terugkeer. Het oude kalkmateriaal der koralen, schelpen, zeeleliën, foraminiferen, dat
eens in den oceaan was gevormd, keerde tot den oceaan
terug. Rots geworden en door den regen gegeeseld, werd het
nog , eens zeeklei. Nu echter klei aan de monding eener rivier,
in .eene overigens uitstervende, ondiep wordende bocht van
eenen verder trektienden oceaan, waarvan het laatste uur
geslagen had.
Hier staan wij nu bij het eerste station, dat ons gebracht
heeft tot de kennis van den oorspronkelijken vogel, het eerste
bedrijf van het merkwaardige drama.
Kalk werd dus aanhoudend door die beken in de ondiepe
bocht van de Frankische Jura-zee weggespoeld; kalk scheidde
zich vliesje voor vliesje, laag bij laag op den bodem van die
bocht af. Daarbij speelden die kleine kalklichaampjes van
zelf een eigenaardige rol in de huishouding der natuur in
dien hoek.
Zij werkten namelijk als doodgravers.
Waar water is, daar is bedrijvig leven, , dat gold toenmaals
zoowel als nu.
Wiel is waar was het leven der diepzee met den langzamen
teruggang van den hoogen zeespiegel ook langzamerhand
verdwenen. Maar des te weelderiger bloeide en krioelde alles,
wat bij zulke eene ondiepe bocht, dicht aan een oever, rijk
aan leven, gewoonlijk thuis behoorde.
Groene weiden, met zeewier bezet, spreidden zich uit ondier den kalmen waterspiegel. In het bosch der wieren schuilden tallooze vischjes, en de krabben vonden hier zoo echt
hun gezegend koningrijk. Blies de wind van uit de open zuidelijke zee naar binnen, dan dreef de stroom eindelooze reeksen blauwe oforanjekleurige kwallen en scharen van bonte,
door hare kleursverandering op een kam eleon gelijkende inkt-
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visschen, met zich naar het land, Omgekeerd kwamen van het
land met den luchtstroom groote waterjuffers en ander gevleugeld gedierte mede, dat in ieder geval dicht boven de
blauwe golven hun spel dreef.
Doch waar leven is,daar is ook voortdurend stierven. Geslachten zinken in het graf. I-Iet graf van ieder losgerukt
blaadje, ieder afg'estorvel1 dierlichaam) was in dit geval altijd
slechts weder die bodem, van de bocht, dus dezelfde stille
bodem, dien de binnenstroomende kalk, niet eens met groote
tusschenpoozen, steeds weder met eene laag bedekte. Zoo
werden die fijne kalklagen tevens voortdurend de lijkwaden
van al dat doode materiaal.
En er wasdaar voortdurend genoeg te begraven, V an boven
vielen de waterjuffers en andere dieren, van het land ven de
lucht, overweldigd door den storm en het water; zij verdronken
en daalden op dien bodem. Uit het woud der wieren kwamen
doode visschen, doode krabben naar beneden, en daartusschen
losgewiegde takjes der wieren zelf. Ook de binnenstroomende
kalkbeek bracht reedsmenigmaal het ééne of andere voorwerp
voor het leerhof mede: een tak van een cypres, die schoone
pluim van een palmvaren uit die wouden meer landwaarts, of
het lijk van eerrhagedis, die ergens, meer binnenwaarts, verongelukt was. Iedere storm van den zeekant echter wierp die
zwermen kwallen en inktvisschen niet slechts in de bocht,
maar meedoegenloos zóó hoog tot op het bovenste water
op het strand, dat zij hunne zachte vangarmen en weeke
lichamen ellendig tegen het land tie pletter sloegen -- en
eveneens ten prooi vielen aan de eeuwig nivelleerende. snel
overdekkende kalkklei.
Die lagen kalk werden Iangzamerhand, geheel van zelf,
een herbarium, een museum.
Daar zij oorspronkelijk week waren, namen zij de vormen
van al die kleine lichaampjes, die hun in den arm vielen tot
den eeuwigen slaap, in zich OiP. Wanneer het lichaam zelf
reeds lang- was verdwenen, dan behield de kalk toch nog
het meest getrouwe, fijnste schaduwbeeld daarvan.
De natuur heeft ook in latere dagen nog menigmaal de
middelen en de gelegenheid gevonden, op eenedergelij-ke
wijze die omtrekken van een levend wezen door steenafdruk
te bewaren. I-Iet merkwaardigste voorbeeld uit de geschiedenis onzer menschheid zijn die lijken uit de Rorneinsche stad-
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Pompeji, welke lijken misschien de een of andere lezer uit eigen
waarneming kent. Toen Pompeji in de eerste eeuw na de geboortie van Christus door den Vesuvius bedolven werd, werden
arme vluchtelingen, die te lang geaarzeld hadden, overgoten
met een brijachtig mengsel van vulkanische asch en kokend
water. Zij stiktien indeheete brij. Toen daarna de weeke massa,
waardoor hunne lichamen als met een taai deeg omhuld werden,
langzamerhand hard begon te worden, bLeef de afdruk, de vorm
van ieder rnenschenlichaam als een afzichtelijkdeodenmasker
in het gesteente achter. Na achttienhonderd jaren, toen Pompeji
uitgegraven werd, stilet men op die graven.. De lichamen zelf
in. het omhulsel war/en lang vergaan totdat zij rammelende geraamten waren. Maar de holte met het relief van het lichaam
was om ieder geraamte nog trouw aanwezig. M'en boorde die
uit, goot er vloeibaar gips in en vlerkreeg op die wijze kunstige
afgietsels die, wanneer men de versteende asch er afsloeg,
akelig realistisch de vormen weergaven van de lichamen in
hunnen doodstrijd: een mooi jong meisje, een ouden man en
andere vormen; ook een hond, die stuiptrekkend de pooten
over den kop slaat, is daarbij. Zoo staan die arme getuigen van
den dag der verschrikking thans in het museum te Pompeji.
Op den bodem van die Frankische bocht moet het werk
van die natuur echter nog zeer veel grondiger en zorgvuldiger
zijn geweest,
Ieder veertje, ieder doorzichtig vleugeltje van eene waterjuffer werd in de boterweelee brij sierlijk afgedrukt. Zelfs de
kwal, die als zij dood is, dadelijk als een droppel gelei vergaat, zoodat niemand haar spoor meer kan ontdekken, drukte
haar typische lichaam nog even af, vóórdat zij verging. En de
krabvde visch, die inktvisch (die geen visch is maar een op
een slak gelijkend weekdier) teekenden zich laf, alsof iemand
ze eerst in bruine verf had gedompeld en dan zoo stevig
tegen een vleTschgeverfrden witten muur geduwd had, opdat
ieder puntje van dien omtrek toch haarfijn zoude worden
afgedrukt.
Het was alsof de Frankische oeverwereld van de laatste
dagender juraperiede in dien kalkbodem haar eigen dagboek
schreef en drukte, een dagboek van fotografieën, dat tegelijk
een prentenboek en levensboek was.
Maar natuurlijk was 'dat dagboek, hoe nauwkeurig het oog
op die kalkbladen geschreven was, - allereerst ontegenzeg-
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lijk een zeer verborgen dagboek, een geheim boek. Had zich
heden een laag kalk als een blad van een herbarium op leen
tak van een wier of de schaar van een kreeft vg elegd, dan
lagen daarop den volgenden dag weer nieuwe vliesjes en
overmorgen weer andere. Afdruk na afdruk verdwenen dus
dadelijk weder in den steeds dikker wordenden foliant, zonder
dat toenmaals eenig wezen in het groene water of de blauwe
lucht ooit eenig belang er in gesteld had, dien steenen familiebijbel nog eens te doorbladeren,
Want op deze aardje ontbrak nog overal het belangstellende
wezen - de rnensch.
En deze ontbrak nog langen tijd,
Millioenen jaren gingen voorbij. Gedurende dien tijd verdroogden tien slotte die kalkbeken, gedurende dien tijd verdween de geheele Frankische zee bocht. De dieren, die daarin
geleefd hadden, waren uitgestorven, of ondergingen, door
voortdurende ontwikkeling, zulk eene verandering, dat niemand
ze meer zou hebben gekend, Eindelijk was er in het gehecle
Frankenland of in geheel Duitschland, geen land meer met
cypressen- of palmvarenwouden, en er was binnen in het land
geen zee meer, hetzij diep, hetzij ondiep,
Daar, waar de Frankische bocht eertijds in de zon geglinsterd had, vormde de oude bodem der bocht nu een stevigen
Duitsehen vaderlandsehen bodem, die door het berghouweel
als harde kalksteen werd afgebikt.
Hoog boven den overouden familiebijbel uit de dagen dier
Juraperiode staken nu statige', Duitsche wouden uit.
En al die oude bladzijden, waartusschen de afbeeldsels
van de fabelachtig oude cypressentakken. wieren, visschen,
schaaldieren en kwallen altijd nog fraai ingedrukt lagen,
stelden, nauw aan elkander verbonden, een onmetelijk rotsblok
voor, vreemd en v,an weinig beteekcnis, allereerst voor het
nieuwe geslacht vankrioelende aardwezens. dat als J,im,ensch"
straten aanliegdie door de dalen van dat Frankische land,
dorpen stichtte en aan berg, dal en rivier namengiaf.
Nu neemt de geschiedenis eene vrome wending. De heilige
Sola, een leerling van Bonifacius, leeft als kluizenaar in het
land.
Naar hem heet thans een,e plaats in het hart van den klassieken bodem, Solnhofen. Het zal geenafbJ:ieuk doen aan de
heiligheid van den man, als men verzekertvdat hij noch van
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een Jura-tijdperk, noch van een eventueel in den schoot dier
aarde verborgen dagboek uit dien tijd, ook slechts een flauw
vermoeden gehad heeft; voor ons echter is het n.oadig, dat wij
over den heiligen S ola heen nog een duizendtal jaren overspringen tot op een anderen man, die wel niet heilig verklaard, maar toch ontegenzeggelijk een verdienstelijk lid der
menschheid was
tot Aloys Senef elder.
Hier begint het tweede hoofdstuk van rden roman der
wereldgeschiedenis.
Senefelder slaagde in iets, wat de heilige Sola w,aarschijnlijk
in het perspectief der toekomst ,evenmin vermoed had, als
hij, den blik terugwerpend op het verleden, de Frankische
bocht van de Jura-zee gekend heeft. Hij maakte Solnhofen in
één ,dag wereldberoemd, ja zelfs Benig in zijn soort. Hij bracht
samenhang tusschen de geheele beschaving der menschheid
en dit nederige, verborgen, Frankische dorp.
Senefelder vond namelijk aan het einde der achttiende
eeuw de ste:endrukkunst uit, de kunst, op steen te teekenen
en om , door bepaalde geniaal gecombineerde methoden, van
zulk eene tee.kening een willekeurig aantal afdrukken te maken, met behulp van dien steen.
Dit procédé was letterlijk alleen mogelijk met één bepaalde
steensoort, en dat was het kalksteen van Solnhofen. Die
steensoort alleen bezat de juiste voorwaarden voor de nieuwe
bewerking, zij kon naar willekeur geverfd en bewerkt worden, zooda.t de „lithografische plaat" werkelijk ontstond,
men kon haar zonder dat zij afbrokkelde haarfijn snijden, men
kon haar in de drukpers ongeloofje:lijk zwaar belasten, zonder dat zij sprong. Kortom: de nieuwe kunst verdiende
eerder den naam van Solnhofer kunst dan dien van 'steen.drukkunst, zoo nauw lag juist die steensoort daaraan ten
grondslag. Nog heden, na honderd jaren en na ontelbare
pogingen waarin alle naties hebben gewedijverd, heeft dat
gesteente uit Frankenland nog geen ernstigen mededinger
gevonden en is het een Duitsch nationaal voortbrengsel,
zooals er slechts wèinige te vinden zijn.
De geheele wereld haalt hare lithografische platen uit
Solnhofen, en onbeschrijfelijk is het voordeel, dat kunst en
wetenschap der geheele beschaving in deze eeuw aan het
echte steen te danken hebben. Wonderbaarlijke samenloop
der dingen! Op den dag, waarop Aloys Senefelder zijn vondst
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openbaar maakte, was dus door het noodlot bepaald, en met
vaste hand op steen gegrift, dat op , de hoogvlakte ten westen
van Solnhofen en op nog , eenig,e andere punten niet ver daar
vandaan het woud zou geveld worden, het houweel zoude
ward en aangegrepen en steengroeve na steengroeve zou worden uitgegraven, dat de mensch met zijne fabelachtige
volharding zich werpen zou op dat blok oude Jurakalk,
als ware het wachtwoord gegeven: hier ligt goud. En werkelijk was ier daar, behalve de gelegenheid om kunst en
wetenschap te dienen, feitelijk genoeg baar goud voorhanden. En bij die gelegenheid moesten nu ook het geheele
dagboek van het jaar zooveel en de gezamenlijke bladen der
kronieken van den familiebijbel van dat ichthyosaurus-tijdperk ook aan den dag komen, bladzijde na bladzijde, met
al hunne caricaturen en voorwereldlijke handschriften
voor den dag komen in het heldere licht der negentiende
eeuw. Wel was de wijze van opstanding eerst nog te vergelijken met die, waarop, in de tijden der barbaren, kostbare
perkamenten van oude klassieke handschriften behandeld
werden; handen van scholieren gebruikten die oude perkamentbladen nog eens gewoon als „schrijfpapier" , en bekrabbelden de onschatbare handschriften met hun onbeduidend
geschrijf, als waren deze geheel zonder beteekenis e n had
alleen de „stof" waarde. Maar inderdaad was de negentiende
eeuw toch reeds veel te ontwikkeld voor zulk ,eene eenzijdige
handeling.
Ten slotte zou de geheele steendrukkunst zelf geen doel gehad
hebben, indien niet de wetenschap gelijktijdig gebloeid had,
En die wetenschap vond ook spoedig den tekst bij die platen.
Toen Senefelder zijne uitvinding deed, maakte Smith in
Engeland de eerste duidelijke tabel van de verschillende tijdperken der aardgeschiedenis, waartoe ook de Jura-periode
behoorde. En toen de lithografie haren triomftocht door de
wereld begon, had Leopold von Buch reeds meesterlijk die
Jura-periode uit de overgebleven steenlagen beschreven en
ingedeeld, en de n i euw e re kunst hielp de beelden van de geraamten van ichthyosaurus en andere monsters uit de Juraperiode in de wetenschappelijke kringen verspreiden.
Ook in de steengroeven van Solnhofen was die stem van
den tijd niet meer tot zwijgen te brengen.
Het trof deneenvoudigen werkman, dat zijne steenen platen,
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die hij ruw afbrak ten behoeve van de menschelijke steendrukkunst,g:ewoonlijk reeds J"geïllustr'eerd" uit de groeve
kwamen, Kreeften waren er op gete ekend, en visschen en
allerlei andere dieren. Langgevleugeld, maar schriel van lichaam, vertoonden zich de afbeeldingen van reusachtige
waterjuffers, en juist deze kwamen zóó regelmatig weder,
dat de menschen er spoedig populaire namen voor uitvonden.
Het was het overoudje di~gb,oek,dat langzaam, blad voor
blad, begon aan het licht te komen.
De eerste echte onderzoekers, die van den één of anderen
bezitter van eene steengroeve zulk eene reliquie ontvingen,
zagen dadelijk duidelijk in, dat men hier te doen had met een
geologisch handschrift van den eersten rang. En aan den
schitterenden roep van Solnhofen paarde zich spoedig nog
een tweede roep, meer van belang voor de wetenschap, de
roep dat zijde plaats was, waar overblijfselen van dieren en
planten uit de jura-periode gevonden werden, zoodanig geconserveerd als in de g eheele wereld alleen tnogelijk was in
dat kostbare lithografische kalksteen. De musea meldden zich
aan, men bood hooge en steeds hoogere prijzen voor iedere
plaat die reeds door de natuur beschilderd was.
En zoo begon dan de ware opstanding van de. Frankische
bocht naar haren g e h e e I e n inhoud en beteekenis. Als een
echt handschrift van Tacitus of Aristoteles kwam iedere bladzijde varrhaar dagbcek onder glas en in een lijst en honderden geleerden onder de geleerdsten schreven er opmerkingen
bij, die spoedig zelf weder dikke boekdeelen vulden.
I-lier zijn wij eindelijk op Tiet punt, waar de geschiedenis
van onzen oorsprenkelijken vogel in beperkten zin eerst mogelijk wordt - langs zulk een omweg vande stof tot den geest.
Het was in het jaar 1860.
Men had nu, dank zij een onderzoek van honderd jaren
en dank zij zekere grootsche vondsten, een helder beeld van
de lang vervlogen Jura-periode. Men verplaatste zich met
meerdere of mindere, "wetenschapP,elijke nauwkeurigheid."
terug inde toentijds bestaande landen en zeeën, meende xle
bosschen van Araucariën en Cycadeën in Duitschland weder
tehooren ruischen, en men wist dan ook zeer goed, dat bij'
Soln11ofeneens ecnc iondiepe zee bocht blestaan had, en in
Zwaben 'eenmaal eene diepe zee, waarin de ichthyosauriërs in
groep/en hadden gezwomn1en.
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Men had overigens ook 'ee11:e eigen meening over allerlei
dingen, verstandige en domme, zooals dit bij de wereldwijsheid,
vooral in geschiedkundige kwestiesvhet geval is. Men was er
diep van doordrongen, dat in de jura-periede veel geheel
anders illoestgeweest zijn dan thans. Die kalkbrij van Solnhofen hadde meest weekegeleiachtige kwal afgebeeld en zelfs
de vluchtige voetsporen bewaard, die een kruipend dier op
een'e wandeling bij eb daarop had afgedrukt, volkomen de
ou/de pooten, zooals een rnensch bij voorbeeld in de beruchte
roede klei van Westfalen na een flinken landregen de sporen
van de spijkers zijner zolen achterlaat. Maar er was geen
sprake van, dat er in die J uraklei werkelijk reeds een sierlijk
menschenvoerje verstieend zou zijn te vinden. Het was duidelijk, dat er in die tijdien zekerno:g geen menschon waren
geweest. Daarentegen vond men een aantal dieren van de
soort der kruipende dieren, en men was er reeds lang aan
gewoon geraakt, de ge'heele jura-periede te beschouwen als
den waren bloeitijd der kruipende dieren,
Het kruipende die'! staat echter in de rij der hoogere en
hoogste dieren, de zoogenaamde gewervelde dieren, nog op
eene zeer lage plaats van het stelseL
Die rangschikking wordt werkelijk bepaald door de opvatting, dat de mensch de kroon is van alle levensontwikkeling.
Daarnaar wordt onwillekeurig alles afgemeten. Zoogdier en
vogel staan echter veel dichter bij den mensch dan een
hagedis of schildpad. Zij hebben altijd warm bloed evenals
het gewervelde dier, hunne hersens zijn veel ingewikkelder
samengesteld, en zulke kenmerken zijn er meer.
Daar nu de Jura-periode zoo uitdrukkelijk op hagedissen en
daarmede verwantekruipen,de dieren wees, nam men dus
aan, dat de g eheele dierenwereld toenmaals nog op een lageren trap stond. Voor de hoogste gcwcrvcldr; dier/en "was het
toen nog geen tijd.", - onverschillig welke opvatting men ook
omtrent hun ontstaan mocht hebben. Het geloof aan de ontwikkelingswetten va:n Darwin was in 1860 eerst in het allereerste begin, en de meestenatuuronderzoekers neigden veeleer tot het aannemen van bovennatuurlijk ingrijpen, zoowel
bij de vernietiging als bij het ontstaan der dierenwereld tijdens
de verschillende perioden der aardgeschiedenis.
In ieder geval schenen de feiten te bewijzen, dat zoowel
vogels als zoogdieren toenmaals slechts eene zeer endergeschik-
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te rol moesten gespeeld hebben of zelfs in.het geheel geen rol.
Sedert korten tijd was men in het bezit van een paar
enkele versteende onderkaken van zoogdieren uit het gesteente
der Jura-periode, maar dat was ook alles. Zij behoorden
ongeveer tot de laagste soort der zoogdieren, de buideldieren"
en schenen slechts te wijzen op geheel op zich zelf staande
voorloopers.
Van vogels uit dien ver verwijderden tijd wist men echter
eigenlijk no,g niets bijzonders. Er waren wel een p,aar reusachtige voetsporen met drie teenen op overoude steenplaten
gevonden (n iet in Solnhofen). Waren dat sp,orren van vogels ?
Van buitengewoon groote ooievaars, bijna zoo hoog als een
huis?
Sommigen namen dat aan, anderen bestreden het. En het
bleek, dat die anderen gelijk hadden, Want thans weten wij,
dat het ook slechtskruipcndc-diercn 'geweest zijn, die in die
tijden rondstapten, hagedissen van tien meters lengte, die
evenals de kangoeroe's op die achterpoeten liepen.
Des te meer verwondering baarde eene kleine vondst, die
in genoemd jaar toevallig als iets geheel onschuldigs opdook,
tusschen alle visschen, kreeften en waterjuffers van Solnhofen,
Op een juist afgebroken steen, die bestemd was voor
steendruk, was een sierlijk veertje afgedrukt.
Men herkent den visch aan zijne vinnen, den vogel aan
zijne vederen, zoo luidt een. oud gezegde. Voor den visch
is iditniet volkomen waar, en dat is een bron geweest voor
ontelbare vergissingen. Want de walvisch bij voorbeeld heeft,
uitwendig beschouwd, ook vinnen) en toch is hij een even
echt zoogdier als elke kat of ieder zeevarkentje. Dies te meer
is het echter waar voor den vogel, Behalve de vogel is er
geen enkel dier dat vederen heeft.
Wij weten thans zoo zeker als men op een zoodanig gebied
ooit iets zeker wieten kan, dat de vederen inderdaad niets
anders vertegenwoordigen -dan veranderde, verfijnde, schubben, die aanpassen aan hoogere behoeften, zooals bij voorbeeld die van die hagedis. Maar behalve den vogelkennen wij
green ander dier, dat bij zijne lichaamsbedekking rleze hoogst
karakteristieke verandering heeft doorgemaakt.
Het was dus de vraag, of dit naar de natuur zelf afgedrukte
plaatje in het gesteente van Solnhofen een echt veertje was.
Celeek het niet bedtiegelijk veel op het blaadje van een plant?
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Het is aan geen twijfel onderhevig, of er zou een lange,
misschien wel onbeslechte strijd zijn ontstaan tusschen de
geleerden, wanneer niet het ,getriouwe prentenboek van 501nhofen een weinig laterde behulpzame hand had gebolden.
In eene steengroeve van den zoogenaamden "L a n g4 ena I t hei me r H a a r d t ' bij Solnhofen, kwam reeds in het
volgende jaar, dus in 1861, eene grootere plaat voor den dag,
die den allermerkwaardigsten aanblik opleverde.
Een aantal in het wild verspreide beenderen, En daaromheen een zoo 'duidelijk mogelijke afdruk v.an een groot aantal
vederen.
Het bleek, dat een dokter in Solnhofen, Ernst Häberlein,
de g elukkige bezitter was vandie wonderplaat. I-lij bracht dat
bericht ter kiennis van de geheele wereld, maar verlangde een
ongehoorden prijs er voor. Geleerden mochten de plaat wel
zien, maar voorloopig nietnateekenen. De vakgeleerde Oppel
was de eerste, die er o'p afkwam. Daar hij het niet naar het
oorspronkelijke. mocht nateekenen. verrichtte hij een wonderwerk; tot in alle bijzonderheden nam hij het geheele beeld
in zich 'Op en teekendje het bij zijne tehuiskomst - een
waar kunstwerk - uit de herinnering na. Op grond van die
eerste ernstig op te vatten wetenschappelijke schets, gaf
Andreas Wagner in München het "nieuwe dier", een Larijnsehen naam.
De omstandigheden waren echter zóó vreemd, dat een derde
vakman, de zoöloog Giebel, den geheelen steen voor gewoon
bedrog verklaarde. De teeklening van Oppel vertoonde, naar
het scheen, beenderen van hagedissen in verecruging met
vederen. Wagner had het die'rgedetermineerd als eene gevederdie hagedis, Dat kon Giebel echter, die een hartstochtelijk verdediger was van de leer dier natuurlijke grenzen in
het stelsel der dieren, niet aannemen. Als ,de beenderen afkomstig waren van eeneTiagedis, dan waren de vederen er
bij gelogen! Menschenkunst had die. later, zoo meende hij,
bij de echte vondst er bij gelithografeerd.
Het buitenland maakte intusschen gebruik van het wankelen
der meerringen. Voordat Oppel en Giebel het eens geworden
waren, had het Britsch Museum te Londen op raad van
zijn grooten raadsman Richard Owen, den twistappel aangekocht voor f 8400.
Het is de steenen plaat, die thans in het museum te
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Berlijn in de kast r e c h t s staat, bedriegelijk in gips nage
bootst. De origineele steen is thans nog te Londen.
De steen met dat vreemde dier was echt. Daaraan was
niet meer te twijfelen.
I\'Iaar hij was bovendien ongetwijfeld slecht.
Hoe uitstekend de Solnhofer steen gewoon was zijne atdrukken te leveren, en hoe fijn hij hier zijn goeden, naam Look
had gehandhaafd, zoodat de toere veertjes van den vogel
feitelijk als door menschenhand gesteendrukt op de plaat te
voorschijn kwamen -- het voorwerp zelf was ditmaal zeer
gebrekkig geweest, reeds in de dagen toen het door de kalkbrij bedekt was.
Een gevleugeld schepsel, dat op een vogel geleek, was ! op
den bodem van de bocht aangeland, dood, en was in het
ondiepe water, naar het scheen, door de ééne of andere soort
va ii roofdieren, waarschijnlijk de doodgravers van de geheele
wereld, de kreeften, gedeeltelijk opgevreten en uit elkander
gescheurd. Die arme kreeften wisten niet, dat zij aan een
lichaam knaagden, dat na millioenen jaren eenmaal eene diepe
beteekenis zou verkrijgen voor ' de wereldgeschiedenis. Zij
sleepten kop, hals en borst geheel weg, zoodat die op de
plaat volkomen ontbreken. Het overige echter wierpen zij zóó
mooi door elkander, alsof het een waar raadsel voor de
geleerden moest worden.
Eis 'er was nog een geluk bij: vederen, poote.n, klauwen
el wervels hadden niet het minste belang voor de keuken, en
zoo was dus gelukkig behouden gebleven, wat gewoonlijk bij
den maaltijd op den rand van het bord ,komt te lig gen. De
natuuronderzoekers moesten tevreden zijn. Er was juist
nog genoeg om hen .... geheel in !de war te brengen!
De oude professor Giebel had volkomen juist gezien. Wanneer -deze vogel be s ton d, dan viel eene geheele verdieping
van het door menschen vervaardigde stelsel totaal in elkander.
Men zag op de slechte plaat nog zeer duidelijk de omtrekken van een !dier m.et vederen, waarvan de voorpooten geheel
naar den aard van een vogel omgevormd waren tot vleugels
met groote vederen, die dienden om te vliegen en tevens tot
bedekking.
Iedereen kent toch het karakteristieke beeld van den vogel:
de vogel vliegt met de voorpooten, of menschelijk gesproken,
met de armen !en de vederen, die aan de arm- en handbeen'
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deren zitten, als de tanden van leen groeten karn. Alleen met
de achterpoeten daarentegen steunt hij, als hij zit of loopt,
het Iichaarn: dan heeft men met een echt rweevoetig wezen
te doen.
Vogelvleugels en vogelachterpoeten in dien zin had dus dat
oude raadselachtige wezen ook ,gehad.
Vooral de achterpoeten waren look zoo goed als in het
geheel niet van die van een tegenwoordigen vogel te onderscheiden, en ook die vleugels zelf waren in ieder vezeltje
gelijk aan die van een vogel. M'en maakte uit die gegevens
dus dadelijk op, dat men hier tie doen had miet een dier, dat
een traphooger stond dan de hagedis, dat bij zijn leven altijd
warmbloedig was en in het bezit ~an 'een hart, dat niet alleen
bestond uit twee voorkarn ers, m,aar uit twee goed gescheiden kamers - kortom dat in het stelsel als vogel moest worden aangem erkt.
Een vogel ZOIO groot als eenkr,aai - en die vogel een
tijdgenoot van dien ichthyosaurus.
Dat was zieker een hoogst merkwaardig geval, maar 'o,p zich
zelf behoefde hlet nog niet de ineenstorting van het geheele
stelsel ten gevolge te hebben, Doch de zaak ging nog veel
verder, maar n iet verder dan logisch het geval had
moeten zijn - dat wil zeggen "logisch" in den zinder
dierkundie van 1861.
Op idezelfde plaat lag als deel van een en hetzelfde dier
een ruggegraat, gevormd uit wervels indien vorm van een
zandlooper, in welken vorm zij nooitbij levende vogels voorkomt, daarentegen wel bij kruipende dieren, bij voorbeeld juist
bij den ichthyosaurus. Aan die ruggegraat sloot zich op dien
steen zóó duidelijk, dat het zelfs den leek treften moest, een
reusachtige staart aan. Die staart bestond uit twintig staartwervels, die naar het einde toe steeds dunner werden. Aan
iederen wervel waren twee groote vederen bevestigd, zoodat
de staart in zijn geheel er moet hebben uitgezien als elen
van die groote waaierpalmen van onze grafkransen.
Wij allen kennen onzen fraaien pauw, en weten, dat deze
ook een echten staart van vederen van ;geweldige lengte met
majesteit achter zich medesleept. Maar ook bij den statigsten
pauw reikt geen bot zóódanig tot diep binnen in den
staart, dat de vorm van een aan alle zijden met vederen bezet blad ontstaat. Slechts kort is 'het echte staartbeentje aan
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het geraamte van dien pauw, zoo,als bij alle levende vogels.
Het aantal staartwervels van geen enkelen vogel overtreft ooit
dat van negen, en meestal worden die niet, evenals de
staart van reen rat, dunner naar het , einde, maar het laatste
staartgedeelte vormt een stevig bot in den vorm van een
ploegschaar, van waar de groote staartvederen als een waaier
uitstralen. Ook de lengte van den pauwenstaart is slechts een
gevolg van de ontzaglijke lengte van iedere afzonderlijke
fraaie veer, niet van 'de ware lengte van het staartbeen.
Geheel anders is het nu gesteld op dien steen. Dat palmblad
was nu juist geen staart van een pauw of van den ,een of
anderen grooten vogel: het was de lange, spits uitloopende,
geheel en al van beenige wervels voorziene staart van leen
h a g e d i s, die alleen uitwendig vederen van vogels bezat.
En , er was nog een derde wonder, een derde tegenstrijdigheid. De vleugel was , een vleugel van een vogel, en toch
was hij dat in één opzicht ook weer niet. Zooals ik reeds
zeide, steken in de , echte vleugels van den vogel, arm en hand
van het vogeldier. Maar zij wortelen daarin , 00k geheel en
al, ' en vooral rde hand is geheel in den vleugel verwerkt. Bij
den „vogel" van Solnhofen stak daarentegen de hand nog
buiten rden vleugel uit, aan den hoek van den vleugel zaten
drie scherpe klauwen op gescheiden vingers, dit dier kon
dus met den vleugel als het ware nog grijpen en zich daarmede bij het klauteren of kruipen nog vasthechten. Ook die
vogelvleugel was, om het in één woord uit te drukken, nog
half .eren echte hagedissenklauw.
De slotsom uit al rdie merkwaardigheden is nu: dat het
nieuwe .dier ó f ,een vliegende hagedis was met vederen van
een vogel; ó f leen vogel met nog verschillende kenmerken
van de klasse van dieren, die , een trap lager stond: de hagedis.
Die onzekerheid openbaarde zich allereerst in de wetenschappelijkre benaming. Professor Wagner uit Miinchen hield
het dier voor een hagedis en doopte het G r i p h s a u r u s,
wat vertaald beteekent: Gryp-hagedis.
Daarentegen rangschikte Hermann von Meyer het beest
onder de vogels en noemde het „A r c h a e o p t e r y x" wat
beteekent: oorspronkelijke vogel. Het Grieksche woord is
vrouwelijk .en men moet dus spreken van d e Archaeopteryx;
maar omdat men spreekt van „den vogel", vindt men in de
mee ste boeken het woord als mannelijk b innenge smokkeld,
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en is het moeilijk daarin thans nog verandering te brengen.
Het Britsch museum, dat thans in het bezit is van den
schat zelf, heeft den naam Archaeopteryx overgenomen, en
zoo is die ten slotte behouden gebleven. Met den strijd lover
de zaak was het daarmede echter niet uit; die begon eerst
nu met volle woede.
In de tien jaren, die hierop volgden, nam de leer van Darwin haar eerste vlucht. De volgelingen van Darwin brachten
een geheel nieuw gistingsproces in de dierkunde. Wanneer de
systematiek wankelde, waren zij tevreden, want dat was koren
op hun molen. Als er een dier was, als de merkwaardige
Amphioxus, dien de ééne systematicus voor een visch hield,
en de andere voor eenongewerveld dier, kraaidien zij victorie:
hier \\7 as dus een overgangsvorm van den ongewervelden
worm tot den visch, een getuige nog van de oude ontwikkeling, die voor lange tijden gevoerd had van worrm tot visch.
En als de systematici verkondigden, dat er in zuid-Amerika
een werkelijke "Salaman,dervisch" bestond, een dier met kenteekenen die half o:p die van een salamander, half op die van
een visch wezen, zoodat men het door zijn tweeslachtig karaktier niet in het museum wist onder te brengen,
was dat "veder
koren op hun molen, - want -de salamander had zich over
dien salamandervisch heen ontwikkeld tot visch.
Door die aanhangers van Darwin verkreeg nu ook die steen
met de archaeopteryx spoedig in ruimeren kring hare beroemdheid en werd hij voor de tegenstanders een schrikbeeld. De
"oorspronkelijk'e vogel ' werd hier van een slechts op grond
van zijn leeftijd tijdelijken president van 111et geslacht der
vogels, veranderd in een waren aartsvader der gevedier:de
wereld - waardoor hij een werkelijken, geschiedkundigen
ontwikkelingsovergang vormde: namelijk als levende schakel
tusschcn hagedis en vogel.
In dat lang vervlogen juta-tijdperk waren, zoo werd gezegd,
de dingen daar nog in vollen overgang geweest. Juist wilde
de vogel zich uit het kruipende xlierv de hagedis ontpoppen.
En zoo had die kleine bewoner van de bocht te Solnhofen
nog het keerpunt van twee werelden in zich. Er huisden reeds
twee dieren in zijn boezem, evenals de twee zielen in dien
van doctor Faust. Het ééne dier huisde nog, volgens de gewoonte der kruipende dieren, op den bodem "met vastklemruiende organen," hef kromde zich met zijne klauwen vast aan
----r
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de schors van den boom van het , oerwoud, en sleepte schuddend een langen hagedissenstaart achter zich aan. Het andere
dier in hetzelfde lichaam, verhief zich met kracht van den
,,bodem," het vloog reeds als gevleugelde vogel, vroolijk
en vrij, over woud en zee.
Dit alles werdechter, zooals men denken kan, door de tegenstanders volkonen geloochend. Voor hen was datergerlijke
dier, ondanks alles, 6f een iechte vogel, 6f een echte hagedis,
en zij hoopten slechts op den redder, die dat nog eens , door
cijfers en lijnen op een goeden dag zou bewijzen, opdat
de heilige orde in de kast van het museum rust zou vinden
en die ellendige. strijd tegenover dat muurvaste „hommer" in
het systeem voor goed zou geëindigd zijn.
Want voor zeer velen van die heeren was de systematiek
werkelijk „heilig". Zij was het „scheppingsplan," en wie
daal aan raakte was niet meer een natuuronderzoeker, maar
een Godloochenaar, een bedrieger van de zedelijke wereldorde
en een anarchist.
Beide partijen koesterden echter een gemeenschappelijken
wen sch.
Zij hoopten namelijk, dat het dagboek van Solnhofen nog
een tweede stuk van den oorspronkelijken vogel zou aan het
licht brengen, opdat men beter op de hoogte zou komen van
de zaak zelve.
Het was in het jaar 1877, dat die wensch, die aan de
goede geesten van Solnhofen den kroon op het hoofd zette,
ten deele vervuld werd. Ten tweeden male begint, evenals
zestien jaren te voren, het verstoppertje spelen.
Diirr, de bezitter eenex steengroeve, vindt op zijn terrein,
drie , en een half uur van de plaats waar het eerste stuk lag,
in het lithografisch leigesteente, ieene nieuwe plaat, met duidelijke overblijfselen van veeren. Onmiddellijk is Hdberlein op de
plaats, wordt eigenaar van den ruwen steen, (de koopprijs is
niet bekend) en splijt dien met zijne beproefde handigheid
zoodanig, dat de geh eele inhoud, na verwijdering van de
dekplaat, als op eene fijne drukplaat te voorschijn treedt.

,

Nu is het een volkomen ongeschonden archaeopteryx.
Onafgegeten, versch neergeworpen als ware zij juist geprepareerd voor het museum: kop, hals, alles was dezen keer
ongeschonden.
H dberlein weet dadelijk, welke waarde de plaat heeft en hoe
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hij de zaken moet aanleggen. Evenals vroeger gaat er eerst een
dof gemompelop uit den kring der natuuronderzoekers. V óórdat de steen verkocht is, mag er geen photografie of teekening
van gemaakt worden. En de verkoopprijs is ook reeds vastgesteld, ,en "niet zuinig ook." Evenals de vogel uit het kruipende
dier, zoo heeft die prijs zich "ontwikkel,d" uit die f 8400, die
vroeger in Londen geboden zijn. Te zamen met een aantal
eenvoudiger zaken uit Solnhofen,moet de steen thans f 21600
kosten,
voorwaar een goed ontwikkelingsproces.
Ondanks dien fabelachtigen prijs was het unogelijk, dat
Engeland en nog waarschijnlijker Amerika (waar Professor
Marsh in Ncw-Haven niet minder geld dan ondernerningsgeest aan zulkc-dingen ten koste legde) zich die gelegenh:eid
niet zou laten ontgaan.
De oude Volger, geoloog en tevens president van de door
hem opgerichte vrije Duitsche stichting te Frankfort a/lVI.,dezelfde, die door aankoop het huis van Coethe te Frankfort
gered heeft, -- beproefde voor dat dier cene uiterste poging,
die ook Goethe niet weinig belang zou ingeboezemd
hebben.
Hij waagideeene poging voor het behoud van de nationaliteit
van den vogel. Hij sloot een contract 'met Haberlein van den
volgenden inhoud : De steen zou voorloopig gedurende zes
maanden vaan de stichting worden toevertrouwd. Gedurende
dien tijd zoude stichting àf zelf het geld bijleenbrengen om
hem te koopen, àf zij zou eene andere stichting of een ander
genootschap daartoe trachten te bewegen.
Ook de stichting moest zich, merkwaardigerwijze, bij dit
contract nog eens uitdrukkelijk verbinden, geen enkele teekening of fotografie van den steen te doen vervaardigen, alvorens die koop definitief gesloten was.
Nu werden van Frankfort uit die ijverigste pogingen ondernomen. De stichting zelf kon eene zoo groote som niet bijeenbrengen. Men riep den steun in van het Duitsche rijk, maar
ontving' het bureaucratische antwoord, dat ergeen rijksmuseum
bestond en er van rijkswege dus geen aankoop kon worden
gedaan. De musea der afzonderlijke staten bezaten echter geen
van alle zooveel fondsen, Men onderhandelde, verlengde den
termijn, streed dapper met alle waplenen van idealisme en
rekenkunst: alles te vergeefs. Op een goeden dag haalde
Häberlein zijn zeldzarnen vogel weer naar huis, en de zaak
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bevond zich opnieuw op het terrein een er handelsonderneming.
Er werden onderhandelingen aangeknoopt met de universiteit te Genève, waar toen Carl Vogt de ontwikkelingsleer vertegenwoordigde, en die dit prachtstuk van den eersten rang
gaarne zoude hebben bemachtigd. Maar de som was ook voor
Genève tien slotte, een bezwaar. Het gevolg was echter ditmaal,
dat Hdberlein den prijs wat verlaagde. Hij deed er f 6000 af
en ier bleef dus f 15 600 over, en daarop werd nu nog eens
eene laatste poging door een Duitsch idealist ondernomen.
Ook aan dien Pruisischen minister van eeredienst, onder
wiens toezicht de verzameling te Berlijn staat, was een verzoek tot aankoop gericht, op grond van dien veel verminderden prijs. De palaeontologisc he verzameling te Berlijn behoorde om haren omvang en inhoud toentijids nog niet juist
tot de meest belangrijke en zij kon dus eene opfrissching door
zulk een prachtexemplaar waarlijk wel gebruiken. Men was
er dan ook niet geheel afkeerig van, maar de zaak moest
haren geleidelijken, wettigen weg gaan, waarbij blijken moest,
of het beter was, er wel dan niet op in te gaan. Een ambtenaar werd naar Hdbierlein te Pappenheim gezonden,om tie trachten een eerste oordeel te vellen. Intusschen was het April I88o
geworden terwijl de vondst in 1877 had plaats gehad. Nog
steeds was er geene wetenschappelijke beschrijving van de plaat.
Geruchten van allerlei aard waren in omloop. Men wist, dat
van Pappenheim uit, ondanks alle onderhandelingen der Berlijnsche autoriteiten, steeds levendiger onderhandelingen met
het buitenland aan dien gang waren. Mien zou er, naar het
scheien, in moeten berusten, als plotseling het niet te vervangen voorwerp in een kist op een of ander schip den Atlantischen oceaan overstak. Vroegere gevallen hadden geleerd, hoe
het daarbij gaat met breekbare versteeningen. Het eenige
exemplaar van den schedel van een dinotherium, te Eppelsheim bij Worms gevonden, waarvan een afgietsel in gips
thans gevonden wordt in het museum te Berlijn, was indertijd reeds op de korte reis over het kanaal naar Londen tot
splinters vernield.
Op dat critieke oogenblik herhaalde de bekende Werner
Siemens de poging der stichting, doch iop beteren grondslag,
en dat wiel op eigen initiatief en uit eigen middelen.
Ook hij legde voorloopig beslag op de plaat, maar tevens
veel practischer. Hij betaalde namelijk de geheele 15600 gule

'
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den in contanten aan Häberlein, en was dus van dat oogenblik
af meester van den toestand. Alle vreemde koopers werden
afgewezen, en aan het Pruisische ministerie van eeredienst
werd de voorkeur op den koop geschonken. Na korten tijd
werd de koop gesloten. De archacoptcryx ging uit de handen
van Siemens tegen de genoemde som over in het bezit van
den staat en werd overgebracht naar het Berlijnsche museum
voor natuurwetenschappen.
Zoo had xlen eindelijk die arme vogel uit de j ura-periode,
die eenige millioenen jaren geleden treurig was doodgevallen
in het weekte graf der kalkklei. rust gevonden onder e'en
glazen deksel en vóór een helder vensterglas. Doch des
te heviger was die strijd boven zijn graf onder de twistende
partijen der natuuronderzoekers.
De tweede plaat, die van toen af de "Berlijnsche plaat"
heette in tegenstelling met ,die van Londen, bracht de zaak
een heel eind verder. Men had nu voor het eerst den k o·p
der archaeopteryx. Was het die kop van een vogel of die
van een hagedis?
Hoevelen hadden sedert 1861 daarop hunne hersens niet
stomp gedacht! Thans werd de sluier weggerukt. Op den
langen, op de plaat achterwaarts gebogen hals, zat een kleine
kop, die op het eerste oogenblik g-eheel scheen overeen te
komen met dien van een vogel. De vorm der hersenruimte,
de ligging der neusgaten - in één woord alles deed aan een
vogel denken en niet aan een hagedis, Maar men zocht naar
dien snavel, -- was het die van een eend of van een kraai? De
vogel jnoest toch een snavel hebben! Ook nu weder scheen
de vogel bestemd, alle vaste vormen omver te werpen: hij
had xlan ook gelen echten snavel van een vogel, maar hij
droeg tanden zoowel irr-de boven- als in die benederikaak,
tanden als een hagedis.
Dit feit was toen niet zoo bijzonder vreemd.
Reeds zeven jaren te voren, in den voor xle wercldg eschiedenis zoo belangrijken winter van 1870, had in noord-Amerika
de natuuronderzoeker Marsh, die het aan het licht brengen
van voorwereldlijke schepselen op Amerikaarische wijze in het
groot dreef, in de steenlagen uit de krijtperiede de geraamten
van vogels gevonden, die eveneens tanden inde kaken droegen. Men had een groeten zwemvogel gevonden, dien Marsh
beschreef als "zw,emmend,en struisvogel." - in het Latijn
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hes per 0 rn i s reg a I i s, koninklijke vogel van het westen.
Deze had in de kaken zoowel boven als beneden gleuven,
waarin echte, niet te miskennen, tanden staken. Voor het
overige was deze geen archaeopteryx meer, maar een wezenlijke vogel, evenzeer als de tegenwoordige vogels. Men
wist echter nu, dat er oude vormen van Vlogels hadden bestaan met tanden, - 'nog veel later dan inde jura-periode.
Men zag nu, dat die archaeopteryx zelf ook een vogel met
tanden was geweest.
Daar zij intusschen in alle overige kenmerken een mengsel
van hagedis 'en vogel voorstelde, viel er ook op die tanden
een nieuw licht. Die tanden waren zonder twijf.el nog hagedissentanden, een erfstuk der hagedissen, die over het algemeen een zeer scherp gebit hebben.
Onmiddellijk ontbrandde de strijd met groote woede.
Wel werden de eigenlijke tegenstanders der geheele ontwikkelingsleer in die dagen reeds zeldzamer, maar toch heerschten er binnen de grenzen van een algemeen en voorzichtig
Darwinisme miet betrekking tot den oorsprenkelijken vogel
groote meeningsverschillen.
De kern der zaak gaf men toe'. Het grootste gedeelte der
zoölogen was het er over eens, dat dat eigenaardige wezen
van Solnhofen gleien vleesch en geen vischk on zijn, omdat
het werkelijk in het natuurlijke ontstaan der dingen twee rijken,
die later tegenstrijdig zouden zijn, nog g,eschiedkundig met elkander ver b 0 TI d: de-hagedis en den vogel. Men kon over de
wettien van dat ontstaan zijne eigen opvatting hebben, Het feit
was zóó duidelijk, dat de natuur, al werd zij beheerscht door wat
ook, geen sprongen kon hebben gemaakt, geen leemten in het
systeem of scherpe grenzen kon hebben getrokken. Toen zij
van de hagedis tot den vogel wilde o ve r gaan, had zij eenvoudig een hagedisvogel noodig als ladder. En die hadden wij
voorhanden in het dagboek van Solnhofen,
En nu de meer begrensde vragen. De archaeopteryx was
streng genomen toch nog niet de volmaakte ladder, maar een
sport. Was die sport nu nog dichter bij die hagedis - of reeds
dichter bij den vogel? Hierover is heel wat papier zwart gemaakt. Professor V ogt uit Genève, eens een verwoed voor
vlechter van de "revolutio,naire zoölogie,' thans grijs van haar
en kalm van geest, meende, dat het raadselachtige dier in werkelijkheid toch nog, evenals de oude Wagner had beweerd,
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een echte hagedis was, die alleen, wat de vederen betrof, aan
den vogel nabij kwam.
De voortreffelijke Wilhelm Damles van Berlijn echter, nam
den steen zelf onderhanden, bestudeerde alle bijzonderheden
daarvan Tiaarfijn. en maaktie de meest nauwkeurige detailbeschrijvingen openbaar, - met het werkelijk onwederlegbare
gevolg, dat. juist omgekeerd de sport van de ladder der ontwikkeling veel dichter aan den vogel dan aan de hageldis
grens1de.
Uit dien strijd tusschen lieden, die in 'beginsel allen op het
standpunt der onwikkelingsleer stonden, is in meer uitgebreiden kring.Tielaas dikwijls, de geheel verkeerde gevolgtrekking
gemaakt, dat de archaeopteryx, uit een Darwinistisch oogpunt
beschouwd, geheel waardeloos was. Vooral Dames onderschatte
haar. Dit is echter volkomen tien onrechte, want de strijd ging
hier volstrekt niet meer om de I a d d e r, - die stond voor
goed vast - maar om de spo r t,die' in xle diepte naar -de
hagedis voerde, of naar de hoogte tot den vogel, waarvan xle
archaeopteryx de eerste vertegenwoordiger was. Kan rnen die
sport echter aanbrengen waar ruien wil, dan blijft er toch genoeg leerrijks over voor eene algemeene beschouwing.
Want hoe het nu ook verder met ,de Darwinistische theorieën moge staan; de oorspronkelijke vogel voert ons juist als
zoodanig - als vogel- tot een der meest grootsche raadselen der wereldgeschiedenis: tot het raadsel van het vliegen.
In de geschiedenis vanden oorsprenkelijken vogel van Solnhofen werkt een bepaalde samenloop van toevallige omstandigheden up bijzonder kluchtige wijze. De vogel, die de eerste
was die stoutmoedig de lucht veroverd heeft, de vrije lucht
aan gene zijde van den vasten aardbodem, - die vogel is
voor ons bewaard gebleven, omdat hij aan Tiet einde zijner
vroolijke tochten -door de lucht - in hert water- is gevallen.
Op den bodem van het waterJoon hem ten deel vallen, wat
wolk en rots hem nooit zouden hebben kunnen schenken:
begraven te word.en in fijne kalkslib en dientengevolge lichamelijke onsterfelijkheid,
"Dat is toeval' zeggen wij. En toeval was het ook. Maar
achter 'dat toeval van hlet oogenblik leest, zooals zoo dikwijls
gebeurt, de deskundige een fijn geestesschrift, eeneinevelachtige geestelijke betrekking, die het geval onmerkbaar
naarhet symbolische voert.
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Die kleine archa eopteryx, die ons de mare zoude brengen
van de eerste geslaagde pogingen eereer groote kunst, keerde
stervend terug tot de plek, van waar inderdaad die kunst
zelve in haar diepste kiem was ontstaan.
Het valt moeielijk, leen meer paradoxaal gezegde te vinden
dan: ,,het vliegen is in het water uitgevonden" en toch is het zoo.
Als men spreekt van de „uitvinding" van het vliegen, moet
men het woordje ,,vliegen" zelf iets nader omschrijven. Er
zijn twee methoden van vliegen: eene zoogenaamde handelende
, en eene passieve.
Als de arme Liliënthal en de oude Graaf Zeppelin nu nog
wilden vliegen, dan was die vlucht het gevolg van de meest
geprononceerde geestelijke en lichamelijke handeling, en moes t
daarbij dan ook een nieuw stuk wereld voor den handelenden
mensch veroverd worden.
Als daarentegen eene lading kruit in de lucht vliegt en daarmede een aantal ongelukkige slachtoffers omhoog gaan; of
als een van die afgrijselijke cyclonen van noord-Amerika een
stal met vee in de hoogte drijft en voor zich uitjaagt, dan
behoort dat, zooals iedereen begrijpen zal, tot een geheel ander gebied, het passieve.
Tot zoo ver terug als wij ons nu op aarde de in beweging gebrachte lucht kunnen voorstellen, en tegelijker tijd het organisch leven, zoo oud kunnen wij ons ook die laatste zuiver
passieve wijze van „vliegen" denken, als eene eeuwig terugkeerende mogelijkheid, die niemand , eerst behoefde ,,uit te
vinden."
Dit was werkelijk eenerzijds een kwestie van de sterkte der
luchtbeweging, die de levende wezens eenvoudig nolen volens
kon m.edesleepen, anderzijds afhankelijk van de grootte
dier wezens en de daarmede verbonden waarschijnlijkheid,
dat zij zich dit moesten laten welgevallen.
Of ier in de dagen der voorwereldlijke geschiedenis heviger
stormen hebben gewoed dan thans, is onbekend.
Wik hebben in Europa op bepaalde tijden klaarblijkelijk
geweldige steppenstormen gehad, ten tijde dat (er bij ons nog
duidelijk te herkennen steppendieren leefden. En zoo hebben
de dingen met elkander zeker dikwijls afgewisseld. Maar voor
.eene alg e me ene toename ader luchtbeweging in lang vervlogen
tijden is geen enkel bewijs. In al die uiterlijke dingen, stormen,
overstroomingen, oprijzen en verzinken van landen en zoo
.
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voort, gold vroeger de goede voorwereld voor een waren heksensabbath. Wij denken thans, dat het in hoofdzaak nauwelijks geweldiger is toegegaan dan thans, m.aar de tijdsruimten
zijn zóó onmetelijk geweest, dat tien slotte de som der afzonderlijke verschijnselen een ontzaglijk resultaat opleverde.
Daar tegenover staat iets zeer eigenaardigs.
Hoe dieper men afdaalt in het rijk der levende wezens, des
te kleiner en lichter worden gewoonlijk de individuen.
Op ,den ondersten trap, nog lager dan dieren en planten) staan
de zoogenaamde bacteriën of bacillen, wezens,die in samenstelling niet eenvoudiger zouden kunnen worden gedacht, doch
die tevens, wathunne kleinheid betreft, aan het ongeloofelijke
grenzen. Zooals bekend is, zijn zij met het bloote oog volstrekt
niet waar te nemen, en hun gewicht te bepalen ZQ.U oudenkbaar zijn. Niet alleen de wind, maar zelfs de minste Iuchtbeweging- neemt de kiemen dier lichtste onder de lichtsten
mede en verspreidt die naar alle windstreken. Op die wijze
vliegen zij passief om de geheele aarde rond, zij vallen neder
op die meest onbereikbare bergtoppen, evenals op de verstverwijderde poo lsneeuw, en wij weten immers hoe zij onze
huizen onveilig maken, uit de blauwe lucht zich op' ons
nederzetten en alom tegenwoordig zijn, waar ook de lucht ons
kan bereiken. Er is geen enkele reden om ons die allereenvoudigste weze'ns niet ook als de oudste o'paarde voor te
stellen. En dan ZIOU de passieve beweging van die bacteriën
over de g'eh:e:el,e wereld ook de eierste vorm van vliegen in
meer uitgebreiden zin zijn geweest.
Die wijze van vliegen moet echterhare natuurlijke grens gevonden hebben, bij de langzamerhand ontstaande grootere en
dus ook zwaardere wezens. Ieder bacterie van die SrÛO~t bestaat
als geheel wezen slechts uit eene enkele cel. De echte dieren en
planten zijn echter gewoonlijk samengesteld uit millioenen en
nog eens millioenen van levende cellichaampjes. En dan neemt
het gewicht toe met het aantal.
Nemen wij als de groep van levende wezens, die misschien
de eerste warren die zich o,p die wijze "veelcellig" hebben gevormd, de planten aan - dan zien wij, dat het vroolijke
vliegen bij iederen luchtdruk spoedig zijne grenzen heeft. Een
noord-Amerikaarische tornado van de 'hevigste soort ontwortelt ten slotte ook een eikenboom en voert dien mede. Maar
hoe zelden dit gebeurt bemerkt men dadelijk, als men zich
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de duizendjarige eiken voor den gleest roept, die dus in dien.
g.eheelen tijd nooit door een storm van hunne plaats gerukt zijn.
Feitelijk is de plant met haar beginsel van vast wortelschieten,
zelfs een ,eigenaardig protest tegen alle onvrijwillig vliegen.
En slechts op één punt heeft zij behagengevon,den in dien
arbeid, namlelijk in de liefde. Het stuifmeel der planten, dat
in den loop der tijden het leven der soort bevruchtend voortzet, keert nog eenmaal inden overigens lang verlaten toestand
van bacterie terug. Ieder afzonderlijk stofje bestaat daar nog
eens uit eene enkele cel en is ook weder ongeloofelijk klein
en licht. Dientengevolge maakt zich dan ook de zachtste wind
er van meester, zoodra het zich van de groote plant heeft losgemaakt, en dwarrelt het rond, waarbij zich voor de planten met
dubbel geslacht de waarschijnlijkheid voordoet, met haar stuifmeel den stijl van eene andere bloem vliegend te bereiken,
zoodat de bevruchting kan volgen.
Wanneer de katjes aan den 'hazelaar hun gouden stofregen
fijn maken, wanneer de naaldbeomen stuiven of de wolfsklauw
zijn heksenmeel tot rijpheid brengt, daar vo,lgtoveraldat passieve maar uiterst doelmatige: "vlilegen' 'der planten. En dat is
zeker reeds zoo geweest in die voorwereldlijke tijden, toen de
wolfsklauw zoo hoogvals een palm bij ons bloeide, en zoo
was Tiet inderdaad ook inde juraperiode, toen in de plaats
van varenwouden en wouden van wolfsklauw groote bosschen
van naalidhoutgekomien waren. Juist die naaldbeomen doen
het thans nog op dezelfde wijze. Maar op het keerpunt van
die tijden, ongeveer in die dagen dar de archaeopteryx huishield vaan die bocht van Solnhofen, lieerden die planten ook
iets nieuws, tot nu toe ongekends,
Er bestonden andere wezensv die ook ver, zeer ver boven
de bacteriën waren gestegen. Die wezens waren ook zwaarder
geworden. En toch was dat gewicht voor hen geen afdoend
beletsel gewoy,den om te vliegen. Zij vlogen namelijk actief,
niet als een losse speelbal van den wind, en geenszins alleen
in den vorm van bacterieachtige bevruchting als afzonderlijke
zaadcel, maar als volkomen wezen) dat zich zelfstandig' in de
lucht in de gewenschte richting voortbewoog. Die wezens waren dieren. Dus makkers van die groote tweede ontwikkelingslijn, die ook was voortgekomen uit de bacteriën, maar,
wat betreft de voeding en de eenheid van het geheele organisme, een pad had ingeslagen dat hoogstens evenwijdig liep

158

met dat der planten, maar die overiglens geheel hun eigen
weg waren gegaan.
En allereerst waren het dieren uit die engere groep, die ook
in het dagboek van Solnhofen zoo' rijkelijk vertegenwoordigd
is - familieleden van dien merkwaardigen schoenlapper of
die waterjuffer - dus insecten, vliegende insecten.
Die planten hebben toenmaals, hoe zul1en wij hier niet behandelen, miet die insecten een soort van verbond gesloten.
Zij boden de insecten lekkernijen aan, en wel honig; en op het
oogenblik, dat die insectendien honig opslurpten, bepoederden
zij hem: met hun stuifmeel. Vervolgens vloog het insect verder, ging ,de volgende bloemenherberg binnen, en schudde
onbewust het stuifmeel op den stijl af. De insect nam dus
eenvoudig het werk van dein wind over, werd de postillon
damour van de plant, op eene wijze, die ongetwijfeld veel
zekerder was dan de oude onzekere post-door den wind.
Maar waar hadden-die dileren nudat vliegen geleerd? Met
hun optreden was klaarblijkelijk de groote stap van "passief"
naar "actief" gedaan, Wanneer de planten achterna daarvan
partij trokken - en al onze bonte welriekende, honig afzonderende bloemen van tegenwoordig zweren bij die "b'evruchting door insecten" - dan was ,de verandering toch zeker
geheel alleen het werk van het dier.
Hoe was dat zoo gekomen?
Het dier kwam uit het water. Al wat leeft stond in nauwe
betrekking tot-het water.
De scheikundige formule H 2 0, van het water, is eenre heilige toeverformule ook vanhet leven.
Die eerst'e bacterie is ongetwijfeld uit het water gekomen.
Ook ,de plant heeft haren levensloop in 'het water aangevangen. In het water zijn de oudste diersoorten alle ontstaan.
Water is een hoofdbestanddeel der levende wezens zelf.
Ons menschenlichaam is voor 58 procent uit water samengesteld. Zooals Venetië op zijne palen in de zee, zoo zweeft
ons gansche bestaan en de vorm! waarin al wat leeft op
aarde optreedt, boven de wateren. Geen wonder, dat het
eerste levende wezen, evenals Aphrodite een uit het schuim
van den blauwen vloled geboren wezen, zich niet durfde uit
uit het water verheffen, hier zijne eerste kracht deed toenemen, en ook hier zijne eerste ontwikkelingsschool bezocht.
Het dierven wel in de eerste plaats het waterdier, was met
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de bacteriën ien planten, de eerste zeer gro,ote overwinning.
En het voornaamste van die rontwikkeling was, dat het dier
zich in het water vrij leerde bewegen. De losgerukte plant
dreef zonder weerstand te bieden met de golf mede, evenals
de bacterie of het hierboven genoemde stuifmeel van den
hazelaar met den wind mede vloog. De kwal, de worm, de
krab, ide visch begonnen geen nieuw beginsel, dat hemelsbreed
van het vorige verschilde. Zij ontwikkelden :eerre persoonlijke
wijze van beweging, bewegingsorganen om het water te beheerschen.
Ook :de dieren hebben de neiging der planten, om zich
vast te hechten aan hunne, woonplaats, tot op zekere hoogte
m+edegema,akt. D e koraalpolyp, de zeelelie, de oester :en andere
zijn :daarvan voorbeelden. Maar het dier heeft die neiging
overwonnen. De, worm, in vele , opzichten geen grondvorm der
geheele hoogere dierenwereld, begon te kruipen. Uit :een vastzittend polypachtig idier, dat als leen beker met den mond
naar boven zat, ontwikkelde hij zich tot den voorm van leen
kokertje met :eerre opening van voren e n van achteren. En :die
koker kroop in rechte lijn verder. Maar dat dier begon tegelijkertijd zeer klein, en langen tijd i.s het als afzonderlijk individu uiterst klein gebleven. Het lag dus voor de hand, dat de
op- en neergaande golf het kruipende :dier altijd weer naar boven voerde en m,et zich mede nam. Reeds spoedig werd het een
tweede taak (misschien is het wel de eerste geweest), zich
door actieve b ew eging in stand te houden, te midden van de
bewogen watervlakte. Naast het actieve kruipen ontstond het
actieve zwemmen. Nu moet men hier opletten, dat het zwemmen
in het vrije water inderdaad reeds een b :e gin van v l i eg e n was. Vliegen in Bene dikkere, taaier middenstof dan de
lucht. Maar in vergelijking met het kruipen over den grond
was het ongetwijfeld vliegen.
D:e polyp, die vast zat aan den grond, de worm die op d:en
bodem voortkronkelde, begonnen te vliegen in hun element,
toen zij 'be:gonnen te zw e m m en. En inderdaad: bij het zwemmen in het water zijn de beide fundam e nteele methoden uitgevonden, die ook het ge'heeleechte vliegen hebben beheerscht
van de waterjuffer en de arch a eopteryx van. Solnhofen af, tot
op den :eersten luchtballon van Montgolfier, de vleugels van
Liliënthal en den uit ballon en vliegmachine sam:engestelden
reuzentoestel van Graaf Zeppelin.
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Eerst werd toen de zwevende ballon uitgevonden en daarna
de roeispaan. Het beginsel van den ballon trad in het water
natuurlijk op inden vorm van een uzvvernblaas." Voor ons
menschon is de reddingsgordel van den drenkeling, nog de
holle miet lucht gevulde, steeds aan de oppervlakte drijvende:
zwemgordel. Biet waterdier vormde ergens binnen ÏIl zijn
lichaam eene daarmede overeenkomende waterledige holle
ruimtevdic aan zijn geh,eele lichaam de voordcelen van eenen
van nature aangegroeiden zwemgordel verschafte. De eigenlijke uitvinders van dat grondbeginsel zijn zekere kwallen, dus
op polypen gelijkende, maar reeds vrij zwemmende dieren.
Deze soort van kwallen (zoogenaamde siphonoforen) ZvVelTImen tot klompen aan elkander gegroeid, als kolonie verder,
en het zweven van het geheele gezelschap aan de opp'ervlakte der zlee, wordt feitelijk reeds mogelijk gemaakt, door
eene echte ballonblaas.xlie door het vroolijke gezelschap als gemeenschappelijke reddingsgordel opgeblazen wordt en met
lucht wordt volgepompt. Datzelfde beginsel keert dan veel
fijner bij de visschen terug, die een echte en ook zoo genoemde "zw'e!Il}blaas," bezitten, dat veerkrachtige, opgeblazen orgaan, dat bij iedere keukenmeid bekend is. Die zwemblaas is
oorspronkelijk slechts een soort plooi, een kleine huidzak geweest aan dien darm, van dien viseh. In die plooi werd lucht
gepompt, die door den bek van den visch was ingeademd.
Later heeft de zak zich echter geheel van den darm afgescheiden, heeft zich diep binnen in het lichaam: teruggetrokken en
zich onmiddellijk van uit de bloedvaten met lucht laten vullen.
In dien vorm is de zwemblaas even·eens een echte ballon geworden, of liever nog : die geheele visch heeft daarmede de geschikte eigenschappen van een echten waterballon gekregen.
Bij onze meestie visschen is de toestand zóó uitnemend ingericht, dat het lichaam van den visch volkomen evenwicht
maakt met het gewicht van het water en dus in het water niets
meer weegt. Waar hij wil, kan hij midden in het water blijven
staan,
zijn soortlelijk gewicht is juist gelijk aan dat van het
water: en hij kan evenmin van zelf zinken als water
in water.
Maar die visch is daarom nog niet tot werkeloosheid gedoemd, zooals een luchtballon in volkomen onbewogen lucht.
Juist hij 'heeft die tweede methode reeds wonderbaarlijk 011twikkeld : de roeispaan. Aan zijn lichaam hebben zich vlakke
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ujtwa.s serï gevormd, de vinnen, en die vinnen werken op de
algemeen bekende wijze als roeispanen ·en stuurroer tegelijk.
Met biehulp daarvan, en gesteund nog door dien merkwaardigen
spitsen vorm, vóór en achter aan het lichaam) die die mensch
bij het vcrvaardigen der booten trouw van den visch heeft
nagebootst, schileten de grootste kabeljauw zoowel als de kleinste stekelbaars door hun element, als een waar wonder. Een
zalm snelt in ééne seconde acht meters vooruit,
Het water rust op den vasten bodem. Op het water rust de
lucht. Met de luchtblaas en de vinnen was het water bedwongen. Waarom zou men dan ook niet evenzoo verder in de
lucht kunnen opstijgen?
De strijd om het bestaan woedde, in het water werd het
op zekeren tijd wat benauwd. Waarom zou de zwemblaas niet
inderdaad in leen ballon kunnen worden veranderd, en kon de
lucht niet worden doorkliefd met de vinnen?
Met de vinnen brengen ten minste een paar visschen
eenigszins dat kunststuk feitelijk ten uitvoer. De "vliegen'de.
visch ' suist met een krachtigen aanloop uit de watervlakte
naar boven en zweeft werkelijk veen groot eind verder op'
zijne vinuien - \v:elhonderd meters.
Met de zwem/blaas gelukte' de zaak echter niet zoo eenvoudig. Een waterballon behoeft niets dan lucht te bevatten om
tot al het no'odigieg,eschikt tie zijn. Een luchtballon eischt, zooals iedereen weet, vulling rnet eene soort van gas, die lichter
is dan de gewone lucht. Die hadden die visch en de kwal
maar niet zoo dadelijk trot hunne beschikking. De vliegeinde
siphonoforenkwal, die, bij de bonte bloemenschoonheid van
die di'eren, opeen zwevenden tooverachrigen bonten tak orchideeën zou hebben gelek,en, heeft de natuur ons helaas niet
geschonken. En ten slotte was ook de vliegende visch leen
echte stumperd in dien onbeholpen vorm. Want allereerst
mist hij de innerlijke geschiktheid, om in het rijk -der lucht,
dat hij zou willen veroveren, te ademen. Al vliegt hij al
honderd metiers ver, veel verder zou hij het bij het vbeste
vliegvermogen niet kunnen brengen, want hij z.ou stikken.
Zoo werden de ademhalingswerktuigen der h.oogere diersoorten van beslissenden invloed op de vraag betreffende het
vliegen. Hoogst merkwaardig is het te zien, hoe juist het
adernhalingswerktu'ig, in zijn voor het water geschikten vorm
(als de zoogenaamde kieuw) bij verscheidene diersoorten
B ö 1 s c h e. Van Zonnen en Zonnestofjes. V. 2e druk.
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reeds vroeg met de vraag omtrent het voortbewegen in verband heeft gestaan.
De vier voornaamste vinnen van den visch zijn waarschijnlijk ontstaan uit zekere stekelige aanhangsels van ,de
kieuwbogen. En evenzoo schijnen, ofschoon bij iedere soort op
geheel andere wijze bij de insecten bladvormige kieuwen, dus
ook ademhalingsorganen, zich aan de rugzijde van het lichaam
te hebben vervormd tot vinnen, die dienst doen bij het zwemmen. Nu gelukte het op een ,goeden dag aan visschen zoowel
als aan insecten, hunne wijze van ademhaling zóó geheel.en al
te veranderen, dat zij het water zonder verder gevaar van te
stikken voor goed konden vaarwel zeggen. Zij werden geschikt
tot ademen in de lucht. Spoedig kregen nu ook weder die
vinnen ieigenschappen 'en eene taak, , die ze aanpaste aan de
lucht. In het h o e bestond er voortaan weliswaar een groot
onderscheid tusschen visschen 'en insecten.
Het insect had, onafhankelijk hiervan, zich reeds in het
water aan dien buik drie paar beenen verworven om te kruipen
en zich vast te hechten. Die gebruikte het nu verder te land.
Uit die (tot ademhaling voortaan niet meer vereischte) rugvinnen maakte het nu daarentegen langzamerhand de fraaiste
vleugels. Het leerde die in de lucht zóó te gebruiken, dat zij
zijn lichaam werkelijk verder droegen, waarbij de kleinheid en
de lichtheid dier insecten, die door de vele met lucht gevulde
buisjes nog verhoogd werd, goede diensten b ewe es. Zoo is de
vlieg, zoo is ,de kapel ontstaan. En zoo had de waterjuffer
dat doel reeds bereikt aan het strand van Solnhofen.
Bij' den visch was die zaak echter veel ingewikkelder.
Het gelukte eden visch als „salamander" eveneens in de
lucht adem te halen en wel op zeer vernuftige wijze, omdat
hij' juist den inwendi,gen op het land niet meer bruikbaren
ballon, die zwemblaas, als gesloten ballon af schafte 'en in het
vereischte open luchtademhalingswerktuig, namelijk in een
long, veranderde. Eenmaal op het land gekomen, schafte dan
de visch of zooals hij thans moet genoemd worden
de salamander, ook zijne roeivinnen af en verwisselde die
voor vier gewone pootyen, die' het kruipen, springen, loopen
en klauteren langzamerhand uitstekend leerden.
Bij. het gewerv elide dier evenwel scheen voor een poos het
stelsel van vliegen eer achterwaarts dan voorwaarts te gaan,
ondanks het verblijf op het land. Maar ook daar kwam alles
,
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op het geschikte oogenblik weder in orde. En toen dit plaats
had, was het) als had de natuur sl'echtselen tijd gerust, om
zich eindelijk voor te bereiden VlOOT het groote werk. Miet den
visch en den salamander hebben wij bovendien de lijn bereikt, die in de geheelie Ievensontwikkeling Jret hoogst stijgt,
en waar alles wat aangelegd en opgezameld was voor een
hooge vlucht, als een waar vuurwerk losbrandt.
De gewervelde dieren, waartoe de visch en de salamander
behoorcn, waren meestal veel grootere, zwaardere dieren dan
de insecten. Het overkwamhun niet zoo dikwijls, dat de wind
hen medesleepte fen op goed geluk tot actief vliegen aandreef.
Eindelijk kwamen zij echter toch evenals de insecten in de
gelegenheid, om te' leeren vliegen.
DeJcruipbeenen veranderden in klauter- en springboenen.
Beomen werden beklommen op de jacht naar buit of indien
zij wilden ontvluchten, wanneer men Tien achtervolgde.
Die groene kikvorsch bij voorbeeld kroop hoog in het groene
bladerdak, hij heeft dan ook diezelfde kleur van lichaam. De
kikvorsch was echter nog zóó nauw met het water verbonden,
dat hij tusschen zijne teenen zwemvliezen had, die o'p vinnen
geleken, Zoo kunnen wij thans nog zien, hoe de groene kikvorsch van de Soenda-eilanden (Rhacophorus) verandert in
elen ))vliegenden kikker." Wil hij van een hocgen tak snel de
aarde bereiken, dan gebruikt hij de vierpooten met de groote
zwemvliezen als valscherm en vladdert hij 'daarop naar beneden,
Het was eene eerste poging, om, den vliegenden visch onder
geheel nieuwe omstandigheden terug tie winnen. Op dezelfde
Soenda-eilanden vliegt een,e kleine bontgekleurde hagedis, de
zoogenaamde vliegende draak (Draco volans). Aan beide zijden
heeft zij een half 'dozijn valsche ribbenvdie als viseligraten uit
het lichaam steken, en daarover spant zich een plooi als
valscherm.
Veel verder had het reeds eene hagedisgebracht, die thans
uitgestorven is, maar in Solnhofen, tien tijde van die archaeopteryx, overal rond vloog : de Pterodactylus, Bij deze spande
zich een soortgelijke vinvormige huid uit, van een vinger der
hand in een breeden boogv.naar Id'e dijen. Met een echt
zwemvlies had dit nu volstrekt niets meer te maken, het was
speciaal uitgevonden tot vliegen. De ledernaten staken in dat
valscherm als de balein/en in een regenscherm. Op het scherm
echter zweefde feitelijk biet g1eh·eele dier door de vrije, lucht.
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Dat stelsel van regenscherm is veel later nog eens nagemaakt
door een klein zoogdier, de vledermuis, die echter niet alleen
slechts een vinger, maar de geheele hand door den vleugel
heeft gestoken. Een ideaal was het echter nog altijd niet, dat
moest nog ten slotte met behulp der ademhalingsorganen
worden bereikt.
Er kwamen hagedissen met warm van binnen uit verwarmd bloed. Misschien heeft juist de levendige wijze van
bewegen bij de springende en klauterende dieren veel daartoe bijgedragen. Men heeft ook gedacht aan een tijdelijken
achteruitgang van het klimaat, aan groote ijstijden nog vóór
de Jura-periode, waarbijh,et voortdurend warme bloed eene
aanpassing, leen redmiddel heeft gevormd. Hoe het ook moge
geweest zijn: die warmbloedigheid was plotseling een feit.
Die inwendige bloedverwarming echter stond weder in verband
met veranderingen en vernieuwingen in de huid der dieren.
Die huid vormde geschikte bewaarmiddelen voor de kostbare
inwendige warmte en kweekte slechte warmtegeleiders naar
buiten. Toen g ebeurde Iiet, dat aan de ééne zijde fijne huidvezels tusschen de schubben zich uitrekten tot een haarpels
bij het zoogdier. Op eene andere ontwikkelingslijn echter
toonde de hoornachtige, harde huid van de hagedis zich bereid, een even bruikbaar middel tot behoud der warmte
onmiddellijk voor zich te doen uitgaan in den vorm van veeren. Bij sommige hagedissen werden lichaam en ledematen
met een dicht kleed van vederen bedekt.
Welnu: juist onder die met vederen bedekte dieren waren
echte klim- en spring dieren, echte o,p boomen levende dieren,
gewoon van tak tot tak te zweven. Er waren geen zeer groote
exemplaren bij; de takken konden de zeer dikke dieren niet
dragen. Dus het gewicht hinderde onder het springen niet
te zeer. Maar nu gaf de grootere lichaamswarmte zelf een
nieuw middel om het gewicht te verminderen, Reeds bij den
Pterodactylus en andere kruipende dieren van het tijdperk der
ichthyosauriêrs was eene afname in g'ewicht dikwijls veroorzaakt door die holtenvdie de beenderen inwendig vertoonden,
Er waren reeds sauriërs, wier skelet als uit karton scheen
samengesteld, en menigeen onder de kruipende landreuzen
van toenmaals zou zijne eigen beendermassa zonder dit beginsel niet meer van zijne plaats Tiebben kunnen bewegen.
Nu bood de inwendige centrale Vierwarming der vogels eene
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nieuwe mogelijkheid: namelijk die holten in de beenderen met
warme lucht te vullen. De longen vormden vertakte zakken,
die tot in de holle beenderen doordrongen, eene nieuwe afwisseling op de oude zwemblaas. En ede verwarmde lucht vulde
die beenderen als , een luchtballon en maakte het geheele lichaam nog veel lichter volgens het oude stelsel van
den ballon.
Van tak tot tak bewogen die lichtbeenigen zich steeds vermeteler verder. Alle klimmers werden echter genoodzaakt, de
achterbeenen meer als steun te gebruiken en de voorbeenen
meer tot grijpen, dus als armen. Bij het springen deden de
achterbeenen het voorna,a roste werk, f en ide armen werkten als
roeiriemen. En dat was eene overwinning.
Aan die armen waren de vederen bevestigd. De lucht blies
ze op ook dit hielp dragen. Wat geoefend wordt, neemt
toe, dat is een oud en juist gezegde. De vederen namen toe
en zetten uit. Plotseling hadden zij alle voordoelen in zich
vereenigd van de roeispaan en van het v,alscherm. En het
harde been daarin vervulde daarbij de rol van de zekere,
actieve roeispaan.
ln dien samenhang der dingen is de v o g e 1 o n t s t a a n.
De oplossing van het vliegprobleem, het grootste vraagstuk
dat de natuur heeft opgelost, behalve dat van den mensch.
De oorspronkelijke vogel van Solnhof en was de eerste duidelijke vertegenwoordiger. Nog droeg hij tanden in den bek,
nog had hij klauwachtige vingers aan de vleugels, als vertrouwde hij zich neet alleen te vliegen, maar als moest hij iook
nog grijpen en klauteren, en nog sleepte hij' als een zeer onbeholpen stuur, iden langen hagedissenstaart, grof met vederen
bedekt, achter zich heen. Maar de vogel was onherroepelijk
geschapen.
De visch had zich meester gemaakt van de lucht in haar
geheel, niet alleen ademend op den bodem, maar actief
zwemmend, zooals hij eens de geheele oppervlakte van het
water had veroverd.
Over deze gebeurtenis is weder ,eerre tijdsruimte van millioenen jaren heengegaan. Nu zijn w ij' aan , de beurt.
Zullen wij menschen het van den vogel winnen, hem
van het laatste ontdoen, dat aan hem nog onbeholpen is,
en een onafscheidelijk overblijfsel van zijn verleden?
Het is een wonderbaarlijk geloof, dat de mensch eindelijk
'

166
met de werktuigen alles zal overtreffen en overwinnen, wat
de natuur als orgaan heeft geschapen. De geheele menschelijke techniek is in dat opzicht een zegepraal. Waarom zou
dan die eenige moeilijkheid ook niet worden opgelost?
Misschien zal dan, wanneer onze kleinkinderen meester zijn
van de lucht, het hoogere weder aan de deur hunner gedachten kloppen. Het water rust op den vasten bodem. Op bodem
en water rust de lucht. De lucht omhult de aarde weder als
een huid. Tusschen de ééne planeet en de andere echter
spreidt zich de aether uit. Zullen wij ten slotte ons ook daarin
verheffen?

De wereldgeschiedenis van het Nijlpaard.
Het water ruischt - en nu ikornt er iets ijselijks, Eerst
een blauw-roodachtig vlak van een metier lengte, dat er uitziet
als een vlakke top van een rots, nadat de vloed dien vrij
geg'evenh,e;eft. Op dien rotstop wippen twee, kleine dingen
heen en weer, gaan over elkander heen, spuiten water als
waren het twee kleine achtergebleven zeebewoners. die naar
hun element terug willen. Maar die dingen hebben rlen vorm
van oeren, en nu verheft zich eene vr'eeselij~ke massa in de
hoogte, ,de kop van een dier.
Die kop van de rots blijkt 'een nijlpaard te zijn. De muil
spiert zich open, in letterlijken zin, als een opengaande kist.
Tusschen roode vleeschrnassas liggen tanden, maar niet als
geordende tanden, waarvan men verwachten zou, dat zij iets
kauwen, maar zóó verward, scheef, gapend afgebrokkeld, en
tien onderste boven, als had d'e vreeselijke muil in zich zelf
gebeten en zichzelf stukgekauwd.
Die 'kop alleen is reeds een reuzendier. Maar de Charybdis
wikkelt zich los, en nu rolt het lichaam achterna als een eindelooze worst met een vleezigen weerschijn, langer, steeds
langer wordend. Eerst als het geh,eel als een violette pruim
van vier metiers aan den oever staat en beken water van zijn
naakte huid laat afdruipen, herkent men, dat de cilinder niet
volgens de wijze van zeehonden 'opdeb'uik aangekropen is,
maar onder zijn dikken bast vier kleine 'beentjes heeft, die lelk
vier hoeven dragen. Terwijl het lichaam zich met zijn gewicht
van vijftig centenaars, onder het uitwerpen van w,eeke, opzwellende plooien, rOp die korte stompjes met moeite opheft,
ontlast zich uit het diepste der borst leen proesten, als ware
er in 'een D-trein aandenoodrem gJetro,kk:en en als waren alle
remtoestellen tege lijIe in werking gesteld. Dat is het nijlpaard,
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zooals de bezoekers van onze groote dierentuinen hem gezijn te zien.
Wat zijn afstanden, vreemde landen en een vreemd klimaat
nog voor ons! Midden in de zandvlakte van de Mark, een
huis met een roodsteenen dak - en daar, in het verwarmde
water overgebracht het moeras uit het vpapyruswoud van het
Tsadrneer met het reusachtige nijlpaard. D,at is het werk dat
de beschaving, .als ware het niets ongewoons, heeft tot stand
gebracht. Wat die beschaving echter nog niet vermag, dat is
de biezoekers van zulk eene diergaarde ook Tiet rechte "b'egrip" om die dingen te begrijpen mede te geven.
Die onbehouwen, violette reuzenkop, die daar opduikt uit
het water, is 'een stuk wereldgeschiedenis. Niet te vergeefs
verplaatst zich de verbeelding, bij het hooren van dien naam,
naarden heiligen Nijl, waar uit het gele zand der woestijn
die andere, nog veel geweldiger, versteende kop uitsteekt"
de kop van de sfinx. En toch is al het zand der woestijn van
thans slechts een korrel in den grootcri zandlocper der
wereldgeschiedenis, die oneindig ver reikt achter de oudste
Pharaos en bouwmeesters van de sfinx -dien zandlooper die met rollende zandkorreltjes, met onmeetbaar kleine slijkdeeltjes. in den loop van rnillioenen jaren, bergen
van zandsteen heeft opgebouwd en met uitborende druppels,
werkelijk zoo klein als regendruppels, geheele gebergten weder heeft naar benedengedragen,
W anneer xle m ensch, die de geschiedenis afmeet naar zijn
schoolboek, zich verplaatsen wil in lang vervlogen dagen, dan
denkt hij aan de pyramiden, en hoe die zijn opgebouwd, Hij
denkt aan Cheops, dien bouwmeester der groote pyramide.
Maar toen Cheops regeerde, lag de groote sfinx reeds in de
woestijn, En zij was ontzaglijk oud. Zij was zóó oud, dat die
naam, van den bouwmeester niet kon worden genoemd. En
wegens haren hoogcri ouderdom moest zij reeds gerestaureerd
worden, onder-de regeering van Cheops, zooals een opschrift
duidelijk maakt.
Maar wat is de ouderdom van die sfinx, vergeleken bij' den
leeftijd van het nijlpaard, van xlien zoölogischen kop van de
sfinx die uit het schuimende water opstijgt.
Het gesteente, waaruit de sfinx gebeiteld is, vertoont eigenaardige strepen of lagen, zooals op iedere fotographie duidelijk
zichtbaar is. Het geheele lichaam van den leeuw met het menWOOll
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schenhoofd is niet eerst door menschenhand uit enkele steenen,
laag aan laag, samengesteld. Eén enkel blok, of beter gezegd,
Bene natuurlijke rots, die sinds onheugelijke tijden in het zand
uitstak, is in zijn geheel in den vorm van een sfinx omgebeiteld, leen waar cyclopenwerk wat kunst en techniek betreft.
De lagen waren van den beginne af in het gesteente aanwezig,
en in verband met de soort van steen verraden zij ons, dat wij
hier te doen hebben met eene overoude zand steenrots, waarvan het materiaal in de grijze oudheid eenmaal door het stroomende water laagsgewijze als slib moet zijn opgestapeld, als
sneden brood (ge d eeltelijk wel is waar zeer scheef) .
Men berekent, dat dit moet hebben plaats gehad in een
tijd, dien die natuuronderzoeker plaatst in het laatste derde
gedeelte van het zoogenaamde tertiaire tijdperk.
Dit was vóór den beroemden grooten ijstijd. Geen bekend
overblijfsel van menschen op aarde, zelfs niet de veelbesproken beenderen van den pithecantropus van Java, kan met
zekerheid zoo ver worden teruggevoerd. Eerst kort geleden
was door ieene ,ontzettende instorting de roode zee gevormd
als arm van den Indischen oceaan. Waar thans aan gene zijde
van de landengte van Suez de Middellandsche zee zich vrij
opent, daar lag' streng scheidend vastland. In de nabijheid
van de Grieksche cycladen schuimde de zee tegen het kustgebergte. Sicilië was met Afrika verbonden, en het tegenwoordige eiland Malta was toen eene plaats, diep in het land
gelegen, naar welker moerassen de olifanten heentrokken.
Toen was het reeds de eigenlijke bloeitijd der nijlpaarden.
Hunne kleine vierteenige pooten, , die juist zoo gevormd waren als thans, konden zich reeds indrukken in de weeke klei,
die daarna eerst steen, en rotsblok in de woestijn is geworden, en die als zulk Bene vergeten klip der zandwoestijn een
daarheen getrokken menschenvolk van bijzonderen technischen
aanleg en een volk van mystieke droomers verleidde, die klip
te vervormen tot een dier, dat nooit heeft bestaan.
Die nijlpaarden voerden hun rond lichaam op de kluchtige
pootjes niet alleen door Afrika. Hun rijk strekte zich nog veel
verder uit.
Slechts zeer weinige bezoekers van eene diergaarde beseffen het gewicht van de vraag: ,,oud of jong?" tegenover al die
dieren. Daar bewegen zich nog zeer jonge aardbewoners op
vier of twee of in het geheel geen beenen en daarnaast, in
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de eene of anidiere kooi of in een poel, zit een overoude grijsaard uit lang vervlogen dagen dier aar/de, grauw als die aarde
zelve, miet wangen en tanden en buik) die een wandelend
anachronisme, eene nog moeilijk hijgende versteening zijn.
Vroolijk blaffen, kraaien en gekir weerklinkt ... dat zijn de
jongeren in biet dierenrijk, de kinderen der scheppingydie niet
alleen jong zijn, maar om zoo te zeggen reeds uit de tweede
hand: verschillende rassen van honden, hoenders en duiven.
Toen de voorwereldlijke mensch op jacht ging, werd hij gevolgd door jakhalzen en wolven. Daaruit is, en wel door zijn
toedoen, de hond ontstaan - en in den korten tijd van een
paar duizend jaren al die ontelbare rassen van honden. En
juist ZiÜO ging het miet dehoender- en duivenrassen - nieuwe
voortbrengselen van de mode, en bovendien een kunstproduct, waarbij de mensch de oude o'p millioenen van jaren
ingerichte wetten der teeltkeus :op eene oneerbiedige wijze met
stoom en snelvuurwerk heeft toegepast. Daarlentegen is die
vleeschklomp in het bassin van dat ronde verwarmde huis
een vertegenwoordiger van xlen patriarchalen tijd, de onvervalschte, voormenschelijke voorwereld.
Vóór mij ligt een oude foliant, in zijne soort 'ook een klein
onhandig nijlpaard, uit den goeden ouden tijd toen men in het
klooster zat, ruimte.Jiad om een buikje te fokken en toch
nog plaats om zulke boeken van 1300 folio bladzijdenen met
goud gedrukte lederen banden van een oentimeter dikte te
hauteeren. Wij, hedendaagsche rnenschen, kunnen ons daarin
niet zoo goed meer Vierplaatsen - in ieder geval is het totaal
onmogelijk zulk~ebo!ek'en 's avonds in bed te lezen.
Mijn foliant gaat terug tot het jaar 1558. Het is het vierde
bOiek der groote ,)Historia animalium ", dierkunde van Konrad Gesner, gedrukt te Zurich bij Christoffel Froschauer.
Cesners dierenboek beteekende in dilen tijd een keerpunt in
de zoölogie. ElengJeniale geest vatte allles tie zamen, wat bekend
was van de dieren en vulde dit aan met eene grootchoevcelheid van het nieuwe. Dat waren eerst mannen, die geleerden
van vijftienhonderd I Zij begonnen als taalgeleerden, Maar de
taalstudie was voor hen de ideale basis eener wereldwetenschap. Om Aristoteles en Plinius tie verklaren werd zulk een
polyhistor de vader van leen nieuw tijdperk van het natuuronderzoek, werd hij zelf meer dan een Aristoteles. Tegenover
zulke menschen als Cesner zijn wij thans een ondankbaar
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geslacht. Van , dat belangrijke dierenboek bestaat er noch
eene nieuwere uitgave van , den latijnschen oorspronkelijken
tekst, noch zelfs -eene latere uitgave van de (iets later uitgegeven) Duitsche bewerking, die alleen reeds om den merkwaardigen ruwen humor en den rijkdom van taal in den
trant van het Duitsch van Luther eene plaats verdiende in te
nemen onder onze klassieke boeken.
In die schoone oude bladen van Gesner met hun monumentalen druk en hunne prachtige houtsneegravures, vierde het
nijlpaard voor den kultuurmensch , eene soort van opstanding.
De bewuste foliant behandelt de waterdieren. Reeds de
bijbel had in zijn scheppingsverhaal , eene scherpe scheiding
gemaakt tusschen land en water. Ook bij Gesner is een
scherpe lijn getrokken tusschen alles wat kruipt en vliegt, en
datgene wat zwemt. Onder de walvisschee , en zeeslangen, haringen, karpers ten oesters duikt bij gevolg ook het nijlpaard op.
Grijze overleveringen, die aan het woord „hippopotamus de philologie aanknoopten, schit t e r ende beelden uit den wilden,
bonten, gouden, bedwelmenden tijd der Caesars, die in de
geelgeworden bladen der klassieken nog ieens herleven. Toen
Augustus triumfeerde over Cleopatra, gingen in den optocht
een neushoorn en , een nijlpaard mede. Toen, onder keizer Philippus Arabs, het eeuwige Rome zijn iduizendjarig bestaan
vierde (248 jaren na Chr.) verscheen er in den circus geen
nijlpaard. De Romeinen hadden het dier met verwondering
aangegaapt !en op munten afgedrukt. Maar het Romeinsche
,

rijk stortte ineen. Een mystische blauwe damp omhulde de
hoofden van zijne Caesars en tevens zijne , dieren.
Toen de hoogere ontwikkeling, de wetenschap, langzaam,
als een eiland weder uit de groote wateren opdook, toen eindelijk eene Duitsche natuurgeschiedenis voor de eerste maal
ernstig ontstond was het nijlpaard op het punt geheel te
verdwijnen. Met allegorische vormen, zeepaarden en sirenen,
smolt het samen, waar het in de kunst was blijven bestaan.
Maar de dierkunde plaatste het onder de jongeren, onder de
robben en walrussen van het noorden, waaraan duistere reisbeschrijvingen , de zeekoeien van het ver verwijderde strand van
den oceaan voegde.
Maar daar bereikt eene wonderbaarlijke tijding het oor van
den grooten verzamelaar Gesner.
Petrus Bellonius was van Frankrijk naar Constantinopel ge-
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reisd. In het oude paleis van Constantijn laten hem; de Turken
een levend gevangen monster zien, (voor ,een fooi) dat,als
men het 'een kool lof leen groote pompoen voorhoudt, zijn muil
zóó ver openspert, dat het is alsof de ;oppasser het voedsel
in een zak werpt. Die muil, waarin gleheele kroppen salade en
pompoenen geworpen worden, kan zelfs door een leek, die
onze diergaarden bezoekt, slechts voordien van het nijlpaard
worden gehouden.
Bellonius hield, naar aanleidingder oude Romeinsche mU11ten, het dier voor het klassieke nijlpaard, waarvan de Turken
zelf geen flauw begrip hadden. Daarmede was het fabelachtige dier eindelijk weer ontdekt, ofschoon men voorloopig,
ook slechts op grond der oude bronnen, Afrika als bakermat kon aannemen. Deze bronnen wezen - hoogstwaarschijnlijk door eene verwarring miet de zeekoe, dus een echt zeezoogdier - ongetwijfeld iook op Indië - dus altijd op ver
verwijderde warme landen.
Degoed,e Cesnet had nauwelijks tijd gehad zich over die
herkregen wetenschap tie verheugen, toen hem iets vreemds
met betrekking tot het nijlpaard overkwam. Iets, zoo bijzonder
g-eschikt om een verstandig man van I 558 een emmer koud
water over het hoofd te gieten.
Bellonius beschreef tamlelijk aanschouwelijk in zijne mededeelingvde tanden van het nijlpaard: wie kandie ooit vergeten,
wanneer hij ze slechts eenmaal gezien heeft, die vreeselijke
slagtanden, die krom! en scheef in den muil zijn gelegen,
alle van boven afgestompt als een afgekapte wortel van
een boom.
Juist zulk 'een tand brengt nu een betrouwbaar, goed vriend
van den geleerde op zekeren xiag mede, maar niet uit Constantinopel, maar kersversch, zooals hij dien heeft gevonden,
uitde bedding van 'eene beek bij Zurich. Nog van eene andere
zijde komt een dergelijk geschenk, en toen er in Solothurn
(dus ook in Zwitserland ) een huis gebouwd werd, stootte het
houweel op een geheelen schedel vol van zulke tanden ;de
schedel valt wel is waar dadelijk ineen, maar de tanden blijven
ook ditmaal behouden.
Nijlpaarden in Zwitserland? Dat was zelfs voor een geleerde
als Gesner een raadsel. Hij herinnert aan reuzengeraamten.
die men in Sicilië gevonden h'eeft, en laat de zaak verder
over aan het oordeel van den lezer. "Of de ééne of andere

173

tand", zegt de verteller kortweg) "een menschentand of die
van een nijlpaard of 'een ander dier geweest is, blijve buiten
beschouwing." En het onderzoek deed er eveneens het zwijgen toe. Die zaak was voor Tiet jaar 1558 nog te moeilijk.
Vijftig jaren gingen voorbij, - toen kwam er weder een
nieuw bericht over het levende dier. Ditmaal werd het verplaatst naar Egypte. Een heelmeester uit Narni in Italië,
Federiko Zerenghi, had het nijlpaard weder levend ontdekt
aan den N ijl, zijne klassieke woonplaats.
Hij had zelfs t\v'ee 'exemplaren gevangen. Het tooncel speelt
bij Darniëtte, dus aan den Delta van xlen Nijl.
,)Met het doel een hippopotamus te vangen" zoo verhaalt
Zerenghi, "stelde ik mannen op aan den Nijl. Zij moesten afwachten,dat twee dileren de rivier verlieten en moesten ,op
den weg 'een groeten kuil graven. Deze werd met dunne
takkenvaarde en gras bedekt, en toen het avond werd en ,de
rivierpaarden tot het water terugkeerden, vielen zij beide
in den kuil. Mijne mannen haalden mij, ik kwam met mijn
janitsaar, en wij gaven die beide vdieren ieder drie schoten
in den kop uit 'een buks van groot kaliber. Zij stierven bijna
onmiddellijk, smartkreten uitstootende, die meer geleken op
het brullen van buffels dan op 'het gehinnik van paarden.
Dit gebeurdc iop dien zesten Juli van het jaar 1600. Den
dag daarop liet ik ze uit xlen kuil trekken en daarna voorzichtig villen. Het waren een mannetje en eren wijf'je. De
huiden werden gezouten en met stroo opgevuld. In Caïro
werd het zouten nog eens zorgvuldig herhaald, op iedere
huid ging 400 pond zout. In 1601, toen ik uit Egypte terugkwam, bracht ik de huiden eerst naar Venetië) en vervolgens
naar Rome, waar verscheidene ervaren artsen ze bezichtigden.
Slechts Doctor Hieronymus Aquapederite en de beroemde
Aldrovandi herkenden daarin den hippopotamus.'
De afbeeldingen dezer huiden verschenen voortaan in de
boeken over natuurlijke historie. Maar de gelukkige jacht, die
wat de plaats betreft bijna fabelachtig schijnt, herhaalde zich
niet. In die achttiende eeuw, ten tijde van Linnaeus en Buffon,
neerrit die dierkunde in haar geheel nogmaals eene geweldige
vlucht. Alle mogelijke verwijderde dieren komen in dien meer
bewogen tijd weder levend naar Europa. Buffon houdt er in
Parijs reeds 'eene. geheelie diergaarde op na. Op de kermissen
trekt voor de ,eerste maalde Indische reus, de rhinoceros,
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rond, en wordt zóó beroemd, dat leen (inderdaad uitstekende)
gedenkpenning, met zijn portret er op, geslagen wordt. Wij
kunnen ons den ouden, bra ven Gellert niet anders meer voorstellen, dan dat hij uitgaat: "om den rhinoceros te zien."
Meestal waren die rondgevoerde reuzen van de menagerie
arme slachtoffers der nieuw ontwaakte wetenschap. Lenz, de
professor in de dierkunde te Schnepfenthal, heeft een dergelijk
tragisch-komisch verhaal uit den goeden ouden tijd bewaard,
(maar dat is dan betrekkelijk van jongeren datum). Tusschen
Eisenach en Gotha huist een onrnetelijke volifant. On1 hem
onschadelijk te rnaken en hem tevens te dwingen den aftocht
te blazen, wordt hij bedlekt met leene reusachtige, v:an onderen
geopende, opkl'eine wielen rollende kist, inden vorm van leen
meubelwagen. Daarvoor zijnpaarden gespannen, en van binnen
aan de achterzijde der kist kittelen jrroote stekels den ongelukkigen olifant aanhoudend aan de achterzijde, zoodat hij wel
miet paarden en kast moet medelocpen. De uitvinding is te
vernuftig om'niet te eindigen in een ongeluk. Het gekittel
wordt den ouden heer toch wat te erg, hij stoot en brult,
daardoor worden de paardien schichtig, zij trekken harder
en dientengevolge borende stekels zich dieper in het lichaam:
van het beest, hlet gebrul van het dier wordt ontzettend, totdat debanggeworden paarden eindelijk scheeftrekken en
de igeheele schrikbarende toest,el, olifant en kist, hals over
kop inde gracht tuimelt. De olifant breekt een slagtand
bij die gellegenh eid, maar komt toch ten slotte met veel
moeite nog weer boven water en wordt in triumf onder zijn
kist naar Gotha gevoerd.
Toen hij van onder die kist tie voorschijn kwam verkeerde
hij in zulk eene woede over die behandeling, dat niemand
hem xlurfde tie naderen, De bewoners van Gotha roepen in
hunnen angst de schutterij te hulp, de cam-mandant, Andreas
Heyn, neemt echter dadelijk een middel te baat, dat ook bij
opgewonden menschon dikwijls krachtiger werkt dan kanonskogels: hij giet het razende dier een flesch rum) inde slurf.
Op hetzelfde oogenblik was de toorn van den edelen ridder
verdwenen, met 'een dankbaren blik beschouwt hij de fleseh,
drinkt die achter elkander uit, en omarmt den ge;ver zóó
teeder miet zijn slurf, dat volgens Tiet bericht van Lenz alle
aanwezigen onder den indruk komen.
Onder al die monsters ontbrak echter het nijlpaard. Een
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bijzonder noodlot rustte daarop, naar het scheen. Reeds ten
tijde van Buff on, den taalmeester in .de beschrijvende dierkunde,
dus ongeveer in het mudden van de achttiende eeuw, stond
het feit vast, dat het nijlpaard in het benedenste nijlgebied,
dus in Egypte, eenmaal in kudden had geleefd, maar nu nagenoeg geheel verdwenen was. De jacht van Zerenghi scheen
niet alleen d e 'eerste, maar ook de laatste wetenschappelijke
jacht op nijlpaarden op Egyptischen bodem geweest te zijn.
Waarschijnlijk was het nijlpaard in dien tijd nog een achterblijver in het land geweest. De ,anderhalve eeuw daarna had
echter .00k de laatste uitgeroeid. Het hielp niet, dat juist op
het einde dier achttiende eeuw het oude fabelachtige Egypte
door den dwazen tocht van Napoleon ien de wetenschappelijke
resultaten daarvan op eenmaal in , een helderder licht kwam
dan het ten dage van den ouden Herodotus tegenover het
Europeesche .onderzoek geweest was. Nu kwam de snel opgroeiende Egyptologische wetenschap tot de kennis van een
aantal gedenkteekenen, die er op wezen, dat een hoog begaafd volk , eertijds in aanraking was gekomen met het nijlpaard, reene aanraking, nauwer dan ooit met .e.enig reuzendier
der aarde het geval was geweest.
Op bonte, levendige muurschilderingen van overoude graven
zag men de Nimrods van het oude rijk, zooals zij den hippopotamus, treffend geteekend, met :daarvoor geschikte reusachtige metalen haken, ware walvisch-harpoenen, te lijf gingen. En zij hadden niet alleen jacht daarop gemaakt. In dat
wonderlijke land, waar dieren tot goden verheven werden,
was ook het nijlpaard ten slotte tot het boven!menschelijke
gestegen. Inderdaad bovenaardsch afschuwelijk, zooals het
zich thans nog aan ons vertoont, stond het in eene verwrongen, afschuwelijke, dikbuikige menschelijke gestalte op het
voetstuk van , eerre godheid, en zijne mummie lag in gewijde
omhulsels in het graf in dein tempel. Bij die oude Egyptenaren,
die het nijlpaard tot in hun godsdienst .opgenomen hadden,
heeft in ieder geval ook de dichter van het boek Job zijne
wijsheid opgedaan, waar hij in de kleine verhandeling, die.
voor den dienstknecht Job gehouden wordt over de natuurlijke geschiedenis, (uit een dichterlijk oogpunt een der schoonste plaatsen van het geheele oude testament) spreekt over
,,Behemot", die den muil openspert, als wilde hij den geheelen Jordaan verzwelgen; evenals bij de kooien van Bel lo-
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nius is het die onbeschrijfelijk vreeselijke muil, waaraan men
het nijlpaard erkent.
Maar wat hielp dat?
Niet te vergeefs dook de reus hier op in de graven der
mummies , en op graf schilderingen, die eerst door de van
vleermuizen omfladderde fakkels der archaeologen rood verlicht werden. Er was geen levend nijlpaard meer in het land
te bekennen.
Evenals zoo vele leerrijke dieren der natuurgeschiedenis
scheen het voor de wetenschap uitgeweken te zijn, toen deze
eindelijk kwam . Zoo was de oer-os, waarvan Gesner nog ieene
goede houtsnede geeft, juist op het oogenblik, dat de dierbeschrijving hem wilde vastleggen, onder de handen der onderzoekers uit het Duitsche woud uitgestorven.
Zoo is de bever, dien Gesner nog kent als het meest algemeene dier van alle Duitsche en Zwitsersche stroomen, met
het zoölogische tijdperk, dat zijne kunstige bouwwerken, zijne
zeldzame parasieten en nog allerlei andere zaken wilde onderzoeken, tot bijna , op den laatsten toe verdwenen. Om van de
romantische tdieren, zooals de zeekoe van Kamschatka en van
den vogel Dronte niet te spreken, die de dierkenner niet
noemt, zonder een traan in het oog, omdat zij dadelijk door
hunne eerste ontdekkers zijn gezien, beschreven en uit
gebrek aan beter voedsel, zijn opgegeten.
Het nijlpaard trok zich klaarblijkelijk in de tropen terug, en
wel weder in een zeer donker gedeelte. Slechts het donkere
Afrika kwam in aanmerking, want Indië leverde, zooals langzamerhand duidelijk bleek, ten slotte geen nijlpaarden op. Men
had er de zeekoeien misschien voor gehouden. Misschien ook
den grooten Indischen tapir, die ten tijde van Cuvier geheel
onverwacht aan het licht kwam Maar de reus had bij zijn
leven in geen geval Indische lotosbloe men gegeten, ten minste
zoolang de cultuurgeschiedenis reikte.
Langzaam, evenals een landschap in den morgen, waarover de nevel, wolk na wolk, optrekt, duikt het beeld van de
binnenlanden van Afrika in de negentiende eeuw der cultuurmenschheid op. Op de oude leege plaats op de kaart vertoont
zich, een voor een, alles wat , de stoutste verbeelding zich
slechts kan wenschen: eindeloos oerwoud, stroomen, die in
bruisende watervallen vederstorten van de hoogvlakte, brongebied van door sagen omgeven reuzenstroomen, waar zich
:
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onmetelijke blauwe zeespiegels plotseling opdoen, sneeuwtoppen boven het land der tropen, menschelijke dwergachtige
volken, en gorilla's die sterker zijn dan een mensch.
Bij die altijd belangrijke wisseling van stoffeering duikt,
eindelijk ook de oude circusreus der Romeinen weder op: het
nijlpaard.
Eerst leert men hem kennen in de moerassen van zijn
vaderland zelf. D e voortreffelijke Riippell te Frankfort ontmoette hem in Nubië, anderen in Soedan, nog weder anderen,
wanneer zij van , de Kaap doordrongen naar het zwarte werelddeel. Als het ware beeld van het tropische Afrika treedt
het nu op, het zeldzame monster van het donkerste land,
waaraan de reiziger herkent, op welk een bedenkelijken
afstand hij zich heeft gewaagd.
Toen Nachtigall het , dier aan het Ts,admeer aantrof, bemerkte
hij op eenmaal duidelijk, dat hij zich in 't hart van Afrika
bevond. De geheimzinnige, van gevaren omringde stroomen
van het binnenland worden door het dier nog veel gevaarlijker
gemaakt. Als een klip stoot het plotseling onder de boot van
Livingstone, dien door het geluk begunstigden man, dien de
leeuw ook al eens in de klauwen had gehad.
Intusschen is echter in Engeland de ,eerste „diergaarde"
van den nieuwen tijd, die alle andere overtrof, in 1838 opgericht, en deze vereenigde in korten tijd meer dan duizend
verschillende soorten van levende dieren. Hier werd het voor
het eerst ook een eerezaak, den Behemot in levenden lijve den
Europeanen voor Dogen te stellen. Politieke macht en diplomatieke beleefdheidsvormen worden aangewend om een levend
nijlpaard machtig te worden. Eindelijk gelukt het en het is
Bene wereldgebeurtenis voor de Londensche bevolking, ook
voor hen, die overigens niet veel voelen voor de zoologie.
Het dier komt uit Cairo, natuurlijk is het niet daar, maar
veel verder van de monding van den Nijl gevangen. Een tam
dier, zooals eens dat van den ouden Bellonius te Constanti:
nopel. Een bijzondere kist om het te vervoeren wordt gebouwd
voor den overtocht, echt nijlwater voor het dagelijksche bad
gaat in vaten op het schip mede. In den beginne krijgt het
als jong dier slechts melk met rijst en zemelen. Het is * niet
gemakkelijk, een nijlpaard-baby de flesch te geven. Al spoedig
eischt het nijlpaardje niet minder dan de melk van vier koeien
of twaalf geiten. Maar alles wordt gelukkig overwonnen en in
B c l s c h e. Van Zonnen en Zonnestofjes. V. 2e druk.
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triumf als een koning verschijnt de Behemot ditmaal werkelijk
in Londen. Die couranten der geheele beschaafde wereld
nemeu er notitie van.
Eerst omstreeks het einde der eerste helft van de i ode eeuw
heeft eene rondtrekkende menagerie twee nijlpaarden ook in
Duitschland vertoond. En sedert dien tijd zijn zij in de
groote steden zóó "alledaagsch" geworden,dat iedere schooljongen ze kent.
Eigenaardige toedracht der dingen. De dag, dat de eerste
Behemot zijne plompe vier poeten op Engelsehen bodem
Ziet, - is in de overoude Ietsaaneenschakeling een dag van
te r ugk ee r.
Om dat te begrijpen, moet men zich in g,edachten nog eens
ontzaglijk ver terugdenken, ver voorbij het tot nu toe medegedeelde.
In de eigenaardige drieeenheid der Indiërs : Brahma, Vischnoe en Siva, is Siva zeker de wonderlijkste gestalte. Op het
voorhoofd heeft hij het oog van leen cycloop, vijf armen beweegt hij als een reusachtige inktvisch, zijn 'haar golft omiaag
als de manen va:n leen paard, en om zijn hals slingert zich
een keten van doodskoppen. Zoo stelt de vrome Indiër hem
zich voor, tronend in ongenaakbare majesteit ~op den eeuwig
onbegaanbaren sneeuwkam van den hoogsten top van den
Himalaya, afzichtelijk als geen enkel ander vóórdiluviaansch
monster.
Aan den naam' van dat fantastisch godsdienstig monster
herinnert de aardrijkskundigenaam van eene lage rij heuvels,
die zich noordwaarts van Delhi 'en Lahore, dicht bij den hoog:en
Himalaya uitstrekken, de Sivalikheuvels. Deze zandsteen- en
kleiheuvels zijn eene catacombe. Als de Indiër uit de rotsen
reusachtige beenderen zag steken, kanhij hebben gedacht, dat
deze afkomstig waren van eene gehcimzinnige voorwereldlijke
schepping van Siva, die in die woestenij van zijn gebergte
eens tot speelgoed dieren hadgeschapen, die even afschuwelijk
waren als hij zelf, en die hij later Wieder uit een anderc igril
onder rotsblokken vermorselde en begroef.
In het midden dier negentiende eeuw echter kwamen Engelsche natuuronderzoekers op die plaats, staken hunne heiligschennende spade in den grond en brachten vele kisten met
schedels en beenderen mede naar Londen in het Britsch
museum, waar zij thans in fraaie glazen kasten zijn uitgestald
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de wonderwereld van Siva, als kostbare bewijsstukken van dat
lang vervlogen tijdperk dier aardgeschiedcnis, die de onderzoeker het tertiaire tijdperk noemt. In het laatste derde gedeelte dier tertiaire periode (de geoloog betitelt die met den
engeren naam' van pliocene periode) huisde in het land bij den
Himalaya feitelijk eene hoogst eigenaardige diersoort. Bij'
den "H i m a 1a y a" is eigenlijk niet die juiste omschrijving
want die hoogste aller aardplooien stond daar (zóó ver gaat
de tijdrekening terug ) toenmaals nog niet in hare indrukwekkende hoogte.
De korst van onze oude, waarschijnlijk door verkoeling steeds
schrompelende planeet, werkte in dat tertiaire tijdperk met
bijzonderen ijver. Nog was het niet zeer lang geleden, dat de
planeet, zich rimpelend als een verschrompelende appel, in
Europa de groote opstapeling van plooien die wij thans de
Alpen noemen, langzaam opdreef. Sedert duizenden van jaren
(geologisch is dit slechts een klein tijdsverloop) gistte en
werkte het nu op dezelfde wijze ook in Azië: de Himalaya
wilde zich ook hooger :opwerpen. Maar dat was nog slechts
in wording in den tijd waarvan wij spreken. Men moet zich
zulk eene bergvorming niet voorstellen als eene plotselinge
katastrofe met 'e:ene ontzettende aardbeving en allerhanden
vulkanische knaleffecten. Dat steeg en steeg van onderen naar
boven, zeer, zeer langzaam, zoodat gedurende oneindige tijden
weiden en bosschen, stroomen en dieren rustig medegingen.
geheel volgens-de woorden van Coethe : "Bosschien waggelen
nader, rotsen stapelen zich daartegen op."
Alleen de stroornerudie van uit het land naar zee stroomden,
moesten zich langzamerhand door een sterker verval kenmerken. Zooals thans kwamen echter reeds toenmaals uit het
land van den Himalaya" ook toen het nog vlak heuvelachtig
land was, stroomen naar beneden, en hoe meer het land
inwendig zich verhief, met dies tie meer kracht hoopten die
rivieren in de laagvlakte zand en rotsen op.
Wat van dieren nu en dan in den stroom terecht kwam,
toevallig afzonderlijk of bij overstroomingen in groote menigte,
dat zette zich als overblijfsels van beenderen bij het aanspoelen af. Later, .to en het gebergte in zijn sneeuwpracht
voltooid was, heeft de plooivorming zich ook nog g edeeltelijk op dezen GUlden aangespoelden bodem voortgezet; de
stroomen moesten hunne bedding ook daar geheel prijsgeven,
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en de oude zandmassas zijn als vaste zandsteen nog eens
als heuvels opgestegen tot de tegenwoordige Sivalikbergen.
III die bergen lag dus nu, wat die wereldgeschiedenis van
de dierenwereld van die dagen voor ons heeft willen bewaren.
Wij slaan een blik in eenen vroedijken tijd. In menigte krioelt
eene rijkedierenwereld, Veel voedsel moet er voorhanden zijn
geweest in de grasvlakten en wouden van die rivieroevers der
tertiaire periode, want reuzen en dwergen wilden in grooten
getale overal xlaarvan leven en moeten daarvan ook geleefd
hebben. Des nachts in den maneschijn moeten zij in massas
zijn opgetrokken naar die drinkplaatsen, zooals de oude reisbeschrijvingen uit zuid-Afrika berichten, (thans hebben de
jagers reeds duchtig opruiming gehouden); kudde bij kudde
van Logge dikhuidigen, van antilopen in groote troepen, van
sluipende, gluiperige zelf IOP jacht g aandc groote roofdieren -gebrul en gesnuif en geplas, als kwarneene geheelediergaar de
in die spookachtige verlichting ontketend aanrennen.
De koning van die Sivalikbergen, wiens beenderen tot nu
toe nergens anders in de wereld gevonden zijn, was het dier,
dat "Tegens zijnen verdraaiden vorm; door de zoölogen met
rechtden naam van "Sivadier" (Sivatherium ) heeft ontvang-en.
Men kan het zich ongeveer voorstellen, als men de giraffe en
den eland op e lkander duwt en aan 'het geheel ongeveer de
grootte van den olifant gleeft. Met de giraffe heeft het ongetwijfeld eene sterke innerlijke verwantschap, alleen ontbrak hem
de lange giraffenhals. hij moet zelfs veeleer 'een korten buffelnek hebben gehad. Op den plompen kop, die in de breedte
en de lengte meer idan een Tialven meter groot was, zaten
vooraan in het voorhoofd twee scherpe beenderen als pieken,
en daarachter twee met die van dien eland te vergelijken
vertakte horlens - dus in 't geh:eel vier horens. Met dien
weerbaren Siva-kop stond die dwaze gast tOp hooge giraffenpooten van bijna twee meter. In gezelschap met dat dier
ging een dergelijk Vischnoe-dier en een Brahma-dier, en
ter volmaking ontbrak ook de echte giraffe, met zijn fraaien
hals niet aan de drinkplaatsen van de. Sivalikbergen, Runderen, antilopen, hierten en kamcelen vond men er ook in
kudden. Uit het moeras echter verhief zich proestend en
schreeuwend het "schrikwekken,de dier" (Dinotherium.). Het
was een olifant, maar grooter nog dan de tegenwoordige, en
in plaats van de slagtanden in de bovenkaak, bogen twee
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kolossale slagtanden onder de slurf uit de onderkaak naar
bened-en, die hem eerded,eng1elijken op een walrus. Bovendien naderden trappelende wilde paarden, waarvan de voeten
destijds behalve-den groote:n hoefteen nog twee kleinere teen-en droegen, en die dus nog bepaald drieteenig waren, ~
dan kwamen echte olifanten, en tevens de mastodon, die
vier slagtanden had in plaats van twee, boven twee en
ben-eden twee - neushorens met horens ten ook een, die geen
n-eushoren droeg - en eindelijk zwijnen 'en tapirs.
In het getrompet, geknor en gehinnik in die ark klonk het
gebrul van dien leeuw, wiens verscheurende tanden als kromme
dolken uit den muil groeiden, en in de toppen der -boomen
schreeuwden opgeschrikte apen, makakos en chimpansees.
Van den menseh, - hoe gaarne. zou men daarvan niet
wat te weten komen! Maar geen spoor- van dezen is tot nu
toe daar gevonden, en waarschijnlijk/er dan dat men dit ooit
daar vinden zal, zou het zijn) als men daar eens een stuk van
een ander been zou vinden, een been-derrest van dat raadselachtige, rechtopgaande wezen) den aapmensch, Pithecantropos,
die op Java versteend tusschen echte Sivalik-dieren voorkomt.
Uitstekend past echter in dat oude beeld de kolosso-chelys,
die onmetelijke schildpad, die twintig voet lang en acht voet
hoog werd; voor haar zal de stap van een dinothcrium of
mastodon aan Tiet moeras niet ge~aarlij'k zijn ge\veest. Het
is werkelijk romantisch, dat juist dat land, waar de droom
van den Indischen priester zich de wereld voorstelde rustend
op eene kosmische schildpad, de grootste werkelijke schildpad der aarde heeft geherbergd!
W-elnu, hier o-p de Sivalikheuvels duikt voor het eerst in den
voor onsduidelijken samenhang der dingen, het nijlpaard op.
Dus toch in Indië l
Weliswaar in een Indië, dat nog een deel voorwereld was,
ell waarin de dierenwereld van Azië kakelbont vermengd was
miet die van het tegenwoordige Afrika, Als men een klein verschil in het aantal snijtanden over het hoofd ziet, is het Sivanijlpaard juist zooalshet th-ans nog levende Beschouwt men
het geraamte van het dier nog eens metaandacht, dan ontdekt
men, dat men zijne afkomst nog :e:en eind tierug kan voeren.
De blik overziet zijn toenmalig gezelschap aan het Sivamoeras, fen men vraagt wie van al die dieren daar het nauwst
met hem verwant is geweest. Verwant beteekent in den zin
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van Darwin: werkelijk stamverwant. Uit welken nog ouderen
vorm kon dat Siva-nijlpaard zich ontwikkeld hebben? De naam
geeft al dadelijk :eerre vingerwijzing, de naam), dien wij er
zelf aan gegeven hebben: „hippopotamus" , dat is een rivierpaard. En omdat de rivier voor de m;enschelijke wijsheid de
vijl beteekende, moet daaruit bijgevolg het woord nijlpaard :ontstaan zijn. Bij alle volken, die liefhebbers van paarden zijn,
bestaat de neiging het paard overal in nieuwe groote dieren
weder te vinden. Stak er een ongewone kop uit het water,
dan moest die van een paard, een waterpaard, een nijlpaard
zijn. De verbeelding gaf hem dan :de noodige vinnen en den
gekrulden visschenstaart, dezelfde verbeelding, die in strijd
met alle regelen der natuurgeschiedenis zoo gaarne een vliegend
paard zou hebben gehad. Bij het nijlpaard was de zaak nu
volkomen in orde: meen buitengewoon groot paard, dat duiken
kon als een otter.
Bekijkt men ide zaak echter eenigszins van het standpunt
van het hedendaagsch natuuronderzoek, en vergelijkt men een.
echt paardenskelet met dat van het nijlpaard, dan verdwijnen
de overeenkomende eigenschappen een voor een. Beide zijn
zoogdieren, dat is natuurlijk uitgemaakt. En bovendien zijn zij,
ook beide hoefdieren, met hoeven aan :de teereen. IVlaar behalve
paarden yen den hippopotamus zijn ,er nog vele hoefdieren. Ook
de rhinoceros is ,een hoefdier, de buffel is er een, de giraffe
en ,00k dat leelijke Siva-dier zijn hoefdieren. Beschouwt men
den geheelen bouw, dan ziet men niet :dikwijls iets meer verschillends, dan het trotsche, hooggebouwde, pijlsnel vooruitvliegende ros, de vreugde aller kunstenaarsooge,n, zoolang die
hebben bestaan en die slecht gestopte vleeschworst, die de
pooten onder zich bijna doet barsten. Modderpoel en vrije
vlakte schijnen in twee absoluut afwijkende aanpassingen tegenover elkander te staan. Maar er is nog kust en keur v aan
andere hoefdieren. Wie zich kan losmaken van den ouden
naam, dien mo et eene werkelijke overeenkomst in aanpassing
ongetwijfeld treffen. Wie werpt zich hals over kop in hetzelfde moeras, waarin het nijlpaard huist, zich baadt en onderduikt naar hartelust? Dat is die rhinoceros.
In het moeras wentelt zich het zwijn, woelt de tapir en de
olifant voegt zich daar bij hen, als de hitte van den dag
voorbij is. Wat die dieren zoo op elkander doet gelijken, is de
dikke huid, die juist bij de grootste; den neushoorn en den
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olifant, bijna even naakt is als bij het nijlpaard. Daarom hebben 'de dierkenners in allen ernst eens getracht, dat fraaie
gezelschap tot ééne categor ie te brengen: men vond eene orde
van zoogdieren uit, die men den naam gaf van „dikhuidigen,"
en waartoe 'de olifant, de. neushoorn, het nijlpaard, de tapir
en het zwijn werden gerekend.
De benaming was typisch en heeft burgerrecht gekregen in
den volksmond. Maar de zaak was 'eene groote onjuistheid.
De tijd van Darwin brak aan, en in dien tijd werd het, zooals
is aangemerkt „ernst" met het stelsel. Tot nu toe had men
het dierenstelsel eigenlijk meer beschouwd als 'eerre groot e, huishoudelijke rangschikking van de ark, een soort van gemakkelijk
te overzien adresboek voor de dierenkenners. En nu hoorde
men al spoedig: wat het stelsel bijeenbrengt, behoort geschiedkundig nauw te samen, het behoort aan een gemeenschappelijken tak van den grooten stamboom der dieren. En
alles wat een zoodanig geschiedkundig bewijs van verwantschap niet kan aantoonen, behoort nu , eenmaal in dat stelsel
niet bij elkander, dat stelsel moet dan in overeenstemming
daarmede verbeterd worden.
Op dat ioogenblik vlogen de dieren heen en weer, de oudste
ketenen braken af als glas en het nieuwe bazuingeschal
bracht eene geheel nieuwe groepeering teweeg.
Allereerst stormde de olifant, die oude verstandige karakterkop uit de wereld der zoogdieren, ver weg uit den hoek der
dikhuidigen, ja hij zonderde zich af van alle overige hoefdragende dieren. Op 'eerre ledige plek bleef hij staan, als ieene
afzonderlijke categorie - en tot op den huidigen dag weet
zelfs , de scherpzinnigste volgeling van Darwin niet, van waar
hij eigenlijk bij de ontwikkeling is binnengeslopen.
Vervolgens echter werden het , echte paard, de neushoorn
en , de tapir door dat bazuingeschal ,op eene zelfde plek bijeen
geroepen.
Men kan niet alleen door vermoedens, maar ook door middel
van echt geschiedkundig materiaal aantoonen, dat deze drie
dieren feitelijk „op dezelfde stang reden," dat wil zeggen dat
alle drie echte overoude familieleden waren in den engsten zin.
Alle hoefdieren stammen, zooals duidelijk is kunnen warden
bewezen, oorspronkelijk af van grondvormen, van stamvaders,
die vijf goed ontwikkelde teenen aan alle vier pooten droegen.
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Ja, niet alleen alle hoef dieren, maar alle hoogere zoogdieren
stammen van die zuiver vijfteenigen af.
Het aantal pooten van de zoogdieren is begonnen met
het tientallig stelsel. Daar wij juist hierover spreken, moeten
wij er hier , even aan herinneren, , dat het tientallig stelsel bij
ons menschen juist in gebruik is gekomen, omdat wij zelf
tien vingers en tien teenen hebben. Dat wij vijf vingers aan
de handen en vijf teenen aan de voeten dragen, is een vaan
de duidelijkste zoölogische bewijzen, dat ook wij onzen oorsprong ontleend hebben aan den grooten stamboom der
overige zoogdieren.
Hoe .dit zij
in ieder geval hebben wij menschen ten dien
opzichte juist het oorspronkelijke type der vijfteenigen in den
eersten vorm trouw bewaard. Dit is bij lange na niet overal
het geval geweest. Juist bij de hoefdieren veroorloofden de
voeten zich bij voortgaande aanpassing aan allerlei eigenaardige levensbehoeften, de zonderlingste afwijkingen, of beter
gezegd, inkrimpingen.
Naar gelang van een of ander bepaald doel werd in den loop
van ontelbare geslachten, , dan eens deze, dan weder gene teen,
weggelaten, hij kwijnde ten gunste van de andere, zooals
bij ons het geval zou zijn, wanneer het plotseling mode worden
zou, alleen nog bij voorkeur op den grooten teen te loopgin of bij
de hand alleen nog met den wijsvinger of middelvinger
te
grijpen.
En van de vroegste tijden af deden zich hier twee zeer
bepaalde van elkander verschillende richtingen gelden bij het
ondergaan van die eenzijdige teenenvermindering. Twee verschillende behoeften spiegelden zich daar duidelijk af.
Hier waren dieren op eene eindelooze weelderige grasweide
gebracht Hun lust was het te draven en voort te snellen op het
groene tapijt, zoo spoedig als dat op vier pooten doenlijk was
in snellen loop, zóó dat de voeten nauwelijks met de punten den
bodem aanraakten, vlogen zij op het heerlijke voedsel toe,
zoo dravende ontliepen zij hunne vijanden, de reuzenkatten.
Kortom rennen was hun lust.
En de kroon van dat rennen werd het paard. Zijn gansche
prachtige beenderstelsel rust niet meer op vier voeten, maar
op vier vingers. Aan iederen voet is van de oorspronkelijke
vijf teenen alleen de middelste overgebleven, en ook die staat
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met den hoef zóó, dat de geheele voet er nog slechts even
den grond mede aanraakt.
Dit is natuurlijk niet op één , dag tot stand gekomen. Vele,
ontelbaar vele geslachten, moesten zeer, zeer langzaam hunne
vier andere teenen, om zoo te zeggen, laten verstompen, totdat het kunststuk geheel volbracht was.
Aan die geslachten geven wij, waar zij ons tegemoet treden,
natuurlijk stap voor stap, afzonderlijke namen. Zoo toont dat
wilde paard, dat eens op de vlakte bij de Sivalik-heuvels
leefde, aan zijn geraamte thans nog, zooals reeds is gezegd,
naast den grooten middenteen twee kleinere teenen, die echter
al eenigszins achteruitgegaan zijn. Nog vroeger echter hebben
er dieren geleefd, die op paarden geleken en waarvan kan
worden aangetoond dat zij minstens drie teenen noodig hadden om op te gaan, en vóór dien tijd vierteenige dieren, totdat eindelijk de stamvorm met vijf teenen zeer duidelijk in
de alleroudste tijden opduikt.
Die oudere voorvaderen van de paarden met meerdere
teenen, waarvan vooral uit noord-Amerika zeer goede versteende overblijfsels afkomstig zijn, naderen in hunne overige
eigenschappen zeer duidelijk tot die beide thans nog levende
typen van hoefdieren: den neushoorn yen den tapir. Ja, de overeenkomst gaat zóó ver, dat men met een tamelijk zuiver geweten kan zeggen, dat de tapir zoowel als de neushoorn de
oudste takken zijn, die van den grooten paarden-stamboom
zijn blijven bestaan.
Eene potsierlijke oude, gerimpelde tante is die neushoorn,
die nog steeds in , een hoek zit, terwijl de jeugdige kleinkinderen reeds lang eene andere bevallige houding hebben gekregen ien als trotsche paarden daarheen snell en. Feitelijk
heeft de rhinoc eros, zooals iedereen in de diergaarde kan zien,
aan alle vier voeten nog idrie hoeven, waarvan echter de
middelste
als duidelijke aanwijzing voor het 'paarden-ideaal
reeds iets sterker ontwikkeld is.
D e tapir echter staat nog iets meer terug in ontwikkeling,
omdat hij van voren vier en van achteren drie .teenen met,
hoeven heeft, en dus half de neushoorn-trap van het paardideaal heeft bereikt, half nog een ander vierbeenig dier vertegenwoordigt. Die tapir is in ieder opzicht een tweeslachtig
voorwereldlijk dier, dat niet meer thuis behoort in onze wereld.
Neemt men iechter dien afwijkenden toestand der vóór- en
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achterbeenen in aanmerking, dan ZIOU men eigenlijk kunnen
zeggen: dat kleine dikhuidige, kalme wezen met zijn korten
snuit staat thans nog op een tweesprong van de ontwikkeling,
midden irrde handeling verstijfd als de lakei in het slot van
Doornroosje, die met het presentleerblad in de hand was
ingeslapen,
Zoo is ·de linie op de grasvlakte.
Eene andere soort van hoefdier geraakte echter op een weeken
bodem" een moerassigen of ten minste boschachtigen bodem,
wat in de landen van het oerwoud trouwens hetzelfde is,
omdat daar de bodem van ieder woud minstens voor drie
vierde gedeelten uit moeras bestaat. Op dien wecken, elastischen bodenu ontstond met der tijd een geheel ander ideaal
van voet. Niet één springende teen, - maar t wee teerren
met een paar scherpe, uit elkander springende hoeven :de
voet vanhet hert, de voet van het rund.
De middelste en de tweede teen van buiten af waren ditmaalde voornaamste, - de middelvinger en de ringvinger.
Daarop stappen behoedzaam. os.ihert, antilope en giraffe
voort. Overigens heeft men ook hier denzelfden langzamen overga.ng. U it die vijfteenigen ontstaan eerst de vierteenigen, waarbij
wijsvinger en pink als ballast afsterven. Eindelijk ontstaan de
zuiver tweeteenig;en; ontelbaar was ditmaal het aantal der
tweeteenige geslachten, die ontstonden: al dat ontelbare volkje
van herten, antilopen, giraffen, ossen, schapen, enz. van herkauwende idieren, om een woord te gebruiken dat vroeger
diende olm: te klassificeeren en dat berustte op den bouw van
de maag. Maar daarnaast stond ook hier evenals ginds het
in stand blijy;e:n,hetanachro,nistische overleven van op zich
zelf staande vroegere trappen.
Wij zijn aan ons doel.
Een van die vroegere trappen is het zwijn. Nog zijn hier
vier teenen, maar slechts twee treden werkelijk op. Dat nadert
al ,dicht de brug van het echte tweeteenen-ideaal.
N u echter komt: - het nijlpaard. Vier teenen met krachtige
hoeven raken met alle vier voeten den bodem. Een ouderwetsche voet in alle' opzichten. De oude tante van ossen en
herten staat vóór ons, zooals in den rhinoceros die van den
paardenstam.
V.andenklassiekien bodem van Indië dwalen wij naar den
ouden klassieken bodem van- Europa, -naar Griekenland,
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waar de marmerrotsen van den Pentelikon uitsteken.
Eene ieffen vlakte helt van die door de kunst gewijde hoogte
naar de blauwe zee van het eiland af, die wonderzee der oude
beschaving, waarin ieder eilandje een paleis is van de opwaarts strevende menschenziel.
Een bergstroom loopt door de vlakte in zee, een eind ten
zuiden van Marathon. Oleanders beschutten den oever. Herders weiden hun vee. Zij behooren tot eene kleine hoeve dicht
aan de beek die Pikermi heet.
Iedere beek, al is zij nog zoo klein, is een stille geoloog,
een vlijtige helper voor de menschelijke geologie, als deze er
maar acht op wil slaan. Beter dan een lange arbeid met schop
en spade vermag, en geheel kosteloos ( de geologie bezit thans
nog eene geheel ongevulde beurs) legt zij door een spleet, die
zij diep en steeds dieper in den bodem graaft, oude aardlagen
en steenlagen, als met .een mes, bloot. Iedere oever van een
beek wordt mettertijd een geologisch profiel, eene dwarssnede
door de verschillende brood- en worstsneden, die in het g rooie
brood van de aardkorst op elkander liggen.
Terwijl de menschen tijden lang slechts het Pentelische
marmer der bergen afhakten om onsterfelijke kunstproducten
daaruit te vormen, woelde het beekje van Pikermi beneden
in de vlakte op eigen hand het zand aan die oppervlakte, dat
eerst betrekkelijk kort hier opgestapeld lag, korrel voor korrel
uit elkander, totdat eindelijk een vaste onderlaag van hard
geworden roode klei en puin daaronder te voorschijn kwam.
Dit nu was reeds in de ware beteekenis voorwereldlijke bodem.
Verdwenen stroomen, die hier eertijds van het gebergte nederdaalden, moesten die grondlaag hier afgezet hebben. Zij waren
reeds lang uitgedroogd en het beekje, nieuw van boven af
ingrijpend ,kan niet eens als hun onmiddellijke afstammeling
gelden. Maar het wees ten minste door zijn kalm molswerk
eindelijk weder de overoude bedding aan, die door het ,jonge
zand overigens overal gevuld was en onttrokken aan de blikken.
Uit de geschiedenis is bekend, dat in de negentiende eeuw
een prins uit het Beiersche huis koning van Griekenland werd
en dat daardoor geestelijke zoowel als toevallige betrekkingen
ontstonden tusschen Athene en Munchen.
Men zou er over kunnen strijden, welke andere lotsbeschikking nog in het spiel is geweest, toen in het jaar 1838 een
braaf Beiersch soldaat van koning Otto zich aan het werk
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zette op de hoeve van Pikermi, en uit de bewuste roode klei
in de beek een zeldzamen schelde! opdiepte.
Die schedel werd naar München gezonden, aan het wetenschappelijk onderzoek van den geleerden professor Andreas
Wagrier onderworpen - en bleek te zijn de schedel van een
aa:p. Een aap o,p den klassieken bodem tusschen Athene en
Marathon was toch een merkwaardig feit. Pikermi, tot voor
.korten tijd dien naastbij wonenden herders nog ternauwernood
bekend, verkreeg' eene soort van geestelijke wereldberoemdheid. Na dien tijd kwamende geologen in groeten getale aanzetten en ontlasttien de oude beek van zijn verderen arbeid,
door zelf de leemlaag systematisch uit tie hakken.
Het resultaat was nog v erras sen der. Door de geheele kleimassa toonde zich 'een bepaalde engere laag, klaarblijkelijk
een bijzondere tusschenlaag in de groote broodsnede, die ongeVleer een meter dik was - en die laag was inderdaad de
eigenlijke worstlaag.
Zooials in !een echte bloed- of leverworst, fijngehakte vleeschen vetdeclen, kakelbont dooreengemengd de geheele worstmassa vormen, zoo bood deze laag het beeld van eene massa
gehakte beenderen, die, bijna evenzoo op elkander gedrukt
.als mozaiek, deg,eh:eele massa hier vormden.
Een Oostenrijksch natuuronderzoeker maakte o'p zekeren
dag een klomp aarde van nauwelijks een zesde cubieken meter
los, en vond daarinden geheelen voorpoot en drie groote verbrokkelde 'holle beenderen van eene soort giraffe, horens en
onderkaken van eene antiloop, een stuk kaak en een paar
tanden vaneen van die.-drieteenige voorwereldlijke paarden,
drie beenderen van rhinocerossen en nog ongeveer een dozijn
verschillende kleinere beenderen. Op diezelfde wijze gaat het
echter door de g:eheele laag verder.
Men krijgt het gevoel, dat hier vóór tijden met eene ontzettende massa dieren plotseling iets moet zijn gebeurd. Men
denkt allereerst aan eene ware soort van zondvloed, die hier,
ten minste in het klein, tab u I a ras a heeft gemaakt. Maar
de beenderen verralden geen spoor van in water verdronken
te zijn. Zij vertoonen daarentegen de onmiskenbare sporen
van de tanden van roofdieren, de lijken moeten dus zeker
blootgelegenhe:bben als prooi voor leeuwen en hyena's.
Misschien heeft een zandstorm eene reusachtige vluchtende
dierenmassa ingehaald, overdekt, doen stikkien en weder vrij
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gemaakt. Misschien heeft eene aanhoudende schrikkelijke
droogte de arme planteneters van een gcheelcn streek bijeengebracht tot een laatsten dronk, en toen ook die uitgeput was,
ze op de plaats zelve doen sterven.
Dat zijn zoo van die raadselachtige vragen der geologie,
die in het moeielijke gebied van alle bestaansverhoudingen
der vóórwereldlijke dieren ingrijpen. Wie wil echter uit beenderten het leven miet zijne duizenden mogelijkheden Wieder doen
opstaan! Slechts één ding is zeker, en daarom is het ons hier
te doen. Die op de ééne of andere wijze gestorven en vergane vóórklassiekedierenwereld van Pikermi verschilde hemelsbreed van alles, wat wi] thans in Europa verwachten.
Evenals een aap, wijst een macaco op de tropen. Daarbij
een grassteppe met giraffen, antilopen, olifanten en neushorens.
Onder de dieren die ~p de giraffe gelijken, treft ons het
Hellas-dier (Helladothcriunr), dat niet volkomen den langen
hals van de echte giraffe heeft en ook over het algemeen iets
plomper is. In den laatsten tijd is in het oerwoud der Afrikaansche binnenlanden eindelijk een reeds lang als "Okapi"
gesignaleerd groot zoogtdier gevonden, dat van alle levende
zoogdieren dit Hclladotherium het meest nabij komt.
Een nauwkeuriger blik echter toont aan, dat wij ongeveer
tegenover vdezelfde dierenwereld staan, die dat land van de
tegenwoordige Sivalik-bergen aan den Himalaya onveilig
rnaakte. En nu opent zich eengrootsch perspectief, dat beide
klassieke oorden onmiddellijk met elkander verbindt.
Resten van zulk eene dierenwereldkan men volgen over de
geh·eele onmetelijke linie van Pikermi bij Marathon tot op de
heuvelen vóór den Himalaya, Eene plaats met schedels, te
vergelijken met die aan de Pikerrni-beek, is ontdekt, het eiland
Samos, dus dicht bij het vasteland van Klein-Azië, in het
oude rijk van den gelukkigen Polycrates. Verdere onmiskenbare vondsten zijn ontdekt op de plaats van de bakermat der
Grieksche poëzie: op den gewijden bodem van de vlakte van
Troje, waar het omwoelen in denlegentiende eeuw begon met
de "verbran'die stad" van Schliernann en dien gouden schat
van Priamus, om ten slotte te eindigen met de tertiaire beenderen van den olifanten- engiraffentijd.
Het volgende station is Perzië, en zoo gaat het door tot
zelfs in Indië. Ja, van daar vandaan nog oostelijker schijnen
de catacomben dier giraffen- en olifantenwereld tot diep in
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China te gaan en zieker reiken zij in het zuid-oosten tot Java,
dus onmiddellijk tot over den evenaar.
Maar omgekeerdheeft 111en ook bij Pikerrni in Griekenland
in het westen en noordwesten geen houvast. Hongarije,
Spanje, Italië hebben hunne overeenkomstige vindplaatsen.
De opruiming onder dat gehieimzinnig-e dierenvolk ie, die op
Java onder palmen begint, eindigt volgens moderne "begrippen
letterlijk bij den goeden, Duitsehen "appelwijn", - bij Eppelsheim tusschen Alzey en Worms. Daar is reeds in 1835, dus
drie jaren vóórde apenbeenderen van Pikerrni, een werkielijk
vreeselijke schedel uitgegraven, - tot niet geringen schrik
van de goede Paltsbewoners, die zich in hun huiselijk landje
zulk een onbehagielijk verleden niet hadden voorgesteld. Met
zijne naar beneden geke,er,de slagtanden bleek het te zijn de
kop van dat "schrikaanj;agende dier" of Dinotheriurn, dat
wij ook ontmoet hebben op de Sivalikheuvels en dat ook
op Pikerrni leefde,
Het lÎj'dtgeen twijfel, of een enkele stroom van de groote
dier,en, die wij thans eenvoudig tropendieren zouden moeten
noemen, is in die grijze dagen - door de warme zon, zullen
zij niet grijs, maar blauw zijnge\ve,est - dwars door geheel
Aziê jretrokken en afg.ezakt door geh,eel zuidelijk- en middelEuropa tot ,aan de kusten van den Atlantischen oceaan en
noordwaarts tot in Duitschland,
Uit leenle hier en daar duidelijk merkbare opvolging bij het
optreden schijnt het herhaaldelijk, dat het verloop werkelijk
Q,P die wijze vhceft plaats gehad: eene verhuizing van het
oosten) van Azië over Klein-Azië, westwaarts naar Europa,
en dan diep binnen in dat werelddeel. En indiezelfde richting
van het loostien naar het westen is toentijds ook xlat afzichtelijke dier, dat afstamt van de. zwijnen en die twcehoevigen :
de ihippopotarnus, op zijn zwerftocht getrokken.
Men 'krijgt den indruk, als waren de dieren miet rukken gekomen, Wij weten uitgeschiedkundige tijden, hoe menigmaal
dit op die wijz:egeschiedt. Zoo kwam in de achttiende eeuw
de bruine rat uit de Aziatische steppe tot ons over. Toen de
eerste kolonisten zich vestigden ten noorden van ide Kaap,
werden zij telkens na een paar jaar verontrust door een plotselingen inval van ongeloofelijke massa's antilopen: zoogenaamde springbokken. Die ieder afzonderlijk ZOIO onschuldige
graseters bewoonden ver verwijderde steppen van het binnen-
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land, waar gebrek aan water was. In hunnen goeden tijd, als
erovervloed aan voedsel was, vermenigvuldigden zij zich daar
als het zand van de zee. Dan trad er gemiddeld alle vier,
vijf jaren 'eene groote , droogte o p, en zette het leger hongerlijders zich in beweging. Als een trappelende vleeschkolos
begaven zij zich, dicht o p elkander gedrongen tot millioenen,
zuidwaarts, ien wee dan ieder grasspr i etj e daar: die kolonie
antilopen woedde in de velden erger dan leeuwen en panters.
Thans is dit wel is waar, dank zij de snelle opruiming,
die het meedoogenlooze geweer onder d e groote dieren van
zuid-Afrika over het algemeen gehouden heeft, slechts Bene
oude overlevering.Maar door zulke ruksgewijze plaats hebbende
verhuizingen in menigte, moeten wij ons tevens voorstellen, dat
toen maals ook Azië zijne dierenwereld tot ons heeft gezonden.
In , eeneonuitputtelijke uitgestrektheid moeten zich westwaarts steeds nieuwe vruchtbare weilanden van nagenoeg gelijken toestand hebben voorgedaan, waarin de langzame stroom
naar behoefte 'kon binn:entrekken. Toen het , dinotherium reeds
bij Eppelsheim was, waren anderen nog verre in de achterhoede. De eene troep ging sneller, de andere zeer langzaam,
in Eden loop van iontelbare geslachten. Het ging er mede
evenals met de volksverhuizing der menschen van veel lateren tijd, die pook in westelijke richting plaats had, en op honderd verschillende wijzen geschiedde.
Het schijnt dat het nijlpaard tot de langzame zwervers
behoorde. Dat komt ,overeen met zijne levenswijze. Het ging
zeker steeds met den stroom opwaarts of afwaarts, naar het
uitkwam, totdat eindelijk eene. bijzonder smalle waterscheiding
de brug was voor een nieuwen weg. Die stroomen zijn nu zelf
verdwenen. Daaruit kunnen wij den weg niet meer afleiden.
Maar die overblijfselen der reuzen geven hier en daar, meer
onverwoestbaar dan gehee''le stroomgebieden, merkpalen aan.
Daarom ieindelijk begrijpen wij, uit 'die linie van den H imalaya tot Eppelsheim, hoe , de, goede doctor Gesner te Zurich
beenderen van nijlpaarden ontving uit onvervalschte Zwitsersche aarde, zonder dat er bedrog van menschen of duivelskunstenarij bij in het spel was.
In Pikermi zelf is wel is waar tot nu toe geen nijlpaard
gevonden. Misschien is dit geheel toevallig. Misschien was het
toenmaals ook nog niet zoo ver op zijne kalme wandeling naar
het westen. Een poos later is het , evenwel gekomen, ge-
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komen uit dat eeuwig geheimzinnige Azië, dat altijd weder
als de bakermat der dingen in de geschiedenis opduikt. Toenmaals zond het giraffen, mastodonten en nijlpaarden, zooals
het duizenden Leeuwen later menschenvolken zond. Waar vandaan echter in laatste instantie - - dat leert ons ook niet de oude
weg der dieren, waarvan wij de sporen nu eerst leeren
kennen.
Het is nogmaals een klassiek station waar wij het monster
het eerst in Europa ontm!oetten, in het dal van den Arno, den
stroom van Florence.. Tijden lang moet het hier van nijlpaarden gewemeld hebben. De verre tocht had niet zonder teenige
verandering plaats gegrepen. Dat Arno-nijlpaard had reeds
aan beide zijden teen snijtand minder dan het oude monster
van de Sivalik-heuvels, ten daardoor kwam het bijna volkomen
overeen met ons oorspronkelijk Egyptisch nijlpaard. Alleen
schijnt het nog iets grooter te zijn geweest, en daarom
heeft men het Hippopotamus major gedoopt. Dat
groote nijlpaara duikt daarna, hiermede overeenkomend, ook
in Frankrijk op, in zuid-D uitschland en zelfs in overweldigende
menigte in Engeland. In het Britsch museum te Londen bevindt zich eerre geheele verzameling Engelsche nijlpaarden,
uit zuid-Wales, Kent, Suffolk, Essex, ja onmiddellijk uit het
dal van den Theems te Londen. Daarbij behoort natuurlij k
ook de Zwitsersche hippopotamus van Gesner. Na eenmaal
Europa in bezit genomen te hebben, behoorde het monster
zelfs tot de taaie veroveraars. Het hield het nog lang uit, toen
tegen heteinde van het tertiaire tijdperk het klimaat in geheel
Europa voortdurend slechter werd. Zooals bekend is, naderde
toen de grootte ijstijd, die zich in geheel noord-Europa als
een lange, leven vernietigende poolwinter tusschen het warme
tertiaire tijdperk ten de gematigde temperatuur van thans
inschoof. Maar die ,ijsperiode is, zooals alle groote veranderingen in de aardgeschiedenis, zeer langzaam gekomen. Apen en
giraffen gingen daarbij te gronde of verhuisden. Andere taaiere'
exemplaren beproefden het met de aanpassing aan de toenemende koude. De olifant en de neushoorn hukten zich in
een dik, warm harenkleed, toen de gletschers overal opdoken.
Eene antilope die bijzonder geschikt was voor de aanpassing,
bleef hare bergen getrouw, ondanks alle sneeuwlawinen: nog
thans houdt zij stand als onze alom bekende gems in het
Zwitsersche hooggebergte. Het schijnt ,00k, dat het nijlpaard
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de steeds langer wordende winters , en de steeds afnemende
zomers lang getrotseerd heeft.
U it het Maindal en het Rijndal vooral wilde het zich niet
laten verdringen. Dat moet een streek geweest zijn, die duizenden van jaren alle denkbare voordeelen voor het nijlpaard
aanbood, ---- vreemd genoeg als men dit met tegenwoordig
vergelijkt. Toen echter de stroomen al te lang met ijs bezet
waren of wel geheel door den moedergletscher zelfs tot in het
dal werden veroverd (de Zwitsersche gletschers strekten zich
uit tot in het meer van Constanz en het meer van Genève,),
schijnt het eindelijk ook langzaam naar het zuiden te zijn
afgetrokken. De eigenlijke Siberische koude-aanpassing van
de mammouths en de pelsneushoorns heeft het in ieder geval
niet medegemaakt.
In den ijstijd bestond daar de mnensch reeds, wel is waar
eerst als oer-mensc.h, zonder schriftelijke overlevering. Daarna
komt die eigenaardige. tusschenregeering: de cultuurperiode,
die bij de Egyptenaren, Babyloniërs, de koningen van Mycenae
in Griekenland en zoo verder voor ons duidelijk wordt, begint, maar zij begint omhuld door een dikken nevel. Nog
ontbreken alle verbindingsschakels. Waar vandaan zijn de
Egyptenaren gekomen? Waar vandaan de Hellenen? Duisternis, nacht, vraagteekens overal. En juist onder dien dikken
nevel, , die misschien nog eens duizenden van jaren omvat,
verdwijnt het nijlpaard geheel uit Europa, --- ook uit het
gebied der Middellandsche zee.
Het heeft den schijn, als ware het op de vlucht voor den
ijstijd eerst nog beperkt geweest tot de landen der Middellandsche zee. Nog langen tijd moeten zij daar het land bewoond hebben, waar thans de Middellandsche zee zelf ruischt :
landgebied, dat tegelijkertijd eene brug naar Afrika vormde.
Zeer waarschijnlijk was onze vriend reeds in dien tijd, toen
de groote, bonte troep van dieren van de Sivalik-heuvels
voor het eerst in Europa verscheen, tegelijk met ,een zijstroom
van die dierenwereld naar noord-Afrika getrokken. Een Sivahippopotamus met zes snijtanden ligt namelijk in oude lagen
van Algiers. Het is mogelijk dat eerst nu, dus veel later, het
echte nijlpaard met vier snijtanden weer omgekeerd van
Europa. Afrika aandeed. En zoo is het waarschijnlijk toenmaals aan den nijl eerst in zijne ware gestalte gekomen, als
een latere vluchteling uit het onherbergzame Europa. Hoogst
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merkwaardige sp:or'en van dit laatste stadium vinden vVlj op
eenige eilanden van de Middellandsche zee.
Sicilië zoowel als Creta zijn vol van nog zeer jonge, oppervlakkig rondgestrooide overblijfselen van nijlpaarden. Met'Creta
is het een zeer merkwaardigg,eva1. Op, volkomen watervrije
hoogvlakten liggen thans daar de geraamten van nijlpaarden
in die meest droge puinhocpen. Hier moeten vroeger meren
geweest zijn, door stroomen gevoed. Maar het eiland als zoodanig geeft ons niet den rninsten steun, om ons zelfs met de
levendigste verbeelding-den ouden toestand voor te stellen, In
die dagen moet Ier dan ook 'hier geen eiland geweest zijn.
De tegenwoordige rotsen van het lange smalle eiland moeten
niets anders zijn ~eweest dan de overgebleven pijlers van een
oud vastland, dat zich daar nog bevond in betrekkelijk jonge
dagen, en waarop denijlpaarden zich z'eer gemakkelijk hebben
kunnen nederzetten. Hun lot werd eerst beslist, toen uitgestrekte
stroeken land in de Middellandsche z'ee onderzonken en de
breede vaste landrug vcrbrokkelde tot afzonderlijke eilanden,
die door het schuim der z'ee geteisterd werden. Dat gebied
der Middellandsche zee, dat zoowel binnen het bereik der
Grieksche eilanden was als tusschen Sicilië en Afrika, is tot
op den huieligen dag nog het tooncel van steeds in gisting
zijnde bewegingen van den bodem, Aardbevingen schokken de
streken, die nog boven water zijng,ebleven, op dien bodem
der zee brieken vulkanische uitbarstingen los, ja zelfs van tijd
tot tijd verrijzen nieuwe eilanden (zooals het beroemde eiland
Ferdinandea in 1831) spookachtig uit de diepte. Misschien
leeft nog" de mythische overlevering van die groote inzinking,
'die Creta tot leen eiland maakte ende daar aanwezige n ijlpaardendoodde, in de schoone geschiedenis der Grieken over
den ondergang van Atlantis, eene mythe, die waarschijnlijk
eerst veel later is verplaatst naar den afgelegen Atlantischcri
oceaan, zooals ZOIO 'dikwijls bij vermeerderde kennis van de
aarde mythen maar andere streken werden overgebracht.
Op Malta schijnt er ten opzichte van de nijlpaarden nog'
een zeer leerrijk tusschenstation te zijn geweest.
Toen hier de oude vastelandsbrug. die Sicilië, of nog beter
g,ezegd het vaste land van Italië droog met Afrika verbond,
verwoest werd, toen Sicilië aan beide zijden werd losgerukt,
de Afrikabrug in hare geheele breedte onder water verzonk
en alleen Malta als eene eenzame zuil, die nog getuigde van
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verd\\.Tlenenpracht, midden in de blauwe wat/eren bleef staan:
toen ov,erkwamde daar worrende nijlpaarden iets zeer merkwaardigs. Zij stierven niet onmiddellijk uit, maar kwijnden in
levenden lijve weg. Het nijlpaard is, zooals wij hebben gezien,
"reinig anders dan een reusachtig vergroot zwijn. "Rivierzwijn "
zou eene veel juistere karakterteekening zijn dan "rivierpaard "
Het schijnt nu, dat in dat reuz'enzwijn eene bepaalde neiging
bestaat, om onder bepaalde omstandigheden weder een terugslag te ondervinden en weerde normale grootte aan te nemen
van de tot de zwijnen behoorende dieren. Nog thans leeft in
Opper-Cuinca 'ee:ne soort van nijlpaard, die niet grooter wordt
dan twee meters, Wijhebben daar volstrekt niet te doen met
eenen ouderen, en daarom nog meer op zwijnen gelijkenden
stamvorm van hetgroot1e monster, want dit Liberia-nijlpaard
heeft niet zes snijtanden zooals zijne Siva-voorouders, maar
het heeft in de onderkaak zelfs niet meer vier snijtanden,
zooals het nijlpaard.
Eenedaarmede overeenkomende kleinere soort vindt men
ook in talrijkeoverblijfsele:n van beenderen bij Palerrno in
Sicilië. Op Malta echter stoot men op de geraamten van een
nijlpaard in duodecimo-vorm. En het merkwaardigste is, dat
die dwergen liggen bij de beenderen va.n olifanten, die als: zij!
weder wordengereconstrueerd, olifantjes leveren vande hoogte van één meter, dus ten slotte niet grooter dan een kalf.
Dit moet iets beteekenen. De waarschijnlijkste verklaring is
deze, dat de reuzendieren, olifant en nijlpaard, van het oude
vasteland op die plek weg k w ijnd en, toen het vasteland
werd opgelost en ten slotte nog alleen het kleine eiland Malta
als laatste schuilplaats der reuzen uit de watleren uitstak. Het
voedsel werd voortdurend schaarseher. en zoo' ontstond door
gedwongen aanpassing aan dat gebrek aan voedsel een g;eslacht van Pygrnaeën, olifanten als kalveren ren nijlpaarden als
zwijnen. Malta wordt door enkele philologen gehouden voor
het eiland Ogygia uit de Odyssee, het zalige eiland rler nimf
Calypso. door anderen ook wel als de woonplaats der toovenares Ciroe. Onwillekeurig' brengt men de lotgevallen van
Odysseus in verband met die dwergen-olifanten en nijlpaarden,
Doch dit was reeds lang: geleden, toen de Phoeniciërs voor
het eerst Malta ontdekten en daarover schipperssprookjes verspreidden. De zwijnen van Circe zullen evenmin de zwijnennijlpaarden van Malta geweest zijn als de huiveringwekkende
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Minc taurus in het labyrinth van Greta een overlevende reuzenhippopotamus van dat eiland was. Geschiedkundig, in de
beteekenis van overlevering door schrift of door teekeningen
van menschenhanden, treedt het nijlpaard voor het eerst
in Egypte op.
En zoo zijn wij weder in onzen kringloop tot ons uitgangspunt teruggekeerd.
Met de volle, stralende opkomst van de zon der beschaving
verschijnt het monster dan op de vlucht uit Egypte naar het tropische centraal-Afrika, dat het waarschijnlijk reeds lang langs
andere weg en had bereikt. Dit maal was het echter niet weer een
vlucht wegens het verwoesten van het land door de zee.' Het
was , een vlucht voor den mensch. Een terugwijken, dat bepaald werd door eene voortdurende, systematische aangroeiing
van het gebied, waarbinnen het uitrbeiïngsproces plaats had.
Met needoogenlooze consequentie blijkt daaruit de hulpeloosheid van het „groote" dier tegenover de menschelijke
werktuigen ien vooral tegenover .de vuurwapens. De kleine,
onzichtbare wezens, bacillen en bacteriën, kunnen , den mensch
nog het hoofd bieden, omdat het grove vuurwapen hen niet
bereikt. D e reus is voor ons het gemakkelijkste doelwit. In
de oudste tijden kon die violette vleeschmassa ons vertrappen;
doch nu is de mensch overwinnaar geworden. Hij is de groote
temmer, , die spelend de oude wereld omverwerpt, evenals
Polyphemus door Odysseus werd omvergeworpen.
Nog éénmaal, ook in tropisch Afrika, is Deen eiland gevaarlijk
geworden voor het nijlpaard. Op Madagascar had het zich
nedergezet tusschen reusachtige halfapen en reuzenvogels, die
niet konden vliegen. Maar ook daar is het nijlpaard eerst
weggekwijnd tot eene dwergachtige soort en daarna geheel te
gronde gegaan. Op het groove vasteland van Afrika zal het
niet wegkwijnen, maar tusschen twee vuren den dood vinden,
tusschen het geweervuur van hen, , die uit het noorden, en
die, welke uit het zuiden ko men.
En het laatste monster zal ongetwijfeld in eene Europeesche
diergaarde het tijdelijke zegenen, goed gevoed, en oud van
dagen, betreurd door den natuuronderzoeker, die hiermede
weder een stukje der oorspronkelijke wereld onverbiddelijk
ziet verdwijnen een belangrijk stukje, maar toch slechts
stof, zooals dit ook het geval zal zijn met de geheele nog veel
grootere planeet, die het monster heeft voortgebracht.
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Uit stof zijt gij voortgekomen, tot stof zult gij t erugkeere n .
En alleen de gedachte leeft voort, de groote natuurgedachte, waaruit gij zijt voortgekomen; en de menschengedachte, die ons ontstaan nog eens tracht terug te vinden,
gij, nijlpaard, dat een stuk wereldgeschiedenis
vertegenwoordigt.

KepIers droom van de maan.
111 onzc xlagcn is een oud bo,ek weer te voorschijn gebracht en in leesbaren vorm vertaald: Keplers "droom".
Al is het, wat dien uiterlijken vorm betreft) een luimig
sprookje, toch bevat het alles, wat Kepler wist te verhalen over
onzen nabuur, de maan, naar aanleiding van hetgeen in zijn tijd
bekend was en wat zijn onderzoekende-geest had doorgrond.
Het boekje is de opstanding volkomen waard, vooral nu
het uit een kleurloos, aangeleerd Latijn is overgebracht in de
eigen moedertaal van den groot1en, innemenden Johannes
KepIer, die Duitseher was in merg en been. En niet alleen
als eene vriendelijke gave van ,d:engrooten man. Hijvdie het
boekje met aandacht leest, ziet achter dien ",droom" als een
zeldzaam, nevelachtig beeld, iets veel geweldigers.
Eeuwen van menschelijken drang naar kennis trekken
voorbij. De verlichte maanschijf glinstert aan den hemel, in
vollen glans, met hert raadsel harer donkere vlekken. De
geest en het oog van den mensch, en de kijkers houden zich
daarmede bezig. Steeds nieuwe verklaringen - en dwalingen.
En dat nog tot op den huldigen dag.
Kepler wilde een sprookje over de maan schrijven, doch
eigenlijk gaf hij die wijsheid en de waarheden van zijn tijd.
Wij zijn nu driehonderd jaar verder, en nog steeds geven wij
onze wijsheid en waarheden, Zou er niet ook nog een tijd
komen, die ons bewijst) dat wij alleen sprookjes hebben
geschreven?
Dit is trouwens op een groot gedeelte van.ons wetenschappelijk onderzoek van toepassing, en die gedachte moet nns
bescheidenheid leeren. De maan is slechts een op zich zelf
staand voorbeeld. Maar zij is een uitnemend voorbeeld, wiel
waard, dat men zich een oogenblik omtrent haar laat vertellen
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niet hoe het wezenlijk met haar gesteld is, want dat is
van dien tijd van KIepier af tot heiden toe nog steeds de vraag ;
doch hoe de rnenschenkinderen op bijna 400000 kilometers
van haar verwijderd daarover me: meer of minder verstand
spreken.
In onze schoolboeken wordt Kepler voorgesteld als de ongelukkige man, die naar die sterren keek en xlaarbij op aarde
verhongerde. Dit kan op zijn uitwendig levren van toepassing
zijn, hoewel ook dit sterk overdreven is.
Innerlijk is Kieplier echt/er één der ,g1elukkigste rnenschen geweest, die ooit hebben geleefd. Hij stond ,op de grens van
twee tijdperken, en voelde zich daarbij volstrekt niet ongelukkig'. Het diepe, vrijmaken,deg,eloof van zijn leven was de
harmonie der sterren. En toch streden binnen die gedachte
aan harmonie twee werelden van het menschelijke denken,
van de menschielijke opvattingen, een gewichtigen strijd.
Die ééne opvatting reiktevan ,de vlakten van Chaldaea, aan de
n:evelachtigegrens van allehoogere menschelijke beschaving,
tot aan het hof van RUIdolf 11 van Habsburg en van Wallensrein.
Het 'eerste engewichtigste ver band, dat toegankelijk is voor
den menschelijken geest, zocht zij in eene mystieke, harmonische betrekking tusschen sterren en rnenschen.
Dit is de oorsprong der astrologie. Het noodlot van ieder
individu was het noodlot der sterren, die over hlet uur zijner
geboorte schitterden.
lVI en kan niet ontkennen, dat er eene grootsche gedachte in
lag opgesloten: die g\eda:chteaan eene eeuwige, onwrikbare
wereldharmonie. Ten slotte loopt in den klosmos werkelijk alles
samen: de verst verwijderde, voor ons 00 gn,auwelijks meer
zichtbare vaste ster, 'en het kleine rnenschenkind, dat op dit
of dat oogenblik op aarde wordt geboren, Doch om cl i e n
samenhang in zijne verwikkeling op te' sporen, zou eene ontzaglijke kennis van den geheelcri kosmos vereischt worden.
Onze blik zou 'het g'eh·eel1e net der ontelbare gouden draden
moet/en kunnen uiteenrafelençdie door de rnillioenen der ruimte
en de millioenen van den tijd cl oor dien kosmos loopen. Voor
een zoodanigen. onbegrensden blik zou de geheele zichtbare
wereld zich moeten vertoonen als een zich onmetelijk ver
uitbreidende boom. Daar ginds een tak: de verwijderde ster;
en hier .een andere: het rnenschenkind, dat voor het eerst de
blauwe oogen naar xle zon keert.
I
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Doch dit is slechts fantaisie : hoe ZiOU men zulk een juisten blik
op die wereld kunn'en gehad hebben in :een tijd, toen nog niet
eens xle groote planeten ~an het zonnestelsel bekend waren
en m'en evenmin een juist vermoeden had, wat eenle ster) of
wat een menschenkind was 1 Uit die gezochte harmonie werd
een micel' of minder grof spel geboren, dat eene kennis
voorspiegelde, die inderdaad niet bestond.
In de dagen van Kepler verbleekte ondanks Rudolf en
Wallensrein hietblieekie gesternte van dit dwaze geloot aan
de astrologische harmonie.
Kepler nam nog deel aan die worsteling. Ook hij rnaakte
nog horoskopen IOP, en de menigte vierde hemals den koning
der astrologische profeten. Doch in een onbevangen oogenblik
moest hij toch toegeven, dat zijn naar harmonieën dorstende
geest hier een veld bebouwde, dat uit niets dan uit steenen en
doornen bestond. Eens zelfs schreef hij: ,)Bij al mijne astrologische kennis, weet ik niet zóó veel rr et zekerheid, dat ik één
enkel bij zonder feit met zekerheid zoude kunnen voorspellen." .
Er zou zich een scepticus als Faust met alle bitterheid van
den twijfel Tiebben kunnen ontwikkelen tot vertwijfelerts toe.
Doch gelukkig werd het verlangen naar harmonie, geleid
op een nieuw gebied, van veel vruchtbaarder maar des te
moeilijker aard. ~
N aast die ast rol 0 g i e trad de ast r :0 n o mi i e op, die
door Copernicus in nieuwe banenwas geleid. Al viel ook de
gedroomde harmonie tusschen ster en rnensch inéén, een
nieuwe, even wonderbare blik in die har rnonische betrekkingen
van xle beweging der sterren van het zonnenstelsel opende
zich voor de menschheid,
En de mensch mocht nu, als moest hij die profetieën zijner
kleine levensgeheim en prijsgeven, plotseling deelgenoot word/en
van de kennis dier verhevenste kosrn ische betrekkingen. Een
nieuwe, goddelijke vlam ontbrandde in zijn blik. Een reuzengroot gedeelte van de wereld bleek naar bepaalde rnaten en
verhoudingen gebouwd tie zijn - leen stuk wereld, waarin
,geheelle planetenafstanden en omwentelingen slechts -stations,
rhytmische golven, cijfers eencr wiskundrge vergelijking waren.
In denieuweharmonie dier sterren lag de ware roeping van
Kepler, en tevens vond hij zijn waar gelu'k er in, dat hij'
daarin zoo gemakkelijk den weg vond. Die twijfelende astroloog ontdekte die onaantastbare "wetten van Kepler " van
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het planetenstelsel, Wel moest hij zich daartoe oefenen in
geheel andere hulp methoden, en zijne geestelijke grootheid
was juist daarin gelegen, dat hij daartoe in staat was en de
geestkracht bezat de leerling en erfgenaam te worden van
den groeten waarnemer Tycho Brahe en zich den naam te
veroveren van den geleerdsten en wetenschappelijk meest
logischen astronoom van zijn tijd.
En toch steeds dezelfde grondgedachte: harmonie der
werelden I
Kepiier hield op, astroloog te zijn. Maar alleen hierom, omdat
hij een beter gebied vond voor zijn kun st e n a ar 'S g emoe d. Hij droomde niet langer, dat de stand van de planeet
Mars op de ééne of andere plaats des hemels van invloed
kon zijn op het lot van een arme menschenziel. Doch .zijn
geheel, vurig kunstenaarsgemoed vond bevrediging in de
wetenschap, dat de tweede machten van de omloopstijden
der planeten evenredig waren met de derde machten harer
gemiddelde zonsafstanden,
De kennis, die die vrucht was van eene samenwerking van
stoute fantaisie en nauwkeurige berekening uit aanwezige waarnemingen, bevestigde volkomen zijne behoefte aan harmonie.
Dit ééne feit, nauwkeurig vastgesteld ven absoluut gecontroleerd, was hem voldoende. Zijne fantaisie zag daarachter talIooze gevolgtrekkingen van denzelfden aard tot aan het gouden einddoel eener wereld, waar alles leidde tot onmetelijk
vele in elkandcr vgrijpende harmonieën.
Men mo-et zich die zaken helder voor-den geest stellen, als
men het stralende leven van Kepler goed wil verstaan in
zijne vreugde en in zijne wetenschappelijke onafhankelijkheid.
Fantaisie en werkelijkheid, het ideaal van harmonisch scheppende kunst, en het langzaam, critisch, wetenschappelijk onderzoek waren voor dien groeten padvinder op de grens van twee
tijdperken volkomen verzoend. Beide waren voor hem het
omhulsel van eenzelfde kern. Fantaisie en onderzoek streefden
beide naarhetzelfde einddoel, En de waarheid was nieteene
armzalige schikking tusschen beide, maar eene ontmoeting
in xlen zin, waarin tweebergwerkers elkander eindelijk ontmoeten, di'e van twee zijden een tunnel ihebben g'egraven.
In onze dagen was Fechner een karakter, met Kepler verwant. Ik meen, dat de tijd nabij is, dat wij weder veel meer
de behoefte zullen gevoelen, nog eens terug te keeren tot

202
opdat wij in, het volle
zulke figuren als Kepler of Fechner
ideaal volkomen bevrediging vinden.
In , dat innerlijk zoo zonnige leven speelde nu de maan
steeds eene beteekenisvolle rol.
Copernicus had het heelal op nieuwe grondslagen gevestigd.
Tycho had daaraan nog niet geloofd. Voor Kepler bestond
echter geen twijfel m eer. D oor het geheele geestelijke leven
der menschheid schitterden de lichten der groote nieuwe gedachte: de aarde beweegt zich, de zon staat stil, alle planeten
draaien om de zon. De maan was dus de eenige, die in
haar oude baan bleef. Ook na Copernicus bleef zij de aarde
trouw. En toch moesten ook omtrent haar heel wat denkbeelden worden gewijzigd.
Als men zijne fantaisie vrij spel liet, en zich voorstelde, dat
men de aarde, de planeten, het geheele zonnestelsel van de
maan uit beschouwde , hoe zoude. alles , er dan wel uitzien? De fantaisie had een geheel nieuwe basis, waarop zij
kon voortbouwen. Als er maanbewon ers waren zelfs in de
en als
classieke oudheid had men daaraan reeds gedacht
hoe zouden
die maanbewoners aan sterrekunde deden,
zich dan de omstandigheden voor hen voordoen, en hoe de
bewegingen, , die Copernicus had leeren kennen?
Langs , dien weg is Kep ler gekomen tot het schrijven va n
dat boekje, dat door Ludwig Gunther is vertaald: eene „astronomie der maan" in dien zin, dat de leer van Copernicus wordt
ontvouwd van het standpunt van de maan als sterrewacht.
Tegenwoordig vinden wij het niet meer zoo bijzonder. Wij
zijn gewoon geraakt aan populaire werken over sterrekunde,
die vol zijn van beschrijvingen en teekeningen, hoe de aarde
er uitziet, van de maan uit gezien, of de zon van Jupiter
uit, , of de ring van Saturnus van de p laneet uit gezien.
Doch in die dagen was het eene grootsche gedachte, voor
het eerst zoo iets samen te stellen, met behulp van groote
kennis, gepaard aan eene I evendige fantaisie.
Kepler heeft jaren lang aan dat boekje gewerkt. Eerst heeft
hij het ,omstreeks 1609 in groote trekken snel in elkander
gezet. Daarna heeft hij het lang laten liggen, o m op rijpen
leeftijd zelf ieene critische verklaring daarbij te schrijven als
bij eenen teruggevonden arbeid uit zijne jeugd. Doch ook toen
kon hij er nog niet zóó van scheiden, dat hij het aan de openbaarheid wilde toevertrouwen. In het _jaar 1629 schreef hij er
.
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schertsend over aan een vriend als over een reisgids voor
reizigers naar de m aan. "Als men ons van de aarde wegjaagt,
'dan zal mijn boek van nut zijn als gids voor hen, die naar
de maan verhuizen, of daarheen een tocht willen maken;'
Eerst een jaar vóór zijn dood, in een tijd, dat materieele
zorgen hem vreesetijk kwelden, en hij wachtte op betalingen
uit de ledige, kas van Wallenstein, schijnt hij tot de uitgave
besloten te hebben. Hij is met het drukken begonnen !op het
laatste oogenblik, toen hij op het pu:nt stond de reis te aanvaarden, verder dan die naar de maan. Het boekje is echter
eerst jaren na zijn dood verschenen, in 'het jaar 1634, door
zijnen zoon uitgegeven, En zelfs toen nog 'heeft m'en het over
het .hoofd gezien en vergieten. Zelfs sterrekundigen, die zich
gJeen voorstelling 'nadden gevormd van het innerlijke leven van
Kepler, hielden het voor leene scherts zonder eenige waarde.
Uitwendig is het dan ook werklelijk in schertsenden vorm"
al zit er dan ook heel wat diepte in. Kepler ligt op zijn rustbied en slaapt. Die vertaling bevat een uitnemend portret van
hern ; de holle wangen getuigen van veel verdriet, veel berusting- en veel licharn elijk Iijden ; maar in de oogen boven
den stijven kraag en dien knevel ligt een schalksche trek, als
ha d hij enkele rnerkwaardige zinnen uit het boekje op de
lippen. Misschien wel de uitdrukking ; "In :dendr(Jom wordt
vrijheid van gedachte vereischt, dikwijls ook voor dingen, die
in werkelijkheid niet bestaan."
De slaper :gerlaakt dan aan het droornen. Hij droomt, dat hij
op de jaarmarkt een boekgekocht fieeft en daarin leest. En
hij leest een sprookje, Een bewoner van IJsland is bij den
wijzen Tycho giekomen en heeft zich bij hem o'p de hoogte
gestielid van de sterrekundige kiennis omtrent de maan. Na
jaren keert hij in zijn onherbergzaam land terug. Hij vindt
zijne moeder weder, eene oude vrouw, die kruiden zoekt. Eu
miet verbazing bemerkt hij, dat zij nog meer kennis van de
maan 'heeft dan alle Tychos dier wereld. Wat bij Tycho en
de zijnen slechts berekening en theorie is, dat is voor haar
toovenarij, die haar het geheim van verre werelden openbaart.
Met het toeverwoord "astr,onomiile van Copernicus," roept zij
niet cijfers op, maar ,een werkelijken geest. En de geest verheft zijne stern en schildert het wonderland Levania, ongeveer
400000 kilometers ver in het blauw van den acther. Het is
de maan. Maar de naam "Levania" bewijst, dat wij het gebied
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der registreerende, koude wetenschap hebben verlaten en dat
wij gaan op de vleugelen der fantaisie, die alles van binnen
af bezielt met eigen levenswarmte en individueele namen.
Steeds blijft de voorstelling zóóver binn'en de grenzen der
symboliek, dat de nadenkende lezer zijn goede luim niet verliest, 'en alleen ,een enkele maalgiaat K epler ter wille van de
geestigheid of ook wel ter wille van de helderheid der voorstelling de perken te buiten.
De geesten van Kepler - de gepersonifieerde gedachten en
waarnemingen der sterrekunde - zweven lustig tusschen aarde
en maan. Doch zij zijn toch aan eenbepaalden regel gebiond'en.
Zij schuwen ihet daglicht, hun eigenlijk rijk is van nature
de nachtzijdie der aarde, de schaduwkegel) 'dien de aarde in
de ruimte werpt. Als die schaduwkegel over de maan zelf
loopt - dus bij eene maansverduistering - dan is de geheele
baan vrij, en de geesten zweven tot aan de maan, waarbij zij
zich trouwens wat moeten haasten, daar de grap niet lang
duurt.Dmgekeerd is dieterugkeer alleen mogelijk, als de maan
zelf tusschen zon en aarde staat, - dus bij eene zonsverduistering - waarbij zij tusschen zich en de aarde eenc
donkere ruimte doet ontstaan.
De symbolische toepassing op de voornaamste gelegenheden,
waarbij' de sterrekundigen de maan kunnen bestudeeren, namelijk gedurende den nacht en vooral bij de verduisteringen,
ligt voor de hand. Hij vloegt nog daarlaan toe, dat bij elke gunstigegelegenhei1d van dien aard de geesten wel gemakkelijk
heen en tierug vliegen, maar dat het ontzettend moeilijk is, de
op aardegeboren menschenkinderen mede te sleepen. Vooral
voor de dikken en enkele anderen is dit gevaarlijk. Met zekeren humor wordt dan werkelijk de reis beschreven: hoe de
geesten .eerst de menschen met bliksemsnelheid mede sleepen
tot àan het punt, waar, zooals Kepler het uitdrukt, de ))m~gine
tische werkingen" van die maan die van de aarde overtreffen,
zoodat zij dan van zelf zonder verdere hulp op de maan neerstorten.
Behalve om' de scherts is de beschrijving merkwaardig
wegens die opvatting, die daaruit blijkt omtrent de zwaartekracht. Voor Kepler is dat, wat wij thans gravitatie of massaaantrekking noemen (dus b.v. de aantrekking van aarde en
maan) nog eene soort van magnetisme. Wij staan nog, men
houde dit in het oog, zelfs meier dan eene halve eeuw vóór
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de gewichtige uitspraak van N ewton. Doch Kepler stond reeds
zóó dicht bij Newton, dat m'en bijna kan zeggen, dat N ewton
alleen scherp geformuleerd heeft, wat Kepler reeds als iets
natuurlijks toepast. Zeer Viermakelijk doch tevens ook leerzaam
is het, als hij onmiddellijk daarna zegt, dat op dat critische
punt (dus daar waar de zwaartekracht van aarde en maan het
vliegende lichaam in evenwicht houdt )de lichamen zich samentrekken "als de spinnen"; - en- hij drukt dit uit door
den karakteristieken zin: "Als de magnetische werkingen van
aarde en 'maan door wederzijdsche aantrekking de lichamen in
evenwicht houden, is het volkonl'en b'etzelfde, alsof geen van
beide aantrok. Doch dan trekt het lichaam zelf als geheel de
ledematen, dus het geringere deel) aan."
Op de maan aangekomen, verstoppen die lichtschuwe geesten zich dadelijk in de diepe holten, om de plotseling terugkeerende zon te ontloopen. Kepler maakt daarbij de aardige
opmerking, dat dit allegorisch wijst op de afzondering der
geleerdençdie den "zonneschijn" der dagelijksche bezigheden
ontvluchten, om inde eenzaamheid het sterrekundige resultaat der maansverduistering te berekenen. "Ik had," zoo voegt
hij hieraan toe, "te Praag eene woning, waar geen geschikter
plaats was om: de middellijn der zon te meten, dan de bierkelder; door een gat inde zoldering richtte ik de buis naar de
middagzon op den langsten dag."
Er steekt humor in die woorden. Immers Kepler was afkomstig uit de school van Tycho, en van dezen was heit
blekend, dat zijne verdienstelijke studiën over maan en Mars
niet minder grondig plachten te zijn dan zijne studiën in het
biervat. Daarbij verheugde zich Tycho in eene eigenschap,
die hem door menige verwante ziel zou worden benijd:
de natuurlijke kleur van zijn neus kO'TI namelijk niet worden bepaald, daar hem reeds in het vuur der jeugd de
geheele neus was afgehouwen en deze door een zilveren neus
"Tas vervangen.
De symbolische inleiding wordt hier afgebroken. Kepler
heeft ons, waar hij ons wil hebben :op die maan' zelf. En het
is nu plotseling, alsof in den droom zich de groote astronoom
Kepler aan 'ons doet kennen met den vollen ernst zijner 'logica,
voor welker zon die droom ende geesten zich werkelijk in
hunne holen terugtrekken.
In een groot, helder panorama trekt het heelal voorbij, van
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de maan uit gezien. De ééne helft der maan is steeds, zooals
ook inderdaad het geval is, naar de aarde toegekeerd, de
andere helft Ier van afgewend.
Nog heden tendagie is het voor den leek een lastig probleem, hoe het komt, dat de maan steeds .dezelfde zijde toekeert naar dieaardbewoners. Zijn eerste indruk is, dat de maan
dus geene aswenteling kan hebben. En toch moet dit juist het
geval zijn, opdat die ééne zijde der m aan ons steeds trouw
blijve. Om dit aan te toonen, is het voldoend,e,dat men zijne
hand gestrekt om' leene kaarsvlam rondbeweegt. Doet men dit
zóó, darde hand zich evenwijdig aan zich zelf om de vlam
beweegt, dan zal op het ééne ge,deelteder baan de binnenzijde dier hand naar het licht gekeerd zijn, en op het andere
gedeelte die rug der hand, Laat nu de vlam de aarde zijn;
dan zouden bij iedere 0 m wenteling der maan om de aarde
de beide zijden der maan van de" aarde uitgezien worden,
zooals de kaarsvlam de beide zijden der handen bestraalt.
Maar de zaak is juist deze, dat xle maan n iet om de
aarde loopt evenals de aan zich zelf evenwijdig blijvende hand
om de kaars. Zij loopt zóó rond, dat steeds dezelfde helft
dien binnenkant vormt, dus bij de 'hand steeds de palm van de
hand en nooit die rug. Ditk,anbij de handvdie om de kaars
gevoerd wordt, allleen dan ge sch ieden , als bij die beweging de
hand tevens om zich zelf heendraait. Zoo' draait de maan bij
iedere omwenteling om ,de aarde juist ook éénmaal om hare
as, en het gevolg'-daarvan is, dat het m annetje op de maan
ons steeds getrouw blijft, terwijl die achterzijde der maan nog
nooit door 'een aardbew oner is waargenomen.
Voor het droomende oog van Kepler was dit alles reeds
volko men Jielder.
Aan de ééne zijde xler maan ziet hij een ontzaglijk hemellichaam, dat nooit geheel ondergaat, en dat om zijne voortdurende wenteling om zijne as Vol v la genoemd wordt: het
is die aarde. Voor den waarnemer, die op het midden van dat
gedeelte d'er maan geplaatst is, schijnt zij een reusachtige
ballon te zijn, in het zenith geplaatst, doch als men' zich verplaatst naar den rand der maan, ziet men haar aan dien
horizon gloeien als eengl,oeienidekoepel. Wij weten thans, dat
het woord gloeien niet juist is, daar de maan waarschijnlijk slechts 'een zeer ijlen dampkring 'heeft, die nauwelijks een
schemeringsgloed Ican t,e voorschijn toeveren. Hoewel Kepler
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wel reeds twijfelde, had hij nog g'een krachtige argumenten)
dierrdampkring te loochenen. Zoo laat hij ook op de van de
aarde afgekeerde zijde zijner Levania, w:aar~apde nacht) die
vijftien dagen duurt, noch zonneschijn) noch maneschijn kent,
noch zelfs den schijn dier verlichte V DIva, alles bevriezen tot
ijs en sneeuw onder ,)jzig'e, woedende winden."
Voor omstreeks vijftig jaren, toen men vastgegroeid was Ü1
de meerring, dat de maan eenle wereld was, die bijna of geheel zonder lucht was, zou men ook van het ijs niets hebben
willen hooren, Zondier lucht, zonder water) zoo was de categorische uitspraak. Het is echter merkwaardig, hoe dergelijke
uitspraken voortdurend wisselen. Tegenwoordig zijn er weder
een groot aantal astronomen, die gelooven aan de aanwezigheid van ijs op de maan. Zij kunnen geen andere verklaring
vinden voor het feit, dat bepaalde plekken op de maan ZOIO'
verraderlijk vee l helderderstralen dan andere. Gedeeltelijk zijn
het de bodems van diepe kraters, dus plekken) waar het water
zich het waarschijnlijkst moet hebben verzameld, al kwam het
slechts in geringe hoeveelheid op de maan voor. Gedeeltelijk
zijn het juist hooge bergtoppen, waarvan het onbegrijpelijk
zoude zijn, dat zij steeds Jielderder stoffen zouden aanwijzen
dan hunne vlakke omgeving, zooals b.v. wit marmer, terwij
het naar aardsche opvattingen voor de hand ligt, te meenen,
dat het eene sneeuwlaag is, zooals op de toppen vanden Chimborasso of den Mont-Blanc wordt g,evon,den. Als er juist op de
groote hoogten (Id'e bergen op die maan zijn voor een groot gedeelte bijzonder hoog) ijs wordt afgezet, dan is het noodzakelijk, ,dat er in iedergeval eenige lucht aanwezig is, die ternperatuursverschillen kan teweegbrengen. Doch tegenwoordig
beweert men niet meer, dat er op de maan absoluut geen lucht
gevonden wordt; er zijn een groot aantal aanwijzingenvdie het
vermoeden wettigen,dat er "eenige lucht" gevonden wordt;
wel moec ale hoeveelheid lucht onvergelijkelijk veel geringer
zijn dan die welke de aarde bezit, die door eene dichte luchtlaag omgeven is, alsof zij ingebakerd was in een groot, met
watten gevuld kussen,
Doch laat ons miet onzen droorner tcrugkeeren tot het gedeelteder maan, dat naar de aarde is toegekeerd.
Daar zweeft Volva, het meest verheven schouwspel des
hemels, Zij wentelt rond en vertoont de afwisselende vlekken
harer landen en zeeën.
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Wij spreken op aarde van het "m!annetje in de maan";
de sprookjes van alle volken spreken daarover. Nu zijn wij
op-de maan zelf, en van daar vertoont omgekeerd de aarde
een gelaat J Het heeft echter twee vormen, daar de beide zijden
der aarde in vier en twintig uren zichtbaar worden. Kepler
vertelt ons, hoe die beide gezichten er uit zien. Thans is het
oostelijk halfrond helder. Men herkent het beeld van een
menschelijken kop, bij de schouders afgesneden, waarnaar zich
een meisje, in een lang gewaad gehuld, als tot een kus overhelt, terwijl zij miet den achterwaarts uitgestrekten arm eene
toespringende kat naar zich toelokt. De westelijke helft vertoont eene klok,die aan een touw hangt en in westelijke
richting wordt teruggetrokken. Hij zegt, dat zooveel mogelijk
de zuidelijke gedeelten worden buiten rekening gelaten, "daar
Magellanika, een lan,d,dlat zich ver in zuidelijke richting
uitstrekt, nog onbekend is, en zich waarschijnlijk in de beide
halfronden der oude en der nieuwe wereld nog veel verder
moet uitstrekken."
Tusschen de regels van die beschrijving krijgt men o,p eens
een bepaald beeld van een ander gedeelte der menschelijke
kennis uit die dagen. De fantaisie van Kepler plant haar vaandel reeds op de maan als op een veroverd land. Zij ziet de,
oude aarde daar als Volva zweven. Maar nu blijkt plotseling
het gebrekkige der aardrijkskundige kennis van die dagen, --er moest nog een lange weg worden afgelegd, eer men zelfs
in ruwe omtrekken 'een beeld der aarde kon vaststellen.
Het beeld van den afgesneden kop vertoont duidelijk genoegAfrika; de welving van den schedel ligt westelijk bij de KaapVerdische eilanden, het gelaat is naar Europa gekeerd, Gibraltar ligt tegenover de punt van den neus, Tunis bij' de kin;
de oostkust achter Madagascar vormt in het ruwe het gedeeltie, waar de kop is afgesneden.
Dan de schoone maagd.vdie de punt van den neus van
den reus aanraakt: Europa met Spanje als hoofd, Italië en
Engeland vals armen. Scandinavië is de kat. Die slingerende
klok moet een sch'eef, misteekend zuid-Amerika voorstellen.
In Magellanika vloeiden lret werklelijke Australië en het fabelachtige Zuidland mystisch ineen.
Over de reusachtige, blinkend witte ijsvelden der pool spreekt
Kepler miet geen enkel woord. En toch zijn het de meest
sprekende gedeelten van het geheele beeld, gedeelten, die
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zelfs ver buiten, in de planetenruimten, nog met geringe vergrooting moeten kunnenworden waargenomen. Op de planeet
Mars, waarvan de natuurkundige gesteldheid zoo sprekend met
die der aarde overeenkomt, zijn daarmede overeenkomende
witte poolvlekkien van afwisselende sterkte met bewonderenswaardige duidelijkheid voor den dag gekomen, sedert zij door
middel van kijkers door ons zijn waargenomen. Dit is het, wat
men van de maan uit waarneemt. Maar wat zou men nu op
de maan zelf te zien krijgen? Als wij thans die vraag stellen,
dan zweeft ons één der groote maankaarten voor den geest:
eene kaart, bestaande uit een aantal losse bladen, van de
grootte van een uitgebreiden atlas, met iontelbare bijzonderheden: kraters, walvlakten, gebergten, stralenstelsels, rillen, het resultaat van de ontzaglijke vlijt Iderg:eleerden, die daaraan hun geheele leven hebben gearbeid. En achter die kaart
zien wij in onze fantaisie de koepels der sterrewachten, met
hunne prachtige instrumenten, waarmede nacht aan nacht de
maan onder het vuur wordt genomen als een ring van voortdurend waakzaam belegeringsgeschut, - en eindelijk die reuzenkanonnen van 'h'etgeestesolog, ,die door de Amerikanen in
onze dagen opgesteld zijn o,p de toppen van het rotsgebergte
en van de Andes, miet hunne heldere luchten. Wat was daarvan in Kepiers dagen bekend?
Wel waren er sterrewachten, waarvan de roem reeds over de
geheele wereld verspreid was. Zooals wij zeiden, was Kepler
bij Tycho Brahe in de Iecrgewcest, dat was in Praag. Maar
voordat Tycho naar Praag kwam, had hij een voor zijn tijd
waar sprookjesleven geleefd als practisch astronoom van den
eersten rang. Frederik 11 van Denemarken had hem het eiland
H veen inde Sont geschonken, en op dat eiland was onder
leiding van Tycho de wereldberoemde Uraniënburg gesticht,
torens voor de waarnemingen, laboratoria, eene drukkerij, een
papiermolen, ten slottie een geheel astronomisch dorp, waarov,erde stevige drinker als een koning Tieerschte. Eerst in
het jaar 1597 trok Tycho, belasterd en met het hof in strijd,
uit Hv'eennaar Praag, waarna de Uraniënburg tot eene romantische ruïne verviel. Omstreeks tien jaren later is de eerste
kijker vervaardigd.
Het is, alsof het gehieel,e beeld in den grond zonk. Op dien
sprookjesachtig en U raniënburg, met zijne beide torens van eene
hoogte van iS voet, waar de schitterende waarnemingen op,
B
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Mars gedaan werden, die voor K,epler later de grondslagen
zouden zijn voor de twee eerste zijner wetten, werkte men
nog . . . . zonder vergrootendenkijker ! En de oorspronkelijke
tekst van den droom' van Kepler is geschreven, zonder dat
zelfs hij een flauw vermoeden had van de mogelijkheid van
den verrekijker!
Hij die met het bloote oogde maan beschouwt, ziet daar
reeds als leek meer of min leen beeld, zooals hij dat op school
heeft geleerd.
Inde vlekken en rimpels ziet hij de gaten en uittandingen
van uitgebrande slakken. Ontzaglijke uithollingen als zeebekkens, waarin echter geen oceaan meer golft. Puinhoopen, eene
door vulkanische werking gebarsten, doorboorde korst, waarechter elke beweging verstijfd is . Alles verstijfd en dood, doch
ijzingwekkend verwoest, met de scherpste tegenstellingen van
hoog en diep. Wij zien echter die diepten alleen daarom, 0111dat ons allen van buiten af is medegedeeld, hoede maan er,
in den kijker gezien, werkelijk uitziet. Voor menschenkinderen, die nog- geen kijker hadden, was de zaak echter niet
zoo natuurlijk.
Reeds het onderzoek der ouden had zich vrijgemaakt van
het sprookje van het rnaangezichtven het stelde zich de blanke schijf voor als een rondwentelend wereldlichaam. Doch
een groote twistvraag was het, hoe op dat lichaam vlekken
kwamen, Eene eigenaardige voorstelling was, dat de maan van
nature spiegelblank was en dat de vlekken konden verklaard
worden als werkelijke vuile vlekken: den neerslag van xloor
roet zwart gekleurde dampen der aarde, die tot op de maan
walmden en daar bleven hangen. De oude Plinius,die bovenstaande meening vierkondigde, kende helaas niet den walm der
moderne groote steden, anders had hij daarin in de eerste
plaats den grondslag zijper theorie gelegd. Maar diezelfde
Plinius is, tot een roemrijk einde van zijn leven, als natuuronderzoeker glestikt in den aseliregen bij de groote uitbarsting
van den Vesuvius in het jaar 79 na Christus, waarbij Pompeji
bedolven is. Op zijn eigen lichaam kon hij in ieder geval
hierbij leen treurig en treffend voorbeeld waarnemen van den
sterksten walm, die op aarde werd ontwikkeld. En in onze
dagen heeft die vulkaan Krakatau in straat Soenda, die door
het instroomende zeewater tot uitbarsting is gekomen, naar
het schijnt nog jaren later den geheelendam1pkring der aarde
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tot in zijne bovenste lagen zóó zeer met aschdeeltjes bezaaid,
dat daardoor bepaalde, eigenaardige schemeringsvcrschijnselen zijn ontstaan.
Doch de meest ontzettende kracht van den grootsten vulkaan, al barst hij ook uiteen als een stoomketel, reikt nog
niet tot de maan. Roet of asch bereikren van dea,arde evenmin de maan, als de maan omgekeerd uit hare kraters steenen
tot op ons uitspuwt. Dit laatste heeft men namelijk ook wel
eens bew:eer,d,' en wel inde dagen toen men voor het eerst
moest erkennen, dat van tijd tot tijd zoogenaamde meteoorsteencri uit den hemiel op aarde neerkomen, Thans weten wij,
dat zulke meteorieten in ontelbare zwermen het geheele planetenstelsel doorkruisen, onze vallende sterren en misschien
ook de hoofdbestanddeelen der kometen vormen, kortom dat
zij eene veel verdier strekkende rol spelen in het wereldbiedrijf
dan een paar bom men, al te vermietel uitgeworpen xloor de
krater.s der maan.
In teg-enstelling hiermede was er eene bijzonder zachte en
lieflelijke theorie der ouden omtrenrde maanvlekken, volgens
welke het stralende zilveren schil,dder maan zoo blank
mlogelijk gepolijst was. ZÓÓ blank gepolijst moest die oppervlakte zijn, dat ,daarineenvou,dig de aarde daar beneden,
waarboven zij zich heen bewoog, werd weerkaatst, De vlekken
zouden dan eenvoudig teruggieklaatste zeeën der aarde zijn:
de Middellandsche zee, de Atlantische en de Indische oceaan.
Daar echter de vlekken, zelfs zóó als men ze' met het bloote
oog ziet, miet dien besten wil niet overeenkomen met die zeeën
op aarde} behoefde men niet eens bijzonder goed op de
hoogtie te zijn van de aardrijkskunde op onze planeet, oml op
den duur daaraan te geleoven. En de theorie, dat de 'maan
niets anders was dan de toiletspiegel der aarde, verdween ten
slotte reeds lang vóór Kepler even zacht en kalm, als die,
welke de maan tot den vuilnisbak der aarde rnaakte. De derde,
en ongetwijfeld beste voorstellingder 'maan uit den ouden tijd
~in,dtmien bij Plutarchus, dus omstreeks ten tijde van Trajanus.
~ De vlekken worden verklaard, gedeeltelijk gewo'on als de
schaduw van hooge maanbergen, gedeeltelijk als grijze zeevlakten, die het licht zwakker terugkaatsen. Ev,en,alsde geweldige marmeren kegel van het gebergte Athos zijn schaduw
werpt over de blauwe Grieksche zee tot op het eiland Lemnos,
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zoo moest ook de schaduwstrook dier maangebergten zich verduistierend bewegen over uitgestrekte vlakten, 'Het toeval wilde
echter, dat de bedoelde) vernuftige tekst van Plutarchus aan
Kepiier slechts onvolkomen blekend was toen hij zijnen droom
schreef. Hem kwam het denkbeeld, dat die grijze gedeelten der
maan zeeënvde h,e:lderedaarientegen bergachtig land waren"
onjuist voor, daar hij bij Graz een berg had beklommenen gezien had, dat, van boven af waargenomen, hlet land donkerder,
de stroomen daarentegen in het zonlicht veel helderder te voorschijn treden. Eerst veel later heeft hij die meening laten
varen ; wij merken hierbij op, dat diezelfde strijdvraag tegenwoordig weer beteekenis heeft gekregen bij de beschouwing
der heldere, roodgele en der donkere, blauwgroene gedeelten
op de oppervlaktie van de planeet Mars, zo'nder dat de astronomen het hieromtrent volkomen eens zijn kunnen worden ;
de meesten echter houdende roodachtige vlekken VOIOr- land en
de meer donklere gedeelten of voor water of voor een dichten
plantengroei.
In ieder geval moest Kepler geheel op eigen gezag zich 'eell
oordeel vormen, en als hij dan ook xle stelling verdedigde
omtrent bergen op de maan, dan was dit niet Plutarahus
nagezegd, maar eigen vinding. Hij zegt: "ofsc.hoQn geheel Levania slechts 1400 Duitsche mijlen omtrek heeft, dus slechts
een vierde deel onzer aarde, heeft het toch zeer hooge bergen
en tevens zeer diepe en steile dalen, zoonat het lang niet zoo
regielmatigglekrom,d is als de aarde. Op enkele plaatsen is het
bijzonder porieus en overal doorboord door holen en gaten."
Daarna spreekt hij van de maanse hep sels, h,oe deze zich,
vooral op het ged1eelte, dat van de aarde is afgekeerd, in die
gaten beschermen tegen de vreeselijke contra/sten van eenen
gedurende vijftien dagen onafgebroken zonnegloed en eenen
even lang durenden ijsnacht. Het ligt voor de hand, dat die
laatste gedachte teruggewerkt heeft en g'ed'eeltelijk aanleiding
heeft gegeven tot de opvatting, dat de oppervlakte der maan
overal van gaten is voorzien. Doch hoe m erkwaardig is het,
dat de fantaisie hier werkelijk op de grens is gekomen van de
werkelijkheid, niet wat betreft de maanbewoners .zelf, maar ten
opzichte van de "gaten," waarbij wij onmiddellijk dienken aan
de tallooze kraterholten.
Het was Kepler nog vergun d, den triomf zijner meeningen
te vieren. Want na de voltooiing van zijnen droom mocht' hij
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nog het zoo gewichtige feit beleven van de u i t v i n din g
v a TI cl e TI k ij k er.
Het merkwaardige boekje vertelt ons zelfs nog daarvan; volgens mijn oordeel is dit het schoonste gedeelte, waarbij men zoo
echt het gevoel heeft er zelf bij tegenwoordig te zijn in een
heilig, plechtig uur van dernenschelijke ontwikkeling. Ik deelde
reeds mede, dat de eigenlijke tekst van den droom omstreeks
1609 voltooid is, en dus ook dat stuk over de gaten in de
maan, waarin de maanmonsters zich beveiligden tegen vorst
en hitte. De aanmerkingen zijn er eerst veel later bijgevoegd.
Dit blijkt uit het feit.xlat hier de volgende karakteristieke bekentenis als noot is bijgevoegd: "Hier (hij bedoelt bij' de beroemde gaten op de maan) is hert: verstand, verlaten van alle
bewijzen door middel van het oogvaan zich zelf overgelaten.
Als ik echter toenmaals had geweten, dat de maan zoo vele
diepe holten heeft als door den kijker van Galileï aan het
licht worden gebracht, of als ik had gelezen, wat Plutarchus
gefantaiseerd Jreeft over de grot van Hecate, dan zou ik die
zinnen met vrijer pen hebben neergeschreven", Hij had dus
toen Plutarchus geheel gelezen. Maar dat was van minder
belang. Een ontzaglijk veel belangrijker feit had in dien
tusschentijd plaats g'egrep'en, dat zou blijven nawerken en
de wetenschap zou hervormen. Dat feit vindt zijne uitdrukking
in den naam' G a I i 1e ï.
111 het jaar 1609, toen Kepler zijn droom voltooide, was
Galileï in zijn besten tijd, De nog steeds niet geheel opgehelderde tragedie van den avond zijns levens was nog ver verwijderd. Zijne oogen waren krachtig, zijn geest tot het hoogste
in staat. Zijn leerstoel stond te Padua, waar hij' onder de
bescherming stond van Venetië, en als een flikkerend licht
verbreidde zich zijne wetenschap over debesch,aafde wereld.
Doch de helderste. straal, een straal, zooals hij in eeuwen
slechts een enkele maal wordt uitgezonden, flikkerde in het
begin van het jaar 1610. Weinige maanden te voren had
Galileï uit Parijs bericht ontvangen omtrent leen geheimzinnig
instrument, dat in Holland zou zijn uitgevonden. Het was de
kijker, die op mystische wijze plotseling was ontstaan. Nog
thans weet men niet. volkomen zeker, wie den kijker het
eerst heeft vervaardigd ; de legende verhaalt, dat kinderen
bij het spel gesle.penglazen lenzen achter elkander hadden
geplaatst, totdat ook de aandacht van den vader daarop viel.
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Wie echter de practische vader was, blijft nog steeds duister.
Genoeg' zij het,dat het instrument er \vas.· Doch eerst in de
handen van Galileî beteekende het eene nieuwe wereld.
Het enkele bericht was voor den ook in de practijk van
het handwerk geoefenden mieester voldoende: hij zelf plaatste
zijne glazen achter elkander in een Iocden buis" en reeds na
zeer korten tijd kon een'e commissie uit den Senaat in \Tenetië
zich op den klokketoren van San-Marco overtuigen van de
kracht der nieuwe toeverbuis. Het groote publiek hoorde
daarvan ten gevolge van een uitnemend vlugschrift van Galileï
..Sidereus nuncius" (sterrenbode ), en wel dadelijk grondig
en volledig". Want in dedaartusschen liggende nachten had
de Iooden buis een hemelsehen veldtocht volbracht, waarvoor
de ongewapende oogen van alle waarnemers van den sterrenhemel van de oudste dagen der waarnemers van Chaldaea
tot aan Copernicus, Tycho en Kepler besch,eidenmioesten
wijken.
De manen van Jupiter, een planetenstelsel in het klein, van
het grootste gewicht voor de jonge leer van Copernicus, waren
ontdekt. De rnelkweg was opgelost ineen gewenlel van dicht
op elkander gedrongen sterren, en daarmede was tevens een
strijdvraag" geëindigd, die van Dernocritusen Aristoteles af onopgelost was gebleven. Aan het sterrebeeld de Plejaden was
het heilige getal zeven ontnomen en het deed reeds toen
rneer idan veertig losse sterren zien. Korten tijd daarna had
Galileï vlekken in de zon gezien en aangetoond, dat Venus
schijngestalten vertoonde als de m aan. Ten slotte nam hij iets
volkomen onbegrijpelijks waar, namelijk allervreemdste uitwassen of hengsels aan de aloude planeet Saturnus; eerst later
is het duidelijk g:eworden, dat men hier te doen had met het
van toen af zoo beroemde ringenstelsel van Saturnus. Omtrent
,de maan echter las men, las Kepler, die reeds lang met Galileï
in briefwisseling stond, las iedereenvdie in die dagen maar
eenigszins aan sterrekunde deed, in den sidereus nuncius de
verlossende tijding', dat er werkelijk maanbergen waren, getande, schaduw geven!de: randen boven holten - in één woord :
men leerde ,de maan voor het 'eerst, al was het dan ook oppervlakkig, kennen zooals wijhaar hedengewoon zijn te zien.
Geene enkele ontdekking van G,alileï heeft zóó levendig op
de fantaisie van Kepler gewerkt als deze. Spoedig had hij zelf
een kijker in handen en kon hij zelf waarnemingen doen. Het
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woelde en gistte in hem als in ,een schatgraver, die zijn geheele leven in zijne gedachten met een schat vervuld was
geweest, het goud honderdenmalen had zien blinken in zijne
droomeen, ,en nu in den .eenzamen nacht bij het bleeke maanlicht werkelijk en tastbaar staat tegenover de vervulling van
zijne droomen, en de. g e d r o o m d e dingen z i e t.
Die eerst laat aan het boek toegevoegde laatste bladen schilderen dit in levendige kleuren. De practijk voerde hem ver over
alle theorie heen. Jaren te voren had de geest van den droomer
de gaten der maan „uitgevonden" als toevluchtsoorden van
fabelachtige maanschepsels. Hij had toen gedacht aan slangachtige monsters, die nu ,eens uit hunne gaten in de zon
kropen, , dan weder neersprongen in den koelen afgrond
een spel van ronddolende gedachten. Doch thans had hij de
gaten vóór zich als tastbare werkelijkheid, afgrond aan afwond, kring aan kring, de gehe ele oppervlakte der maan
doorboord als een zeef, zóózeer als de meest vermetele fantaisie het zich niet zou hebben durven voorstellen.
Geen wonder, dat in den gang der denkbeelden van Kepler
de zaak nu eene andere wending nam. In vollen ernst stelde hij
zich de vraag, of die steeds terugkeerende, werkelijk bestaande
ronde vormen niet wetenschappelijk konden verklaard worden
door aan te nemen, dat er inderdaad levende wezens .o n de
maan aanwezig waren. En nu niet in den zin van holen van
draken, maar als het werk van met re de begaafde
schepselen van den aard der m enschen.
Ter verduidelijking van die zaken wordt van den tekst van
den „droom" niet meer gebruik gemaakt. De droom eindigt
in het boek met het losbarsten van geen geweldigen storm, die
den slaper wekt. De verhalende geest, en ,de andere geesten,
zoo zegt hij, die hunne hoofden hadden omhuld, keerden
tot hem terug, yen hij zelf vond zic h terug, met het hoofd
op het kussen, het lichaam' in cie dekyens gehuld.
Die nieuwe, door den kijker geïnspireerde theorie omtrent
met rede begaafde, bouwende maanbewoners, eerst geschreven
tusschen de jaren 162o en 1630, is neergelegd in den vorm van
een aan het werkje toegevoegden brief en van , een a antal vaste
stellingen, zonder dat daaraan eenige scherts is toegevoegd.
Die 'Incest merkwaardige plaats is deze: „Die o p de maan
aanwezige holten, die het eerst door Galileï zijn waargenomen,
duiden, zooals ik bewijs, voornamelijk vlekken aan, dat zijn
,
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dieper gelegen plekken in het effen vlak, zooals bij ons de
zeeën. Maar uit het voorkomen dier holten besluit ik,dat die
plekken meestal moerassig zijn. En daarin plegen de Endymioniden (maanbewoners) de plaats af tie meten voor hunne versterkte 'en beveiligde stieden, om zich zoowel tegen de vochtigheidder moerassen, als ook tegen den gloed der zon, misschien ook tiegen vijanden, te beschermen. De inrichting is
aldus: in het midden dier tie beveiligen plaats heien zij een
paal,daaraan binden zij touwen, lange of korte, naar gelang
van de grootte der toekomstige vesting ; het langste is vijf
Duitsche mijlen groot. Met dat a1dus bevestigde, g-estrekte
touw loopen zij langs den tockomstigen wal, die door het losse
uiteinde van het touw wordt aangewezen, Daarnakomen zij in
grooten g-etale bij elkander, om den wal te vervaardigen, met
een gracht van e,ene breedte van minstens eene Duitsche mijl;
de uitgegraven aardenemen zij in sommige steden geheel van
binnen weg, in andere gedeeltelijk van binnen, 'gedeeltelijk
van buiten,daar zij dan een dubbelen wal vervaardigen met
een,e zeer diepe gracht in het midden. Iedere wal op zich zelf
keert in zich zelf terug, en vormt een cirkel, welk'e de lengte
van het gestrekte touw tot straal heeft. Daardoor komt het,
dat de gracht niet alleen tamelijk diep uitgegraven is, maar
dat ook het mididelpunt dier stad evenals de navel van eene
opgezette buik ,e:en'e soort van vijver vormt, terwijl de geheele,
omtrek verhoogd is door ophooping van het materiaal, .dat
,uit de gracht is uitgegraven, Want de tusschenruimte is te
groot, om' al de aarde te leveren van de gracht tot aan het
middelpunt. In die gracht wordt het vocht van den moerassigen bodem verzameld, waardoor die bodem van wat/er wordt
bevrijd, en als de gracht vol water is, wordt hij bevaarba ar,
droogt hij uit,dan is hijals landweg te gebruiken. Zoodra dus
voord,e bewoners die kracht dier zon lastig wordt, trekken
zij, die zich in het middelpunt bevinden, zich terug in de
schaduw van den buitensten wal, en zij die buiten het middelpunt wonen, in het gedeelte van de gracht, dat van de zon
is afgekeerd, in die schaduw van debinnenste. En zoo volgen zij gedurende-de vijftien dagen, waarop de plaats voortdurenddoor de zon wordt uitgedroogd, die schaduw, kortom', zij
verplaatsen zich voortdurend en verdragen daardoor de hitte."
Men ziet het: wij hebben hier te doen met werkelijke maansteden, waarvan de voornaamste b eteekenis gelegen is in iets,
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waarop wij op aarde niet zoo groote aandacht nestigen,
namelijk op het voortbrengen van schaduw tijdens den veertiendaagschen voortdurenden zonnegloed.
De lezer van onzen tijd lacht hierom als om eene feitelijk
bijzonder belachelijke zaak ... .
En toch is in , den grond der zaak de s cherpzinnigheid van
Kepler te bewonderen, en als wij alleen het oog richten op
de methode, dan maakt hij volkomen dezelfde gevolgtrekkin
gen als wij, wijzen van dezen tijd, zouden afleiden en ook
moeten afleiden tegenover nieuwe verschijnselen. Wij vinden
bij hem den volgenden volkomen logischen gedachtengang:
Hij vond, dat de maan bedekt was met hoogst zeldzame,
absoluut cirkelvormige formaties. De vraag doet zich voor:
hoe moet dat langs „natuurlijken weg" zijn ,ontstaan? Kepler
vraagt: wat noemen wij in het algemeen „natuurlijk ontstaan" ?
Hier is een voorwerp, waaraan ik Benen bepaalden toestand
der deelen waarneem. Er zijn twee gevallen mogelijk: de toestand kan in den gewonen zin ,,natuurlijk" zijn ontstaan, of
zij kan de vrucht zijn van de inwerking van een met rede
begaafd wezen. „Als de oorzaak van den toestand", zegt Kepler, „noch afgeleid kan worden uit de beweging der elementen,
waaruit de stof bestaat, noch uit krachten, die van de stof
uitgaan, dan is het zeer waarschijnlijk, dat de toestand het
gevolg is van de inwerking van leen intelligenten geest". Als
voorbeeld voor eenèn natuurlijk ontstanen toestand geeft
hij de baan vaneen geschoten geweerkogel. „De rechte lijn
is iets regelmatigs; een boden kogel, uit , een geweer geschoten, beweegt zich snel in eene rechte lijn; die beweging wordt
niet veroorzaakt door het ééne of andere verstand, maar is het
gevolg van eene onafwijsbare noodwendigheid van het materiaal. Want de salpeter houdende materie van het buskruit
verbrandt als het eenmaal aangestoken is, en drijft den kogel,
die zich tegen elke uitzetting verzet, naar buiten, en daar hij
zich over ede geheele lengte der ijzeren buis tegen die uitzetting
verzet, wordt door die geweldige drukking 7eene rechtlijnige
beweging veroorzaakt." ook in het organische leven vindt men
volgens Kepler dergelijke voorbeelden van ,,natuurlijk" ontstaan, en hij geeft als typen enkele gevallen aan uit het gebied
der natuurlijke geschiedenis volgens de opvatting in die dagen.
Een organisch verschijnsel daarentegen, zooals b.v. het getal
v ij f bij' de deelen der bloemen, kan volgens hem niet m eer

218

in den gewoncn zin "natuurlijk" worden verklaard, het kan
niet meer uit "de natuur van het materiaa!" worden afgeleid
maar moet zijn o:orsprong ontleencri aan eene vormende
kracht "vvaaraan men het begrip van getal en dus verstand."
moet toekennen.
De moderne Darwinist zou zich met die opvatting- wel niet
kunnen vereenigen, maar men ziet, wat Kepler wil. En men
begrijpt volkomenvhoe hij dit toegepast wil zien ~P de maan.
"In groote trekken", zoo zegt hij duidelijk, .Jiccrschen op-de
oppervlakte der maan, wat -betreft de verdeeling der hoogere
en diepere gedeelten, het toeval en de noodwendigh,eid,di,e
door het materiaal wordt bepaald; de bodem wordt door onderaardsche rotsen afgeschaafd, dalen worden uitgespoeld, zoodat
bergen blijven bestaan, de wateren vloeien af naar de dieper
gelegen streken ,en wordcri daar in evenwicht ,gehouden door
het streven van .alle deelen, olm zich naar het middelpunt
te bewegen. Maar in de meer vlekkige gedeelten der maan is
de vorm der vol kom e n ro n d e holten, hare rangschikking
ende gelijkmatige verdceling der tusschenruimten iets gekunstelds, en wel : vervaardigd door een a r eh i t e c t on i s c h
ver sta n d. Want eene zoodanige holte kan niet zonder
inwerkingen van buiten door de ééne of andere elementaire
beweging den vorm,' van een cirkel .ge'kregen hebben. Het
schijnt dusdat wij uit 'het voorgaande mloeten besluiten, dat
levende wezens op die maan aanwezig zijn, met zóóveel rede
begaafd, dat zijdic toestanden konden voortbrengen', al kan
ook de 'massa van hun lichaam niet in vergelijking komen
met die van ,die bergen. Want ookop aarde makende menschen wel geen bergen ren zeeën (de Xerxessen en Neros
zijn immers zeldzaam, en hunne werken kunnen niet Viergeleken worden met xle vdoor de natuur gevormde bergen en
zeeën), maar zij bouwen hunne stelden en burchten, waar in
men orde en kunst kan 'herkennen."
Dat de maanbewoners, - zoo m'en eenmaal hun bestaan
vooropstelt - zulke reuzenwerken hebben tot stand gebracht,
wordt nog" gemotiveerd door eene uitdrukking, die onmiddellijk
aan Darwin aansluit: de bewoners dier maan zijn in hunne
kracht 'miet hunne planreet in overeenstemming 'op dezelfde
wijze "als het bij ons het gevolg is van oefening, dat de
menschen 'en dieren zich a anp a s s re n aan de geaardheid
van hun land of hunne provincie"
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Kepler stond tegenover de maan. Wij staan thans tegenover
een hemellichaam, dat veel verder verwijderd is, en terecht
passen wijdaarop volkomen dezelfde methode toe. Ik bedoel
bij het ontsluieren van de raadsels der planeet Mars. De
roodachtige grede1elten van Mars, dus, volgens de meest g,ewone
opvatting, zijne landen, worden, zooals blekend is, doorkruist
door een vreemdsoortig net van wiskundige scherpe lijnen,
de zoogenaamde "kanalien". Alles bij die kanalen strijdt tegen
eene "natuurlijkie verklaring " in den zin van Kepler.
Alles spreekt er voor, dat men hier te doen heeft met het
werk van intelligente wezens, en wijst op een regelmaat, niet
geschapen in den zin van een door buskruit voortbewogen
kogel, maar inden zin van leene handeling, die de vrucht is
varidcnkende hersenen. Zelfs de Inleest sceptische astronomen
van onzen tijd neigen tot die meening,dat er op Mars denkende wezens zijn, die dat net van kortste verbindingen en
mathematisch rechte lijnen (hetzij het werkelijk waterkanalen
zijn, hetzij lijnen, getuigende van eene andere beschaving in
het gebied der woestenij) hebben voortgebracht. De gevolgtrekking van Kepler, doch overgebracht op Mars!
Als men zich helder voor oogen stelt, hoe logisch de redeneering van Kepler was, dan is 'het van weinig beteekenis,
dat onafhankelijk van alle logica, d eg rio nd s I a g zijner
redeneering valsch was. De ronde wallen van het naar ons
toegoekeerde gedeelte der maan zijn naar alle waarschijnlijkheid
geen steden metgeheimzinnige met menschen overeenkomende
maanbewoners. Het punt van uitgang van Kepler is reeds
onjuist. De "ron!de" vormen zijn alles behalve de wiskundig:
zuivere cirkelsvdie hij in zijn slechten kijker waarnam. Wat
hij zag als ideaal van schoone vestingwallen, zijn onregelmatige lichamen, van boven getand en miet duizenden onregelmatigheden aan de kanten. Walt wij van Mars moeten aannemen in de lijn dier gevolgtrekkingen van Kepler, daarvoor
is ten opzichted,er maan gieen enkel goed bewijs meer, als
wij cene moderne maankaart wat nauwkeuriger beschouwen.
Toch moeten wij hieraan toevoegen, dat wij ook th a n s
nog niet miet zekerheid weten, wat die ringvormige lichamen
i n d e r d a a d zijn.
Zijn het uitgebrande kraters van vulkanen, zooals thans
reeds in de schoolboeken g:elezen wordt?
Kepler verglelijkt ergens in zijne beschouwingen bepaalde

220
holten in de maan met bolgeslepen vensterruiten en wijst
daarbij op den krater van den Etna als evenbeeld. Zoo ging
hij rakelings langs de later geldende theorie. Die theorie is
ongetwijfeld een belangrijke stap vooruit. Zij voerde die
merkwaardige ronde lichamen terug tot iets „natuurlijks"
in plaats van 'er menschenwerk in te zien, en wel tot den
op aarde volk , omen bekenden vorm der vulkanen. Maar is het
inderdaad juist?
Hoe meer men in bijzonderheden den vorm der maankraters
heeft bestudeerd, des te meer blijkt deze af te wijken van den
vorm der kraters op aarde. Een aantal kleine kegeltjes ,op de
maan gelijken uiterlijk werk , elijk op onze vulkanen. De groote
walvlakten echter in het geheel- niet. En , die walvlakten gaan
geleidelijk over in de zoo ontzaglijk groote diepten der zoogenaa ide „zeeën." Zou dit alles van vulkanischen oorsprong zijn?
De overeenstemming met de aarde houdt hier op, en
daarop komt toch ieigenlijk allies aan.
In' de nieuwere sterrekunde heeft men veel vermetelier
opvattingen. Waren misschien die holten in de maan, van
de kleinste walvlakte tot de reusachtige „zee" (holten zonder
water, van den omvang een'er zee) het resultaat van het neerstorten van massa's, die van boven neervielen massa's
misschien neerstortend in een tijd, toen de maan nog niet volkomen verstijfd was? Dit beeld kan men in ieder geval verder
uitwerken. De aarde had dan eertijds niet eerre maan, maar
Benen ring van kleine licha men, die op een bepaalden afstand
rondwentelden. De thans nog bestaande ring van Saturnus,
waarvan men nu bijna zeker weet, dat hij bestaat uit een
aantal kleine deeltjes, geeft ons daarvan in onze dagen nog
een beeld. Doch langzamerhand vereenigden zich die kleine
wachters. Eerst vormde zich de „maan" als vast middelpunt.
Van tijd tot tijd vielen er andere lichaampjes op haar neer.
Totdat zij a 1 die kleine lichaampjes had opgenomen in
de onderstelling, dat niet nog steeds :enkele tot nu toe nog
niet ontdekte bijmanen om 'ons heen wentelen. De laatste
neerstortingen in , de taaie massa der maan zouden dan de
thans zichtbare maanholten hebben veroorzaakt. Hierbij kan
trouwens vulkanische werking der maan zelf van binnen uit
hebben frn e d e g , e werk t, waarbij werkelijke kleine „kraters" als molshoopen tusschen de reusachtige holten kunnen
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zijn ontstaan ... Dit zij voldoende als voorbeeld, hoe weinig
wij nog mier zekerheid van de maan weten.
Als Kepler thans nog onder ons leefde, zou hij lachen met
dien lach, die een mengsel vertoonde van schalkschheid en
berusting. En hij zou ons zeggen, dat .er wel nergens zekerheid bestaat, maar dat het toch noodig is, onafgebroken
vermetel voort te strijden met de wapenen der logica, die
Prometheusvo nk van den mensc helijken geest.
Ik voeg hierbij, dat, zal niet alle wetenschap doodsbeenderen zijn, verzoening in den geest van Kepler noodig is tusschen onderzoek en fantaisie, opdat men in het gebrekkige
der werkelijkheid harmonie kan zien.
,

'

De

schoone wereld der Radiolariën.
Een blik in de diepten der zee.

Wij kennen allen het lieve sprookje van den schat in de
diepte: door een tooverspreuk ontketend, opent zich de berg,
en in dien roeden schijn van het licht der igeesten worden
eindelooze rijkdommen zichtbaar. Of ook het verhaal van het
zondagskind in den meinacht, wanneer de diepe stroom wordt
als doorzichtig kristal, en wanneer in de diepte daar benedien
alles schittert van verzonken goud, Het slimme mannetje van
Venetië echter brengt dadelijk een toeverspiegel mede, waarin
die verborgen schat, hoe diep hij ook moge liggen, terstond
duidelijk zichtbaar wordt,
.
Oude sagen zijn het l De tijden zijn veranderd, nog wonderbaarlijker dan in den droom van het volksverhaal. De natuurverseher is 'het ware mannetje van Venetië 'geworden, dat kijkt
door bergwanden heen, en dat leest in de diepte der wateren.
N aast mij, terwijl ik dit schrijf, staat een van zijn krachtigste tooverspiegels, de microskoop ; ik wierp een blik er in,
en ook mij is het, als zag ik eene wereld' van wonderen,
Daar ligt in eindelooze hoeveelheid bijeen, zooals men
ztch een:e betcoverde schatkamer van kab/outers voorstelt. In
'den halven schijn van het eenigszins gedempte licht, prachtige
versierselen vari-gedegen zilver. Blanke schilden, met .stekels
aan den rand. Oude, wondierlijke helmen met punten en lange
oorkleppen. Kogels en bekers, schotels en zilveren flesschen,
schitterende bor,d en met kunstige versieringen, evenals de beroemde zilveren schat van Hildesheim. Medaillons en mandjes
van het fijnstie vlechtwerk. Vogelkooien en kinderspeelgoed,
ratels enkl,einle: windmolens, maar alles kunstvaardig tot in
bijzonderheden. Kronen van verdwenen koningen, maar ook
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zilveren doornenkronen, als een vermanend pendant van alle
aardsche macht. Crootc, pronkende ordesterren met de schoonste kruisen er op. Schepters en zwaarden, hellebaarden en
strijdbijlen, Latijnsche en Russische kruisen aan een langen
degen. Enkele dingen zijn gebroken; dat behoort zoo bij
overoude schatten uit den sagentijd. Maar toch, iedere scherf,
ieder stuk va,neen maliënkolder, elk a(gebroken handvat van
een dolk is een kunstwerk, zooals geen wapensmid uit den
epigonentijd meer maken kan.
'Vaar ligt deze schat?
Ik neem een klein glasplaatje onder xlen mieroskoop weg.
Tusschen de twee glaasjes, waaruit dit plaatje bestaat, ziet
m'en met het bloote oog iets als een,e zwakke troebeling. Een
aantal Zeer kleine puntjes, alsof een minimaal snuifje I: ier tusschen twee glaasjes ingeklemd ware. Een etiketje, a.in den
kant van het plaatje, geeft eene· laconische, maar duistere
verklaring. "Ra:dilol. Ooze. Chall, Stat. 271. C. Pacif. 2425 Fd."
Ooze is het Engelsche woord voor slib. Radiolarianooze
is slib,dat bijna geheel biestaat uit de kiezelschalen van
die schepselen, welke door den natuuronderzoeker radiolariën worden genoemd, Het monster van die slib werd door
den g-eleerde van het Engelsche schip Challenger (d.i. de uitdager) op het 27Iste haltepunt (station) van hare wetenschappelijke expeditie om de aarde verzameld. En het geschiedde
in den "centra1 Pacific," d.i. in het midden van den Stillen
oceaan. Het is een monster slib van den bodem der zee
daar ter plaatse; 2425 vademen diep ; een Engelsche vadem
is ongeveer 1,80 meter; dit wil dus zeggen ecne waterkolom
van 4350 meters, De Jungfrau in Jiet Bernier Oberland is 4167
meters hoog ; men zou haar dus op die plaats in de zee kunnen neerlaten, en het grootste schip zou nog over den top
kunnen varen zonder op eene klip te stooten.
Van zulk eene ongehoordediepte is het proefje "snuif" afkorristig. In Canadabalsem, tusschen twee plaatjes glas bewaard, heeft het zoo juist ondermijn mieroskoop gelegen. Dit
was de "schat" die, bij langzamebeweging van het glasplaatje
de zilveren pracht voor mijn verbaasd oog ten toon spreidde.
leder stukje, dat ik zag, was in werkelijkheid slechts de
vergrooiing van een puntje, voor het bloote oog niet of nauwelijks waarneembaar. En elk van deze puntjes is de afzonderlijke schaal van een afzonderlijk levend wezen, een schaal,
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waarin eenmaal elen levend wezen woonde, en die door dat
levende wezen zelf was gevormd, zooals een kind tanden, en
een vlinder vleugelen krijgt.
Iedere soort van deze wezentjes heeft haar eigen sOOJ:t van
schaaltjes, haar skelet als her ware, als steun voor het overigens weeke lichaam. Maar III dat eene nietige hoopje slib
waren eene massa soorten aanwezig.
Deze schalen zijn in werkelijkheid niet van zilver; zij zijn
meestal van kiezelzuur, diezelfde stof waaruit het schoone
berg-kristal bestaat.
Maar welk een wonder l Die kiezelschalen zien wij in eenen
vorm, waarin zij in allen ernst vergeleken kunnen worden
met de heerlijkste voortbrengselen van menschelijke kunst.
Men ziet ze inderdaad in den vorm van kronen en sterren,
helmen en bekers, in de grootste volmaaktheid van vorm.
Ons schoonheidsgevoel wordt in zijnekrachtigste uiting in ons
wakker. En datalles in eene wereld van eindelooze kleinheid,
opgehaald uireene zoodanige zeediepte, dat de Jungfrau er
in zou kunnen verdwijnen, van ons gescheiden niet slechts
door den afstand v.an den tropischen oceaan, maar ook nog
door eene halve zeemijl water, waarin het laatste straaltje
zonlicht reeds lang is weggedoofd, vóórdat de eindelooze,
geweldige diepte zich aan ons openbaart ....
De blik dwaalt van den mieroskoop over ecne lange reeks
van merkwaardig verbonden gedachten en feiten, die geleid
hebben tot deze ééne gedachte. Over een stuk heelal en een
stuk menschelijke geesteswerk zaamheid.
Diepzee-onderzoek!
Wat vcrstond men nog voor honderd jaar onder deze uit'drukking!
l\1enheeft wel eens gezegd, dat de oceaan de wieg dier
menschelijke beschaving was. Veel meer waar is het, dat
hij tegelijk een proefsteen der cultuur is, een proefsteen die
tevens de verovering der aarde was.
De beschaafde mensch had reeds het oerwoud, de wildernis, het hooggebergte overwonnen, toen hij voor de eindelooze vlakten van den oceaan nog altijd stond miet een eerbied als voor eene ondoorgrondelijke verschrikking. En toen
het nu eindelijk, in dcpcriode dergroote ontdekkingen, het
toch waagde over dien gewelfden rug van dit monster heen
te klimmen, bleef hem de eigenlijke vrees nog immer bij. Op
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houten planken stevende hij over haar heen. Maar daar beneden was het vreeselijk: zeeslangen en andere verschrikkingen. En een onmetelijke zwarte muil, die steeds bereid was,
schepen te verzwelgen, maar die overigens op niets antwoordde, Diep, ontzettend diep ging 'het naar beneden.
Hoe diep, daarover bezat men trouwens geen ervaring,
hoogstens oude mythen.
Uit de oudheid datleerde een soort van philosofische meting, klaarblijkelijk uitgeidacht in het eenzame studeervertrek
van een kamergeleerde. Alles ter wereld volgt de strenge wetten der symmetrie. Dieptien en hoogten staan in een geheimzinnig wcderzijdsch verband. Zoo beantwoordt de hoogste berg
aan de grootste zeediepte, Aldus die conclusie. Hoe hoog de
hoogste bergen dan eigenlijk waren, wist miert cestijds trouwens ook nog niet. Men schatte die op een paar duizend
meters naar boven en naar beneden.
Aan werkelijke metingen inde groote diepten van den oceaan konden echter zelfs Columbus, Vasoo da Gama en Magalhaes nog niet denken, Die korte dieplooden van ten hoogste
vierhonderd metiers, die aan die kust voldoende zijn, misten
in den vrijen oceaan elke waarde. Te vergeefs peilde Magalhaes xlaarrnede o,p zijne reis om de wereld: hij vond geen
grond. En daar, waar zelfs de genoemdephilosofische redeneering niet was doorgedrongen, twijfelde men nog in de
tweede helft der zeventiende eeuw ernstig er aan, of de wereldzee in het geheel wel overal eenen.grond had. De bekwamie Lüneburger aardrijkskundige Bernhard Varenius moest
nog in 1671 deze meerring uitdrukkelijk weerleggen.
Honderd jaren later voer -de grootc Cook over den Stillen,
oceaan en over die zuidelijke IJstee, uitgerust miet alle wetenschap van zijnen tijd. ,Dit:maal ging het dieplood vierhonderd
vijftig mieters in de diepte, zonder den bodem te bereiken.
Bijna in denzelfden tijd, ongeveer in 1770, Iiet Phippsbij Spitsbergen zelfs twaalf honderd mieters lijn loopen, nog steeds
zonder resultaat. Eindelijk, in 181'8,rnJe:en,de John Ross in
de Baffinsbaai de oplossing gevonden tehebben : zijn dieplood
gin.g bijna 2000 mieters naar berieden en bracht zelfs met
behulp van eene kunstig bedachte nijptang een monster
grondslib (miet levende dieren er in) aan het licht.
In dien tijd wist mien echter reeds, dat eene hoogte van tweeduizend mieters nogniets beteekende mvergelijking met de werB
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kelijke hoogte van die trotsche reuzenbergen op aarde. Wanneer het oude dogma recht van bestaan had, dan moest de
tweeduizend meters diepe plek van Ross nog eene betrekkelijk
weinig diepe plaats zijn, en van andere punten kon veel
meer worden verwacht, als zoo lange dieplaoden maar eenmaal waren uitgevonden.
Voorloopig , echter zou het juist met die dieplooden nog slecht
gaan.. In 1843 meende de jongere Ross , op zijne derde zuidpoolexpeditie ;eene diepte van meer dan 8000 meters te hebben
gevonden zonder dat daarbij de bodem was bereikt. In
dezen tijd was .door die Engelschien reeds gevonden, dat de
hoogte van den Dhawalagiri in het Himalaya-gebergte meer
dan 8000 meters bedroeg: aan den ouden eich scheen dus
voldaan te worden.
Toen , echter na 185o rapporten over diepzeemetingen gewa.agden van veertien en van vijftien duizend meters, werd de
critiek er verlegen mede. Want al gebruikte men thans ook de
noodige lengte van dieplood, voor die kolossale metingen, en
al had ieder onderzoeker zijne , eigene wijzigingen aan lijn en lood
aangebracht, toch bleek het, dat men de afwijking van de
lijn door stroom!ingen en door andere bielangrijke stoornissen
niet had voorkomen, ja zelfs, dat men ier niet eens rekening
mede had gehouden. En zoo kwam het, dat al deze nieuwe
cijfers, met inbegrip van die van Ross uit de zuidelijke IJszee,
later alle weer onbetrouwbaar bleken. Men ni nest van voren
af aan beginnen.
Ditmaal waren het die Amerika reien, die al spoedig met de
meeste energie ingrepen.
Voor heen trad na 1850 het vraagstuk der groote . zeedi ept en
uit den nevel van algemeen p'hilosofische beschouwingen
en ook buiten het engere doel van zuivere aardrijkskundige
vakstudie te voorschijn in het heldere licht van den uiterst
d r ingen den , e i s ch der p r a c t ij k.
Heet idenkbee.ld van een onderzeeschen telegraafkabel tusschen Europa 'en Amerika rijpte.
De eindelijke. vervulling van dit grootsche , denkbeeld beteekent technisch het oogenblik, waarop de beschaafde mensch
zijn oud ontzag voor die verschrikkelijke zee voor goed heeft
afgelegd en den oceaan aan zich heeft onderworpen. Voor
het ,diepzeevraagstuk in den ouden zin van het woord beteekende het tegelijkertijd het oogenblik der .oplossing.
,
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1\1. F. Maury, v,ande rnarine-sterrewacht te Washington
(1806-1873) herzag thans de ,geh,eele theorie en de practijk
van het probleem, en het kabelwerk zelf leidde gaandeweg
tot eene nauwkeurige cartografie, allereerst van den Atlantischen oceaan tusschen Ierland en noord-Amerika, waarbij
ook nauwkeurigedieptiematen genoteerd werden.
Voor het eerst vond men in Maurys verslag niet slechts
vage cijfers, die de fantaisie ontketenden, maar kreeg men eel1
d irckt beeld van den gansehen bodem der zee, zooals hij er
uit zou zien met zijne vlakten, bergen en dalen, wanneer het
water weggedacht werd.
Maury zelf, en met veel nleer succes nog Brooke en Baillie,
verbeterden ook het dieplood zelf,dat ten slotte toch moest
worden gewijzigd tot een nagenoeg volmaakt registreertoestel.
en dat bovendien uit de reusachtige diepten grond' te voorschijn
kon brengen. Zoo liet Brooke de lijn eindigen in een ijzeren
stang, van. onderen voorzien van eenp,aar vooruitstekende holle veerende spoelen, die bij druk g:emakk'elijk in de stang naar
boven schoven. Om deze stang was leen zware doorboorde
kanonskogel zóó bevestigd, dat hij stang en lijn door zijn gewicht
eerst medenam tot op den bodem, terwijl zij op het oogenblik
van aanraking met den grond automatisch werd losgemaakt.
De stang en de lijn konden dan g,emakkelijk \veer worden
opgehaald, en in de spoelen, die eerst in de slib hadden gestoken en daarna in de stang teruggekeerd waren, kwam een
weinig slib van den bodem der zee mede naar boven. Deze
methode werd do or Baillie vervolgens nog zeer belangrijk
verbeterd en is in lateren tijd, miet 'behoud van het beginsel,
tot een 'maximum van bruikbaarheid opgevoerd.
111 elk geval ging men thans in de richting van het oude probleem met reuzenschreden vooruit, En nadat men intusschen
inden Caurisankar in het Himalaya-gebergte den hoogsten
berg der aarde (8840 M.) had leeren kennen, vond men in
de volgende jaren ten minste op enkele plaatsen in den Atlantischen en den Stillen oceaan, diepten die zoo ongeveer
miet dit gebergtie overeenkwamen, ook bij het gebruik van de
beste peiltoestellen. Zooals de zaken thans staan, schijnt het dat
de volgende rnaten van onze planeet niet geh1eel, maar dan toch
ongeveer beantwoorden aan de werkelijkheid: een weinig meer
dan een Duitsche mijl boven den zeespiegel in het luchtruim,
'en een weinig minder er onder in de duisternis der waseren.
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Misschien is het slechts een toeval, misschien ook is het werkelijk het gevolg van e:en,e bepaalde wet. De grootste diepte, die
tot dusverre bekend geworden is, ligt bij 'het Ladronen-eiland
Guam (in den Stillen oceaan, niet ver van Japan), waar m en
9644 mieters diepte vond. Daar ter plaatse moet de bodem
staan onder eenen druk van ongeveer duizend atmosferen.
Maar, gelijk het reeds zoo vaak is gegaan in de geschiedenis
van het menschelijk onderzoek: op het oogenblik, dat het oude
probleem, van de grootste, diepte werd opgelost of zijne oplossing nabij was, scheen het in zekeren zin al niet meer zoo bij
uitstek belangrijk. Een geheel ander diepzeeprobleem trad
niet in technischen, maar in algenleen wetenschappelijken zin
op den voorgrond.
Goed, het peillood kan neergelaten worden op die en die
diepte. Maar veel belangrijker was de vraag, die zich terstond
daarna voordeed: wanneer er zulke gewel,dige afgronden zijn,
hoe ziet het 'er dan Wiel in de diepte uit? En vooral: is daar
l e ve n ?
Van het peillood dwaalde die blik van den onderzoeker naar
die kleine hoeveelheden slib, die door den toestel naar boven
gebracht "varen. Errandermaal was het eene rijke keten van
meeningen, beweringen, dwalingen, die tegenover dit nieuwe
probleem' uit de idiepten van menschelijk denken mede naar
boven gebracht werd.
De Grieken in het tijdperk van Homerus bezingen d y
"onvruchtbare zee," in liederen, waarin de zee zelve toen reeds
als zoo geweldig wordt beschreven. Iets daar van heeft nageklonken tot ver in de vorige eeuw, in het geloof dat de oceaan
aan ide oppervlakte niet arm aan leven, doch in de diepte
één groot graf was zonder een enkel spoor van leven.
Wat wist men nu e igen lijk , zelfs tot ,de negentiende eeuw,
van het leven der zee? Een p,aar groote merkwaa rdighe..
den. Dat visschen daarin in grootengetale voorkwamen, en
zooals de haringen, bij sommige gelegenheden ware eilanden
vormden; niemand vermoedde, vanwaar zij kwamen en waarom zij eenen anderen keer op geheimzinnige wijze ontbraken.
Dat "de walvisch boven den zeespiegel uitstak als magazijn van
artikelen die een mensch nuttig kunnen zijn, en die men nemen
kon, omdat ze te krijgen waren; men vatte dit zóó letterlijk
op, dat de zeereus reeds bijna uitgeroeid was, vóórdat men
overigens van het leven in den oceaan iets van beteekenis wist.
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De haring en de walvisch, die ten onrechte eell visch genoemd was, maar die een zoogdier is, waren beide nog vertegenwoordigers der gewervelde dieren. Dat is een van de
groote dicrtypen, die wij heden ten dage onderscheiden. De
zee echter bevat talrijke diervormen van ten minste acht typen; behalve gewervelde dieren nog manteldieren (ascidién ),
weekdieren (zooals slakken, mosselen, inktvisschen), stekelhuidige dieren (zeeegels, zeesterren zeekomkommers ), geliede
dieren (zeekreeften) , wormen, eoelenteraten (sponzen, polypen, kwallen), en eindelijk dieren die behooren tot de gemlengde
typen der protozoën of oerdieren. En van deze acht komen.
twee, die dier manteldieren en der stekelhuidigen uitsluitend,
en ééne, die der coelenteraten, bijna uitsluitend in de zee voor.
Hoe weinig de oude dierkunde rekening daarmede hield, wordt
het best bewezen door de systematiek, die tot het midden der
vorige eeuw gold. Linnaeus vatte .alles, wat lager was dan de
gewerveldedieren ende gelede dieren, samen onder den naam
van wormen. Cuvier scheidde hiervan de weekdieren ten minste
nog als bijzondere hoofdgroep af, maar hij nam al de rest
(behalve een deel der echte wormen) samen onder den naam
van "straaldieren," ,een woord, waarvan de g-ebrekkige definitie
maar al te goed bewees, hoe oppervlakkig nog tot voor dertig
jaren de algemeene kennis juist van de lagere, hoofdzakelijk
de zee bewenende groepen, was gebleven.
Dit verandert pas in dedagen van den rusteloozen arbeid
van den grooten Duitsehen physioloog Johannes Müller. Ook
Karl VOlgt heeft tot den ommekeer in niet geringe mate bijgedragen.
Op eens begJ:ieep de zoöloog, dat de zee voor hem alles
eerder mocht zijn dan eene woestenij of hoogstens eene verzameling van merkwaardigheden. De zee moest een van zijne
belangrijkste en meest constante observatieterreinen worden,
dat hij, gelijk een veldheer, met zijne beste troepen en een net
van vaste kustposten moest omgeven. Johannes Müller ging,
zoo vaak het maar mogelijk was, filet zijn e kinderen naar de
zee, en richtte zich met een "vliegen,d laboratorium ' nu
eens aan de Noordzeevdan weder aan de Middellandsche zee
in, zoo goed als het ging. En het was of datgene, wat tot dusverre alle dierkundig onderzoek had verlamd, was weggevaagd,
toen nu voor het eerst de oogen van den natuuronderzoeker
ook ,de kleinere en de kleinste dierenwereld der zee in leven-
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den staat konden waarnemen. Bovendien was juist de tijd
aangebroken, waarop men delen microskoop, verbeterd, zooals
de techniek hem thans bood, allerwege als het beslissend
wapen van -den natuuronderzoeker erkende.
De cellenleer, door Schwann ook toegepast op het dierenrijk, gaf nieuwen steun aan eene opvatting, waaraan men zich
vroeger nimmer had gewaagd, ien volgens welke het geheele
organisme uit microskopische , eienheden opgebouwd bleek. En
de studie van de jonge vormen yen van de kiemvormen van de
afzonderlijke individuën, waartoe Karl Ernst von Bar den beslissenden stoot gaf, beloofde nog bijzondere winst, waarbij
juist eene menigte' zeedieren, b.v. de uitsluitend tot de zee beh}oorendd stekelhuidigen, ieene zeer welkome ontdekking waren.
Intusschen bepaalde zich ook deze geheele periode, welke
gekenmerkt is ;door de namen van Muller, Schwann, Bar, tot
het onderzoek van het strandgebied en van de oppervlakte der
zee. Muller vischte op }de zeevlakte naar kleine en allerkleinste
dieren met ;een fijn gaasnet, als een kapellennet. Voor het
oogenblik was ;dit een geweldige stap voorwaarts, omdat daardoor het materiaal geleverd werd voor eene groote bibliotheek
van hoogst belangrijk rond , erzoek, ja, dat in zekeren zin tot
eene geheel nieuwe zoologie geleid heeft. Maar aan de diepte
van ;den }oceaan werd daarbij nog niet eens gedacht. En nog
langen tijd kon het werkelijk zelfs twijfelachtig blijven, of die
groote diepten voor die zoölogen, welke zich met de fauna
der zee bezig hielden, Benig belang hadden.
Intusschen waren reeds in den tijd van Muller een paar
proeven genomen. Die oude John Ross had, gelijk gezegd,
reeds in I8I8 bij ieene peiling van, naar beweerd werd, bijna
twee iduizend meters in de Baffinsbaai eene echte zeester
opgehaald. Kwam die werkelijk van zulk ,eiene diepte? Dan lag
daarin al de belofte van een onafzienbaar arbeidsveld. De
waterkolom van twee duizend meters diepte af tot aan d:e
oppervlakte, ja, ten slotte ,Bene hoogte als , de Gaurisankar, van
onder tot boven bevolkt met }eerre }eindelooze massa groote
en vooral kleine di eren, zooals met het net aan de oppervlakte
werd gevangen . . . . een grootsch beeld, waarbij de overvloed van o p het land levende dieren in het niet verzonk!
Eenige flinke trekken m'et het sleepnet der oestervisschers,
die vooral gelukten aan Michael Sars te Christiania, den uitmuntenden predikant, later hoogleeraar in de dierkunde,
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schenen omstreeks 185° deze onderstelling te bevestigen. Sars
vond eene rijk ontwikkelde fauna nog op iets meer dan 800
meters diepte.
Maar ongeveer tezelfder tijd verhief zich tegen al dergelijke
beweringen de gewichtige stem van een man, van wien zijne
tijdgcnooten trouwens oordeelden, dat hij bevoegd was als absolute autoriteit te spreken.
Edward Forbes (1815-1854) had eenie zeer diepgaande
studiegcmaakt van de fauna der Engelsche zeeën en van de
Middellandsche zlee. Hij kwam hoofdzakelijk tot het resultaat,
dat van een eigenlijk diepzee-leven eenvoudig geen sprake
was. Dieper dan 550 metera kwam in ihet geheel geen leven
meer voor. Planten werden o,p reeds veel igeringere diepte
niet fileer gevonden, maar op 550 meters 'diepte werd ook het
dierlijk lieven ieene onmogelijkheid, Er werden redenen aangevoerd, waarom-het zoo moe s t zijn; die oude .,g:eschiedenis :
de philosoof beredeneert het, en bewijst u :"ZOO is het."
Forbes was eeri-goed waarnemer ; men moest hem ge 10:0,ven, ook dáár, waar hij allleen langs deductieven weg tot eene
meening kwam. Men zag echter voorbij, dat hij generaliseerde, zoodra Jiij zeilde, dat In de diepten rier z,ee alle leven
onmogelijk was, want striktge·nomen wist hij alleen, dat er
in de Middellandsche zlee (dus niet eens in den Groeten
oceaan) plekkien waren, waar naar beneden het aantal levende
wezens in eene bepaalde, door hem in cijfers uitgeldrukte verhouding, afnam. Lang heeft de bewering van Forbes als dogma
gegolden. Dien zoöloog behoorde slechts een zeer gering deel
van de zlee; de rest was ledige ruimte. En in die duisternis
werd al spned~ghet p lantenleven, en vervolgens betrekkelijk
snel tengevolge van den ontzettendien waterdruk, ook het leven dier dieren onmogelijk.
Toch, zooalsgewoonlijk: er bleven twijfelaars. En hun laatste hoop was gericht op het diepzee-onderzoek, dat zich
snel ontwikkelde als gevolg van de terrein-studies, die voor
het leggen van den transatlantischen kabel noodig waren.
Het duurde niet lang, of de resultaten zouden hier werkelijk
merkwaardig worden, dat zij' alleen reeds de kostbare
studiën zouden 'hebben goedgem aakt, al ware de geheele technische proefneming der onderzeesche telegraafkabels mislukt.
Vooreerst brachten Engelsehen en Amerikanen bij hunnen
arbeid met den sondeertoestel van Brooke van den bodem van
zóó
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den oceaan slib naar boven, die tallooze kalkschaaltjes van
oerdieren bevatte. Dit konden rechter, wanneer men sceptisch
gezind was, nog de gezonken schalen van gestorven dieren
zijn, die, toen zij nog leefden, zich dicht bij dre oppervlakte
der zee hadden bevonden. Betere bewijzen waren noodig.
Ook deze bleven niet uit. Het toeval, dat deze studiën
begunstigde, wilde dat verscheidene kabelleidingen, nadat zij
reeds jaren op den bodem der zee hadden gelegen, braken.
Men moest den kabel weder oprollen, en in één van rdeze
gevallen, bij eden kabel tusschen Sardinië , en Algiers, bleek
het, dat deze bezet was met levende dieren. Sinds drie jaren
had die kabel op 3600 meters diepte gelegen. In die drie jaren_
hadden zich vijftien verschillende diersoorten in talrijke exemplaren daarop vastgehecht. Hier wa.s dus juist in de ,,onvruchtbare" Middellandsche zee van Forbes, ontwijfelbaar
leven op 3600 mieters diepte.
Onommsto otelij ke bewijzen werden echter geleverd, toen men
van dezelfde rdiepten dieren te voorschijn bracht, die het kenm erk droegen van a a n pa s s i n g aan de omstandigheden i n
de diepte.
Men moet zich goed voorstellen, welke gewijzigde beteekenis rdit woord „aanpassing" na het jaar 186o had.
Het was geen zinledig begrip m eer. Darwin had zijne groote
leer verkondigd. Al wat levend was op aarde, plant , en dier, stond
bloot aan de vaste wetten der aanpassing. Het witte, dik in pels
gestoken pooldier was blijkbaar aangepast aan de omstandigheden van de ijzige koude; het gele woestijndier aan het
gloeiende zand, de groene hagedis aan het gebladerte waarop
hij zat. In het licht van deze leer moest het waarschijnlijk liceten dat, indien ier in 't geheel een ,diepzee-dier bestond, dit
zich moest hebben aangepast aan de zeer bijzondere toestanden, die daar in de diepten 'heerschen. Forbes had trouwens
juist aan de mogelijkheid van aanpassing tot op die diepte getwijfeld. Zou het inderdaad denkbaar zijn, dat organische wezens, het zachtste, meest breekbare van al wat op onze planeet
te vinden is, zich nog hadden kunnen aanpassen aan omstandigheden, waarin reeds op q.00 meters diepe duisternis
heerscht, , en waarin op I Soo meters diepte de bewoners staan
onder eenren druk van Zoo atmosferen, terwijl de temperatuur
waarschijnlijk niet veel meer boven het vriespunt is?
Trouwens, wat , er van aanpassing in het dierenrijk bekend.

.
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was, kon reeds uiterst merkwaardig heeten. Ook in de Adelsberger grot en inde Mammouth-grot in Noord-Amerika
heerscht volkomenduisteTnis. En toch wonen hier kleur100ze, blinde salamanders, blinde spinnen en blinde kevers
(Ieptoderus), en ginds blinde visschon in de wateren, donker
als de Styx. De blindheid schijnt ook te p,assen in het kader
der aanpassing: het oog is verloren gegaan, wijl het niet meer
gebruikt werd,
Het was in hooge mate belangwekkend, dat uit de diepten
van den oceaan werkelijkdieren werden tie voorschijn gebracht,
die dergelijke teekenen van aanpassing vertoonden. In de eerste
plaats b 1i n d e dieren: blinde visschen, blinde kreeften. Dat
mi 0 est e n bewoners zijn van de duistere, dus van de diepe
deelen xler zee, welke door datgene, wrat wij onder aanpassing verstaan, het gezicht hadden verloren, zooals de Adelsberger hagedis.
Maar dan kwamen er ook dieren voor xlen dag, die intege ndeeI zeer g r oot e oogen hadden. Dat scheen verdacht.
Intusschen : de oplossing werd dadelijk gevonden.
Eene derde groep van hlendie in de oceanische duisternis
leven, bleek namlelijk in het bezit te zijn van buitengewoon
krachtige lichtorganen. Ookdeze aanpassing is eene zeer gewone. Het is reeds lang bekend, dat een gro ot aantal dieren
O'P het land in donker lichten. Bij onze glimwcrmen, kleine
kevers, lokken de minnenden elkander met het groene licht,
dat van eene bepaalde plaats van hun lichaam uitstraalt. De
Cucujo-kever in Braz iliê igeeft zóóveel licht, dat men er bij
kan lezen, als bij een lantaarn. En aan ,de oppervlakte der
zee veroorzakeri-duizenden zeer kl1einediertjes dat prachtige
schouwspel, dat de leek het lichten der zee noemt. In de
eeuwige duisternis van de diepe zee moest deze gave echter
een middel van aanpassing van den eersten rang zijn. De
visch, de kreeft, verlichtte zijn eigen weg.
Verwonderlijk schoon is de wijze:, waarop bij sommige visschen het lichtgevende apparaat werkt : het zit vlak boven
het oog'; het is, alsof het licht ontvangende orgaan hier
tegelijk lichtbron is geworden,
Bij dien Malacosteus, een viseh, die reeds van 5000 meters
diepte is opgehaald, bevindt zich een lichtgevend orgaan vlak
onder elk oog, en iets verder naar achteren aan beide zijden
weer een. De eerste geven robijnrood licht, de achterste sma-
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ragdgroen. Bij dien Echiestoma vindt men achter elk oog ,eell
driehoekig orgaan,dat blauw licht uitstraalt. En weer bij
andere vischsoorten is het, alsof het lichtgevend orgaan heen
en weer slingert aan een lang, draadvormig huiduitsteeksel, dat
uitgaat van het voorhoofd, Daarbij komt nog de eigenaardige
bouw van het lichtgevende apparaat zelf. Door bijzondere
zenuwbanen ishetdi:er in staat, het licht naar willekeur te ontsteken 'en uit tie deoven. Lenzen en holle spilegels verleenen dien
toestel alle eigenschappen van eene kunstig samengestelde
lantaarn. Trouwens, niet alleen visschen zijn xlaar beneden
lichtgevend. Kr,eeften, polypen, wormen en zeesterren doen
het even,eens, en zelfs inktvisschen illumineeren 111et de prachtigst1ekleur,en.
Natuurlijk liet leen diervdateen zoo waardevol orgaan bezat, zijne eigen oogcri ook niet verloren gaan. De vele verlichte
plekken indien duistleren nacht, plekken, die juist door zulke
fakkeldragers ontstonden, zullen stellig andere, niet lichtende
dieren er toe gebracht hebben, hunne oogen niet te laten verloren gaan; integendeel zull'en zij ze ZOIO wijd mogelijk hebben
geopend. Daarmiedie was ook dit raadsel opgelost.
Trouwens, dit alles betrof slechts Jiet xlier. De plant, die
het zonlicht niet noodig heeft als lamp om voedsel tie zoeken
of als liefdessignaal, doch die in het licht een van de onontheerlijke directe levenselementen bezit, kon het eenvoudig
niet brengen tot zulke aanpassingen, die geen rekening hielden miet hunne scheikundige huishouding. En in dit opzicht
heeft Forbes gelijk. gehad: het plantenleven houdt in den oceaan op ongeveer een p,aarh:on,d1er,d mieters diepte gehieel op.
Maar des tie rijker en des te merkwaardiger werd met elke
nieuwe vondst de dierenwereld.
Eene ware sprookjeswereld. Behalve aan de duisternis, bleek
hetdier zich ook tie hebben aang'epa.st -aan den druk len aan
de overige bijzondere omstandigheden 'va,n het leven onder
absoluut abnormale voorwaarden. Visschen en kreeftachtige
dileren vertoonden de grilligste vormen, die men zich kon denken. Zoo waren er fluweelachtige, zwarte visschen met een
zóó rcusachtigen bekvdat het geheele dier meer had va:n een
zwemmenden lepel, dan van een viseh. Kreeften spreidden
hunne ongelooflijk lange poeten en voelhoorns als een geweldig net om zich uit, om in die duisternis ZIOO, ver mogelijk
te kunnen tasten en om aan de geringstie beweging van het
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water op zoo groot mogelijken afstand de nabijheid van een
anderen. bewoner der diepte te kunnen bespeuren. Schepselen, ;die anders slechts voorkomen in die bescheiden grootte,
waarin wij onze vreedzame keldertoren kennen, kropen hier
in reuzengedaante rond, , en evenzoo wemelde het daar beneden van reusachtig groote spinnen, zoo groot bijna als vogelspinnen, maar met zeer dunne pooten, zooals die van onze
hooiwagens. Ver van alle stormen ;der oppervlakte ligt deze
afgrond, en de gebrekkigste wezens, ;die boven door iederen
golfslag te pletter zouden geslagen zijn, konden zich klaarblijkelijk hier tot eene ongehoorde ,grootte ontwikkelen. Een
oogenblik geloofde men zelfs, dat men in deze wereld der
wonderen nog het spoor gevonden had van iets heel bijzonders: het zou mogelijk zijn, dat in deze afgelegen diepten
der onderwereld de fauna uit de oudste dagen der aardgeschiedenis behouden gebleven was. Dikwijls is hetzelfde geloofd van den oceaan, met zijne diepste schuilhoeken. Sedert
de geraamten van de uitgestorven zeereptiliën, ichthyosaurus
en plesiosaurus, in onze musea staan, hoort men telkens weder verhalen van !een fantaiseerenden kapitein, die een levend
monster van , dien aard, als een plesiosaurus met langen zwanenhals, zou hebben ontmc et. Sedert men door de kolossale
vondsten in noord-Amerika weet, dat in het krijt-tijdperk, dus
in ieder geval zeker millioenen jaren vóór onzen tijd, in den
teaen maligen oceaan enorme slangachtige dunne reptiliën van
meer dan honderd voeten lengte, de zoogenaamde mosasauriërs, hebben gezwommen, is de beruchte fabelachtige zeeslang
bij voorkeur opgevat als eene nog levende soort van dieren,
stammende van vóór den zondvloed. Humboldt kreeg eens
bezoek van een wonderlijken philosoof, die ontwijfelbare bewijzen meende te bezitten voor de stelling, dat de aarde nabij
de noordpool !een gat had, dat toegang ,gaf tot eene verbazend
groote holte roet levende vóórwereldlijke hagedissen; dit denkbeeld is door den genialen Jules Verne omgezet in een knap
gevonden, maar in zoölogische en geologische bijzonderheden
slecht uitgewerkt rdichterlijk verhaal. Droo'm+en en vrome
wenschen!
Een feit , echter is het, :dat thans uit de diepten der zee werkelijk te voorschijn kwamen vertegenwoordigers van eene groep
van dieren, die onder de fossielen uit vroegere perioden der
aardgeschiedenis eene belangrijke rol speelden. De zeeën
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uit de Jura- en de krijtperiede hadden tallooze, zeer sierlijk
giebouw'de schepselen geherbergd, door den natuurvorscher
miet den naam van zeeleliën bestempeld. Ofschoon op den
bodem met een langen steel bevestigd en van boven eene
blocsemachtige kroon ontplooiend, hebben deze schepselen
toch met echte leliën, zelfs met planten, niets te maken. Het
zijn echte dieren, verwant aan zeeëgels en zeesterren. In den
tegenwoordigen tijd scheen het, dat deze even bijzondere als
fraaie dierengroep, die eenmaal werkelijke wouden op den
bodem der z'ee gevormd heeft, uitgestorven is op zeer enkele
exemplaren na, welke men nog in de Amerikaansche tropenzecénaantreft. DOlCh nu haalde Sars in 1864 bijde Lofoden eene
zeelelie op,die zeer nauw verwant was met de vormen der
krijtperiode, uit eene diepte van 55° m eters,dus juist op de
grens; waar beneden volgens Forbes in 'het geheel gee.n leven
meer zou voorkomen. En nu bleek het langzamerhand, dat
juist op die groote diepten nog zeeleliën wortelden in groot
aantal en in verschillende vormen. Het reeds lang vervlogen
krijttijdperk scheen dáár, in de diepten van den oceaan, te
herleven. Maar bij dit ééne geval is het gebleven, en het
denkbeeld, dat men in de diepten van de zee eene afspiegeling vond van lang vervlogen jaren uit de geschiedenis der
aarde, is niet verder verwezenlijkt.
Al deze resultaten en problemen kwamen niet op één dag.
En in hunnen overvloed kwamen zij 'ook reeds niet meer
alleen als toevallige vondsten bij den kabeliarbeid tot ons.
Zoodra men bij die werkende zekerheid had verkregen,
dat er ondanks den twijfel van Forbes toch in de diepte nog
leven was, werd 'een groote ijver wakker om diepzee-expedities · te ondernemen, met een eigen, zoölogisch doel.
Twee Engelsche geleer,den, Williaan Carpenter en Wyville
Thomson, maakten deze aangelegenheid omstreeks het jaar
1860 tot hunne levenstaak.
Ofschoorr-het vraagstuk thans, als van zuiver wetenschappelijken aard, gleen practisch doel had, wisten deze voortreffelijke mannen de belangstelling voor deze onderzoekingen te
onderhouden, en ten slotte nog grooter te, rnaken dan aanvanIijk het geval was. Beid/en waren reeds lang physiologen en
zoölogen van naam, toen zij dit arbeidsveld kozen. Op Thomson had voornamelijk die ontdekking der zeeleliën indruk
gemaakt. Hij geloofde aan een:e nog te ontdekken fauna uit
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de oerwereld, maar, gelijk gezegd, dit vermoeden is niet bewaarheid door het onderzoek zelf.
De oude Carpenter verkreeg al spoedig den steun der Engelsche regeering, die begon met voor drie tochten een schip
beschikbaar te stellen. In 1868 werd met den kanonneerboot
Lightning (bliksem) de zee bij de Faroer-eilanden gepeild. Op
900 meters vond men tal van levende dieren! In 1869 en
187o werd door tochten van het wachtschip Porcupine (stekelvarken) tot in de golf van Biskaye en tot Malta de studie
met goed gevolg voortgezet. Ditmaal vond men leven op nog
veel grootere diepten, bij Malta op meer dan 3000 meters.
De geheele wereld begon in het vraagstuk belang te
stellen. Carpenter wendde zich tot de regeering met het
verzoek, eene expeditie om de geheele aarde uit te rusten,
uitsluitend voor diepzee-onderzoek. Daar het kabelvraagstuk,
belangrijk uit materieel oogpunt, ditmaal geheel , op den
achtergrond trad, werd met dit verzoek de zuiver wetenschappelijke zin van de Engelsche regeering op eene tamelijk
zware proef gesteld, maar zonder e.enig voorbehoud mag
erkend worden, dat de proef schitterend gelukt is.
Hier neemt het groote diepzee-onderzoek van de negentiende , eeuw een aanvang m et de roemrijke wereldreis van de Engelsche korvet „Challenger." Aanvankelijk stond Engeland de
kleinigheid van ioo.000 pond sterling toe. Later moest er nog
vijftig duizend en nog achttien duizend pond bij. Een oorlogsschip werd door het verwijderen van achttien kanonnen en
door het inrichten van een laboratorium in een uitmuntend
schip voor natuuronderzoek herschapen. Het kommando werd
opgedragen aan een kapitein, die ook iets van het wetenschappelijke doel der expeditie begreep, George Nares; hij is
later beroemd geworden door eene noordpool expeditie, die
tot over den 83en breedtegraad langs de westkust van Groenland doordrong. De wetenschappelijke leiding der expeditie
in engeren zin werd, naar recht en billijkheid, aan den bekwamen Thomson toevertrouwd.
Waar de middelen voor deze expeditie zoo ruim beschikbaar
waren, was het mogelijk, dat de chef nog .een aantal mannen
om zich verzamelde, die zijn eigen weten en kunnen aanvulden, vakmannen voor plantkunde, dierkunde, scheikunde, teekenen ,enz. De gelukkigste keuze voor de practijk deed hij in
den persoon van zijn eersten assistent John Murray. Ook een
.
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jong Duitsch dierkundige uit de school van Siebold, Rudolf
von Willemoes-Suhm, mocht aan de expeditie deelnemen;
helaas mocht hij de reis niet voleindigen, want in het derde
jaar der !expeditie, overleed hij tengevolge van het tropische
klimaat der Stille zuidzee.
De 'expeditie zou jaren duren; het was de m eest eigenaardige
reis, die sinds de idazen van den grooten Cook aan de kennis
van onze planeet is gewijd. Vroeger was de 'oceaan nooit, iets
anders geweest dan 'de brug, waarover d i e natuuronderzoeker
toog van het eene land naar het andere. Ditmaal kwam er
een schip, dat plan scheen te hebben zich op het water, hoe
meeropen des te liever, als het ware te nestelen. Het land,
dat men hier zocht, lag duizenden meters onder de kiel. Maar
telkens wanneer men land ontmoette, was het nieuw, met alle
bekoring van het onbekende.
De geheele tocht duurde van 21 December 1872 tot 25
Mei 1876. Het eerste jaar was gewijd aan den Atlantischen
oceaan toyer de geheele breedte en een deel van de lengte.
Vervolgens drong men, na een oponthoud te Kaapstad, tot
diep in de nog zoo onbekende zuidelijke Ijszee door, totdat men
vóór dien dreigende n ijsmuur kwam, die thans nog, evenals
vóór honderd jaar bij Cook's zeiltochten, verder onderzoek
afsneed, als stond er een gegrendelde poort, 'die onze techniek
nog niet vermocht te !ontsluiten. Ook ' de Challenger moest ten
slotte voorde ijsbergen vluchten, en kwam met moeite in 1874
in Australië. Twintig maanden nam men toen voor het onderzoek van den Stillen oceaan. De terugi ocht werd ten slotte ondernomen door de straat Van Magalha es, waarna de Atlantische
oceaan nog m aals werdt doorkliefd van Montevideo naar de
Azoren. Zeven honderd n egent i en dagen had het schip, toen
het te Portsmouth ankerde, in de open zee doorgebracht, zoowel onder de sneeuw van de zuidelijke Ijszee als onder de
verzengende stralen van de tropisc he zon; 'dit laatste stelde
aan de arbeidskracht ier deelnemers de hoogste !eischep.
Alles te za men had men 68890 zeemijlen afgelegd, en dit
alles onder voortdurende wetenschappelijke waarnemingen
door de aan boord aanwezige natuuronderzoekers.
Op dezen geweldig langen weg, die als eene grillig verloopende lijn rondom tonze aarde kon geteekend worden, waren
niet minder dan 37o diepzee-peilingen geschied en 275 ternperatuursmetingen in !de diepte; 240 maal had men met het
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sleepnet gevischt. Daaronder bevond zich cene goed geslaagde
peiling, waarbij een weinig slib werd te voorschijn gebracht
van een'e diepte van 8235 meters, dus meer dan de hoogte
van den Dhawalagiri;dit geschiedde op 'een,e plaats in den
Stillen oceaan, niet ver van de Philippijnen.
De mysteriën dier zee waren tegen een diergelijk systematisch onderzoek niet bestand; de weg was gebaand. Zes hondcrd kisten met zoölogisch en ander materiaal, onberispelijk
bewaard en thuis gebracht, vormden voortaan een diepzeemuseum, dat e,en einde maakte aan alle vage speculatie, en
dat met feiten sprak.
Onder deze feiten was er één van bijzondere beteekenis,
Men kon zeggen, dat dit het belangrijkste van alle was, omdat het 't grootste gebied omvatte.
Reeds bij die eerste onderzoekingen van ,den noord-atlantischen bodem, bij gelegenheid van het leggen van den kabel,
waren, gelijk gezegd, die onderzoekers getroffen door. de eigenaardige samenstelling van de slib op bepaalde ,plaatsen. Wat
men ophaalde, was eene massa kleine schaaltjes, die moesten
worden beschouwd als omhulsel of skeletten van uiterst lage
organismen van de onbepaalde benedenste grens van het dierenrijk. In werkelijkheid was de toestand aldus : o'm de kusten
van de vaste landen en van de eilanden vertoonde zich zeer
regelmatig eerst een vlakke kring van zuiver minerale massa's, eene laag', waarvan de slib en het zand duidelijk bewijzen,
dat zij afkomstig is van de afgebrokkelde kust, door het
zoete water voortdurend als 't ware in zee gewasschen. Deze
kring kon zich honderd vijftig tot t\i\lee honderd zeemijlen
ver van de kust uitstrekken,
Daarna echter veranderde de slib geheel van aard. Het werd
vrije slib van dien oceaan. Waardoor werd deze echter gevormd?
Het onderzoek der monsters-deed eene geelachtige massa
zien,di,e bij hct xlrogcn wit werd als krijt. Krijt is eene zuivere kalkmassa. De slib was ontegenzeggelijk ook kalkslib.
En onder den mieroskoop bleek duidelijk, waar de kalk van
afkomstig' was. Al de slib was een dicht mengsel van die
nietige kalkschalen van die schepselen.
Later is het gebleken, dat het niet die wezens zijn, die
daar beneden in levenden toestand rondkruipen, hoe rijk overigens het diepzeeleven is. Zij zweven met hunne kalkschaaltjes
vrij' in het water van dien oceaan, g edccltelijk juist aan de
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oppervlakte. E eist als het diertje gestorven is, valt het schaaltje
naar beneden in de diepte. Men krijgt echter een denkbeeld,
welkeontzaglijke massa's van die schepselen het water van
denoceaan moeten vullen, als men bemerkt, dat vierkante mijlen
bij vierkante mijlen van een reuzengebied op den bodem van
den oceaan met ééne enkele soort van slibrnassa van zulke kalkschaaltjes bedekt zijn. Het is overigens blijkbaar op dezelfde
wijze, dat ons tegenwoordig krijt is ontstaan. Wat wij thans
krijt noemen, was in het oude tijdperk van de geschiedenis
der aarde, dat wij de krijtperiode noemen, dezelfde slib der
diepzee, afkomstig uit de kalkhuisjes van afgestorven wezens.
Eerst door de bewegingen en plooiingen der aardkorst is in
de sedert vervlogen geweldige tijdsruimten die oude bodem
der zee droog gelegd en hoog opgestapeld tot eilanden en gebergten. Nog thans echter wijst de microskoop in het krijt
onmiskenbaar de schaaltjes aan van hunne voormalige onvrijwillige bouwmeesters. Doch dit slechts in het voorbijgaan.
De plaats in het stelsel, die door den natuuronderzoeker
aan die levende bezitters der slibvormende kalkschalen wordt
aangewezen, is bij de zoogenaamde oorspronkelijke
cl ier e n. Naar de gangbare opvatting behooren zij in engeren zin tot de wortelpootig n iof rhizopoden.
D i e leek, die zich een zoodanig wezen wil voorstellen, moet
daarbii bijna alles over boord werpen, wat hij zich gewoonlijk
bij een „dier" voorstelt.
Een hond, een kikvorsch, een oester, eene zeester zijn echte
dieren. Die dieren bestaan, als men ze onder den microskoop
beschouwt, uit millioenen van de kleinste levende lichaampjes
of klompjes, de zoogenaamde cel 1 e n. Ook het lichaam van
den mensch is samengesteld uit myriaden van zoodanige cellen.
Die cellen vormen echter in ieder hooger dierlijk lichaam
niet eerre gelijksoortige massa, maar groepsgewijze versenigen
zij zich tot organen. De maag, de hersenen, het hart zijn
zoodanige organen. Bij den mensch, den hond of den kikvorsch ook de boenen en voeten.
Een zoodanig wortelpootig schepsel bestaat echter in tegenstelling daarmede niet uit een aantal cellen, maar uit ééne
enkele. Die enkele cel maakt haar geheele lichaam uit. Van
echteorganen in den gewonen zin is natuurlijk geen sprake.
Alleen eene uiterst geringe geleding vertoont zich binnen in
het cellenlichaam. Maar zelfs geen maag is daarin aanwezig:
`
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de geheele massa van het lichaam neemt voedsel o p en verteert dat. Geen bloed stroomt rond, geen hart slaat. En er
zijn ook geen onveranderlijke, zich bewegende ledematen. Als
dus het dier toch kruipt en zwemt, dan komt dit hierdoor, dat
het geheele weeke, slijmachtige lichaam naar willekeur nu
hier, dan daar, wortelachtige geeseltjes uitsteekt, die dan als
hand of roeispaan dienen, om zich onmiddellijk daarna weder
terug te trekken in de weeke massa van het lichaam. Slechts
ééne zaak is in ieder geval bij velen dier zonderlingen zeer
consequent ontwikkeld: uit hun lichaam', dat bijna geheel zonder
organen is, kunnen zij har de g e r aa m t e n afscheiden,
die hun geleiachtig lichaam tot steun en bescherming dienen.
En bij die wortelpootige dieren bestaat dat skelet uit kalk: het
vo rm t ,die kalkschaaltjes van die diepzeeslib. Vooral de globigerina bleek eene voortreffelijke bereidster van de kalkslib te zijn.
Het zou op zich zelf geen bezwaar hebben, als men zich
den geheelen bodem van den oceaan, voorbij ,ongeveer twee
honderd mijlen van de nabijzijnde kust, voorstelde als bedekt
met zoodanige globigerinen-slib. Men zou dan tot een oppervlak van minstens drie achtsten van het geheele oppervlak
der aarde komen ongeveer even veel als alle vijf werelddeelen te samen innemen.
D e Challenger-expeditie -heeft echter aangetoond, dat hoe
reusachtig ook de uitwerking moge zijn, de zaak niet zoo
eenvoudig op ééne leest is geschoeid.
Thomson en , de zijnen toonden aan, dat op eene diepte tusschen vier en vijf duizend meters de globigerinensli b
hoe langer hoe m eer ophoudt. Meestal is het reeds
verdwenen spoedig nadat de grens van vier duizend meters
bereikt is.
Dan volgt in de nog verder verwijderde afgronden in de
plaats daarvan een tapijt van eerie geheel andere slib, waaraan
juist het karakteristieke van de globigerinenslib volkomen
ontbreekt, namelijk de kalkschaaltjes, ja zelfs de kalk.
Dat moest op zich zelf vreemd schijnen. De kalkschaaltjes
der globigerinen , en verwante rhizopoden zinken, zooals wij zagen, overal in , den oceaan naar beneden. Het levende schepsel
beweegt zich in het vrije water, de doode schaal valt op den
bodem. Bij dat zinken moet het, oppervlakkig beschouwd,
volkomen onverschillig zijn, hoe diep die bodem van den oceaan
onder de oppervlakte is gelegen. Is die diepte minder dan
B ö 1 s c h e. Van Zonnen en Zonnestofjes. V. 2e druk.
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vier duizend meters, dan zetten zich die schaaltjes op minder
dan vier 'duizend meters af, en vormen zij kalkslib. Doch
indien die bodem op vijf- of zes duizend of zelfs op acht duizend meters diepte ligt, waarom zouden zij dan niet evenzeer
op die diepte tot rust komen , en daar slib vormen?
Het was noodig, hier eene verklaring te zoeken. En men vond
die in het feit, dat op die, reusachtige diepten van meer dan
vier duizend meters, dus daar, waar de oppervlakte van den
oceaan veel meer dan de hoogte van den Mont-Blanc boven
den bodem is gelegen en nadert tot die van den Ga:orisankar,
eene kracht optreedt, die de neerdalende kalkschaaltjes o p1 o s t. Die kracht is naar alle waarschijnlijkheid gevestigd in
het met koolzuur gevulde, onder geweldige drukking staande
zeewater zelf . Op die diepte krijgt dat water eenvoudig de
kracht, het zinkende kalkmateria ; al volkomen op te lossen,
zooals warme koffie een stuk suiker oplost. En zoo wordt
hier de vorming van kalkslib onmogelijk, niettegenstaande ook
hier voortdurend millioenen bij millioenen kalkschaaltjes naar
beneden regenen.
lntusschen: ook daar wordt slib gevonden, al is het dan
ook geen kalkslib. Waar komt nu die slib van laan?
Die slib heeft men in tegenstelling met de globigerinenslib
naar hare gewoonlijk voorkdmende kleur de ,,r o o de die pzeeslib" genoemd.
Het is het tapijt eereer n ieuwe, lagere verdieping, die in
alles volke men van het andere tapijt verschilt.
De roode kleur is afkomstig van ijzer- en mangaanoxyde.
Dit blijkt uit het scheikundig onderzoek. Dit leert ons echter
tevens, dat e m zeer groot gedeelte van de bestand deelen van
de slib eene vulkanische m lssa is, asch, puimsteen, lava
Men moet zich herinneren, dat bijna alle werkzame . vulkanen
der aarde in de nabijheid van de zee gelegen zijn en dat
iedere uitbarsting eene ontzettende hoeveelheid van zoodariige
stoffen in het water werpt. Onmiddellijk in den oceaan zelf
hebben van tijd tot tijd uitbarstingen van vulkanen plaats. En
verschrikkelijke ontploffingen, zooals die van den Krakatau in
Straat- S,oend.a, waarbij het zeewater in den krater stortte, en
dien als een ketel deed springen, hebben tijdelijk over den
gehcelen dampkring der aarde vulkanisch stof verspreid stof,
dat langza m er'hand daarna moet zijn nedergedaald, en ongetwijfeld grootendeels door den grooten oceaan is .opgezogen.Daarna
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zonk het nog eens door den ,geheele water zuil tot op den bodem.
Van een geheel bijzonderen aard schijnen kleine metalen
bolletjes te zijn, die, voornamelijk inde roode slib van den
Stillen oceaan door de Challeng er-expeditie zijn aangetoond,
Zij hebben de grootte, van hoogstens één vijfde millimeter en
bestaan uit metallisch ijzer, dikwijls met een karakteristiek
toevoegsel van nikkiel en cobalt. Aan de buitenzijde zijn zij bedekt met een zwart-glanzend omhulsel van magneetijzer. Wat
kan dat zijn? De geheimzinnige scheikundige samenstelling
wijst onmiddellijk op den k o S mis c h en oorsprong. Deze is
de samenstelling van meteoorstccnen, die uit de wereldruimte
op ons neerstorten! Het is z,eer waarschijnlijk, dat wij te doen
hebben miet zeer fijn meteoorstof, dat voortdurend uit de wereldruirnte op de aardie nederregent en zich langzamerhand
op die diepte ophoopt. Merkwaardig is het, hoe in de diepte
van dien afgrond, waarin geen licht van zon, maan of sterren
meer doordringt, dever\vïj.der,de wereldr uirnte nader tot OiI\S
komt, waardoor zich in voortdurenden stillen val het stof van
fijnge\vorden sterren beweegt. Doch in de roode slib vindt
men nog een hoofdbestanddeel, en wel d ek ie zei a a r d e.
Zooals men op eene· diepte van minder dan vier duizend
metiers kalk vindt, zoo vindt men op grootere diepte kiezel.
\Ta11 waar komt die stof echter?
Wij herinneren er aan,dat die kalk van het hooger gelegen
slijktapijt ook niet "van zelf" daar kwam, maar haren weg had
geno:mendoor de levende lichamen van met dieren overeenkomende levende wezens. Zij kwam voor den dag in den vorm
van myriaden zich afzettende kalkschaaltjes van zoodanige
wezens. N u wordt echter door levende wezens op aarde dikwijls niet alleen kalk, maar ook kiezel verwerkt. Het lag
dus voor de hand, ook voor de bestanddcelen van het kiezel
van de roode slib aan een organischen oorsprong te denken.
Het was de Challeng er-expeditie vergund, juist in de richting
dier feiten en waarschijnlijkheden ééne harer vruchtbaarste en
schoonste ontdekkingen. te doen.
Reeds in de vkalkachtige slib der globigerinen kan rnen
een groot aantal-daarmede ingesloten kiezellichaampjes aantoonen Worden zij onder den mieroskoop gebracht, dan blijkt
een zoodanig kiezellichaampje vde schaal, het geraamte te
zijn van een wezen, dat wel met de globigcrincn verwant
is, maar volstrekt niet van denzelfden aard: het is veeleer
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·een dier van dat type der rhizopoden, die men als radiolariën
van de overige onderscheidt.
Behalve andere fijne punten van verschil in den bouw van
hun lichaam, (dat ook hier slechts uit éénc cel is gevormd)
onderscheiden zich die radiolariën van de globigcrinen en
daarmede verwante, wezens in de eerste plaats door den aard
van hunne geraamten of schalen: in plaats van uit kalk zijn
zij in de meeste gevallen uit kie z c I opgebouwd.
Doch ook deze kiezelschaaltjes zinken na den dood hunner
bewoners evenzeer op den bodem als de kalkschaaltjes. Ook
de levende radiolariën leven met haar kiezelgeraamte genoegelijk in het water van den oceaan (in ieder geval tot op
groote diepten) en niet op dien slibbodem beneden. Terwijl
echter die kalk schalen, zooals wij zagen, voorbij de eerste vier
duizend meters door het samengeperste water, dat zeer koolzuurhoudend is, worden o,pg:evreten, verteerd, vervluchtigd, is
dit bij de kiezelschalen niet mogelijk. Theoretisch ligt het dus
voorde handvdat daar, waar de slib der gLobigerinen ophoudt,
de slib moet beginnen, die van overblijfselen van levende
wezens in ' hoofdzaak alleen radiolariën bevat. Dit werd llf
tot een werkelijk beeld gevormd door de Challenger-expeditie,
en wel tot een nog veel indrukwekkender, dan langs zuiver
theoretischen weg te verwachten was.
Het was in de eerste plaats de Stille oceaan, die daar het
meest grootsche schouwspel aanbood.
De Stille oceaan is niettegenstaande zijne talrijke eilanden
(in hoofdzaak, steile koraalriffen) betrekkelijk zeer diep. Die
diepte is gemiddeld van 35°0 tot 55°0 meters. Men is dus
dikwijls voorbij de grens der g'lo:bigerinen. En inderdaad vond
men op een aantal plaatsen de geheele diepte prachtig bedekt
miet zuivere slib van radiolariën. De radiolariën werden daar
even opeengehoopt aangetroffen als de globigerinen boven de
4000 meters b.v. in den Atlantischen oceaan. Op een aantal
andere plaatsen maakte het den indruk, als waren ook de
radiolariën bij toenernende xlieptc tamelijk spoedig aan een
geheinlzinnig vernielingsproces onderworpen. In ,de plaats daarvan kwam dan de eigenlijke zuivere "roode slib", die wel
nog in hooge mate kiezelhoudend is, doch waarin toch de
duidelijk bewaard gebleven schalen der radiolariên in het oog
vallend afnemen, totdat ten slotte die individueele organische
vorm nauwelijks nog in de laatste sporen kan worden waar-
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genomen. Het blijft nog duister, wie die verwoesting tot stand
brengt, nu er niet, zooals bij de opgeloste kalk der globigerinen,
een chemisch proces plaats heeft, maar alleen ieeneoplossing
van den geïndividualiseerden vorm. Doch dit is slechts bijzaak.
Het meest interessante nieuwe feit was de ontdekking van
werkelijke ophoopingen in de diepzee, van radiolariën die
prachtig bewaard gebleven waren.
Ook hier is een nieuwe schakel gevoegd aan de keten va n
onze kennis.
Als de leek hoort spreken van .eene zoodanige systematische
groep als de radiolariën dan schijnt hem dit zeer eenvoudig
en natuurlijk toe. Hij denkt, dat op zekeren dag die wezens
door den één of anderen onderzoek er „ontdekt" zijn, dat
deze toen de juiste plaats gezocht heeft, waar zij thuis
behooren in het stelsel, zooals dat i n het leerboek gegeven is,
en ze een naam, heeft gegeven, ontleend aan het Latijnsche
of Grieksche woordenboek, en dat zij zoo voor de eeuwigheid
in het stelsel geordend zijn. Doch zoo gemoedelijk gaat het
in werkelijkheid niet. En juist de gesch iedenis der wetenschappelijke studie der radiolariën is daarvoor een merkw;a,ardig
voorbeeld, wel waard te worden medegedeeld, daar hierin een
stuk geschiedenis van de moderne beoefening der dierkunde
verscholen ligt.
In de jaren tusschen 183o en 185o, toen voor het eerst
de vragen om trent de diepzee in het schemerlicht begonnen
te komen, wist men van het bestaan der radiolariën in de
tegenwoordige b eteekenis niets af. Maar bovendien had men
in het stelsel der levende wezens, zooals de leerboeken het
in die dagen weergaven, de geheele rubriek niet, waarin zij
later zouden gerangschikt worden.
Daarentegen begon men in toenemende mate opmerkzaam
te worden op iets, dat een geheel nieuw gezichtspunt in de
dierkunde opende. Men vond, dat er eene ongelooflijke massa
wezens en daaronder ook vooral dieren waren en steeds geweest waren, die men tot nu toe wegens hunne microskopische kleinheid had over het hoofd gezien.
De eerste waarnemers met den microskoop in de zeventiende en de achttiende eeuw hadden reeds waargenomen, dat
in ieder rottend waterdrup peltje eene wereld van tot dien tijd
onzichtbaar leven krioelde.
De Duitsche natuuronderzoeker, Christian Gottfried Ehren.
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berg pakte echter toen die zaak van het kleine in het groot
aan. Onder Ehrenbcrgsg las begon alles overal leven te verkrijgen, of ten minste sporen van vroeger leven te vertoonen.
De slib der vijvers, zoowel als het droge stof in de dakgoten,
de losse zonnestofjes inde lucht zoowel als het harde krijtgest1eente, leiplaten en stukken kalksteen - dat alles krioelde
deels van het vroolijkste leven, deels bleek het, zooals wij
hierboven reeds bij het krijt bespraken, samengebakken te
zijn uit milharden en milliarden kleine dierlijke of plantaardige
schaaltjes uit het verleden. De kleinste organismen bleken de
krachtigste helpers te, zijn bij den bouw der aardkorst, als
geweldige factoren bij den bouw van de gróote gebergten, die
wij thans voor oogen hebben.
Met vcrbazing Jcreeg men berichten van Ehrenbergs steeds
nieuwe, onvermoeide veldtochten op dit gebied, tochten die
zich uitstrekten over eencn melkweg van het oneindig' kleine,
zooalsde tcleskopcn van Herschel en Lord Rosse binnendrongen in de reuzenzonnen van Jiet firmament.
Maar wat waren dat nu voor dieren of P Janren, die Lilliputters met H'erculetS- kracht?
Wij weten thans, dat de overgroote rneerderheid behoort tot
die laagste van .alle levende wezens, die den gron,dslag vormen
van de geheele eigenlijke ontwikkeling van dieren en planten.
De grens van de dierlijke en plantaardige eigenschappen is
bij die wezens zwevend. Het karakteristieke, wat aan alle
gemeen is, is het feit, dat alle individuen slechts uit
<;el bestaan, uit één enkel klompje levende stof, die, bij de
hoog-ere planten 'en dieren toteene oneindige massa vereenigd, het lichaam vormen.
Van ditalles had echter de brave Ehrenberg te midden van
al zijn waarnc mingsmateriaal nog geen flauw vermoeden. Uit
vrije fantaisie schiep hij juist de omgekeerde theorie. Hij had
niet genoegaan die algerneene verspreiding en ophooping van
massa van die kleinste organismen op aarde. Die Lilliputters
hadden volgens hem nog eene grootere merkwaardigheid, en
\veld;eze, dat die dieven on!drerhe:n feitelijkeene' ho 0 ge
organisatie bezaten. Die "infusoriën", onder welken naam hij
nog met het oude woord dat g'eheele kleine goedje samenvatte, waren volgens hem in hunne soort "volkomen organismen ", dat wil zeggen echtedileren met alle kenmerkende
organiend'er hoogere dieren.
ééne
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Ongelukkig was het in dien omvang jen tegenover alle
echte oorspronkelijke dieren volkomen onzin. Toch bereed
Ehrenberg tot aan zijn dood (1876) voortdurend zijn stokpaardje, te rw ij1 men toch sedert lange jaren op de hoogte
was van den waren toestand,
Doch in ieder geval lag het in den aard dier zaak, dat
juist Ehrenberg bij zijne studiën teerst ook in aanraking moest
komen met de schoone pantsers der radiolariën en zoo ten
slotte miet diedieren zelf. Die gehe1ele wereld immers werkte
in het midderrdcr eeuw in die· richting va.n Elirenberg. Van
overal zond men hem monsters van slib, stof en gesteenten
toe, benieuwd, welke microskopische levenswonderen hij er
uit zou te voorschijn rOlepien. Zoo kreeg 'hij ook van verschillende zijden telkens monsters van radiolariën, Zeer goed herkende hij de bijzonder sierlijke kiezelpantsers. hij gaf ze dan
ook namen, doch nog niet als radiolariën: die naam dagteekent eerst van lateren tijd,
Juist omdat die schalen (in den eersten tijd kreeg hij' geen
levende dieren) zoo boven alle verwachting kunstig waren,
werd hij nog meer bevestigd in zijne oorspronkelijke meerring,
dat een zoo kunstig geraamte slechts kon behooren bij een
dier, dat ook in den blOUW van het wecke lichaam bijzonder
kunstig en hoog georganiseerd was. En zoo rekende hij de
nieuwe xlierengroep tien slotte tot de stekelhuidigen, dus tot
de zeesterren, zeeëgels en zeekc mkommers, en plaatste hij ze
IOP d,e on m ogelijksteplaats, waar men ze ooit kon rangschikken.
In de monsters van Ehrenberg waren echter gedeeltelij'k ,die
schaaltjes van thans nog levende, gedeelrelijk van reeds lang
uitgestorven radiolariën bevat. In 1846 bracht m'en hem stukkien rots van het eiland Barbados in die Antillen, die uitsluitend bestonden uit dier sierlijkste schaaltjes van radiolariën. Die
rotsen waren nog afkomstig uit de miocene periode, dus uit
een tijd, dat bij ons .in Euro'panoggiraff,en, antilopen, apen
en papegaaien leefden en in Saksen paJmengroeiden. Toen
moeten ,dus radiolariën juist als thans hunne schalen hebben
afgezet vals zeeslib, en die slib is dan daarna tot steen verhard, en OiP het 'eiland Barbados hoog boven den waterspiegel
van den oceaan opgeheven. Doch Ehrenberg verkreeg ook
diepzeemonsters van onzen tijd, de eerste die gevonden zijn,
en onmiddellijk wierdien daarin radiolariën ontdekt.
De reeds vroeger genoemde Amerikaan Maury zond in '1854
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acht monsters, waarin Ehrenberg veertig verschillende soorten
van kiezelskeletten onderscheidde. In 186o verkreeg hij van
luitenant Brooke zelfs .een diepzeepreparaat, afkomstig van
eene diepte van meer dan zesduizend meters in den Stillen
oceaan , en dat daarmede overeenkomstige kiezelschaaltjes
vertoonde. Dat was trouwens de latere groote vindplaats van
den ,, Challenger. " Zoo dicht was Men reeds genaderd tot den
hoogsten triomf van alle radiolariënonderzoek, en toch wist
Ehrenberg nog steeds niet, wat radiolariën waren, en waarbij
zij moesten worden gerangschikt.
Die onwetendheid was trouwens toen bij hem een subjectieve tegenspoed, het gevolg van eene willekeurige verwaarloozing der nieuwe litteratuur. Immers twee jaren te voren had
zijn groote Berlijnsche ambtgenoot Johannes Muller als het
ware nog van over het graf, in ,een nagelaten geschrift, juist
die vraag tot op ieene bepaalde grens voor goed opgelost. Willer pakte die echter van ieene geheel andere zijde aan. Ehrenberg had de bewoners zijner diepzee-schaaltjes zonder eienige
aarzeling gehouden voor werkelijke bewoners van den diepsten bodem van den oceaan. Wij hebben iechter reeds hierboven gezegd, dat de radiolariëen zonder uitzondering zwemmende wezens zijn, en van die grootste diepten af tot aan de
oppervlakte alle lagen ader ontzaglijke waterzuil bewonen naar
gelang van de neiging van iedere soort. En zoo is het duidedelijk, dat de toenmalige; dierkundigen, die de oppervlakte der
diepzee met het schepnet afzochten, ievenzeer op radiolariën
stieten als de oude Ehrenberg te huis bij zijne droge slibmonsters der diepzee, en wel ditmaal o p le vee n d materiaal.
Reeds kort na 183o had de wereldreiziger Meyen zulke levende radiolariën gezien en beschreven, zonder dat iemand
hunne belangrijkheid had ingezien. Thans was het de voortreffelijke zooloog Thomas Huxley, later Darwins geestdriftige
voorvechter, die als eenvoudig scheepsdokter op een schip,
dat op Australië voer, zelfstandig tot dezelfde ontdekking kwam.
Hij vond in 1851 in den oceaan nietige levende slijmklompjes,
die in koloniën samenhuisden, .en ieder afzonderlijk een sierlijk kiezelskelet bezaten. Doch ongelukkig wist Huxley weder
niets af van Ehrenbergs kiezelschaaltjes. Geheel op zich
zelf staande, beschreef hij die wezens als nieuwe zeedieren.
Doch hij zag reeds zeer duidelijk in, dat ieder dier gepantserde slijmklompjes niets anders voorstelde dan eene enkele
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cel. En daar intusschen door Siebold VOOT alle dergelijke
eenvoudige vormen die naam van oerdieren of protozoën was
voorgesteld (een groote vooruitgang), telde ook Huxley zijne
ééncellige wezens miet kilezelschalen daaronder. Thans waren
zij ten minste in de juiste lade van het museum opgeborgen.
Doch eerst Muller zoude a antoonen, welke groote, tweede
lade te gelijkertijd naar binnen ging, namelijk al het materiaal
van kiezelgeraamten uit de oerwereld inde tegenwoordige
diepzee, dat Ehrenberg bezat.
Men weet, hoe Miiller jaren lang aan de zeekust trok en de
kleine levende wereld der golven op de plaats zelf bestudeerde,
Daarbij stootte hij reeds in het jaar 1849 op raadselachtige
geleiachtige vdraden. Door Meyen en H uxley werden zijne
oogen geopend voor wat die "velkond·en zijn. Sedert 1855
wijdde hij zich met toenemende liefde aan de zeldzame nieuwe dierengroep.
Eerst schenen zij hem toevdrie gleheel verschillende soorten
tie zijn, die niets met elkandergemeenhadden. Doch ééne was
zeker identiek met die geheimzinnige schepselen van Ehrenberg uit de diepzee en van het eiland Barbados. En toen het
ten slotte toch gelukte, alle drie onder één hoed te vangen,
toen ontstond de werkelijke klasse der "r ad i ol a r i ë n ", ook
door Miiller voor gloed zoo jrenoernd, leen nieuwe tak van de
groote groep der rhizopoden of wortelpootigen,
Muller had onmiddellijk in het begin zijne studie der radiolariën bijna miet het leven betaald, daar zijn schip aan de
kust van Noorwegen verging ; na leen ontzettenden strijd met
de golven redde bij', door naar deinoev,er t,e zwemmen, zijn
leven, terwijl één zijner leerlingen verdronk.
Die noodlottige gebeurtenis oefende op zijn werk een eenigszins verlammenden invloed uit, daar hij' na dien tijd ier niet
meer toe kon besluiten, op zijne excurcies zelf in een boot
te klimmen. Een paar jaren tater werd 'hij in de volheid zijner
kracht te Berlijn door den dood weggerukt. Doch juist vóór
dien tijd loste hij' dit belangrijke vraagstuk op en opende hij
daardoor 'eene vrije baan voor de juiste kennis dier radiolariën.
En hij gaf bovendien nog iets mede, dat de rijkste vruchten
heeft opgeleverd.
Johannes Miiller was niet allleen een natuuronder zoeker ,
maar tevens leen onderwijzer van den eersten rang.
De grootste ge eerden van lateren tijd op physiologisch ge-
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bied waren in ZIjne school gevormd. En één ztjner laatste
leerlingen was E r n s t H a e ck Ie 1.
Die naam zou van nu af aan tot aan het einde der eeuw
de geheele kennis der radiolariën beheerschen. Een jaar na
derr dood van Muller, in den herfst van het jaar 1859, kwam
Haeckel, toenmaals 25 jaren oud, en in die eerste liefde voor
de dierkunde, tie Messina, De eerste vangst in de aan dieren
zoo rijke haven voerde helm tot de zwemmende radiolariën.
En dit was voor 'een goed aantal jaren zijner loopbaan beslissend.
Hij bestudeerde het materiaa.Laan ,de hand van de laatste
verhandeling van Müller, vond nog een aantal nieuwe soorten,
verzon methoden, hoe men de schoonegeraamten kon afzonderent teekende en schilderde de weeke gedeelten naar de
natuur, ende kiezelschalen met de camera obscura, en werkte
zich in alle problemen van specialcri en algemeerren aard, die
hiermede zelfs in de verte samenhingen in, miet eene energie,
die hare wedergadenict vond, Reeds in het jaar 1862 verscheen bij Reinier in Berlijn zijne groote monografie over de
radiolariën, een boek in folio formaat, waarvan de tekst 572
bladzijden beslaat, ien waarbij een vplatenatlas beh aart met
35 kopergravures, alle door Haeckels artistieke meesterhand
ontworpen. Nog' thans is dit 'werk ééne der schoonste .monografieën der negentiende eeuw. Het werk onderscheidt zich
van andere pogingen, om een klein gedeelte va:n het dierenrijk tot in iederen hoek volledig tie schetsen, door den schitterenden stijl en door den rijkdom aan verre gezichtspunteu
ten opzichte van de alg emeene biologische vraagstukken van
dien tijd. De radiolariën, die zoo lang veronachtzaamd waren,
telden van toen af mede onder de paradestukken van wetenschappelijke bewerking. Het boek beteekende tevens in Haeckols leven een belangrijk keerpunt. Opblz. 23 I vindt men eene
geloofsbelijdenis, die thans uit een vgeschiedkundig oogpunt
van belang is. Haeckel verklaarde zich daarin openlijk vóór
Darwin, wiens beslissend boek vier jaren te voren was verschenen. Het uitwendige gevolg was, dlat V00r de eerstvolgende jaren de "strij.d om Darwin " Haeckels levenstaak werd. Wij
behoeven over xlie richting zijner studie niet verder te spreken; in breede kringen is die bekend, als men over Haeckel
komt te spreken, ja zelfs is dit het eenige wat men gewoonlijk
van Haeckel weet, Het verklaart echter, waarom in je volgende
1
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veertien jaren zijne werkzaamheid in hoofdzaak op een ander en
gedeeltelijk meer algemeen gebied lag dan bij de radiolariën zelf.
111 dien tijd teerde men, wat de kennis der zeldzame k iezelorganismen betreft, negen jaren lang op de resultaten van
Haeckels onderzoekingen, Eerst in het jaar 1871 kwam Cienkowski met eene nieuwe ontdekking van groote beteekenis,
eene ontdekking, die op nieuw een treffend bewijs was van
het ingewikkelde der vragen o'p natuurhistorisch gebied.
Haeckel was natuurlijk niet wieder teruggekeerd tot de oude
opvatting' van Ehrenberg, dat de bezitters van zulke schoone
kiezelskelettendaarom ook hoog georganiseerd dieren moeten
zijn van den rang ecner zeester. Ook voor hem waren het
uiterst laag gelegen rhizopoden van de laagste grenzen van het
dierenrijk. Toch moest hij voor zich irr Iiet jaar 1862" van het
standpunt zijner kennis uit, de meening bestrijden, dat die
radiolariën nog niet ontwikkeld waren tot wezens met mee r
d a TI één ie cel. In de w,ee:k'e, geleiachtige massa van het buitenste van hun lichaam, voorbij ee,ne steeds inwendige eentrale kern, lagen namlelijk gele lichamen, die zonder twijfel
echte cellen waren. Echte cellen, in meerderen getale. Er
hierlp niets aan : die schepsels waren minstens veelcellig, al
waren het ook echte oerdieren van het slag der rhizopoden.
De vraag over ééncelligheid en over veelcelligheid der levende wezens in het algem een werd nu inde volgende jaren
juist met het oog iop Darwins denkbeelden van het grootste
gewicht. Inden zin van Darwin hadden zichde hoogerewezens
uit lagere ontwikloeld. Hieruit volgde dan ook noodzakelijk.xlat
alle wezens, die uit voene verzameling cellen waren samengesteld, afstamden van wezens, waarvan het geheele lichaam
slechts uit ééne cel wasg:evormd. De ééncelligen waren de
werkelijke grondvormen van alle veelcellige dieren en planten.
Daardoor viel plotseling een verblindend licht op die ééncelIige wezens. Haeckel zelf beschreef echte éénoellige wezens,
de zoogenaamde moneren, die schenen te voldoen aan de
strengste begrippen van ééncelligheid, en die beschouwd
werden als de ware. prototypen van de wezens aan de uiterste
grenzen van den stamboom, beneden plant en dier.
Terwijl die strijd gevoerd werd, was het een belangrijke
vooruitgang- voor de kennis der radiolariën, toen Cienkowski
het bewijs kon leveren , 'dat ook die radiolariën toch echte
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één ce 11 i g e wezens waren, dus behoorden tot de groote
oorspronkelijke groep in dien stam boom.
Die gele cellen in het lichaam der kleine kiezeldiertjes
behoorden, zooals hij aantoonde) in het geheel niet tot het
echte lichaam; het waren v ree md e wezens, die slechts uit
ge\voonte verblijf hielden midden in de radiolariên. En wel
waren het zelf ééncellige wezens, doch zoodanige, die in hunne
wijze van ademen en van voeden meer geleken op p 1a n ten, en
dus zoogenaamde "~oerplanten." De zaak: klinkt op zich zelf
onbegrijpelijk. En toch is zij niet zoo vreemd als men wel zou
meenen. Het is slechts eene herhaling van wat in het ingewikkelde bedrijf van het leven zoo dikwijls voorkomt. Wij allen
weten, dat bepaalde dieren in iandere als parasieten leven;
de lintworm in den hond, in de kat en zelfs in ons. Ook'
planten leven als parasieten op andere: zoo de marentak op
den pijnboom van het woud. Dat ééncellige, nog volkomen laagg·eorganiseerde wezens in hoogere dieren als parasieten leven,
is een feit, dat m en in de latere jaren telkens op de meest bedenkelijke wijze bevestigd heeft gezien: immers al die kwade
bacillen, die ons leven bedreigen, zijn nietsanders dan kleine
indringelingen, die binnen ons willen leven en ons daarbij in
merg en been vergiftigen. Waarom zullen dan niet ook in de
ééncellige oerdieren, de radiolariën, wel eens ééncellige olerplanten als parasieten huizien ?
Het schijnt echter in het wezen der zaak een ander geval
te zijn. Het huiselijke leven van die gele plantencellen in
het lichaam der radiolariën schijnt niet neer te komen op het
leiden van een parasietenleven in de grove beteekenis van het
woord, maar veeleer op eene soort van defensief verbond, gesloten tusschen radiolariën en planten. Men vindt in het rijk
van het levende voorbeelden genoeg van dergelijke defensieve
verbonden, waarbij ieder zijne eigen kosten draagt. Het meest
bekende geval wordt geleverd door de korstmossen. Vroeger
namen zij in het stelsel eene afzonderlijke plaats in. Thans weet
men, dat zij ontstaan door een zeer nauw verbond van zwammen en wieren, die zich tot één geheel met elkander vereenigen. De zwammen zijn door hunne levensgewoonten en eigenschappen nuttig voorde wieren en omgekeerd. Zoo moeten
wij ons ook den toestand voorstellen bij de plantencellen in
de celmassader radiolariën. Het wedcrzijdsche voordeel ligt
ook hier voor de hand. De radiolariën ademen als de dieren:
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zij verbruiken zuurstof en scheiden koolzuur af. De daarin
levende planten daarentegen ontleden, evenals alle planten, in
het licht koolzuur en geven zuurstof af. Zoo winnen beide
partijen bij dat bondgenootschap. Men noemt deze en daarmede overeenkomende verschijnselen „symbiose" of „samenleven."
Toen men tdit ingewikkelde verschijnsel eenmaal had doorzien, stond ter natuurlijk niets meer in d.en weg, om van nu af
aan de radiolariën weder op te vatten als te bestaan uit ééne
enkele cel. Richard Hertwig heeft dat dertig jaren geleden
nauwkeurig uit elkander gezet en algemeen ingevoerd.
Intusschen had techter de oude Ehrenberg, die nog steeds
microskopiseerde ten systematiseerde, nog altijd zijne studie
der radiolariën niet in den steek gelaten. In de jaren 1872 en
1875 vatte hij nog eens oed sa men, wat hij van de radiolariën uit de versteende voorwereld wist. Hij kwam echter niet
verder dan tot het teekenen en benoemen der kiezelschaaltjes.
Alles wat in die dagen bekend was geworden over het levende
organisme van zijne lievelingen, negeerde hij. Voor hem waren
er geen „radiolariën" als groep van ééncellige oorspronkelijke
dieren.
De geheele cellentheorie, die thans sedert bijna veertig jaren
de basis is van alle biologische onderzoekingen, was voor hem
eerre dwaasheid, die nu een m aal in de mode was en waaraan
hij niet wenschte mede te doen. Van Haeckels monografie
kende hij niet .eens den juisten titel. En tot het laatste toe
meende hij, dat nog nooit een onderzoeker levende radiolariën werkelijk had waargenomen.
Het is alsof door iemand als Ehrenberg de scheidingslijn
liep van twee tijdp erken uit het natuuronderzoek: het oude,
dat in het museum zat en met merkwaardigheden in de natuur speelde als met zeldzame curiositeiten, en het nieuwe,
dat met de levende natuur werkelijk leefde als met een vriend,
en uit die vriendschap werelden van gedachten putte. Voor
het onderz.otek der radiolariën was het geen verlies meer, dat
Ehrenb erg juist stierf in het jaar, toen de „Challenger" met
het grootste materiaal, dat ooit aan radiolariën was gezien,
in Portsmiouth binnenviel.
Hier echter begint feitelijk het laatste meest grootsche
hoofdstuk in de geschiedenis onzer kennis der radiolariën.
Van de twee millioen gulden, die voor de Challenger-expe-
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ditie zijn besteed, is meer dan twee derde gedeelten verbruikt
voor de expeditie in den engeren zin. Het roverige is in de
volgende twintig jaren gebruikt voor de samenstelling van de
wetenschappelijke reisbeschrijving. Thans is het werk voltooid,
eene reisbeschrijving zóó uitgebreid, dat het alleen kan vergeleken worden met , een werk uit het begin der negentiende
eeuw, dat nooit is voltooid geworden: wij bedoelen het reuzenwerk van Alexander von Hu m boldt over zijne reizen door
zuid- en midden-Amerika. Humboldt heeft dertig quartijnen
en folianten uitgegeven.
De beschrijving van de Challenger-expeditie omvat vijftig
deelera m et ,omstreeks 30000 quarto-bladzijden tekst en meer
dan 3000 lithografische ien koperplaten. Reeds van het begin
af van dezen twintigjarigen arbeid was het zeker, dat die
Herculeslast niet door één bewerker kon worden getorst. Ook
Humboldt had in zijn tijd de besten onder de onderzoekers aan
het werk gezet. Maar reeds de arbeidsverdecling en de leiding
vorderden eene voortreffelijke , en volhardende kracht. Thomson,
die de ex p edit i e zoo uitnemend had geleid, moest reeds bij het
begin der uitwerking zijne taak neerleggen. D e vermoeienissen
van , den tocht waren ontzaglijk geweest. Een aantal der beste
deelnemers boetten den tocht met hun leven. Zoo 'ook Thomson, die. door Bene. hersenziekte werd aangetast. De dood verloste hem, in 1882. In zijne plaats kwam John Murray, zijn
eerste assistent. Geen betere kracht kon zich aan de zaak
wijden. Met behulp van 76 medearbeiders werd door hem de
grootschee onderneming werkelijk ten einde gebracht. Als een
schitterend bewijs van de Engelsche onpartijdigheid deelen wij
mede. dat de medearbeiders uitsluitend op wetenschappelijke
overwegingen. werden gekozen, 'en , er dus, als dit noodig was,
ook anderen dan Engelschen werden gebruikt. En juist dit
was van groote beteekenis voor de radiolariën. Haeckel was
toen , de hoogste autoriteit onder de zoologen van alle naties
op het gebied der radiolariën. Dus werd dit gedeelte van
den arbeid aan hem opgedragen.
Eerst onder zijne handen is toen gebleken, welk een ontzaglijken rijkdom, op het ,gebied der radiolariën men had verworven in die zeshonderd kisten met medegebrachten voorwerpen uit het g ebi ed der natuurlijke geschiedenis.
„Nooit zal ik," zoo verhaalt Haeckel zelf, „mijne verbazing
vergeten bij den eersten aanblik dier radiolariën, toen ik in
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Augustus 1876, gevolg gevende aan de vriendelijke uitnoodiging van mijn lieven vriend Paul Rottenburg, de vergadering
van de B r i t i s h as s o c i a t i o n te Glasgow bijwoonde; , een
groot gedeelte der verzamelingen was daar tentoongesteld,
en het algemeene overzicht van de resultaten der expeditie
werd daar medegedeeld. Onvergetelijk blijft voor mij in het bijzonder de zondagmorgen dien ik doorbracht met Sir Wyville
Tho mson, Carpenter ien John Murray; honderden microskopische preparaten werden vertoond, welke onmiddellijk na
het , optrekken van het fijne net door behandeling met alcohol,
door kleuren met karmijn en door insluiting in canadabalsem
op ieder der 35 waarnemingsstations waren vervaardigd. Ieder
van die preparaten bevatte talrijke (soms meer dan honderd
verschillende) levensvormen, die tot een aantal verschillende
klassen behoorden; zij werden echter alle overtroffen door
de bewonderenswaardige gedaanten van ééne enkele klasse
van ééncellige oerdiertjes, de radiolariën."
De indruk van dien zondagmorgen besliste bij Haeckel over
den arbeid van tien jaren. Hij had gerekend op drie tot vijf
jaren, het werden , er echter tien.
Toen verschenen in 1887 als achttiende deel van de „berichten der Challenger-expeditie" drie deelen met 275o bladzijden van zijne hand: ,eene tweede monografie over de radiolariën, veel uitgebreider dan de eerste. 140 platen dienden ter
illustratie.
Hoe rijk daardoor het materiaal is g eworden, blijkt uit het
eenvoudige cijfer der n ie uw beschreven soorten; het waren er 3508! Miiller had vijftig levende radiolariën gekend.
In Haeckels prachtuitgave van 1862 kwamen er 144 nieuwe
soorten bij. Tot op het oogenblik van de Challenger-expeditie
kende men 810 soorten. Thans groeide dat aantal plotseling
aan tot 4318. En deze 4318 soorten waren verdeeld in 739
geslachten, 85 families, 20 orden en 4 klassen. Een ongelooflijke rijkdom, aan vormen bij oorspronkelijke dieren van
zoo , eenvoudige grondorganisatie! Misschien is er geen tweede
feit, dat ons zooveel , eerbied kan inboezemen voor datgene,
wat men 1 e ven noemt. De ieigenschap van dat leven om
telkens nieuwe vormen in onuitputtelijke menigte uit zich te
kunnen voortbrengen, komt bij die kleinste wezens in volle
grootte voor den dag. Om zich , een juist denkbeeld te vormen,
wat een aantal van 4318 soorten van radiolariën beteekent,
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diene, dat de geheele klasse der zoogdieren nog niet eens
drie duizend soorten olmvat. Haeckel zelf is echter van meening, dat met zijn arbeid het Challenger-rnateriaal nog lang
niet is uitgeput, laat staan nog, "vat de oceanen der aarde
nog aan radiolariën kunnen bezitten.
De tekst van dat gedeelte der berichten der Challengerexpeditie dat over de radiolariën handelt, is natuurlijk in het
Engelsch gepubliceerd.
l ntusschen heeft de Duitsche schrijver in 1887 en 1888 ook
eene Duitsche uitgave van de belangrijkste gedeelten van den
tekst als tweede, derde en vierde deel zijner monografie bij
Reimor uitgegeven. Hier zijn ook 106 platen der Engelsche
uitgave aan toegevoegd. Het ligt helaas in de natuur der dingen, dat dergelijke prachtwerken van het grootste formaat met
kostbare platen inden boekhandel ook een prijs van het
"grootste formaat" kosten. Een volledig exemplaar der vier
deelen kost I Ia gulden. Voorde specialisten is dit geen
bezwaar, daar het hier vooral op aanko'illt,dat bibliotheken
en instituten het werk aanschaffen voor het gemeenschappelijk gebruik van velen. Het is daarentegen zeer te bejarnmieren, dat die prachtige platen in breedere beschaafde kringen zoo weinig bekend zijn geworden.
H et is hier niet hoofdzakelijk uit een dierkundig oogpunt,
dat die platen met dieren van belang zijn. Daarvoor is tegen\voordig'groote belangstelling. Hoeveel duizenden en duizenden ontwikkelde leeken hebben niet in de laatste tientallen
van jaren genoten van de prachtige platen van Brehm en
Mützel, Vogt en Specht, Heck en anderen, en daarrn ede hunne
kennis verrijkt. Maar hier is iets geheel anders in het spel.
De a est het i sc h e z ij d e treedt hier op den voorgrond.
Daardoor wordt de kring van belangstellenden ontzaglijk uitg-ebreid.
Ik bedoel dit nu juist niet met het oog- op de voortreffelijke
uitvoering van de platen der radiolariën. Deze is ongetwijfeld
van den eersten rang. Haeckel, getrouw gesteund door de
kunstvaardige hand van Adolf Giltsch te Jena, heeft al het
schoone, dat mlnest weergegeven worden, met alle middelen
der hoogste kunst in beeld gebracht, zooals dit van hem te
verwachten "ras. Maar ,de groil,dslag is toch de natuur zelf, de
natuur, die in het rijk van 'het kleinste, beneden rle grenzen
van ons gezichrsvermogen, het weckc, op zich zelf vorrnloozc
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protoplasma-lichaam der la agste oorspronkelijke dieren de
gave heeft geschonken, r h y t h rn i s c h e vormen van volk om e n schoonhei d voort te brengen.
H aeckel heeft ni et lang ge le den de eerste deelen van een
nieuw werk gepubliceerd, dat eveneens , eene menigte prachtige
gedeeltelijk gekleurde platen zal geven, en waarbij ditmaal
vermeerdering van kennis bij het .groote publiek , op den voorgrond staat. Het verschijnt in losse afleveringen, ieder vier
platen bevattend, met populairen tekst, terwijl iedere aflevering voor den lagen prijs van nog geen twee gulden werkrij gbaar is. Dit werk behandelt alle mogelijke voorwerpen uit
het 'dieren- en plantenrijk, uitgezocht naar leen bepaald gezichtspunt. Op 'de eerste plaat zijn reeds radiolariën weergegeven in de schoonste keuze. De. titel luidt: „kunstv,ormien
der • natuur". Dit woord drukt duidelijk het begrip uit, waarin
onder meer het „mnerkw,a,ardige" der radiolariën valt.
H ae c ke l stelt zich voor, 'dat die door hem gekozen en
prachtig weergegeven voorwerpen der organische natuur aan
uit vo erende k u n s t ie n a ars een aantal motieven zullen
kunnen leveren. Dit isongetwijfeld eene b elangrijke, vruchtdragende gedachte:. Het is i m miers steeds de natuur geweest,
waaruit .de kunstenaar als uit eene eeuwige levensbron geput
heeft. Maar niet steeds, ja met het meeste recht zou meen
kunnen zeggen, bijna nooit, is het ,de nat u u r o n. d er zo ek e r geweest, .die daarbij , den kunstenaar is tegemoet gekomen.
Dat gedeelte der natuur, dat in den vergrootend.en rn;icroskoop is bestudeerd, waardoor de wereld van hetgeen met
de zintuigen kan worden waargenomen, aanmerkelijk is uitgebreid, is den kunstenaar meestal vreemd gebleven. En niet
alleen delen kunstenaar. Ook de aestheticus wist daarover niet
mede te spreken. Zoo bleven lan geen tijd betrekkingen tusschen
geleerden en kunstenaars onvruc htbaar, die voor beide partijen
het grootste nut zouden kunnen opleveren. Want het voordeel
ligt ongetwijfeld in gelijke mate bij , beiden. De natuuronderzoeker beschrijft ede voorwerpen in de natuur eerst als eenvoudig weergever van hetgeen hij waarneemt. Nu heeft hij
alle zijne radiolariën op 'het papier, getrouw weergegeven
met ,den microskoop , en de, camera lucida. Nu komt de
aestheticus, de kunstenaar, er bij en staat in verrukking bij
het zien van al dat schoone. De natuuronderzoek er a at
aan het peinzen. Het , dringt tot hem door, dat zijn beroep
B ö 1 s c h e. Van Zonnen en Zonnestofjes. V. 2e druk.
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toch ook nog hoog-er staat dan het eenvoudig registreeren
van feiten. Hij moet toch ook de "g,eschiedschrijver" der
natuur zijn. Radiolariën en menschen, alles behoort in die
geschiedenis thuis. Als kunstenaar werkt de mensch uit zich
zelf eene wereld van het schoone uit, en als aestheticus sticht
hij eene leer van het schoone,
De radiolariën in de afgronden dier diepzee, in de onderste
lagen eener waterzuil, die bijna mijlen hoog is, of ook drijvend
op het zonnige blauw van de golven der Middellandsche zee
bij Messina - zij vervaardigen scheppingen uit hun ééncellig
protopla srnalichaam, die wij menschen schoon noemen, Wij'
menschen, vertegenwoordigers van het toppunt van alle dierlijke organisatie, vertegenwoordigersder ),cultuur" ,die weder
den dierlijken trap verre overtroffen hebben - wij menschen,
Phidias en Michelangelo, Rafaël, Homerus en Goethe.
En zou ons dit niet te xlenken geven?
Het is geen oogenblik twijfelachtig: de "natuur" ook benedenden me:nsch is vol van vOiorwerpen, die voor onzen
menschelijken geest volkomen kunstenaarsscheppingen schijnen, en die ongetwijfeld het voorwerp moeten zijn van de leer.
van het schoone, deaesthetica. En dat begint reeds bij een
zóó lagen trap van ontwikkeling als bij de radiolariën, en wel
miet eene overweldigende kracht, Goed beschouwd begint het
reeds veel eer. Men bescliouwe slechts leen sneeuwkristal of wel
eene zuil bergkristal. Daar vindt men reeds dien rhythmus
in het anorganische, in h et zoogenaam de ,,;doo'de".
Volgensgieheimzinnig,e natuurwetten komt eene rhythmische, harmonische schikking der stofdeeltjes te voorschijn, die
ons als "artisti1ek" als "schoon" in verrukking brengt, en dat
zelfs beneden de grenzen van het zoogenaamde "leven,de".
Voor den leek is hierbij steeds de vraag van het grootste
gewicht, of die vormen alleen zuiver ),mechanisch", dan wel
door eene bewuste, artistieke wilskracht geschapen zijn. Als
hij hoort, dat die kostelijke kiezelskeletten der radiolariën
toch door levende wezens gevorm i zijn, dan neigt hij er toe,
nog te denken aan eene bewuste kracht. Bij' het kristal echter
komt hem noodwendig alles ,)m;echa'nisch" voor. Als men nu
echter de scheppingen zelf beschouwt, en de overeenkomst
tusschen vkristallen en radiolariën ziet, en men zich er van
bewust wordt, dat juist het "schoone" in beide voor onze
oogen hetzelfde is, dan begint ruien er aan te twijfelen, of die
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onderscheiding werkelijk wel scherp kan worden toegepast.
Zooals bekend is, brengt e:ene groote school van moderne
natuuronderzoekers alle verschijnselen, ook die van het leven,
zooveel mogelijk terug tot de wetten der eenvoudige, mechanische verschijnselen zooals die elke kristalvorming beheerschen en irihet heelal van ster tot ster optreden.
Dit komt den geestdriftig·en beschouwer der levensverschijnselen nu weder voor als iets vernederends: hel J)leven"
schijnt hem minderwaardig gemaakt, neergehaald te zijn, als
het "mecha,nisch" verklaard moet worden, en ingelascht in
het zuiver "mechanisme".
Men vergeet daarbij echter, dat de levensverschijnselen als
zoodanig toch in al hunne grootte en heerlijkheid blijven
bestaan, en dat omgekeerd het begrip van het );m,echanische"
in dat geval ontzaglijk omhoog geheven wordt en in een
geheel inieuw licht verschijnt,
Als ik geloof aan eene werkelijke eenheidin denatuur, waarbij de tegenstelling tusschen m e c h a nis eh, en I e ven d is
opgeheven en dan het woordje "mechanisc'h" kies als het
collectieve begrip, ,dange,ef ik aan dat woordje e,ene ontzaglijke beteekenis: het ~eheel!e wereldmysterie ligt daarin oipgesloten. Wij verwisselen in het gewone spraakgebruik gaarne
)'mechani sch " met n la t u u r 1ijk in den zin van "van zelf
sprekend.". Doch dit past volstrekt niet meer op dat hoogere
begrip. H.e t m.e c h a TI i s c h ~e b I ij'f t h Ie t e Ie n i g 'e, I a a t s t e
g- r oot s tew 0 n der i n die nMa j a-s I u i Ie r der we rel d.
Deze denkbeelden voeren ons ver heen. Die aesthetica der
radiolariën voert onmiddellijk tot in de philosofie, Eene korte
aanduiding, hoe di'e aesthetiek moet worden opgevat, is voldoende. In den betrekkelijk korten tijd, dat wij de radiolariën
nauwkeuriger kennen, zijn reeds pogingen in het werk gesteld,
om zuiver "ill'echanisch" t~e verklaren, hoe zij' aesthetisch
schoone vormen voortbrengen. Die resultaten dier pogingen
zijn nog zeetproble matisch ; wij behoeven ons daarmede niet
bezig te houden. Doch al gelukt die: verklaring volkomen, in
den zin dier algetueene wijze van beschouwing verandert het
niets aan de interessante ae s the t i sc he vraag.
Die hoogste, de wereld omvattende definitie van "mechanisch" zou ook de hersenen van een Phidias of Goethe
omspann'en : in dit opzicht onderscheidden zich de scheppers
van ,den Olyrnpischen Zeus en van Faust niet van wille-
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keurige radiolariën, die in •de grootste diepten van den
oceaan zwemmen. Wat echter blijft, dat is het verschil in
graad, waardoor zich de hersenen van den hoogst staanden
mensch en van een menschelijk organisme in het algemeen
onderscheiden van een éé.ncellig oerdier, als de radiolariën,
die bijna zonder organen zijn.
Reeds -bij de hoogere dieren, die reeds , eenigszins nader
komen tot den mensch, zien wij, dat ,aesthetische dingen
ontstaan, ' d ie het gebied van het eenvoudige kristalachtige
neerslaan verlaten en over gaan in bepaal de meer samen.g estelde
handelingen, die onmiskenbaar naderen tot het gebied der
kunst. De krekel, , de kikvorsch, de. nachtegaal, de gibbon,
brengen rhyth m'ische eluiden voort van meer of minder
muzikale waarde. Het .geschiedt op het ,o,ogenblik, dat het
geheele organisme in ,de grootsteopwinding verk eert: in
den tijd der liefde. En die geluiden worden voortgebracht
en waargenomen als iets a angenaams, •dat iederen hoorder
verrukt: het hoogste l evensgen ; ot van het dier is daarin geconcentreerd. Vrouwelijke vogels zoeken het uit een oogpunt
van kleur voor haar meest sympathieke mannetje uit en zoo
worden telkens schoonere rassen door haar gekweekt. De
mensch. volbrengt dan nog de groote schrede, dat hij het
orgaan uitbreidt tot een werktuig: hij vindt muziekinstrumenten uit, kweekt niet meer door teeltkeus bonte kleuren
aan zijn eigen lichaam, maar begint te teekenen, zoekt kleurstoffen, drukt zijne wenschen naar buiten uit in orn,amen.
teele scheppingen, die hij met behulp van werktuigen maakt;
hij beeldhouwt in 'marmer, schildert o p doek, totdat ,eerre
wereld van kunst om hem heen groeit, die zich om hot
m enschdom heen welft als een hoogere, gemeenschappelijke
bouw. Tegelijk ontwikkelt zich uit de rhythmische spraakmiddelen de dichtkunst. Gedachtenharmon-ieën vermengen
zich met de zuiver formeele harmonische scheppingen, en
geestesidealen verbinden zich met idie van den vorm.
Die groote weg b e.hoeft niet verder te worden aangeduid.
Ieder ziet daarbij. echter wel eden draad, de ontzaglijke,
constante lijn, die loopt van de rhythmisch gebouwde pantsers
der radiolariën naar de sch eppende kunst van den mensch
de weg, die leidt van vatbaarheid tot vervulling.
Voor mij is het niet twijfelachtig, dat het z elf de beginsel, dat de kunst van den 'mensch voortbrengt, , 00k de
^
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rhythmisch schoone pantsers-der radiolariën schept. Wil men
daartegen aanvoeren, datde radiolariën hun kiezelpantser niet
"bewust" maken, terwijl doe mensch zich met bewustzijn aan
zijne kunst wijdt, dan antwoord ik daarop, dat ik van den
graad van het bewustzijn bij de radiolariën niets zekers weet,
doch idat één ding vaststaat: en wel, dat onze rn enschclijke
kunstproducten zeker niet de vrucht zijn van ons menschelijk
bewustzijn. Daartoe gedwongen door eene medesleepende
macht, die uitgaat van het onbekende innerlijke van ons
bestaan, eene macht, die wij niet kunnen oproepen of afwijzen - zóó ontstaan de dichtwerken en kunstvoortbrengselen der rnenschen , ieder waar kunstenaar roep ik daarbij
alsgetuig,e op.
De kunst laat zich geen bevel,engeve:n. Zij is 'een geschenk,
dat trouwens uit ons zelf uitgaat. Het natuurbeginsel d:at
daarin te voorschijn komt, doorloopt geen onnatuurlijke banen
achter ons. Het loopt in ons, is leen deel van ons, een bestanddeel van ons diepste zijn. Daar ik echter zelf, in den zin
der natuurlijke ontwikkeling van het ééncellige oerwezen allelen
gescheiden ben door een verschil in graad, niet in soort, komt
het mij niet te vermetel voor te zeggen: dat natuurbeginsel
dat in mij bevat is, en in mijne rnenschenkunst o.p deze of
gene wijze doorbreekt, is reeds beneden in de radiolariën laanwezig, al is het dan ook op een anderen trap, en het is daar
scheppend werkzaam. Wel dichten zij' geen Faust, die radiolariën, en schilderen zij' geen laatste oordeel. Maar in hun
ijverig voortbrengen van rhythrnische, sierlijke scheppingen
bewijzen zij op hunne wijze! reeds, dat ook bij hen dat geweldige natuurbeginsel doorbreekt, dat ook aan de hoogste
kunst tien grondslag' ligt, een natuurbeginsel dat voert tot
rhythmische, harmonische "scholone" scheppingen,
Het was~e:en zilverschat, geen werkelijke schat der NibeIungen, waarvan wij zijn uitgegaan. Nietige schaaltjes van de
laagste dieren, die den oceaan bewonen) lagen onder den
mier oskoop, zooveel als op de punt van leen mies konden liggen.
En toch - welke beelden liggen daarachter!
Diepten van den oceaan, waarbij die groene bodem van
den Rijn, die in de sage het Nibelungengoud Vierzwelgt, een
nietig b:ee'kj:e is met 'een paar losse druppels. En in die rluistere diepten, zoo diep als de hoogte van den Caorisankar be/draagt, en dieallleen nog slechts tooverachtig verlicht worden
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door het spookachtige licht van phosforesceerende visschen,
een oneindig geheimzinnige schat zoo wonderlijk als door geen
sage gedroomd wordt: de heilige natuurlijke oorsprong van
het meest grootsche, edele, heerlijke, wat aan de m'enschh e id verleend werd boven in het vrije zonnelicht: de k u n s t.

Waarom de voorwereldlijke dieren
uitgestorven zijn?
Het was een prachtige morgen op het eiland Rugen.
Een poos had ik op ongebaande wegen door het dichte
woud gedwaald, tusschen hooge var ens, boven en aan alle
zijden geheel ingesloten in het dichte smaragdgroen der kleine
geribde, trillende en schitterende beukenbladeren. Plotseling;
komt er eene opening, als dook het oog uit een diep groen
meer. En ginds oneindig ver, de blauwe zee, de oude, altijd
schoone zee.
Ik klom van de hoogte, met b euk en bo om en begroeid, naar
beneden, naar het smalle, steenachtige strand en zette mijl
neder op een grijs blok, een . paar minuten stil verzonken in
de beschouwing van eene witte stoomboot, die in de verte
als een stuk speelgoed aan den horizon der zee werd gezien.
T oen richtte mijn blik, als het ware om uit te rusten van
het oneindige beeld, zich weder op hetgeen in mijne nabijheid
was. Dicht vóór mijne voeten lag om een kuil een kleine kring
van steenen. Kinderen hadden dien spelend opgebouwd, eene
soort van burcht, waarin één hunner gezeten had, terwijl
de anderen een kring er o m h e en hadden gevormd en gezongen h adde;n. Maar mij boeiden de steenen zelf.
Witte krijtblokken; het éénti was gekloofd en toonde eene
zwarte kern: vuurste en. Een r Dodachtig stuk van e ene geheel
andere soort van mineraal. Een kleine, half afgebrokkelde,
geelachtige cilinder van steen, als een langwerpige ving erhoed. Een blauw rond ding, merkwaardig als met onduidelijke
ornamenten versierd, in het geheel gelijkend op eene harde
gedroogde vrucht van eene cypres. En tusschen allerlei
grootere steenen, ook een klein stukje van in het oog vallende
roodachtige gele kleur: barnsteen.
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Mijne gedachten dwaalden af.
Die kinderen hadden gespeeld met millioenen jaren der
aardgeschiedenis, ~espeeld zonder eenig vermoeden daarvan
te hebben. Ieder steentje in hunne vesting was ,een stuk
voorwereld met een onmetelijk perspectief.
Dit korreltje barnsteen was versteend Tiars van een pijnboom, die thans op aarde niet meer wordt gevonden, een
groet uit het reeds lang vergane oerwoud van eene Duitsche
kust, in tijden dat er vnog ,geen begrip ))Duitsch" bestond,
omdat er nog geen biegrip "menschhei'd" was.
Dat krijt, dat thans de steile wanden van de Stubbenkammer
op Rügen VOl1Il1t, was leens diepe zeeslib van den oceaan. De
kalkhulsels van microskopisch kleine diertjes, die dezen oceaan
vulden, zonk/en gedurende duizenden van eeuwen onophoudelijk in de diepte en vormden daar langzamerhand die slib.
Daarna ontstonden plooien in de aardschors, die land en
water verschoven en die overoude, stelen geworden slib' als
heuvel omhoog stuwden, Tegen dien heuvel sloegen zich
millioenen jaren later de gletcherrnassa's van den ijstijd te
pletter, die van het noorden klomend de geheele Oostzee
vulden. De vgletschers hebben het rioode steen, ,ginds, van
de bergen van Zweden, naar hier medegesleept. Tegelijkertijd scheurden die als reen rasp met steen'en bezette gletschers
het weeke krijt van Riigen los, woelden de ingewanden uiteen,
zoo dat zij geheel bloot, verbrokkeld en versp linterd, open
bleven, zooals zij nu nog waargenomen worden,
Uit de verbrokkelde gesteenten echter maakten zich zwartachtig .geelbruine bestanddeelen 10:s. Daar vandaan stamt het
vuursteen.
Toen ,de krijtrots nog weeke slib was, legerden zich daarin
laagsgewijze zeldzame Jeluiten kiezel, afkomstig van de naar
alle waarschijnlijkheid kleinste diertjes, misschien hoofdzakelijk
radiolariën, die ontelbare omhulsels van staralhard kiezel
opbouwden en op die wijze zulke klom pen vormden, Dit is
ons tegenwoordig vuursteen. Tussohen dat vuursteen vielen
uit het krijt nog allerlei andere formaties, overblijfselen van
vergaan dierenleven, Die gebroken gele buisjes, ),don,c1ersteenen ' door-het volk genoern d, waren eens een lichaamsdeel van den inktvisch, van de soort der zoogenaamde ,,,belemnieten". Die als met hieroglyphen bezette blauwe stelenvrucht
is eveneens afkomstig uit de schaal van een dier, van een
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zeeëgel, die tegelijkertijd met dien inktvisch leefde, toen het
vuursteen en het krijt zich vormden.
Indien oceaan van den krijtrijd zwommen hagedissen van
120 voet lengte, ,die mosasauriërs, zoo dun als in het sprookje
dier zeelieden de zeeslang wordtgcdacht. En aan het strand
van de zee stapten kruipende dieren van tien meters lengte,
die rechtop op de achterpoeten liepen, evenals onze kangoeroe.
In België vindt men thans nog de overblijfselen daarvan;
door mijnwerkers zijn zijgevonden diep onder de oppervlakte
van het tegenwoordige leven, eene begraven wereld.
Op zulk eene plek, waarde geschiedenis van den kosmos
zich samendringt in een kinderspel, komen iemand van zelf
allierlei vragen voor dien geest.
Eene dier 'eerste vragen is altijd geweest: waar vandaan
is dat alles gekornen P Waarom is het er thans niet meer ?
De zee is nog blauwen onm et1elijk uitgestrekt, zooals voorheen, en heeft nog steeds 'diepten groot genoeg om den Gaorisankar er in te doen verzinken, nogh,ed,en ten dage biedt zij
den walvisch,die ook tot honderd voet groeien kan, voeding
en woonplaats aan. Waar zijn de mosa.sauriêrs jreble.ven, waar
de iguanodons, waar de ichthyosaurus, waarvan de versteende
mummies in Zwaben dicht bij elkander liggen als haringen
opgepakt; waar zijn de mammouths, wier roodwollige lichamen nog" bloedig versch liggen in Tiet Siberische ijs, als in
een inmaakbus van de eeuwigheid?
Eén antwoord schijnt voor dehand te liggen. Onmetelijke
tijden zijn sedert vervlogen. Indien tijd heeft de aarde honderd
bedrijven van het meest woeste melodrama afgespeeld. Het
land is gebarsten eriheeft vurige lava en kokenden waterdamp
uitgeworpen. Zondvloeden hebben zich daarover uitgestort.
Daar werden visscheng:ebrade'n en de in het moeras kruipcndedieren verdronken, En oVierde marnmouths is meters
hoog ijs neergestort. Maar daarvan wil de tegenwoordige
wetenschap niet veel 'meer weten; al staat het nog in kinderboeken en romans tie: lezen, wijhebben :g1eleerd, dat de molens
der wereldgeschiedenis ten tijde van Iden ichthy osaurus waarschijnlijk even lan,gzaamgema}en hebben als thans. Een
enkelen keer kookt wel eens een vulkaan. In honderdduizendien van jaren graaft een stroom zich eene nieuwe bedding,
verzandt een meer, verzinkt een kust millimeter na millimeter, totdat eindelijk hreel, heel langzaam de oceaan in de
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wadden doordringt tusschen eilanden en in de moerassen,
en veindelijk over een geheel laagland stroomt tot aan doen
diehtsbij zijnden muur van heuvelen. Dat er echter zoo lang
de wereld bestaat, nooit van die alles vernielende catastrofen
geweest zijn, die als het ware met een spons alles uitwischten
wat bestond, daarvan is er nog een allereenvoudigst bewijs
voorhan-den. Er leven namelijk thans I1Jo:g IOP zich zelf staande
geslachten van dieren, vreelijk en wel, die ook reeds blestaan
hebben tegelijkertijd met dien ichthyosaurus en nog vroeger.
Zulk een thans nog levend en gespaard gebleven voorwereldlijk dier is d'e salarn andervisch, de ceratodus van Australië,
die zoo echt in den zin van Darwin leen overgangsvorm is
tusschen visch en salamander, omdat hij namelijk evenals een
visch nog kieuwen bezit om in het water tie ademen, en toch
tegelijkertijd reeds eene long heeft, evenals de landdieren,
die hooger staan dan de salamander. Die salamandervisch is
in overeenstemming miet zijne soort, 0 uder dan de oudste
ichthyosaurus en maakt ook thans de Australische negers
van Queensland nog gelukkig met zijn smakelijk, zalmkleurig
vleesch. Ja, zelfs de lingula, een k:1ein dier uit de gloep der
zoogenaamde brachiopoden, dat half op een wormgleIiJkt en
half op een schelpdier, leeft reeds in den oceaan! zoolang
WIl kiennis ren overblijfselen bezitten van levende wezens :
van het Carnbrische tijdperk af, waarmede al onze wijsheid
begint, tot op den huidigen dag.
Daarentegen was de mammouth uitgestorven, toen onze
geschiedkundige overlevering begon ; geen lied, geen heldendicht spreekt meer over dien Duitsehen olifant met zijne
onmetelijke slagtanden.
En toch weten wij thans zeker, dat die mensch nog jacht
heeft gemaakt op dien mammouth, zijn vleesch giegetelll heeft"
uit het ivoor van zijne tanden sieraden heeft gemaakt, ja zelfs
dat een kunstenaar uit die oertijden op een stuk van zulk een
tand, dat in een hol in Frankrijk gevonden is onder cultuuroverblijfselen van de steenperiode, (dus uit de dagen van de
oudste menschenbeschaving vóór alle schriftelijke overlevering), met ruwe hand, maar toch duidelijk herkenbaar, een
schets gegraveerd heeft van zulk een olifant met pels, slagtanden 'en slurf.
Die m ensch is klaarblijkelijk niet weggemaaid door eene
catastrofe, maar de rnammouths zijn allen dood. Waarom?
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Men heeft het vermoeden geopperd, dat de mensch zelf den
mammouth moet hebben uitgeroeid.
Zeker is het, dat die mensch waarlijk gewelddadig heeft ingegrepen in de dierenwereld der aarde. Waar zijn in die twee
duizend jaren al die in de oude Germaansche wouden huizende wilde dieren gebleven, die de Romeinen bij ons
gevonden hebben? Er waren een groot aantal beren, wolven
en lossen, voorwereldlijke stieren en wilde ossen; elanden
krioelden in het moeras.
Dit alles heeft moeten wijken voor de beschaving. Hier en
daar vindt men nog eene enkele kleine kudde bevers, en een
paar kunstmatig gekweekte elanden. De Duitsche wilde os en
beer zijn lang reeds verdwenen, de zwarte oerstier is geheel
en al uitgestorven. Waarom zou de mammouth, wiens beenderen thans nog in het grint bij Berlijn in de bedding der
Lippe aan de Elbevlakte aan gene zijde van Dresden gevonden worden, niet reeds een paar duizend jaren voor Caesar
juist datzelfde lot hebben ondergaan.
Maar dat geldt niet voor de zeeslangen der krijtperiode en
den ichthyosaurus van den voet der Zwabische Alpen, want
geen mensch heeft die ooit levend ontmoet. Millioenen van
jaren liggen tusschen den eersten m ensch yen den laatsten
ichthyosaurus. Geen Siegfried kan die draken gedood hebben.
Maar wie heeft dit dan gedaan?
Eerst een paar eeuwen geleden deed men ten opzichte van
die versteende monsters nog heel wat vermeteler vragen.
„Hebben , die dieren wel rooit geleefd?" vroeg men. Eene
geheimzinnige scheppingskracht zoude in het gesteente zelf
huizen, en aan het doode gesteente nu ien dan spelend den
vorm van een dier hebben gegeven. Zoo zou een zoogenaamd
geraamte van een draak volstrekt geen echt overblijfsel zijn van
een dier, dat zich eens gekoesterd had in het zonlicht en de
pootera bewogen had, maar het zou ontstaan zijn door
een soort van geheimzinnig kristalisatieproces in de zwarte
diepte der aarde.
Hoe aardig dit ook bedacht was, het hield niet Lang stand
tegenover de feiten. D e eenvoudigste kenteekenea bewijzen
dat die voorwereldlijke; wezens eens ge s tor ven zijn. En
wat sterft, moet hebben geleefd. In de doorschijnende stukjes
van dat barnsteen hier, ontdekt de kenner niet zelden kleine
muggen, spinnen en mieren. Zij hebben dan ook denzelfdea
:
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dood ondergaan, die thans dergelijke kleine dieren overvalt, als
de pijnboom weent 'en de kersenboom taai hars uit zijne schors
doet neerdruppielen jdoor het kleverige hars zijn die indringerige
dieren gevangen en omhuld evenals de inwoners van Pompeji
eertijds door die asch modder van den Vesusius; verhard tot
barnsteen, verdronken inde zee) zijn zij thans nog opgeborgen
inde harsmassa als in een glazen kist. Diep in het gesteente,
waarin de ichthyosaurus thans rust, liggen dicht bij hem ook
de versteende overblijfselen van zijn verteerd voedsel. De
onderzoeker slijpt die af en ontdekt aan de afgeslepen oppervlakte de duidelijke onverteerde overblijfselen van datgene,
wat het oude monster verslonden heeft. Het zijn schubben,
graten en overblijfselen van inktvisschen, Die kleine dieren
zijn dus verslonden door grootere, - gestorven in den dicht
miet tanden bezetten muil van een 'hongerigen roover. Zooals
nog heden bestond er toen, zooals duidelijk blijkt) twist en
strijd om het bestaan, er waren verslinders en verslondenen,
overwinnaars en overwonnenen. Wij vermoeden echter TI10g
andere oorzaken voor dien dood, niet alleen bij de kleinen,
maar ook bij de machtigen. Die reuzenhagedis, de iguanodon,
waarvan ik gesproken heb en die zich op de achterpoeten
bewoog als een kangoeroe, is in den bodem bij Bernissart in
België met 'eene geheele kudde van drie en twintig stuks. uitgegraven. Dat geh!eele regiment kolossen stond zóó rechtop
inde.nklieigro:n,d, dat men niet anders kon aannemen, of het
moest eens op een ongeluksdag, zooalsh,et toen stond, in
den weeken moerasbodem verzonken en gestikt zijn. Dit kan
geen verwondering baren bij kruipende dieren van tien meter
lengte.vdie werkelijke drakenstaarten achter zich aan sleepten en van vorenhangbuiken hadden als vetganzen, terwijl de
snavelkop, die geleek op dien van een vogel, zich op een hoogen zwanenhals zoo hoog als een huis kon uitrekken. Een
dergelijk monster, dat me n in Amerika heeft gevonden en dat
zeventig voet lang was, de brontosaurus, wordt geschat op
een gewicht van twintig ton; dat is twintig duizend kilogram.
Zulk een dier op een voorwereldlijken rnoerasbodem, die
diep genoeg was, was meedoegenloos verloren: het zonk in
die diepte als een lek schip, dat met steenen bevracht was.
Maar juist dit laatste geval geeft ons te denken.
Het vestigt onze aandacht op iets, dat ten slotte niet alleen
het individueele sterven, maar het volkomen uitsterven van
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zulke voorwereldlijke dieren geheel zou kunnen ophelderen,
als men het maar goed nagaat. Zulk een wandelende vleeschberg als de iguanodon of de brontosaurus had iets onmiskenbaar overdrevens in zich. Iets ,overdrevens, dat zich heeft
kunnen ontwikkelen onder bijzondere omstandigheden en leen
tijd lang op zijne wijze den toestand heeft kunnen beheerschen,
maar dat na korteren of langeren tijd toch het lot moest
deelen van alle overdreven zaken: onpractisch te zijn.
Als wij het skelet van zulk een brontosaurus, zooals de
geoloog Marsh het in het museum tje New-Haven weder heeft
opgesteld, nauwkeurig gadeslaan, neemt men daarin kluchtige wanverhoudingen waar.
De ontwikkeling van adat reuzenlichaam heeft zich uitsluitend bepaald tot de massa. Wanneer meen de grootte alleen in
aan merking neemt, kan dat dier weinig vijanden hebben gehad,
want het vertrapte alles. Een volwassen olifant weegt slechts
6000 kilogram.. Heet kruipende dier zou , dien totaal verbrijzeld
hebben, als het over hem heen kroop. Vele van die monsters
droegendaarenboven over het geh,eele lijf een pantser, hadden
reusachtige h,oriens aan voorhoofd en aan neus, evenals stieren
en rhinocerossen, of hadden langs den geheelen rug rechtop
staande, steenharde kam men uit stevige platen,en op den staart
stekels van een halven meter lengte, die een naderend roofdier van de grootte van een tijger zouden kunnen doorboren.
Maar daartegenover stond, dat die reusachtige draken hersenen hadden, zoo ni e, t i g, dat de hersenen van een m:usch
deze overtreffen in de zelfde verhouding als d,e hersenen van
een mensch die van een musch overtreffen.
Meermalen was bij hen het ruggemerg in de nabijheid van
het bekken dikker dan alle hersenen te zamen genomen, zoodat men zou kunnen zeggen: zij hebben meer met de beenen
gedacht, dat met den kop. Maar heel veel kunnen zij niet
gedacht hebben .Die buitengewonen lichaamsomvang ging gepaard met eene buitengewonedomheid. Vult men de holte in
den schedel met gips, dan verkrijgt men den ,omvang der hersenen nog thans vrij nauwkeurig: zij zijn buitengewoon gering.
Het spreekwoord van den berg die een muisje baart, is hier
bewaarheid. Maar hunne hersenen waren in die verste verte
niet met idie van de kleinste muis te vergelijken. En dat was dan
ook ten slotte ' de oorzaak van hunnen ondergang. Hun zwaar
lichaam, dat men anders niet kon meester worden, werd ten
,
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prooi aan elk tierrein dat meegaf, moerasgrond zoowel als wegvloeiend zand. En hunne waarlijk gr enzelooze domheid bracht
geslacht na geslacht weer op di/en vergankelijken bodem. In
die kleinehersenen hoopten zich gleene ervaringen op, wierpen
zich geene plooien van overgeërfd denken op, en leerden de
nakomelingen niet slim datgene vermijden, wat hunne vo orvaderen ten ondergang had gebracht. Zij trappelden duizenden
jaren langs denzelfden weg, en als o,p dien weg op zekeren
dag een poel ontstond, verzonken zij daarin, en stikten zij als
ware dit hunne bestemming.
Totdat op een laatsten dag de 1aatste draak op die wijze het
tiJdelij'keha:d gezegend. Riet kan ook zijn, dat veel kleinere
dieren hen toch de baas werden ondanks hun twintig tonnen
gewicht en wiel om die eenvoudige reden, dat die dieren intusschen naar verhou,din,ggrootere, dus verstandiger hersenen
hadden gekregen. Tegen zulk een stornpzinnigen sauriër was
een vogel, zooals gezegd is, een genie. Men kan aantoonen, dat
er in den laatsten tijd der draken reeds vogels zijn geweest,
en zelfs zijn er in zuid-A merika vóór korten tij-d ook reuzenvogels gevonden, die meer dan drie metershoog waren en
snavels van roofvogels en klauwen als van staal m oeterrhebben gehad. Als zulk een grijp-vogel zich onverwachts op den
rug van den draak vasthaakte, en hij door zijne veel grootere
geestelijke ontwikkeling Iiandig de slagen van den stekeligen
staart ontweek en zijn snavel tusschen die pantserplaten,
dan Jrad de Hercules op stuk van zaken niets meer ~ an zijn
gewicht, en de, slimmie vogel sloeg hem ten slotte het lichaam
open zooals een egel zich met zijne spitse tanden in een adder
boort.
In de negentilende eeuw heeft Darwin ons opmerkzaam gemaakt o'p het groote stelsel in de ontwikkeling van al wat
leeft o:p aarde, dat aangeduid wordt met het woord "aanpassing." Overzien wij de tegenwoordige dierenwer eld, dan zien
wij, dat iedere diersoort op eene bewonderenswaardige wijze
aangepast is aan haren levenstoestand. De visch is als een
kunstig werktuig ingericht OIP het leven in het water, de vogel
QIP dat in de lucht, de mol op het vgraven in de donker e
aarde, het paard. op het Leven in de vl akte, de gems \)'P dat in
het gebergte, de aap op dat in het geboomte. Ook de dieren dier
voorwereld toonen in al 'hunne afdrukken en overblijfselen van
geraarntenvdie in steenen tot ons zijn gekomen, zulke aanpas-
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singen in groeten getale. Reeds toen bezat de voorwereldlijke
visch zijne vinnen, de verdwenen schildpadden hunne beschutrende pantsers, de ichthyosaurus zijne scherpe tanden en de
oudste vogel zijne met vederen bezette vleugels, En reeds uit
die aanpassende organen allleen kan men de zekere gevolgtrekking maken, dat die dieren werkelijk eenmaal .geleefd hebben. Maar juist uit het stelsel van aanpassing kan men ook
afleiden, dat en waarom vele van die eens voorhanden soorten
weider geheel zijn uitgestorven.
Al biestoniden er in de aardgeschiedenis geen woeste catastrofen, die glehee1 diervolken in lava deden braden ofin
overstroorningen verdrinken, toch is de oppervlakte der aarde
in den Loop van millioenen jaren langzaam maar zeker aanmerkelijk veranderd, Maar daardoor ontstonden er V100r het
bontje dierenvolkje over het algemeen telkens wieder andere
grondslagen, andere noodzakelijke oorzaken tot aanpassing.
"And,erre tijden, andere zeden." Dat oude spreekwoord heeft
o,p zoölogisch gebied eene diepe waarheid. Wat geschikt was
tot aanpassing VODr den tijd dier aardgeschiedenis. toen de
tegenwoordige jura-Ieisteen zich als zeeslib afzette, dat bleek
weer onvoldoende tie zijn voor het latere tijdperk, waarin h:et
tegenwoordige krijt zich vormde in de diepzee en zoo vierder.
Wel is waar zijn er altijd enkele schuilhoeken geweest, waarin
die ééne of. andere soort alle verandering trotseerde, zonder
zich in hoofdtrekken aan te passen aan den vooruitgang. Zoo
kan men de overlevende laatste mohikanen verklaren, evenals dien salarnandervisch en dat lingula-dier. Maar voor de
gro ote menigte schiep ieder nieuw tijdperk van die groote
aardontwikkeling een1e scherpe scheiding tusschen het zijn of
niet te zijn ; of de dj e ren pasten zich aan den i e uwe verhoudingen aan, of zij st i e I' ven uit, als onbruikbaar, als
reactionair.
Beide gevallen hebben zich telkens weder in groeten getale
voorgedaan.
Welke aanleiding over het hoe van dien weg besliste, is
trouwens eene vraag, die ook door dien meest Darwinistischen
natuuronderzoeker niet maar zoo eenvoudig wegIcan worden
beantwoord, Men komt in de verzoeking tie zeggen, dat het
telkens de genieën uit die dierenwereld waren, die zich vervormden tot die nieuwe a,anpassing, en dat het daarentegen
de stumperds en sukkels waren, ,die de aanpassing niet vinden
1e
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konden en te gronde gingen. Ma ar deze woorden, aan ons
menschen ontleend, geven voorloopig nog geen afdoende, duidelijke lophelderingen. Want wij weten volstrekt niet, op grond
van welke innerlijk wereldverband, zelfs bij ons menschen, hier
een genie geboren wordt, en ginds een sukkel. Alleen zien
wij duidelijk, dat het gen ie als het er eenmaal is, zijn tijd
nuttig besteedt, en een boogie vlucht neemt — terwijl de arme
sukkelellendig te gronde gaat. En die omstandigheden hebben
(hier heeft Darwin ongetwijfeld den spijker op den kop geslagen) in ieder geval voor de oude dieren den doorslag
gegeven. Wie zich kon aanpassen aan de veranderde nieuwe
tijidso tstandig'heid, die bleef behouden en was meester
van den toestand; wie dat niet kon, ging o n d e r. Maar in
ieder geval is 'er uit dat goede voorbeeld van ideeven kolossale als dom me monsters der krijtperiode nog eene engere
gevolgtrekking te maken bij die hoofdgedachte. Hoe o verdrevener, eenzijdiger, ja hoe fanatieker, zou ik kunnen zeggen,
eene d iersoort hareaanpassing op leen bepaalden tijd aan
bepaalde omstandigheden heeft tot stand gebracht, des te
geringer waarschijnlijkheid schijnt er geweest te zijn, dat zij
gelijken tred zou kunnen houden met den vooruitgang, en des
te grooter was de noodzakelijkheid dat zij tragisch te
gronde ging.
Vrij zeker kunnen wij aannemen, dat dit de oorzaak is,
waarom juist zoovele van de potsierlijkste , en voor ons onbegrijpielijkste reuzendieren der voorwereld nog slechts als geraamten te vinden zijn in . het oude gesteente, zij waren
zulke uitersten van ieenzijidige niet meer te verbeteren aanpassing aan hunnen tijid.
In den laatsten tijd vooral zijn b elangrij ke vermoedens
omtrent het uitsterven van die overdreven dieren door den
privaatdocent Brandes in Halle beek end geworden.
Nog tijdens de zoogenaamde diluviale Teriode, dus in de
eerste dag en waaruit wij de mienschenbeenderen bezitten en
de ieerste aanwijzingen van eene soort lage beschaving als die
der Eskimo's leefde ier in Europ a ievenals in Amerika ieene
soort van groote kat, die op een leeuw geleek en er zeer eigenaardig uitzag. Marchairodus heeft men deze gedoopt, dat beteekent sabeltand. Inderdaad hadden die monsters in de bovenkaak hoektanden, die niet alleen als de tanden van de
echte roofdi eren van dien teg enwoordigen tijd dienden tot
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wa.penen van verdediging en aanval, maar die als kromme
sabels of messen over de onderkaak uit den bek staken.
Terecht heeft men gevraagd, hoe zulk leen dier eigenlijk kon
ontstaan. Het is niet meer een echte leeuw, maar veeleer de
caricatuur daarvan. Die werkelijke slagtanden van een walrus in
den bek van eene kat schijnen ,door overdrijving van het beginsel
meer een ballast tie zijn, dan wapensdie werkelijk nog kunnen
dienen om! te bijten. Men zou denken, dat 'het roofdier." dat een
stuk wild besprongen hieeft, zich daarmede moet vast bijten
op eene wijze, die dat wild vasthaakt aan zijne eigen tanden,
zonder dathet er goed mee pakken k,an. Hoe kan zulk eene
eigenaardige aanpassing ooit zijn ontstaan, - waaraan hebben
die sabeltanden zich eigenlijk aangepast? N u is het zeker in
het IÜOlg vallend, dat tenminste in Amerika, dus juist daar, waar
de marchairodus-Ieeuw met de buitensporigste tanden in groote
g,eta.legelleefd heeft, uit denzelfden tijd de overblijfselen van
beenderen van kolossale zoogdieren, die steenharde
pantsers d r o e g e n, tot ons zijngekomen. Zooals blekend
is, zijn er thans nog oenige soliede g epantserde zoogdieren,
-- bij voorbeeld het gordeldier, dat in een vast hoornachtig
pantser steekt, evenals een kreeft in zijne schaal, Nog thans
leven er zulkegordeldieren uitsluitend in Amerika, maar het
zijn meestal tamelijk kleine dieren.
In de dagen van dien machairodus echter bestonden daar
reuzendieren verwant aan de gordeldieren, en de nauw daaraan grenzende luiaards, die de ,grootte van olifanten en neushoorns bereikten, ja dikwijls noggrooter waren dan een olifant.
En ook onder die patriarchen waren er velen, die de echte
beenderachtige pantsers vangor,del,dieren droegen, maar alleen metdeafmetingen van een rhinoceros, De zoogenaamde
g lyptodontcn staken daar in als groote schildpadden, Eenige
reuzenluiaards (familieleden van het beroemde megatherium)
droegen ihet pantser als een geheim harnas onder hun dik,
bovenop met roode wol bekleed Viel.
Het schijnt dus eene zeer aannemelijke gedachte te zijn,
dat het blestaan van zooveel pantserdieren op de plaats, waar
de machairodus op jacht ging, eene vingerwijzing is, dat
zijn ongewoon gebit toch eenmaal leen echt aanpassingsdoel
kan hebben gehad.
Die monsters met hunne schildpaddenhuid hadden geen
ander wapen tegen ·een aanvallend roofdier dan juist die
B
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huid. Volgens hunne hersenen waren zij bovenmatig dom, en
hun gebit was ingericht op bladeren of wortelen, zooals dat
van onschadelijke herkauwen,dedier1en. Ee11 leeuw of eel1
tijger van den tegenwoordigen tijd h ad hun wiel op den rug
kunnen springen, om een ritje te 'doen;
maar geen gewone
roofdiertand zou bij machte geweest zijn, die noot te kraken
en xlen eigenaar van die schaal tot bloedens toe te wonden.
Metden machairodus was dit echtereen ander geval. Zijne
als sabelsgeViormid·e tanden kunnen inderdaad die hoornige
huid h,ebbend:üorboord, kunnen pantserplaten los g,etrokken
hebben en het heerlijke vleesch l,even,dgesneden hebben, De
hoektand van den rnachairodus zou dus door zijne oorspronkelijke aanpassing een geweldig, maar voor het doel hoogst
geschikt trancheermes voor gordeldieren zijn geweest.
Uitdien gedachtengang blijkt dan ookweder, dat die riauwe
aanpassing voor zulk een reenzijdigdoel, later toch weer eene
belemmering in de ontwikkeling is geweest en ten slotte geleid heeft tot den ondergang van den machairodusleeuw ;
want op zekeren dag stilerven de pantsergordeldieren, aanhoudend overwonnen door den gunstig aangepasten machairodus,
- z Ie 1f geh:eel lof nagenoeg geheel uit, - de aanvaller moest
zich tevreden st/ellen miet een ander, ongepantserd wild, p,aardien, herten, lama's en zoo voort, - en nu wreektie zich plotseling die al te zotte aanpassing, de sabeltanden brachten
hem in den strijd om het bestaan nadeel in plaats van winst,
hij bleef achter bij zwakkere roofdieren, die geschikte tanden
bezaten en zijn vonnis was daardoor g:eveld.
Feitelijk heeft 'de rnachairodus tie zamen met den glyptodon
het veld geruimd, tierwijl de jaguar en de puma, die groote
katten miet hun groot aantal kleinere hoektanden, thans nog
Amerika onveilig maken.
Er is in de theorie ,eene moeielijkheid xlie ik niet wil verhelen,en die is, dat zij slechts VlOOT zuid-Amerika geldt. Nooit
hebben in de oude wereld glyptodon-soorren geleefd, maar
wel liggen hier eenc menigte overblijfselen van sabeltandige
roofdieren. Bij eene groote reeks ook van toenmalige zoogdieren uit de oude wereld Vieronderstelt m:en te doen te hebben
met dieren, die eene dikke huid Jraddcn, evenals de rhinoceros, die het reeds konden opnemen tegen het gebit va.n een
machairodus. En ook uit die tertiaire periode is later veel uitgestorven, wat dien aanvaller zou hebben kunnen vernietigen.
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Een ander nog beter voorbeeld schijnt de mammouth aan
te bieden.
Van alle levende en uitgestorven soorten van olifanten droeg
de mammouth de merkwa,ardigste slagtanden. In geweldige
kromming, buigen zij zich voorbij dde slurf naar boven in de
richting van het voorhoofd, als wilden zij met .eene groote
bocht, in delen kop, waaruit zij van onderen gekomen waren,
van boven weder ingroeien.
Vergelijkt men met idie kromme tanden de weerbare tanden van een levenden olifant, dan maken zij inderdaad den indruk van eene in het onzinnige overgaande overdrijving.
D e leek is immers geneigd zich den mammouth juist om
die kolossale tanden als een vreeselijk dier voor te stellen, waarbij hij zich gewoonlijk nog ten onrechte verbeeldt, dat de
mammouth aanmerkelijk grooter geweest is idan de tegenwoordige Indische of Afrikaansche olifant. Werkelijk echter
is die oude olifant uit delen ijstijd door die reuzientanden w e e r1 o o z e r gemaakt, idaar hij z e niet meer kon gebruiken als
stootwapen, ien alleen door de buitengewone zwaarte van die
nuttelooze kopversiering in zijne vrije beweging voortdurend
allerdroevigst werd belemmerd.
Hoe echter zijn die ionpractische overdreven slagtanden
ontstaan?
In iedere diergaarde kan men zien, dat de gewone slagtanden van den olifant uit de bovenkaak uitbuigen. Het zijn in
die kaak twee snijtanden zonder wortels, die in geen verband
staan met de hoektanden van de roofdieren.
Het nut van die tanden bestaat voor den olifant allereerst
daarin, dat hij bij' het afbreken van takken in het oerwoud
ze als steun gebruikt, hij pakt den tak met de slurf en breekt
hem af tegen den korten krommen slagtand.
Naar alle waarschijnlijkheid hebben de voorouders van den
mammouth op idezelfde wijze gehandeld, de woudbewoners,
die olifanten uit die zoogenaamde tertiaire periode, toen Europa nog idicht begroeide tropische oerwouden bezat.
Als ,eene hoogst nuttige aanpassing aan dat breken van
takken in het woud hebben zij de slagtanden daar verworven.

Nu veranderden de zakenechter.
Aan het einde van de tertiaire periode ontstond de groote
ijstijd. Zijn koude adem verdeigde de oerwouden, gering en
armoedig werd de plantengroei aan den rand der gletschers,
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en wat daaraan weerstand bood in de dierenwereld woest
zich in de toekomst daarmede tevreden stellen De mammouth
trotseerde de koude. Hij paste zich aan die koude aan door een
dikken wollen pels , en hield het daardoor duizenden van jaren
dicht bij den ijsrand uit. Slechts zóó kon zijn lijk op den een
of anderen dag in het ijs zelf terecht komen en onder gunstige
omstandigheden (zooals in Siberië waar de in den ijstijd
bevroren bodem niet ontdooid is), tot op onzen tijd behouden
blijven.
Maar de slagtanden, die berekend waren op het woud,
werden daarbij langzamerhand geheel ioverbodig.
Zij zouden geheel hebben kunnen verdwijnen. Maar er
kwam nu eene andere wet bij, die voor deze soort van tanden in het algemeen schijnt te gelden. Die w ortellooze snijtanden der zoogd ieren hebben, naar het schijnt, in het algemeen de neiging, gom gedurende het geheele leven van het .dier
s t e e d s aan te g r o e i e n, wanneer hun dat niet door afslijpen wordt belet, - zooals bijvoorbeeldonze nagels en haren
steeds langzaam groeien, als mien ze niet kunstmatig verkort.
Bij 'de knaagdieren is dit uitstekend waar te nemen. Gewoonlijk staan daarbij de bovenste yen onderste snijtanden
zoodanig tegenoverelkander, dat de punten steeds tegen elkander schuren ien daarbij ,afslijpen, zoodat zij ondanks het
aanhoudend groeien van binnen uit, niet grooter of kleiner
worden. Maar gebeurt het eens, dat door geen verkeerd ,groeien
of door leen ongeluk de onderste tanden ontbreken, dus
het onderling afslijpen niet kan plaats hebben, dan groeien de
bovenste tanden naar willekeur, krommen zich tot dwaze
spiralen en boren zich weer achterwaarts tot in den schedel.
Dit lotonderging de mammouth in het groot. Zoolang zijne
slagtanden als takkenkrakers dienst deden, werden zij van
zelf voortdurend tot de normale lengte afgeslepen. Toen die
werkzaamheid iechter ophield en daarmede ook het reguleerende afslijpen ontstonden door die onbelemmerde weelderigheid in het groeien die ,ontzaglijke krommingen; die ontzettende reuzentanden, die naar het voorhoofd en weer naar
buiten groei den, kwamen tot stand: de slagtanden van den
mammouth. Zij stonden daardoor ten teenenmale buiten elke
aanpassing. Spoedig bleek het hoe „onzinnig" die tanden waren, juist met het oog iop die aanpassing. Die kromme staven
uit zware stukken ivoor werden niets dan ballast. En het
.
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het is zeer goed mogelijk, dat dit monster, dat aan den kop
zoo dwaas belast was, daardoor vroeg of laat een prooi werd
van zekere aanvallers (waaronder ongetwijfeld in de , eerste
plaats , de mensch heeft behoord.) De olifanten uit de tropen,
die nooit geleden hadden onder dat ziekelijke groeien der
tanden,omdat zij nooit gebrek hadden gehad aan boomtak
ken, waarop zij ze konden afslijpen, bleven daarentegen behouden tot op den .huidigere dag, toen de slagtanden weder op
Bene geheel andere wijze hun tot verderf werden: omdat de
mensch ze thans, terwille van het ivoor dier tanden, zoo snel
mogelijk tracht uit te roeien.
Zoo droomde ik aan het strand van Riigen over de steentjes van de vesting, door de kinderen gebouwd.
De oude aarde kwam mij voor, bevend onder den last van
eeuwig vernieuwd leven. Maar evenals de Saturnus der
mythe verslond zij hare zonen ook weder op haren tijd.
Vrouw natuur bouwde gedurende millioenen jaren hamkinderspel op uit tanden van machairodus-leeuwen en mammouths, ievenals , die kinderen hier hun kring hadden samengesteld uit overoude inktvisschen en zeeëgels; en op dezelfde
wijze vernietigde zij haar werk met één handslag. Maar
het leven, , de ontwikkeling van het. geheel, ging verder,
nam onophoudelijk toe, zelf nooit rustend, nooit verdwijnend,
als ' de eeuwig blauwe zee daar ginds voor mijne , 00gera.
Op zekeren dag was uit dat donkere spel de mensch opgestegen, die de geheele wording nog eens overzag en in de
voorwereld las, als in een boek. Wat zal het lot van den
mensch zijn? Zal hij ook eens terecht komen op een .doodloo-pend pad der aanpassing? Of is hij het beslissende meesterstuk der wereldtechniek, de volkomen aanpassing, waarvoor geen stilstand meer mogelijk is?
Ik volgde de laatste rookwolkjes v.an de witte stoomboot
aan den horizon, ien ik troostte Mil met de gedachte, dat de
menschheid in ieder geval nog millioenen van jaren vóór zich.
heeft, om die vraag op te lossen, millioenen jaren van de
meest grootscha ontwikkeling tot meester der aarde, tot over
alle landen , en zeeën heen.

Het leven in de wereldruimte.
Tot de heerlijkste vruchten van het natuuronderzoek kan
gerekend worden, dat zij den mensch van zijne eenzaamheid
verlo st.
Ieder van ons immers wordt uit het geheimzinnige in het
geheimzinnige geboren; voor ieder komt ook wel een uur, dat
hij zich buitengesloten gevoelt van de wereld. Hier, op de
eenzame planeet neergeworpen een mensschen le ven lang; en
boven mij de vreemde, koude sterren.
Ook de menschheid in haar geheel, zelf weder een rneensch
in. het groot, met alle zorgen en alle genietingen van het
individu, heeft dat oogenblik doorgemaakt. Voor haar was de.
natuur een b;ange droom, waaraan zij meende geen deel te.
hebben. De teerste scheikundige, die nauwkeurig aantoonde,
dat een deeltje ijzer, een korreltje zout, een druppel water,
die door den mensch worden opgenomen en die hem helpen
opbouwen, in zijn lichaam dezelfde bleven als in de mijnen der
aarde, in den tilten stroom van den oceaan, in de blauwe wateren van de wolken des hemels die is het, die den ban het
eerst met geweld heeft opgeheven.
Aan den nachtelijken hemel gloeit plotseling een vuurbol,
gerommel wordt gehoord, en gloeiende steenen vallen op
aarde neder.
Meteoorsteenen zijn het, brokstukken van een vreemd,
klein wereldlichaan', dat in razende vlucht onze aarde heeft
ontmoet, ontbrand is in haren dampkring, gebarsten is en is
neergestort. De sch.eikundige onderzoekt den vreemdeling uit
het heelal, die zijnen loop gehad heeft tusschen manen en
planeten, ja zelfs, zooals zijne baan aantoont, moet hebben
rondgezworven in geheel andere stelsels van vaste sterren
en ook' daarin vindt hij ijzerdeeltjes. Hetzelfde ijzer als bij ons!
...
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Hier is een band gesmeed tusschen het roede bloed Ï1~ onze
aderen en de ster Sirius of de nevelvlek in Orion, hemellichamen die voor ons oog gloeien van uit de ontzaglijkste afstanden van het heelal: in den letterlijken zin een ijzeren band.
En 'dat ijzer vindt men om de zon ,alsgloieÏ:end'en damp. Het
dient tot bouwmateriaal voor d,egroiene bladeren van den
eikenboom boven u; - wannleeTgij aan de groeiende plant
het ijzer onttrekt ten haar daarmede niet voedt, dan blijven
hare bladeren bleek en ziekelijk.
Slechts weinige nuenschen vermoeden zelfs thans nog, hoe
stevig zij in verbinding staanmet de overige natuur. Onze blik
zweeft over de eindelooze vlakte der golvende zee: hoe vreemd,
hoe ontzaglijk, schijnt ons dat alles toe, van die smalle klip
gezien, die ons pygmaeën ruimte biedt. En toch : als wij: den
juisten blik er voor hadden, dan zou ons eigen lichaam ons
eene zoodanige zee toeschijnen. 58 percent, dus meer dan de
helft van onsgeheele Iichaam, bestaat uit zuiver water ; iedere
spier bevat 75 percent, En over dat heen en weer bewogen
meer wordt de vaste stof van ons lichaam opgebouwd als leen
dun, luchtig traliewerk.
Ja zelfs Treeft dat lichaam, dat zich eenzaam gevoelt en
tegenov;erd!e geheele wereld schijnt tie staan, niet eens eene
bepaalde grens tien opzichte van die wereld. Schijnbaar wordt
die grens door de huid gevormd. DOiCh onophoudelijk vervluchtigen van die warme, vochtige, ademende huid onzichtbaar kleine scheikundige deeltjes, die zich dan in die vrije
ruimtie verspreiden, De scheikundige zegt u, dat er geenwerkelijke scheidsmuur is tusschen de stof en den fijnen ademt
die van die stof uitgaat. Die adem di'e misschien slechts als
fijnste geurmet het uit een scheikundig oogpunt-gevoeligste
der zintuigen kan worden waargenomen, is niets anders dan
oneindig veel verdunde stof zelf. Als het oog gevoelig 'genoeg
was voor dit onophoudelijk toe- en afstroomen over de huid,
dan zou onmiddellijk die geheele vaste omtrek van' het lichaam
verloren g.aan:dan zou die mensch als een 'hoe langer hoe
fijner wordende nevel in elen'e losse wolk uitvloeien. Tot
hoever? . Waar vindt die scheikundige g olfslag zijn einde?
Misschien nergens. Ons oog is snerk genoeg, olm nog den
indruk dier lichtgolven van Sirius tie ondervinden, Wie zegt ons,
of het misschien niet mogelijk ZIOU zijn,bij voldoende fijnheid
van den scheikundigen toestel, omgekeerd dien fijnen geur
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eener schoone aardsche haarlok op Sirius op te vangen, wat
een bewijs zou zijn, dat feitelijk ons lichaam tot zóóver reikt.
Wij bewonderen den rozenblos eener wang. Na jaren keert
de herinneringdaaraan terug, als ware de geheele bctoovcring
van een1e lieve rnenschen-individualiteit daarin opgesloten.
El1 toch wat was die kleur? Zonnelicht was het, door het
spiegelend oppervlak der menschelijke huid op ons eigen
oog teruggekaatst.
Op een afstand van bijna 15° millioen Icilornetcrs heeft de
reusachtige zon, die oven van het zonnestelsel miet hare
witgloeiende kern en haar omhulsel van gloeiende metaaldampen, dat licht gekookt, en in dit licht dat verrukkelijke
rood. Het licht heeft zich eerst door die 15° millioen kilometers ijskoude ledige ruimte een weg moeten banen, voordat
gij het verkrijgen kunt van de wang der bevallige maagd. Aan
wie behoort het fileer: aan de zon of aan ,de individuailteit
der maagd.
Hij, die zich in die gedachten heeft ingeleefd, vindt het
niet fileer zoo vreemd, dat ook buiten de aarde in, .de wereldruimte nog werkelijk lieven kan bestaan.
Minstens twaalf jrrondstoffen of elementen bouwen bij ons
het levende op. Doch overal waar het heelal eene taal heeft,
om ons van zijne scheikunde tie: vertellençdaar komen telkens
die elementen V1Ü1or den dag. In de onoplosbare nevelvlek
gloeit waterstof. De meteoorsteen, het eenige voorwerp, behoorend tot het sterrenheir. dat miet onze handen gegrepen
kan worden, bestaat meestal, zooals wij zagen, uit ijzer. In de
zon gloeien, duidelijk is dit aan te toonen, eene geheele rij,
waarschijnlijk zelfs alle, levenselementen. In de k.omeet g10,eit
natrium het element in keukenzout, dat voor 'het leven onontbeerlijk is. Ind~en kijker zw,eefteene verwijderde wereld:
Mars. Blauw getint glanzen zijne wateren om de pool, en aan
die pool glinstert e:ene witte sneeuwkap. Waarom kunnen in die
zee niet zilveren visschen spelen, niet rozerolode en oranjegele
medusen rustig voo rtdrijven, of meeuwen rondvliegen la.ngs
de randen dier sneeuw?
Ruim driehonderd jaren geleden kwam het denkbeeld van
een leven in de wereldruimte buiten de grenzen der zoo kleine
aarde, een grootendenker als eene stralende openbaring voor
den geest.
Copernicus had de aarde als leien zich voortdurend bewegend

281

sterretje onderde sterren geworpen. Ciordano Bruno was het
nu, die voor het e:erstdroo'illlde) dat op al die duizenden en
duizenden lichtpuntjes varrden stierrenwacht leven kon bloeien als bij ons. Fantastisch, alshetdroomgezicht van een dichter, kwam dit bij hem op. Doch op hetzelfdie tijdstip, waarop
Bruno wegens deze en andere denkbeelden, die aan zijne tijdgenooten zondig voorkwamen, den dood op den brandstapel
stierf, op datzelfde tijdstip werd de kijker uitgevonden, Een
nieuwe, werkelijke blik opende zich inde sterrenwereld. Van
de maan af schitterden plotseling bergen, in de zon werden,
donkere vlekkern gezien, de geheele hemiel scheen wonderbaarlijk veranderd en naderbij gekomen. En onder de aandoeningen, opgewekt door het grootsche en nieuwe van het zichtbaar worden der xlingon, verloor die gedachte zelf hare vermetelheid, De blik, waaraan de kijker als nieuw oog was: gevoegd bij het oude orgaan, zocht onwillekeurig naar spoTen
van vreemd leven in de sterrenruimte, naar werkelijk zichtbare sporen.
Daar meende de één, dat de zon in hare zwarte vlekken
de vensters vertoonde eener geheimzinnige wereld van binnen.
Die inwendige wereld moest op zich zelf vast en donker zijn
zonder den eigenlijken zonnegloed, Daarboven echter zweefde
een hooge dampkring, eene luchtlaag, waarvan het bovengedeelte wit gloeide als een voortdurend reusachtig noorderlicht, en die warmtestralen uitwierp, die ons aardbewoners
nog op dien ontzaglijken afstand kunnen verwarmen. Op die
zwarte inwendige zon echter, die alleen doorscheen, als het
lichtomhulsel in de "zonnevlek" scheurde, moest het leven
der zon bloeien, harre wouden, dieren en zonnernenschen.
Een ander bestudeerde met den kijker- de maan, en meende
vestingen te zien, door de maanbewoncrs vopgericht, holen
waarin zij hunne steden bouwden, om aan den vreesolijken
zonnebrand te ontkomen,
Een derde droomde van organische, levlende stof, die vrij
inde wereldruimtie vlolog en van tijd tot tijd als eene Iichtende,
geleiachtige massa o,p aarde neervilel, zooalsde meteoorsteenen.
Maar een nauwkeuriger onderzoek hield onder die meeningen, ,die die vrucht van een oppervlakkig onderzoek waren,
weder opruiming.
Die ware kern der zon, die ons ontraadseld wordt door het
onderzoek van het zonnelicht door middel der spectraalanalyse)
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bleek een witgloeiende bol te zijn van eene ontzettend hooge
temperatuur, ende zonnevlekken waren niet openingen in
eene zwarte spookwereld van onzen lichtkogel, maar hoogstens
afkoelende wolken, die er misschien op wezen, dat in de
opvolging vanmillioenen jaren de g:eheele reus van de
oppervlakte af zou uitgegloeid zijn. De burchten op de maan
waren feitelijk niets dan getande bergen met de meest vreemde
spleten. Doch die levende meteoren bleken, toen zijdoor een
kritisch natuuronderzoeker werden aangepakt, niets anders te
zijn dan plotseling in den nacht ontstane aardsche wieren, of
dan ingewanden vankikvorschen en dergelijke, die alleen
door de zeldzaamheid van de plotselinge waarneming willekeurig in verband waren gebracht met xle vallende sterren
in den zomernacht.
N u ontviel plotseling weder alle moed aan de fantaisie.
Al de vaste stierren van den nachtlelijken hernel daarboven
waren zonnen zooals onze zon, gedeeltelijk nog veel warmer.
Bij temperaturen, zeide men, waarbij' het ijzer verdampt tot
een jrlinsterend wolkje, kon geen leven bestaan. En tusschen
die brandendehaarden van het heelal strekte zich daarentegen
weder eene ongeloofelijke koude, luchtledige ruimte uit, die,
miet hare temperatuur van meer dan twee honderd graden
onder nul, alle mogelijkheid van leven uitsloot door die ontzettende vorst. En in die naakte wereldruimte zwom zonder
beschutting, zonder eigen luchtomhulsel en zonder een enkel
druppeltje water, de maan - dus eveneens levenloos.
Zoo trok de gedachte, die eenmaal sterrebeelden met leven
had bezield, langzaam Wieder hare bonte vleugels overal samen.
'fen slotte was toch die aan raadselen zoo rijke aarde" zij het
dan ook al niet het middelpunt van het heelal, dan toch het
oenige plekje der wereld, waar levendeharten klopten, die het
stille voortschrijden der natuurwetten als vreugde en smart
ondervonden . . . .
Menschengedachten komen en gaan, zooals de wolken over
een landschap heen zweven. Ook wat wij "wetenschap" noemen, is niets anders dan zulk eene steeds wisselende wolk.
Thans, bij den aanvang der twintigste eeuw, is er weder heel
wat stof bijeengegaard over dit groote vraagstuk, waardoor
de schaal weder naar de andere zijde 'kan doorslaan. Eerst is
het echter een ander punt, dat ons te denken geeft. Het
,.geldt niet de sterren, maar het leven zelf.
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Tot xle schitterendste veroveringen van het ondierzoek in
de laatste tientallen van jaren behoort het beeld, dat wij verworven hebben van de aan het ongeloofolijke grenzende
t Q a i hei d van het lieven.
Zeker, ,die zonnen in het heelal blijven gloeiend, de wereldruimte daartusschen blijft koud als het graf, de maan blijft
bijna zonder lucht, en zoo verder. Doch nu vragen wij: bewijst
dit werkelijk iets tegenover de taaiheid, die wij in den laatsten
tijd hebben leeren kennen bij enkele vormen van het leven?
Jaren geleden veroorzaakte eene mededeeling groote beroering. Men wist niet of men te doen had met een stuk
ernstige wetenschap, dan wel miet eene courantengrap.
Uit de doodkisten in pyramiden waren, zoo luidde het bericht,
graankorrels gevallen, en Idiekorrels, oud als Sesostris en
Mozes, waren in de heldere zon der negentiende eeuw weder
opgebloeid tot werkelijke korenaren. Men noemde het "rllummiekoren. " Hoe schoon dat verhaal ook mocht klinken, het
was alleenmaar mooi verzonnen. Wel hebben ,die oude Egyptenarenhet hoogstie geleVier,d o'p het gebied van het balsemen
van alle mogelijke wezens van hun tijd, van nijlpaard tot kat,
vanJconing tot vrachtrijder, als hadden die m!etgew·eld een
plaats willen verwerven in onze musea. Wij 'bezittende wezenlijke mummie van dien Ramses, die in de dagen van Hcrodotus reeds ,een mythische held was. En zoo is dan ook dat overoude Egyptische koren werkelijk tot ons gekomen juist zóó,
als wij uit den modderbodem dier Zwitsersche meren nog de
verkoolde vruchten hebben verkregen, waarmede de bouwers
dier paalwoningen zich voedden, Maar dat mummiekoren is
geheel overgegaan in zwartje kool, en als het in water komt,
dan valt het als eenle vuile brij uit elkander, in plaats van
te kiemen.
Men had hier aan het lieven te hooge eischen gesteld: het
zou duizenden jaren tot mummie versteend in het graf kunnen
liggen en toch zijne kracht niet verliezen ! Wat echter niet
miet zoo groeten theatralen ophef over de geheele wereld is
verkondigd, dat zijn andere, meer eenvoudige, maar dan look
ware voorbeelden van taai leven.
111 oude herbaria uit de achttiende leeuw waren gedroogde
mosplantjes aanwezig. Men nam z.e eT uit, bevochtigde ze,en 'kreeg uit de sporen weider eene nieuwe, levende generatie
van mossen. Hier had het leven werkjelijk geslapen, begraven
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en dat wel gedurenals een schijnbaar .dood museum-object
de meer dan honderd jaren. Den grooten botanicus Robert
_Brown is het gelukt, zelfs het zaad der lotusplant na meer
dan 15o jaren uit een zoodanig herbarium weder tot leven
te wekken.
Hiermede heeft het kunststuk van kleine diertjes, de zoogena.amde mosbeertjes (macrobiotus), groote overeenkomst. Zij
.zijn klein, maar niet zoo laag georganiseerd, nog eenigszins
te vergelijken met ,de spinnen. Zij' houden zich het liefst in
oude dakgoten op. Is 'het daar nu zeer vochtig, dan bewegen
zij zich lustig heen en weer. Wordt het iechter droog, dan verstijven zij schijnbaar tot absoluut dood stof, en dat stof kan
j a r en wegwaaien, als zonnestofjes zweven, in een hoek
van , de dakgoot opgehoopt blijven liggen: als er na al die jaren
weder water bijkomt, dan zwelt het vormelooze korreltje,
het steekt ,de pootjes uit en is weder verrezen., weder ieen
mosbeertje geworden, dat vreet, groeit en lief heeft, als ware
er niets geschied. Diezelfde ,eigenschappen hebben ook de
raderdiertjes. Men heeft datzelfde wel ,eens beweerd van padden, die in een steen ingestoken, langen tijd verstijfd zouden
hebben voortgeleefd, dit is echter door proeven niet bevestigd geworden. Het wordt nog tegenwoordig van menschen
beweerd. Indische fakirs zouden zich levend laten begraven
en later weer verrijzendoch ook dit is niet bevestigd. Doch
z e k e r is in ieder geval het medegedeelde omtrent de mossen.
uit de herbaria en de mosbeertjes.
Doch deze feiten bewijzen alleen, hoe het leven de overwinning kan behalen over het verdrogen zonder eenig spoor
van water, gedurende honderden jaren. Doch nog vreemder
is de strijd van het leven tegen hitte en koude.
Het schijnt ons natuurlijk toe, dat kokend water verzengd,
ijskoude doet bevriezen. Plant en dier bezwijken daaronder,
waarheen wij ook onzen blik richten. De bloem in ons knoopsgat verwelkt, d, e kreeft in het kokende water sterft ellendig,
en zijn mode rok, dien hij daarbij aantrekt, is zijn martelkleed,
evenals de bonte mantels, die men vroeger in Spanje , de
ketters omhing, als zij den brandstapel beklommen. En toch
geldt dit niet voor al het levende.
Reeds voor vijftig jaren haalde de Berlijnsch natuuronderzoeker Ehrenberg, die zich voornamelijk bezig hield met de
kleinsten der kleinen in lucht, aarde en water, op het eiland

-

-

-

285

Ischia bij Napels uit eene warme bron van tachtig graden
Celsius levende waterplanten (wieren) en die raderdiertjes,
die daarin volstrekt niet verschroeiden, maar die bij die hitte
zich kalm vermenigvuldigden. Op dit eiland leven wieren in
kokenden damp (het eiland is vulkanisch en gloeit en kookt
overal van onderen af) van meer dan 64° Celsius. En in het
beroemde Ytiellowstonepark in noord-Amerika, waar kokend
water torenhoog uit !de aarde spuit, zijn nog veel hoogere
temperaturen gemeten, en nog steeds leefden de planten in
die kokende vloeistof.
Dit alles is echter niets in vergelijking smet enkele dier
allerlaagste levende wezens, die wij bacillen noemen, !en
waarover heden zooveel gesproken wordt. Streng genomen is
zulk reen bacil noch dier, noch plant. Maar het is een levend
wezen en is het eenvoudigste uitgangspunt zoowel van het
dierlijke als van het plantaardige leven. Welnu: enkele dier
bacillen, b.v. die van het miltvuur en die der hooikoorts,
kunnen eene hitte van meer !dan honderd graden verdragen.
Ja zelfs hebben bacillenkiemen leen verblijf van drie uren
kunnen verdragen in eene droge ruimte van 14o°. En Dok
graankorrels kunnen een urenlang verdrogen in de volle hitte
van minstens 11 o° Celsius uithouden, zonder hunne kiemkracht te verliezen. Het zijn ook die bacillen, die met nog
grootere vermetelheid de koude trotseeren.
Ook ten opzichte van ! de koude was men reeds vroeg op
bepaalde merkwaardigheden bij hoogere dieren opmerkzaam
geworden. De één zag zeekwallen bevriezen, zoodat het g e heele lichaam met ijskristallen was bezet, terwijl zij bij het
ontdooien wederopleefden. Een ander zag bij !eense noordpoolexpeditie, dat de karpers hard als steenen bevroren, doch
dat zij, bij het vuur gebracht, uit den pot sprongen. Groene
kikvorschen werden in 'epen glas water aan de vorst blootgesteld, het water veranderde in een ijsklomp, die het glas deed
springen, de groene l ichamen der dieren schenen door het ijs
heen; toen iechter de ijsklomp in 'eerre warmere kamer ontdooide, kropen de kikvorschen er uit, als ware er niets gebeurd.
Dit gaf reeds te denken.
Doch eerst toen Raoul Pictet, de groote natuurkundige, in
zijn laboratorium niet alleen de koude der poolstreken begon
voort te brengen, maar bijna die der wereldruimte, toen begonnen de grootste wonderen Pictet bereikte die ontzettend

286
lage temperaturen, waarbij Peindelijk de lucht bevriest en hare
gassen in druppels, ja zelfs in sneeuwvlokken, neerrollen. In
dergelijke ijskamers werden proeven op het leven genomen,
en het bleek dat het bestand was tegen proeven, waarvan niemand ooit had gedroomd. Terwijl kikvorschen ieene koude van
28° Celsius onder nul konden verdragen, kon de duizendpoot
het tot 5o° onder nul uithouden en de slak tot 120°. De bacil
sloeg gemakkelijk het record, daar zij 200° koude kon verdragen. Ook de zaden van hoogere planten konden zonder
bezwaar zoover afgekoeld worden; door middel van vloeibare
lucht werd .eene koude voortgebracht van 192° onder nul, e n
het zorgvuldig gedroogde zaad van kalebassen en erwten
verloor, na 110 uren in die vloeibare lucht vertoefd te hebben, zijne kiemkracht niet, dus ook niet zijn leven.
Daarna plaatste men boonen en het zaad van radijs zestien
maanden lang in glazen buizen, waaruit de lucht was weggepompt, .dus in een kunstmatig vervaardigd gedeelte der
luchtledige wereldruimte; ook daar hielden zij het uit, en zoodra zij' aan de lucht, de vochtigheid en de warmte waren teruggegeven, kiemden zij weder op als ware , er niets geschied.
Dezeeenvoudige feiten hebben pr,actisch veel meer beteekenis voor de vraag naar het „leven in de wereldruimte" dan
alle sterrekundige droomerijen over vestingen op de maan of
menschen op Mars. Zij o pen en ons de gelegenheid om de
vraag te bespreken, hoe het leven van het éénre wereldlichaam
o p andere zou kunnen worden overgedragen.
Evenals onze aarde voortdurend uit de wereldruimte vreemde
bestanddeelen ontvangt (nu eens harde meteoorsteenen, dan
weer zeer fijn ijzerstof, dat zich afzet op het maagdelijke ijs
der poolstreken en in de diepten van den , oceaan), zoo staat
zij ook ongetwijfeld voortdurend deeltjes aan de wereldruimte af.
Aan de grenzen van den dampkring vervluchtigen zwevende
deeltjes bij hunnen razenden loop en blijven achter hare
baan terug. Kleine stofdeeltjes van hoog opgeworpen asch uit
vuurspuwende bergen en wat er meer daar naar boven komt,
kunnen zoo los gelaten worden. Ook meteoorsteenen zelf,
die alleen als lichtgevende vallende sterren onze bovenste
dampkringslagen doorsnijden, doch die buiten het bereik van
onze aarde door hunne ontzaglijke, eigen snelheid weder half
verbrand ontsnappen (door wrijving in de lucht worden zij ver-
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hit), zullen luchtdeeltjes met alles wat daarin bevat is, losrukken en in de wereldruimte werpen.
In rlie lucht zweven echter ook organische deeltjes, levende
wezens in xlien tot stof verdroogden, maar toch nog levensvatbaren toestand. Kiemen van bacillen, mosbeertjes door den
wind voortgezweept, plantenzaden, die gemakkelijk kunnen
omhoog geworpen worden, dat alles kan daar weder boven komen.
En als dat nu onze aarde verlaat?
De temperatuur dier wer-eldruimte tusschen de sterren wordt
niet lager geschat dan ISO tot 200 graden : alleen dit weet
men zeker, dat die temperatuur zeer laag moet zijn. Het is dus
zonder groote inspanning te begrijpen, dat langs dien weg ten
minste op zich zelf staande levenskiemen, als fakirs sluimerendje Ievensresten, van het ééne hemellichaam naar het andere zouden kunnen overgaan, het levender ééne, reeds bewoonde wereld overbrengend naar andere werelden. Die tocht
tusschende sterren mag gerust honderd jaren duren; wij
weten immers, dat het leven in zulk een drogen zaadkorrel
eene eeuw lang rustig kan sluimeren zonder te sterven.
. .Als Darwins leer juist is, dan ZIOU eene enkele kiem: van
een bacil op een wereldlichaam, dat nog g,eheel zonder leven
is overgewaaid, voldoende zijn, olm in den loop van millioenen
jaren ,den geheelen schitterenden rijkdom van alle dier- en
plantensoorten door geleidelijke ontwikkeling voort te brengen.
Het is mogelijk, dat onze aarde zelf, van eene onbekende
ster uit, op die wijze bevrucht is. Zooals de goddelijke graankorrel van Eleusis inde mythe van den ouden tijd symbolisch
den gehieelen VlOrrnenrijkdom der- scheppende natuur omvatte,
zoo zou dan een leerste, onzichtbaar Jclein Jciernstofje van een
bacil de oorsprong van al het levende op aarde zijn geweest.
Wij weten niet, wat eigenlijk "le\ilen" is.
"Tij weten evenmin, hoe het oorspronkelijk ontstaat. Het is
mogelijk, dat het, in bovengeschetsten zin opgevat, ontstaan
is onder omstandigheden, die wij niet kennen, daar deze zich
in de alleroudstedagen misschien slechts éénmaal ZOIO hebben
voorgedaan op eenc ster, oneindig ver van ons verwijderd.
Het leven zou dan eerst veel later als een reeds lang gereed
zijnd bacilkorreltje tot ons zijn gekomen. Voortdurend kwamen zulke vliegende korreltjes slapend, door de droogte en
koude der wereldruimte, naar ons toe. Lang echter gloeide de
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oorspronkelijke aarde als de zon, zoodat niets in stand bleef.
Totdat die aardkorst tot omstreeks 100 was afgekoeld, en dus
de eerste bacil zich neerzette, zich vermeerderde, veranderde,
ontwikkelde en die aarde als weide en woud met groen bedekte, als vogel en vlinder over Tiaar rondzweefde, als denkend rnensch haar bedwong.
Dit is ééne lijn, waarlangs wij onscLen loop der dingen uit
de feiten kunnen ontstaan denken. Dochhet is niet te loochenen, dat wij dien draad onzer gedachten ook nog in eene
geh/erel andere richting kunnen voortspinnen. Die wonderbare
geschiktheid van het leven, om zich zoo prachtig aan tie passen
aan temperatuursuitersten, bouwt ni/et alleen eene brug over
die koude luchtledige ruimte, maar zij maakt het ook waarschijnlijk, dat levende wezens g,evo,n,den worden op wereldlichamen, waarvan wij het naar onze gewone, oudere opvatting van het leven nooit zouden v er wa.ch t e n.
Waar wij ook op aarde het leven bestudeeren, overal blijkt
het op geniale wijze aan dien toestand op aarde aangepast te
zijn. Die visch is aangepast aan het water, de vogel aa,n de
lucht. De bouw der visschen is van dien aard, dat zij de
ontzaglijke drukking eener watermassa van verscheidene duizenden meters -dikte kunnen verdragen, en zij kunnen in de
duisternis beneden leven, terwijl zij zelf licht voortbrengen. De
mensch is het sterkstie voorbeeld van aanpassing; alle mogelijke aanpassingen aan de omgeving, die de ontelbare plantenen diersoorten hebben verzonnen, zijn in den mensch vertegenwoordigd.
Nu doet zich de vraag voor, of miet hlet geheel, wat wij
als "lev:en" op aarde kennen, nieteene aanpassing is, alleen
aan onze planeet. Het "le~en" zelf zou in het wijde heelal
nog kunnen bestaan in g!eh1eel andere aanpassingen,
Onze aarde biedt ons veel lucht, veel water, maar zij biedt
gewoonlijk geen al tie overdreven contrasten van warmte en
koude, Ons lieven zou dus van 'hetbe;gin af zich hebben
aangepast aan die toestanden op aarde, en wel zóó, dat het
door zijne vertegenwoordigers niet anderskan geleefd worden,
evenals de diepzeevisch thans nog maar inde diepzee en de
vogel alleen op hlet land, de aap op den boom! en de mol
inde aarde kan leven. Maar dit b re h 0 ie f d e oorspronkelijk'
niet overal het geval te zijn.
En als wij t h an s no:g zien, dat juist onze oudste levens0
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vorm op aarde, de bacil, eene hitte van 140°, eene koude
van _. 200° kan trotseeren, dan komt het vermoeden bij ons
op, of hier niet voor ons opduiken de overblijfselen van ee:ne
ffi'eer algemieene geschiktheid voor aanpassing van het oorspronkelijke leven aan nog veel grootere contrasten in temperatuur enandere verhoudingen.
De physioLoog Preyer heeft eens in vollen ernst -de vraag
gesteld, of men zich niet een vorm van het leven zou kunnen
denken, die aangepast was aan xluizenden graden temperatuur. Dat zou xlus de mogelijkheid scheppen van levende
wezens midden in de metaaldampen van de zon. Toen de
aarde zelf nog gloeiend was, eene lichtgevende ster, waarop
de gloeien,d,e waterdamp in roede stralen opspoot, zooals
thans op de zon, kon zij zulke gloeiende wezens geherbergd
hebben. En eerst toen harre korst stijf en koud werd, toen de
scheikundige verbindingvdie wij water noemen, daarop neersloeg, - eerst toen zou dat oorspronkelijke leven zich hebben
aangepast aan de veranderde omstandigheden, en zou toen
dat lieven zijn 'ontstaan, dat niet meer bestaan kan zonder
water en zonder eenle bepaalde koude. Omgekeerd zou leen
hemellichaam zooals de maan, dat vreeselijke contrasten vertoont van wekenlangen. voortdurenden middagsgloed en van
wekenlange nachtvorst, en dat waarschijnlijk slechts geringe
overblijfselen van lucht en water bezit, van het begin af aan
het lev,engedwonge:n hebben tot eene aanpassing voor temperatuurswisselingen ien eene uanpassing voor een leven met
een minimum van water en lucht.
Het klinkt zoo mooi voor het lev/en op aarde : geen leven
zonder lucht, want zonder voortdurendie voeding met zuurstof
is geen leven mogelijk. Zelfs de zaadkorrel ondier de luchtpomp blijft bij ons ,;schijn,d:ood". Een voortdurend schijndood
leven kan toch niet fileer als leven worden beschouwd.
Zeker, maar men vergeetdaarbij, dat wel de zuurstof absoluut noodig kan zijn voor het voortdurende onderhoud van
het leven, doch dat daarmede niet gezegd is, dat die zuurstof
juist aan de lucht moet worden ontnomen, Wij kennen hier
op aarde bacillen, die geheel Jcunnen voortleven zonder zuurstof uit die lucht, er zijner zelfs, voor wie' die zuurstof uit
de lucht vergif is. Doch ook die.bacillen nemen vrije zuurstof
op, die zij onttrekken aan va s t ie stoffen, vaste scheikundige verbindingen, volglens hetzelfde beginsel, waarop iedere
B
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plantenwortel het noodige uit de zwarte tuinaarde opzuigt.
Hoe l1U, als nu ook de levende wezens op de maan het
voedsel voor hunne ademhaling uit zuurstofhoudende mineralen op de maan trokken op de wijze der plantenwortels ~
eene eenvoudige aanpassing van het leven aan eene ster zonder
lucht? Wij herinneren er aan, dat men op de maan werkelijk
eigenaardige tintienheeft waargenornenv die door een aantal
kraterholen langzamerhand worden aangenomen, als zij door
de zon beschenen worden. Er zijn onder de lang niet opper·
vlakkige astronomen vellen die meenenvdat die kleuren zouden
kunnen worden voortgebracht door ieene soort van ontluikenden plantengroei. Doch men begrijpt,dat het, als het planten
waren, dan toch planten moesten zijn van eene eigenaardige
soort ~ planten aangepast aan de maan. Al de echte of schijnbare sporen, die men van levende wezens buiten de aarde
thans nog zou kunnen ontdekken, hebben feitelijk eerst bij
dien gedachtengang een dieper belang.
Het eenige hemellichaam, waar werkelijk ernstig sprake kan
zijn van het bestaan van levende wezens, is Mars. Hoe nauwkeuriger wij die kaart van Mars leeren kennen, des te sterker
korrit hetdenkbeel,d naar voren,dat die planeet op hare
oppervlakte systematischdoor intelligente wezens is "bewerkt".
De groene.Jeanaalvormige strepen, die de roodgekleurde landen
doorploegen, vormen een net van mathematische scherpte,
zooals straten eenlex stad of kunstig aangelegde irrigatiewerken
en bebouwde akkers. Men heeft een denkbeeld van de beteekenis-dier strepen, men ziet de kortste verbindingen zóó aangelegd, als ,een aardsche bouwmeester ze naar een vast plan
moe st aanleggen. Niet de fantastische, maar juist de
nuchtere, kalme astronomen van thans vermoeden,dat hier
een groot bouwmeester met organiseerend verstand aan het
werk is geweest: dat er dus van eene intelligentie, met die
der menschen overeenkomende, sprake moet zijn.
Als Darwins theorie juist is, dan was de hoogste: aardsche
menschenintelligentie reeds i n a a n l e g aanwezig in den
eersten bacil. Op Mars kon zij als vrucht van dijen aanleg
evenzeer tot haar recht komen als bij ons, en zij blijft daar
evenzeer intelligentie als bij ons. Op milliarden sterren zal zij
uit den knop kunnen losbreken, als haar tijd gekomen is.
Toch kan echter de w e ,g, die de levensontwikkeling tot nu
toe gevolg,dheeft, op andere sterren in de beteekenis
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van het bovengezegde een zeer ve r s c h i ll end e zijn.
De bewoners van Mars, die ons inpositieve intelligentie misschien reeds verre overtreffen (Mars is immers waarschijnlijk
ouder dan de aarde), kunnen in gestalte, dus in den uiterlijken
vorm der aanpassing, die het ),leven" daar heeft aal1genomen,
zich evenveel of meer van ons onderscheiden, dan hier op
aarde een bacil zich onderscheidt van Goethe of Darwin.
Hunne kracht is dez'elfde; de uiterlijke vorm der stof zou
ons echter kunnen verschrikkenvdaar zij ons volkomen vreemd
en demonisch zoude toeschijnen. Op aarde zijn wij overal
door dergelijke dernonen omgeven. Een dier kon tengevolge
der kracht,die in hem huist) degrondkracht der ontwikkeling,
rnensch worden. En toch wat een contrast: een olifant, een
walvisch - en een mensch ffi,etcLegav,en van een Goethe l
Met zekerheid kan men aannemen, dat op ecne zekere
hoogte van intelligentie ook bepaalde ethische eigenschappen
te voorschijn m 0 Ie t ie TI komen, hoe ook de uitwendige
s c h a a 1 is, die olm die kern isg'e:l,eg,d.
De ontwikkrelingdi,erhoog1e:re ethica is evenzeer eene
logische natuurnoodwendigheid als die der intelligentie zelf.
De eenvoudige kern der Christelijkedenkbeelden, zooals het:
"heb uw naasten lief als u zelf " zal op leene bepaalde hoogte
van ontwikkeling' miet dezelfde consequentie te voorschijn
treden alsde kennis vande stelling van Pythagoras, die door
de gelijksoortige macht dier logica op ialle sterren, waar de
intelligentie tot denken opklimt, steeds nieuw geboren wordt.
Alleen voor hem, die den moed Tieeft, zich 'dien weg te
banen tot deze en dergelijke gedachten, houdt de uitdrukking
"leven in het heelal' op, kinderspel te zijn en betreedt zij
het gebied der diepe en ernstige vragen, waar men miet 'goed
gevolg" bij kan stilstaan.
Daarachter duikt leen stuk wereldbeschouwing op.
i

De keuken in de oudste tijden.
In ddeoverlevering der oudste tijden vinden wij twee voorstellingen: den mensch in den aanvang van zijn bestaan in
een schoon groen paradijs, waar hem de zoete vruchten vóór
den mond hangen en den mensch, verjaagd uit dien lusthof, in het zweet zijns aanschijns zijn karig brood zoekend,
gebukt gaande onder koude en honger. Het is alsof die
voorstelling door de achttiende en negent iende eeuw niet op
dezelfde wijze is lopgevat. In de achttiende eeuw stelde men zich
den werkelijken mensch van denoertijd voor in natuurstaat
in een paradijs. Men dacht aan die heerlijke Zuidzee-eilanden
waar de broodboom groeit en waar het eeuwig zomer is. En
ide brave Rousseau bouwde daaruit een goddelijk oereiland op,
waar niets bestond dan deugd en liefde, en waar men rijkelijk
voedsel vond voor lichaam , en geest. In de prozaïsche negentiende eeuw daarentegen groef men oude beenderen, scherven,
stukken van paalwoningen en puinhoopen uit holen en moerassen, en de mensch uit den steentijd verscheen, als een
arme, berooide, verdreven Adam, die strijd voerde tegen
holenberen en mammouths, terwijl achter hem de lawinen
van den ijstijd bulderden.
Het is bewezen, dat het eerste menu der menschheid inderdaad begint met gebraden slurven van den mamtnouth yen
ham van den holenbeer. Aan de oostkust der Deensche eilanden liggen overal aan de zee vreemdsoortige dammen. Zij zijn
soms drie meters hoog en zestig meters breed. In D enemarken
noemt men ze kjókkenmóddings. Dat beteekent letterlijk puinhoopen, hoppen van keukenafval. Onzeoudste voorvaderen
hebben zich zelf , daarin een monument gesticht voor eene zeer
eenvoudige daad die zij verrichtten, !en waarvoor gewoonlijk
geen standbeeld wordt opgericht; namelijk flink te eten.
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Het algcrueene gebruik der Berlijnsche bezoekers van het
Crünewald, om alle schillen, beentjes, graatjes en gebroken
vaatwerk te laten liggen op de plaats waar zij den maaltijd hebben gebruikt, stond bij hen reeds zeer hoog aangeschreven.
Traditioneel gebruikt/en onze voorvaderen gedurende ontelbare geslachten hunne maaltijden aan die kusten der zee.
En daar niemand hun dit beletteegebeurde uit den aard der
zaak, wat ook mettertijd met het Grünewald zal gebeuren:
om die eilanden vormde zich eene soort van geologische kultuurlaag, een onverwoestbare dam van 'keukenafval. Andersen,
de geliefde Deensche idichter, heeft het zoo aardig gezegd:
,,'t Verguldsel zal vergaan, het zwijnsleet blijft bestaan." De
geheele natie van menschen uit den steentijd, die daar gewerkt
hebben, is eindelijk vergaan tot op den laatsten toe. Maar
de kjökkenmödding bestaat nog thans ....
Het was een volk uit de vóórhistorische steenperiode, dat
hier gehuisd en gegeten heeft. De groote, woeste ijstijd waarin
geheel Denemarken begraven lag onder ij's, was trouwens
reeds voorbij. Maar Tiet klimaat was inderdaad nog onherbergzamer dan thans. De prachtige lichtgroene krans der
beukenboomen, wa,arop Denemarken zoo trotsch is, bestond
nog niet. Donkere pijnboomwouden. zooals men die thans
daar nergens in het wilde' vindt, bedekten land en kust.
Arm was de menschencultuur in ,de schaduw van dat oerwoud van pijnbocmen. Uit de overblijfselen van hunne bezittingen,die men nog in de puinhocpen vindt, kan men, opmaken, hoe arm zij waren: ruwe mess'en en werktuigen van
vuursteen, huisraad van beenderen, verwerktie stukken van
gewei, uiterst smakeloos aardewerk, maar geenerlei metaal
en geen spoor van landbouw, En toch zou een hedendaagsch
fijnproever, als hij voor zulk' een kjökkenmödding stond,
rneenen voor de puinhocpen te staan van het paradijs, volgens
Rousseau, In Kopenhagen wordt, zoo als bekend is, thans
nog goed gegeten. Maar er is igieen sprake meer van, die verkwisting van oesters, waaraan die menschon van de steenperiode vanhlet pijnboomwoud zichklaarblijk'elij'k eeuwen
lang" systematisch schuldig gemaakt hebben. De geheele onderlaag van dien dam van puin wordt namelijk gevormd door
oesterschelpen. De filantropische droom der toekomst: "oesters als volksvoeding" behoorde hier reeds tot het verledene.
De mogelijkheid van dit feit bewijst tegelijkertijd, hoe ver die
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tijd reeds achter ons ligt. Want de oester is thans volstrekt
geen vriend meer van de Oostzee, omdat zij de voorkeur geeft
aan zout water.
Toen de pijnboom: nog uitstak boven het strand van de
Oostzee, moet het water van die Oostzee nog- niet zoo zoet
zijn g-eweest als thans, om/dat er minder stroomen in uitliepen.
Men herinnert zich, dat tijdens den geheelen ijstijd de groote
rivieren, die thans uitstroom/en inde Oostzee) de Oder en de
,\1 eichsel, achter de ijsbarriere naar de Elbe vloeiden en miet
deze in de Noordzee uitliepen. Hoe het ook zij :de Deensche
oester was toenmaals hoofdschotel. Met andere eetbare schaaldieren zal zij dus het eigenlijke bijgerecht gevormd hebben
bij alle steviger gerecht en dus de rol vervuld hebben van
den aardappel in den tegenwoordigen tijd, zoodat zij bij geen
enkelen rnaaltijd schijnt te hebben ontbroken.
Terwijl de schaal van deoester gedurende duizenden jaren
trouw bewaard is gebleven, is het natuurlijk, dat ook de
beenderen van het daarbij behoorende gebraad zijn 'blijven liggen.
Meesters waren zij in het braden, die vóórhistorische
menschen.
Steppenbranden, waar dieren tegen hun zin gebraden werden
hebbende voorhistorische menschenheteerst den smaak van
gebraden vleesch doenkennen. Het smaakte in zijne zoutachtige
aschkorst heerlijk en bleef veel langer goed dan versch vleesch,
In den grootren ijstijd, met zijn'en vreeselijken winter, moet dan
wel de grootsche cultuurdaad verricht zijn, dat het VUUir door
menschon bemachtigd is en gebruikt werd tot haardvuur. Hij
leerde het opvangen als vonken, die uit het stukgeslagen
vuursteen spatte. Hij leerde het bij het schaven uit houtzaagsel
winnen - eerst was het alleen zijnd!oel, zulk zaagsel te
maken, om den gloed te behouden, dieontstaan was door een
bliksemistraal of vulkanischen brand - vervolgens ontdekte
hij, dat bij het schaven het hout zelf warm werd, ontvlamde en Promietheus was klaar. Deze is ook de grootste keukenheilige. Met het haardvuur begion de kookkunst. In de kjökkenrnöddings liggen overal plaatsen waar vuur gebrand heeft.
Zwart verkoold hout, asch, aangegloeide steenen, verschroeide
beenderen, Die oesterleters h-ebben reeds gekookt en gebralden naar hartielust en de damp steeg op tot in de pijnbcomen
van het oerwoud.
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Het waren dieren van dat oerwoud, die in de asch gebraden
werden. Het is niet te loochenen: in den regel waren het,
vooral voor smullers, smakelijke dieren.
Daar vindt men in den afval beenderen van wilde runderen.
Wien heeft niet wel eens de mond overgeloopen, als hij las
van den heerlijken rug en de nog smakelijker tong van den
buffel, die door de oude jagers der prairieën na eene gelukkige
jacht met ongeëvenaarde kunst waren toebereid verdwenen
keukenromantiek deler menschheid. Deechte jagers der prairieën
hebben sedert ier voor gezorgd, dat de noord-Amerikaansche
buffel, tot op eene kleine kunstmatig gekweekte kudde na,
uitgeroeid is. En zoo deelt hij slechts het lot van die Europeesche lisons of ten onrechte ook wel genoemde „oerossen,"
die onze voorvaderen zich lieten smaken. Van de overlevende
kleine kudde bisons in het keizerlijke woud van B j elowjehsa
in Rusland is des noo d s thans nog een enkel exemplaar voor
eene diergaarde te krijgen, door de genade van den Czaar,
maar een wildhandelaar, die bisonwild levert, bestaat er reeds
lang in dele geheele wereld niet meer. Ook weet men nog bij
overlevering hoe het smaakte: het moet het midden gehouden
hebben t u s schen rundvlees ch en r eevlees ch, en in het oude
Polen gold gezouten bisonvleesch als een koningsmaal.
Aan gewoon ossenvleesch was overigens bij de menschen
uit den steentijd ook geen gebrek, maar het zal toenmaals
ook nog wel den bijsmaak van ,,wild" hebben gehad. Want
ongetemd ,en als de woeste schrik der bosschen huisde in het
pijnbo omwoud naast den binon ook nog de rechte oorspronkelijke vorm van ons tegenwoordig tam rund: die, zwarte „oerstier," , die thanseenvoudig niet meer bestaatomdat hij is opgegaan in onze cultuurrassen.
In de Deensche puinhoopen komt, zoover bekend is, geen
afval van iden rhinoceros meer voor. Maar , op andere plaatsen
van Europa liggen zij zooveel te overvloediger. Midden in het
hart van Duitschland, op de plaats, waar Schiller en Goethe
gedwaald hebben, in oude kalkafzettingen van den Ilm bij
Weimar, bevindt zich een voorhistorische puinhoop, die wijst
op eeuwenlang voortgezette smulpartijen van rhinocerosgebraad.
Die neushoorns moeten toenmaals in het Thuringerwoud
zoo talrijk zijn geweest als thans de. reeën. Het was niet juist
dezelfde soort, die meen thans in de warme landen vindt.Een
.
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dikke, rood en wit gevlekte pels bedekte de huid als beschutting tegen de koude. De neger is nog thans belust op
het vleesch van den neushoorn, ofschoon de Europeanen
daarvan niets willen weten. Die bewoners van W cimar uit den
steentijd is het waarschijnlijk nog meer te doen ge\veest om
de grootehoeveelheid, die zulk een kolos opleverde voor voeding van een gcheelen stam, dan om de lekkernij. In ieder gevalmerkte men, toen men het oude tufsteen opgroef, zeer goed
aan de beenderen die thans nog geschroeid o-p de oude uitgebrande plaatsen Iiggen, dat de bewoners der steenperiode
hoofdzakelijk jonge dieren gedood hebben, Deze waren ongetwijfeld gemakkelijker te vangen fen smaakten bovendien nog
malseher. Allles bij elkander gerekend, kan de rhinoceros in
Europa ten slottiedoor de menschen zijn opgegeten. De menschen vermenigvuldigden zich snel en vonden steeds meer
klem-men, vergiftigdie pijlen en andere fraaie zaken uit, om
hunne keuken ten nutte te zijn. Daarmede konden die logge
monsters niet wedijveren, en op een gegeven oogenblik heeft
de laatste Duitsche neushoornkalfsbout stil aan een of ander
braadspit den aftocht geblazen.
Het vleesch van rlen olifant is grover dan dat van den os.
Een stuk van dien voorpoot moet vierentwintig uren koken om
malsch te worden, maar dan zijn ook vleesch zoowel als
bouillon voortreffelijk, De slurf in de asch gebraden is een
heerlijk gerecht, Ditzelfde moet ook, dunkt mij, met den mammouth het geval geweest zijn, die slechts een groote, dikke
miet roodwollen pels bedekte olifant met dwaas gekromde
slagtanden was.
Maar juist naar aanleiding van dat mammouthgebraad is
een geleerde strijd ontstaan. Te Predmost in Moravië is namelijk ,veer eene verzameling van beenderen uit een voorhistorische volkskeuken uitgegraven, ,en daaronder bevond zich
zulk een overvloed van gesplieten en geschroeide marnmouthbeenderen, dat men hier klaarblijkelijk te doen heeft met de
overblijfselen van eene echte mammouth-smulpartij.
Toch is er beweerd, dat de eters van oIifantenvleesch van
Predmost, geen versch vleesch hebben gegeten, maar vleesch,
dat in ijs was bewaard. In Siberië kan men namelijk thans nog
mamrnouthvleesch uit het ijskrijgen. In den eeuwig bevroren
bodem liggen daar sedert vele duizenden jaren goed geoonserveerde mammouthlijken, die, als zij ontdooien, zóó versch blij-

297
ken te zijn, dat het vleesch weder begint te bloeden en de
uitgemergelde hongerige honden der Toengoezen met gretigheid daarop aanvallen als ware her een versche jachtbuit. De
bewoners van Predrnost moeten reeds inden ijstijd zulke lijkien uit het ijs opgegraven hebben en zonder eenige gemocdsbezwaren hebben gebraden en ,gegietien.
De geschiedenis stelt zich ten doel, den mensch en den
mammouth zoo vermogelijk te scheiden en den mammouth
vóór, den rnJenschna, den ijstijd te, plaatsen. Maar eerst kort
geleden is op andere plaatsen 'met zekerheid bewezen,dat de
mensch uit den steentijd feitelijk ook jacht heeft gemaakt op
den levenden mammouth en hem met pijlen gedood heeft.
E'ndie overoude inwoners van Weimar hebben zelfs nog
eene anidiere uitgestorven soort van Duitsehen olifant, den
zoogenaamden ouden olifant, gedood en gegeten. In zuid-Amerika braadden de oerrnenschen tegelijkertijd het megatherium,
een luiaard, die nog vleel grootcr was dan de olifant en den
glypto'don, een gordeldier ZOIO groot als de rhinoceros,
Waar gij ook woelt in de kjökkenmöddings, overal overvalt
ti een gevoel van weemoed rover het vele goede, dat voor
onze keuken s'edertdie,n tijd verloren ging.
Daar liggen die groote gele: knaagtanden van den bever.
Onze Duitsche luxe-keuken kient dien thans niet meer - en
toenmaals was 'het 'een volksgerecht. Er zijn nog oude recepten, waaruit blijkt, dat 'hij miet zeeanemonen gemest werd, om
goed te smaken. Dat de bever zulk een heerlijk gebraad
leverde, heeft zeker niet weinig bijgedragen tot zijne uitroeiing. De paters hebben hem, ten tijde dat zij in het land kwamen, en vrome kloosters stichtten, waar overal goed gegeten
werd, voor een "visc'hg'er'ec!ht" verklaard, opdat zij hern ook op
vastendagen konden eten, dezelfde kunstgreep die te
Orinoko is gebezigd, waarde zendelingen de vette zeekoe,
een zwemmend zoogdier van buitengewoon fijnen smaak,
dadelijk als visch beschouwden om die te red,den voor de
tafel op vrijdag. En wie zou niet graag eens geproefd hebhen
van den reuzenalk, leen grooten zwemvogel, die ongeschikt was
OUl te vliegen en wiens afgekloven botjes in den overouden
vuilnisbak liggen. Thans geheel uitgestorven, wordt hij nog
alleen als opgezette huid in eenigemusea gevonden. Zes
duizend g-ulden betaalt men voor een Viel, zes en dertighonderd
gulden voor een ei. Toenmaals was hij een geregelde bezoeker

298
van onze kusten. In massa's zullen de vederen bij het plukken
wiel door den wind zijn weggevoerd, Ten slotte heeft het
vleesch, evenals dat van de meeste zeevogels, sterkn:aar
traan gesmaakt. Maar welk een eenig ,genot, een spiegelei te
eten, dat zes en xlertig honderd gulden waard is.
Een andere groote vogel, dien de smullers van de kjökkenrnöddings veel aten, was -de auerhaan. Juist hij bewijst, dat
Denemarken toenmaals nog pijnboomwoud bezat. Want hij
zelf [doet zich tie goed aan jonge pijnboomloten. Thans is hij
door het loofw!ou,d,dat zich van het land heeft meester
gemaakt, reeds lang verdreven.
Onze cultuurkeuken is ongetwijfeld veel zindelijker en smakielijker geworden. Maar het oude spreekwoord blijft altijd
geldig: "De één heeft de beurs, de ander ihet geld.".
Stoffelijk was die kjökkenrnöddingkeukcn nog lang niet
het slechtste avontuur uit de jeugd dief menschheid.

Het einde der dierenwereld.
Morituri te salutant.
Hoe een dier op kl,aarlichten dag mudden in Europa kan
verloren gaan, kan door een leerrijk voorbeeld worden bewezen.
In de zestiende eeuw schreef Konrad Gesner te Zurich in
reusachtige folianten een „leven der dieren". Hij schreef het
in het Latijn en daarna is het in Duitsch in den trant
van Luther vertaald.
In het „boek der vogels" van , dien , eerwaardigen patriarch
op zoologisch gebied, beschrijft hij een vogel, die in het jaar
1555 in Zwitserland , en die omliggende landen klaarblijkelijk
zoo veelvuldig voorkwam als de speecht en de gier.
Als een bewijs daarvan kan dienen, dat het dier in den
volksmond niet minder dan zes verschillende namen had.
D e vogel scheen oppervlakkig eienige overeenkomst te
hebben met een raaf, enevenals deze was hij zwart met een
groenen glans op de vederen. Evenals de kerkkauwen bouwde
hij zijn nest in booge schoorsteenen of oude verlaten torens
en sloten, en de vogelvanger mroest zich op die badplaats
Pfdffers door middel van touwen met die grootste vermetelheid
langs de woeste klippen doen neerglijden, om lee jongen uit het
nest te halen. Men trachtte ze tie verkrijgen omdat, zooals Gesner zeide, die jonge diertjes voor een slak werden aangezien.
Volgens teekiening en beschrijving geleek de vogel echter
volstrekt niet op een raaf. Die kop had van boven een kale
plek , en van achteren Bene kuif, en er zat een lange spitse
roode snavel aan, juist geschikt om de wormen uit die nauwste
rotsspleten tie trekken. D e oude Gesner zelf, het model van
een zorgzaam waarnemer, overal waar hij' uit de eerste hand
kon geven, had de maag van den vogel geopend en had
vastgesteld, waarmede deze zich voedde, kortom het was een
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vogel, waaromtrent iedere boer en iedere fijnproever inlichtingen kon geven.
Twee honderd jaren later bevindt Linnaeus te Upsala in
Zweden zich, als de eerste mensch, voor de groote scheppingsark en moest hij ieder dier op aarde nog een Latijnschen
naam er bij geven.
Toen hij echter de hoofden zijner lievelingen bij elkander
telde uit alle aanwezige folianten, kwam hij ook op de
zoogenaamde raaf van Gesner.
In Zweden werd de vogel niet gevonden, dat was zeker.
Men moest dus den naam kiezen op gezag van Gesner. De
lange snavel en de kuif op den kop doen vermoeden, dat het
een h o p is, dus volgt de naam U p u p a. Doch om hem
van den gewonen hop te onderscheiden, komt er e r e m i t a
bij, overeenkomend met den naam k l u i z e n a a r s h o p, die
in de volkstaal wordt gebruikt, dus een vogel, die in een
eenzame kluis woont als een kluizenaar. Vijftig jaren lang
bleef de vogel, dank zij de autoriteit van Linnaeus, buiten bespreking. In het jaar 1805 echter houdt Bechstein eene nieuwe
algemeene monstering over de Duitsche ien daarmede verwante vogelwereld. Hij kent de vogels oneindig veel beter dan
Linnaeus en is ook in Zwitserland te huis. En aan den kluizenaarshop gekomen verklaart hij eensklaps, dat die vogel
noch een hop noch een raaf is, en dat er in Zweden geen goed
exemplaar van kan voorkomen, want daar bestaat hij in het
geheel niet. Men moet den ouden Gesner een kunstproduct
in de handen hebben gestopt, een vogelhuid, half kraai, half
hop, die nu , evenmin als vroeger heeft bestaan.
Eénding was echter ,onw^ederlegbaar waar, dat noch in
Zurich, noch in B eieren yen Lotharingen, noch ergens anders,
waar Gesner hem had geplaatst, een in 1805 levende
mensch een vogel kende, die er ook maar in de verste verte
zoo uitzag. De burgerlijke stand der strenge wetenschap zag
geen uitweg, dan hem werkelijk te schrappen.
Nog eens gaan negentig jaren voorbij.
Nu zitten twee groote vogelkenners van den nieuwsten tijd,
Hartert en Kleinschmiidt, in het museum van Rothschild in
Engeland bij Melkander, bekijken deoude Gesnersche houtsnede
en eene dergelijke oude afbeelding en begrijpen niet, hoe de
oude patriach van Zurich op dien geheimzinnigen hop heeft
kunnen komen. Op hetzelfde oogenblik treedt de vogelkenner
.
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\VT. von Rothschild zelf binnen en verklaart, nla even een blik
er op geworp1en te hebben, dat de vogel ook nog in een
modern plaatwerk stond. Dit is wierkielijk het geval, Daarin is
hij echter opgegeven als een Afrikaarische vogel, die sedert
langen tijd in Afrika" Arabië en Klein-Azië wetenschappelijk
bekend is en vandaar opgezet in het museum van Rothschild
is aangeland, Hij is inderdaad noch een hop, noch een raaf,
maar 'hij is voorzien van de glanzig zwarte vederen, den
langen roeden snavel, die kale kruin en de haakvormige
kuif van - leen ibis.
Die ibis huist thans nog, evenals de kerkkauwen, in zwermen tusschen oude muren bijv. op een Saracenen-slot aan den
Euphraat engraaft ,daar met zijn scherpen snavel wormen uit.
Het is eenvoudig dezelfde vogel.
Enhet resultaat is, dat zuid-Duitschland, Tirol, Zwitserland
eu Italië in de zestiende eeuw eren echten ibis bezeten hebben,
die volglens ravengewoonte om, de oude burchten en steile
rotsen rond vloog, die in massa's gejaagd en igegeten werd,
- kortom ,die leen echte land vogel Wû.S.
Ge r o n tic u ser e ai it a Iuidt die nieuwe wetenschappelijke
naam, hij geldt voor dien Aziatisch-Afrikaanschenen den
Europeeschen vogel. Op de voor korten tijd verschenen, niet
genoeg aan tie bevelen prachtuitgave van Naumanns natuurlijke geschiedenis der vogels van midden-Europa (twaalf
banden in folio, uitgegeven bij Koehler in Ge ra) , is de verdwenen vogel naar exemplaren, die Riipell .uit Afrika heeft
medegebracht, op prachtig glekle:urde platen, voor de eerste
maal als een tien minste voormalige "mi,d1den-Eur,opeesche,
vogel' afgebeeld,
Men moet zich voorstellen, wat leen vreemde vogel de ibis
thans voor ons is. Iedereen denkt daarbij aan Afrika, aan,
krokodillen 'en pyramiden. Ibis-mummiën liggen in de oudEgyptische catacomben, Eene kleine ibis-soort, die in het
bruidskleed fraai rood is, komt thans nog voor in Hongarije
en Turkije, en nu en dan verdwaalt ook wel eens een enklel
exemplaar naar Duitschland, maar dat kan men niet medetellen,
want als verdwaalde bezoekers zijn ook de Afrikaarische gier
en de flamingo, reeds in Silezië voorgekomen. Omstreeks 1555
was echter die groote gekuifde ibis eenvoudig in Duitschland
inheemsch, evenals de koekoek ende nachtegaal. En sedert
di/en tijd eerst is hij bij ons uitgestorven, tot op den laatsten
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toe bijna letterlijk uitgestorven tot op die houtsnede van Gesner
na. Eten paar woorden van den schrijver kenschetsen misschien
zijn lot. Volgens hem lieten de vogelaars te Pfäffers altijd een
jong in het nest, om de vogels niet geheel te' verjagen. Maar
het waren toen slechte tijden, wat de vogelbescherming betreft.
"AltÜd," zull'en zij zich wel niet aan den regel gehouden
hebben. En op zekeren dag bleven de ibissen uit, - verjaagd
misschien, misschien ook uitgeroeid. Dat is zeer stil in het
werk gegaan. Terwijl de wetenschap registreerde, acten vervaardigde, met Linnaeus een butgelijken stand inrichtte om de
dieren tedoopen, ging eene geh,eele oude, vertrouwde diersoort
eenvoudig te Ioor
en nog wel eene -hoogst interessante.
Het toeval wil, dat zij in het ver-verwijderde Afrika) waarheen
onze ibissen in ieder ,geval jaarlijkshcentrokken, evenals onze
ooievaars en zwaluwen, thans nog' behouden zjjn gebleven.
Maar hoe dun is de draad van dat toeval! Thans snuffelen
de onderzoekers, of er niet nog in een oud Zwitserseli natuurkundigmuseun1 eene enkele door de motten beschadigde
opgezette huid van den Duitsehen ibis te vinden is. Kleinschrnidt
heeft zelfs eene oproeping daartoe gerdaan. In het jaar 174°
bestond er nog één, zooals vroeger is g ebleken, maar ook
die is reeds langen tijd verdwenen. Of zou er ten slotte toch
nog een zeer verborgen rotshoek zijn, eene in dit opzicht
fabelachtig zoölogisch-romantische ruïne, waaromheen thans
nog inde plaats van kraaien en kauwen ibissen in levenden
lijve heenfladdercn ? 't Is niet waarschijnlijk. Het oog, dat
thans op rotshellingen naar rondfladderende vogel zoekt, mist
velerlei. Welk 'een nol heeft eertijds niet de lammergier gespeeld, als volksvogel in de Alpen-romantiek. Inde achttiende eeuw te'n tijde van Buffon was hij nog de echte vogel
der fabelen. Toen 'maakte de negentiende eeuw zich van hem
meester. De vreeselijke roevergeschiedenissen hadden uitgediend, De verdienstelijke Girtanncr van St. Gallen beschreef,
klassifioeer·d,e,hel,derde op. In die diergaarde kreeg- de leek
den roover met zijn baard te zien, die werkelijk een meesterwerk dier natuur was.
Als 'men thans op de stoomboot op het Thuner- of Vierwaldtstattermeer vaart en een roofvogel in de blauwe lucht ontdekt,
roept iedereen: " kijk eens, een lammergier." Maar de zoöloog
schrijft kalm in zijn boekder dieren op, dat sedert zes jaren
nergens in de Zwitsersche of Tiroler Alpen een lammergier
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meer gezien is. De vuurwapenen, en tegelijkertijd die wisseling
in de dingen door de cultuur, hebben naar het schijnt) ook
hier een Duitsehen vogel van den eersten ran.g, en naar mijn
gevoelen, bijna Id'enallersc'hioonst1en) tien slotte uitgeroeid.
Gebergten buiten Duitschland (Albanië-de Pyreneén) krijgen
hem nu nog slechts bij uitzondering te zien, hoe lang nog,
is onzeker. En 'eens vloog hij tot over ide Zwabische Alpen.
111 Beieren isde laatste in 1855 bij Berchtesgraden geschoten.
Die twee laatste uit Stiermarken, thans aanwezig in het keizerlijk museum te Weenen, vielen reeds in 1809. De laatste uit
Boven-Oostenrijk, 'een oud wijfje, werd op den 3den Februari
1824 bij de ruïne Scharnstein aan dien T'issenbach naar beneden gehaald. Tempi passati I
De ibis is niet de eenige soort, waarbij men thans naar
verre werelddoelen moet .gaan, om de laatste puinhoopen der
ouderedierenwereld van Duitschland nog weder te vinden.
111 de diergaarde bekijken wij menigen wilden gast uit die
meest afgelegen hoeken der aar,de miet verwondering, zonder
ooit tie vermoeden, hoe nauw die eens miet Duitschland verbonden is geweest. Zoo heeft de fraaie, Berlijnschediergaardc,
die zich sedert korten tijd ontwikkeld heeft tot de mieest kostbare en wetenschappelijke der geheele wereld, inden vorigen
zomer, voor die eerste maal een muskus-os te zien gegeven.
Miet borstelig haar, evenals een eskimo,k'omt hij hoog uit
Groenland, als 'een wonderdier die plaats innemend tusschen
schaap 'en rund. Hij is Ieene, reliquie uit dien m..a mmouthtijd :
evenals de rnammouth dood in ijs isblewa.alid gebleven,
zoo is hij levend VlOOT ons in biet eeuwige poolijs behouden.
Toen echter de marnmouth nog leefde, was hij te gelijkertijd
met dezen ,een Duitsch dier : onze voorvaderen rnaakten jacht
op hem. Overblijfselen van zijn gebeente zijn in Engeland,
Frankrijk, Duitschland en Rusland tie vinden. Tot aan de
Pyreneën bewoog' hij zich, en in helt Rijndal was hij een trouwe
gast, zoo lang de groote jg}etsch'eYs daar troonden,
Dezelfde dierentuin herbergt prachtige tijgers uit noordelijk
Azië, reuzen met 'een dikken pels, die op Siberië wijst. In het
beeld van dien Siberischen tijger echter vinden wij' weder
den oorsprenkelijken Duitsehen tijger terug. Met zulke manen,
zulk kroeshaar kwamen die wilde reuzenkatten eens tot in
Duitschland, vochten zij miet die bewoners van paalwoningen
en holen en vreesden zij den kil1enad'en1, der g letschers niet,
I"
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die toenmaals aan de bergen van Riibezahl reikten diep tot
in Siiezië en B ohernie.
Toen de Grieken de cyclopenmuren van Mycenae bestormden en fabelachtige verhalen deden van Hercules, kenden zij den Europeeschen leeuw nog van aangezicht tot
aangezicht.
Tegenwoordig trekken iederen zomer duizenden toeristen
door de heerlijke dennewouden van het Reuzengebergte en
komen dan langs ,eene plek, die in Baedeker als ,,Bdrengrund"
is aangeduid. Deze plek herinnert als overlevering nog aan
ééne der laatste pleisterplaatsen van dien ouden, angstwekkenden inval der menschenetende groote roofdieren in Duitschland; in 1726 werd hier de laatste beer gedood. Juist dertig
jaren latermaakte de kogel van een strooper bij Tilsit in
Oost-Pruisen een einde aan , eerre andere diersoort: hij doodde
den laatsten bison of wilden os op Duitsch grondgebied. Gesner had den tweeden Duitschen woudstier, den eigenlijken
oer-os, nog levend gekend, deze was zwart en had lichte strepen op den rug, en droeg lange, liervormige horens.
Hij is reeds lang van de aarde verdwenen, terwijl een klein
troepje wilde ossen in Litauen langzaam maar zeker te gronde
gaat door paring van onderling te nauw verwante individuen.
Treft hetzelfde lot over korteren of langeren tijd eerre andere
en nauwelijks grootere kudde aan die noordwestelijke helling
van den Caucasus, eense kudde, die weliswaar nog tot de
wilde ossen wordt gerekend, maar toch reeds staat onder
beschermingswetten (wat meestal het begin van het einde is),
dan is ook die bison voor goed van het wereldtooneel verdwenen. Bij gebrek aan nieuw bloed,moet de poging, het
uitsterven der dieren te voorkomen, ten minste in diergaarden,
wel schipbreuk lijden. Wel gelukt het nu en dan, een reeds
verlaten land, door invoering van aene groote menigte nog
krachtige dieren, weder t e bevolken.
In Groot-Brittannië was reeds in 1762 de laatste auerhaan
geschoten. Sedert 1837 werden nu stelseknatig geheele troepen
levende auerhanen uit Noorwegen ingevoerd, en thans heeft
Schotland ieene der grootste auerhanen-fokkerijen der geheele
wereld, waardoor die vogel, die op één na de schoonste van
Europa is, daar misschien nog behouden blijft, als wij dien
op het vasteland hebben uitgeroeid. Maar ioveral, waar kleine
overgebleven kolonies eener diersoort zijn in stand gebleven
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zonder mogelijkheid nieuwe dieren aan te voeren, is hun
vonnis geveld.
Z0, 3 zal ide kleine kolonie Europeesche apen op de rots
van Gibraltar het niet lang meer kunnen volhouden. Ook met
dezen gaat een stuk wereldgeschiedenis te foor, om zoo te
zeggen ,eene laatste herinnering aan een tijd, dat Europa nog
tot in Zwaben bevolkt was met apen. Eenzaam als Robinson
Crusoë, gaat ook de Europeesche bever, die thans nog in
eerre kolonie van honderd en vijftig stuks verblijf houdt aan
de Elbe , en de Mulde, te gronde.
Merkwaardig is het, hoe, wanneer zulk eene grootere diersoort uitsterft, bijna altijd ,00k nog de ééne of andere kleine
diersoort medegesleept wordt, als de ratten met het zinkende
schip. Aan den Duitschen bever heeft zich (evenals aan den
Amerikaanschen) , een hoogst zeldzame vleugellooze kever
parasietisch aangepast, die alleen in de huid van den bever
voorkomt. Vergaat , de bever, dan gaat de kever mede, zooals
Fiesco met zijn mantel. Toen , de zeekoe van het Beringeiland
in de achttiende eeuw uitgeroeid werd, verdween daarmede
een walvischluis en een spoelworm,, die zich daaraan zóó
aangepast hadden, dat zij nergens anders konden leven.
Die onderlinge betrekking, die het ééne wezen tot in den
dood aan het andere ketent, is ook een der treurigste oorzaken van , de ongewenschte verwoesting der liefelijkste, aesthetisch meest bekoorlijke kleinere Duitsche dierenwereld.
Met het volste recht treedt onze cultuur op tegen leelijk, en
vergiftig onkruid. De houtvester weert zich tegen allen ouden
rommel van boomen, de liefhebber van parken kapt hout,
om alle vochtige hoeken, waar de boomen vormeloos door
elkander groeien, licht te geven, in den tuin hindert ons iedere
slecht ionderhouden plek, iedere doornhaag waar het snoeimes
niet is gebruikt. Maar met •de brandnetel verwoesten wij tevens
een onzer schoonste kapellen, een goudbruinen vlinder, wiens
pop zich voedt met dat scherp gekruide voedsel, en eenzelfde
nauwe band verbindt ook ander ten deele vergiftig, ten deele
onooglijk ,onkruid ,met dat fraaie diertje, de bonte kapel, zonder
welke ook de fraaist aangelegde tuin nog arm is. E n met het
vernietigen ader holle boogeen en het wilde struikgewas,
ontnemen wij onze fraaist gekleurde meest zangerige vogels
de gelegenheid, hun nest te bouwen. Met eene ruwe hand geeft
onze woud- en tuincultuur alle overoude aanpassingen en
B ö l s c h e. Van Zonnen en Zonnestofjes. V. 2e druk.
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gewoonten, die xluizenden van jaren noodig hadden om tot
stan-d te komen, eenen slag in biet gelaat.
Het gevolg is !een doodsch worden van het landschap, een
verstommen. Wij hebben -er ons eene gewoonte van gemaakt
de booze Italian-en die onze zangvogels vangen en opeten, van
alles den schuld te gieven. Dat wij zelf in ons: eigen land miet
onze alleen op nut gegrondveste boschcultuur aanhoudend
vogelmoord plegen, willen wij niet weten.
Reeds is bij ons een geslacht in opkorrist, dat geen flauw
vermoedenheeft van de oorspronkelijke schoonheid der vroegere Duitsche vogelwereld. Ik las onlangs een paar verzen
van Karl Busse, een·e zomerstemming. Aan het eind stond er:
"Ell eenzaam vliegt de scharrelaar, *) God ,veet waarheen,
GOld weet waarheen . . . . " Ik weet niet, of de dichter werkelijk aan xlen scharrelaar (die niets miet de kraai te rnaken
heeft) gedacht heeft, of dat hij maar den eencri of anderen
naam uit de lucht heeft g·egrepen. Maar wel weet ik, dat ik
sedert jaren eene opgezette mantelkraai miet prachtige groen,
blauw en fluweelzacht bruirigekleurde vederen in mijne kamer
h·eb, en dat ieder bezoeker mij vraagt, uit welk tropisch
papegaaienland rlie prachtige vogel afkomstig is. Dat hij nog
thans een oorspronkelijk Duitsche vogel is, wist niemand.
Maar ook dit pronkjuweel wordt inderdaad jaarlijks zeldzamer. Hij deelthet lot van dien uhu, den zwarten specht) de
kauw en dien zwarten ooievaar, die all/en snel verdwijnen.
Een strijd van de cultuur tegen de schoonheid.
Een sterk voorbeeld daarvan zweeft mij voor den vgeest.
Twee maal in de negentiende eeuw: in het' jaar 1863 en
1888 schelen die natuur in Duitschland het voornemen te
hebben in plaats van eeuwig te nemen, ook iets nieuws te
schenken op zoölogisch gebied, Uit Midden-Azië kwamen
zwermen lieve vogeltjes, steppenhoenders met eene zachte)
gle]e kleur, als waren zij opgebouwd uit woestijnzand. Niemand
weet waarom zij 'eensklaps hun zwerftocht ondernamen, Wij'
h'ebb'en ze ook niet behouden, ondanks den vurigen wensch
aller vogelliefhebbers. Die arme vogeltjes zouden het merken
dat zij zich in het beschaafde land hadden gewaagd. In sierlijke vlucht kwamen zij aan. Het viel hun niet zwaar, in één
dag van Jutland dwars over die Noordzee naar Engeland te
*) (Coracias garrula).
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vliegen. Maar juist op hun weg waren overal telegraafdraden
gespannen - zij kwamen daarmede in aanraking en kwamen
in menigte om. Die vrije woestijnvogel, die in botsing kwam tegen het metalen net der beschaving - maar tot zijn verderf.
Zoo 'dikwijls ik door de fraaie zalen van het museum voor
natuurwetenschappen te Berlijn dwaal, overvaltmij een K~ld
zaam rlroornbeeld.
Ik hebhet gevoel van ecne verdwenen \:vereld, eene plaueet
die ten onder glegaan is. Niet alleen inde zaal der mummies,
waar van steenen platlende overoude verdwenen ichthyosauriërs, die voor unnllioenen jaren tot op 'den laatsten toe zijn
uitgestorven, mij aangapen. Ook al die voor korten tijd opgczctte vdieren, die bonte vogels, die apen en olifanten en
leeu\:v,en, die vlinders in hunne glazen 'kasten, die gedroogde
koraaldieren en zeesterren hebben allen voor mij een
doodstrek -- een hippokratisch gtezicht den groet der
stervenden.
Ik zie in gedacht,en 2en reuzenmuseumder menschheid over
een paar -duizend jaren, Daar zie ik dieren evenals nu, nog
veel beter geüonsèrveerd, geprepareerd voor de eeuwigheid,
met die meest volmaakte middelen ter conserveering, die wij
thans nog niet kennen. Maar ieder dier, giraffe, tijger, neushoorn, wilde gans, rnusch, draagt leen briefje met een geheimzinnig' teeken. Wie inde geheime taal der zoölogen thuis is,
begrijpt het dadelijk, maar ook die leek kan den zin wel raden.
Het is een doodshoofd.
Het is een t:ereken, dat die diersoort uitgestorven is.
Die gedachte is meerrlan een paradoxale inval. Zij is het
g-evolg eener waarschijnlijkheid, ,eener onverbiddelijke logica.
De bewoners dier Zuidzee-eilanden zingen een droevig lied
van den palm, die groeit, die koraal, die zich uitbreidt en
van den mensch, die sterft.
In die sterren xler vkultuur-menschen staat echter juist het
omgekeerde geschreven. De mensch zal eenmaal heerd'er
aarde zijn. En alle xlieren, die nietonmid:dellij ik opg,a.!an in
zijne kultuur, zullen op dien dag verdwenen zijn.
111 de kostbare verzameling van vogels tie Dresden heeft
men reeds nu eene afzonderlijke kast ingericht voor dieren,
die door den rnensch, in dien korven tijd dat hij voor musea
verzamelt, levend zijn uitgeroeid, en die nog slechts opgezet
in die musea te vinden zijn: den takahevogel en een papa-
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gaai van Nieuw-Zee land, die Labrador-eend en de reuzenalk
die in 1844 op IJsland is uitgestorven; die vogelhuiden zijn
thans reeds zóó kostbaar, dat men zie niet meer aan het licht
blootstelt, uit vrees dat zij zull'en vcrbieeken.
In dezelfde kast ligg,en een paar afzonderlijke vederen van
de kolossale mloa-struisvogels ongeschikt tot vliegen,die door
de bewoners van Nieuw-Zeeland, tot op den laatsten toe zijn
uitgeroeid, toen het veiland, arm! aan dieren, voor het snel
toenemende volk, dat zich daar nedergezet had, geen ander
vleeschvoedsel bood; later zijn die menschen,door den nood
gedrongen, kannibalen geworden.
Zelfs die Jcostbare verzameling kan zich niet beroemen op
het bezit van een huid van den vogel Dronte, die potsierlijke,
ook tot vliegen ongeschikte reuzenduif van het eiland Mauritius
diegrooter was dan 'een groote zwaan. De matrozen der
Nederlandsche schiep/en, die inde zeventiende eeuw daar
voet aan wal zetten, deden zich rijkelijk te goed aan die
wandelende vetpotten. Na honderd jaren was de vreugde uit:
die laatste Dronte was gegeten,
En nog eens vijftig jaren later wierp de zoo verstandige
conservator van ihet museum te Oxford ook nog het laatste
opgezette exemplaar uit de verzameling weg, omdat er de mot
Î11 was ; daarmede verdween voor goed ook de laatste schijn
van den vogel in het museum: niets dan afbeeldselen en
beenderen zijn overgebleven.
In het Britsch museum te Loriden staat het geraamte van
dat zeezoogdier van het geslacht der zoogenaamde zeekoe.
Het was 'een monster, dat tien metiers lang was en tachtig
centenaars woog.
Onder zijne gladde zwoerdhuid lag eene speklaag van vier
vingers xlikte. Om dit spiek heeft die zeekoe er aan moeten
gelooven. Ook die reus der aan raadselen zoo rijke eenzaamheid, een inderdaad voorwereldlijkdier, werd in de achttiende
eeuw ontdekt door uitgehongerde matrozen van een gestrand
schip op een eiland bij Kamtschatka. ZIeven en twintig jaren
waren ditmaal voldoende, om dien kolos voor goed te doen
verdwijnen.
Zulke gevallen op zich zelf schijnen ons fraaie zoölogische
verhalen te zijn, ieder leerboek bevat ze. Maar er steekt meer
in: het is de stem van het noodlot van al het geschapene.
Riet wordt eenzaam om den mensch, waar hij ook komt.
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Toen de mensch zijne intrede op de aarde deed, was de
vraag Leerst geenszins op te lossen, wie Loverwinnaar zou blijven
in den strijd tusschen mensch yen dier. Stevig beschut met hare
ontelbare aanpassingen, in hare middelen tot verdediging en
aanval, stond daar de :dierenwereld, een meesterstuk van
millioenen jaren. Want in al die millioenen van jaren der
aardgeschiedenis had de strijd Lom het bestaan zelf voortdurend al wat zwak Len onvoldoende was, onverbiddelijk vernietigd. Slechts datgene, wat het beste kon weerstand bieden,
slechts de waarlijk geschikste aanpassing ter verdediging,
was uit dien langen strijd zegevierend te voorschijn getreden.
In het gesteente van Lde diepte der aarde sliepen de ontelbare
verkeerde proefnemingen, al die oude hagedissen en 'mo nsters,
die ten Lslotte werden uitgeroeid door haai, dolfijn en reuzenvogel, of wel door hunne eigen wanstaltigheid. Ieder hoekje
van die oude planeet zoowel lucht Len water als aarde, was
ingenomen door eene waarlijk volkomen dierenwereld, die
zwom., vloog, klauterde, liep Len zelfs binnen in het aardrijk
wroette als de mol. De aardsche ark beefde onder haren last.
En daarbinnen verscheen op zekeren dag de naakte
mensch.
Wat was hij in de allereerste plaats? Een stuk vleesch, geschikt om gegeten te worden Vele diersoorten hadden er zich
in hunne aanpassing aan gewend, het vleesch van andere wezens te :eten. D e mensch was Ldus geen voorwerp voor hongerige roofdieren.
Het volgende, dat in aanmerking kwam, was de grootte
van den mensch, de lichaamsgroott'e.
In den n i euweren tijd is wel eens beweerd, dat de oorspronkelijke mensch , een dwerg is geweest. Wij weten thans door
Schweinfurth en door Stanley, dat er in Afrika nog werkelijke
dwergvolken bestaan. Die Leveneens bijna dwergachtige stam
der Wedda's in de , oerwouden van Ceylon wordt door menig
deskundige voor de laagste, oorspronkelijkste thans nog levende stam van alle menschenrassen gehouden. En in Schweizersbild bij Schaffhausen zijn inderdaad ook beenderresten
zelfs van voorhistorische Ldwergen gevonden. Toch is de vooronderstelling, op die gronden alleen, niet verdedigbaar.
In de oude zoowel als in Lde latere tijden kan achteruitgang
later de normale grootte van geheele volken hebben doen
verminderen. Dat geheimzinnige wezen van het eiland Java,
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dat een halven apenkop had en daarbij echte menschenbeenen, de Pithekanthropos, over wiens in 1891 ontdekte beenderen Darwinistische en anti-Darwinistische natuuronderzoekers een heftigen strijd voeren, had toch minstens die volle
militaire lengte.
Bracht de mensch die lengte echter mede, dan werd daardoor de gehee:ledierenwerel,d vóór helm' verdeeld in eene afdeeling grootere en kleinere wezens.
In het algemeen was alles, wat grooter was dan de mensch,
gevaarlijk voor hern, al wat kleiner was daarentegen in zijne
macht. De mol scheen hem een belachelijk, verachtelijk dier
toe, ofschoon het gebit van xlien mol voor een nog kleiner
dier gevaarlijker is darrde tanden van een tijger. Het eerste
kleine wezen, waarbij dc rnensch een zeer bijzonder ook voor
hem gevaarlijk wapen tot aanval ontdekte, ondanks diens
lichamelijke kleinheid, was die giftige slangvWeinig schepselen
hebben zijne fantaisie dan ook zoo opgewekt als dat uitzonderingsdier. De slangenvereering is daar een bewijs van. De
allerkleinste en de allerergste onder die dieren zijn weliswaar
eerst ontdekt door den mieroskoop dernege'ntien,de eeuw: de
trichinen, die doordringen in de spieren van den reus, ende
bacillen die, al behooren zij niet totde eigenlijke dieren, toch
leven en daarbij het leven van den mensch vernietigen als
kweekers van tering, en xlie zijne darmen als kweekers der
cholera bedreigen.
Inderdaad richtten zich zijne blikken naar boven. Wat hem
aanviel, moest grooter zijn dan hij. De: natuuronderzoeker van
den tegenwoordigen tijd onderscheidt minsten zeven hoofdgroepen of "stammen" in het dierenrijk. Daarvan komen zes
nauwelijks in aanmerking als mededingers in grootte met den
mensch,
De oorspronkelijke dieren (door den leek infusoriën genoem;d)
vallen geheel weg, want zij zijn :gewoo,nlijk voor het bloote oog
geheel onzichtbaar. Onder het kleurige volkje der plantaardige
dieren (dus ,de sponsen, koralen, zeeanemonen, kwallen) zou
des noods voor een zwemmer in zee, de C y a.n e a a r ct i c a
de eenige gevaarlijke kwal zijn. Want zij' 'heeft een scherm
van twoemeters breedte en daaronder neerhangende vangarmen van veertig meters lengte. Dit alles is Wiel is waar
week als gelei, maar die kwallenarmen branden als brandnetels, en waarschijnlijk zou die duik/er toch verloren zijn,
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wanneer die veertig meters lange vergiftige slingers, zich om
zijn naakt lichaam kronkelden.
Onder den 'staan der weekdieren (slakken, mosselen en
inktvisschen) zijn slechts twee te vreezen, en beide ook slechts
in de purperen diepte: , de Indische reuzenmossel T r i d a c n a
g i g a s, waarvan ide twee meters breede toeklappende schalen
zeer goed. leen onvoorzichtig mnensch door het bliksemsnelle sluff
ten daarvan zouden kunnen guillotinBeren — tot een heerlijken
maaltijd voor het onmetelijke tien kilogram zware schelpdier.
En ide rieuzieninktvisch, die met zijne vangarmen wel twintig
meters lang wordt, ien met zijn harden hoornachtigen snavel
idan , een mensch zoude kunnen kraken, zooals leen aap , eerre
hazelnoot kraakt.
Geheel afzonderlijk staan wee r die zoo oneindig vormmenrijke
gelede dieren - kreeft en insect. Eenige kreeften mogen
onaangename gasten zijn, lernstig gevaarlijk zijn zij niet, ondanks hunne duizend geledingen. Ook zou een kind geen
bijzondere Herculeskracht noodig hebben, om zich te verdedigen tegen den grootsten aller regenwormen, den reuzenw o rm M e gascolides Australis van Gipsland in Australië, die tweemaal zoo lang wordt als leen mensch.
En ide dikste zeeëgel, behoorende tot het geslacht der
stekelhuidigen, wordt nog niet eens zoo -dik als het stekelvarken, dat de jagers in die R.oteinsche campagna, door leen
slag op den sn uf f e lenden neus, dooden.
Eerst bij ide gewervelde dieren treden de echte groote
dieren talrijker op, hoewel met geen groot verschil bij de
verschillende klassen. Een paar visschen vormen in de rij van
beneden naar boven het begin. Die haai als menscheneter is
van oudsher berucht. In de rivieren iechter is de tot verdediging
zeer geschikte snoek gemiddeld te klein, ofschoon ik mij leen
monster herinner uit het idiepe, grillige Wallenstddtermeer in
het Kanton Glarus, idat in mboten gesneden op tafel verscheen,
daar geen schotel groot genoeg was. Dat Amon st e r van anderhalven mieter lengte zou ik op mijn woord niet graag iontmoet
hebben, als ik in het koude bergmeer mijn dagelijksch bad nam.
Van den neerval, waarvan de grootste iexemplaren ter lengte van twee meters, ' di e op leen koolzwarten reuzendikkop gelijken, hier bij Friedrichshagen, als ware „zeeslangen" van
het Miiggelrneer gelden, wordt met zekerheid verteld, dat hij
honden, groote watervogels en zelfs, bij voorkomende gele-
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genheden, kinderen opslikt. Daarentegen boezemt ons onder
de daaropvolgende klasse der amphibieën zelfs de reuzen-salamander van Japan geen vrees meer in. En sedert ook de
onzinnige vrees voor het ,vergif" van salamanders en padden
zóózeer is verminderd, dat men alleen gelooft, dat het vocht
dier nuttige dieren Bene lichte verkoudheid veroorzaakt, als
het juist op de slijtmvliez,en komt, kan het geheele volk der
amphibieën tot de , onschuldigen gerekend worden.
Van de kruipende dieren komen naar hunne grootte slechts
drie in aanmerking: de reuzenslang, waarvan de geva,a,rlijkheid
echter, evenals die van zoovele tropische dieren, in oudere
boeken zeer overdreven is: de krokodil, :en eindelijk nog de
noord-Anijerikaansche bijtschildpad, die meer dan een meter
lang wordt en den zwen.ner te lijf gaat met zijn staalharder
snavel, die gaten kan bijten in roeiriemen van centimeters
dikte. Toen de :eerste mensch op aarde verscheen, was de
„bloeitijd" dier groote kruipende dieren reeds lang vervlogen.
Verdwenen was der iguanodon van Bernissart in België, die
op de achterpooten draafde als een kangoeroe, die tien meters
lang was en waarvan de duimen als ,dolken rechthoekig uitstaken, gereed iedereen aanvaller te omarmen en te voorsteken cals
het folterwerktuig van de ijzeren ma agd. Verdwenen was de
hadrosaurus van Dakota, die niet minder -dan 2072 tanden in
den bek droeg, verdwenen de atlantosaurus, die met zijne
115 voet lengte pop het land rondspartelde , en de mosasaurus,
:die met een even zoo lang lichaam zich kronkelde in den
oceaan. Het was ,eenti schoone gedachte zich den oermensch
nog voor te stellen in :den strijd met de ichthyosauriërs. In
een „Duitsch geschiedenisboek" (van Pfahler uit de tweede
helft der negentiende eeuw) heb ik werkelijk eens gelezen,
da t de oude Germanen hunne wereldberoemde kracht_ geoefend
hadden in den drakenstrijd meet die ichthyosauriërs. Dit schoone
beeld wordt helaas te niet gedaan , door de minstens drie,
millioenen jaren van het tertiaire tijdperk, :die liggen tusschen
de Germanen o p hun berenhuid eh het tijdperk der ichthyosauriërs der aardgeschiedenis, in welken tijd reeds geen enkel
van die reuzenreptiliën meer in leven was.
Ook het tijdperk der reuzenvogels was vervlogen ,of spoedde
ten einde, toen eindelijk de 'mensch verscheen. Den brontornis
van Patagonië, :die bij een waarlijk afschuwelijken roofvogelsnavel pooten bezat van bijna twee m eters lengte en die waar-
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schijnlijk zelf nog jacht maakte op het wild der groote sauriërs, heeft hij niet meer .geken1d.
De groote struisvogels kan men niet onder de groote tegenstanders mederekenen, en waar hij die vond op eilanden,
zooals op Nieuw-Zeeland de moa's en op Madagascar de drie
meters hooge aepyornis, had hijdie weldra zóó grondig uitgeroeid, dat de natuurverseher voor zijn rnuseum reeds te
laat kwam. Zoo blijven al lieren de zoogdieren over. En daarmede de ware om hunne lengte gevreesde tegenstanders.
Het tertiaire tijdperk, dat dien mensch onmiddellijk voorafgaat, had helm in zijne volle kracht ontwikkeld. Op het oogenblik dat de mensch voor ons, in duidelijk te erkennen cultuuroverblijfselen, in Europa optreedt, is hij geplaatst tegenover
mamrnoutholifanten, neushorens, nijlpaarden, wilde ossen van
allerlei soort, reuzenherten, rendieren en tegenover de grootste
allerbekendste roofdieren, de holenberen en de tijgers.
De eerste waaghals, die zich o.P eene dobberende boot ~p
het zoute water begeeft, ziet damp opstijgen en meentdat een
zwart eiland zich verheft uit deidiepte : hij aanschouwt den
walvisch, het zoogdier dat het thans gebracht heeft tot de
I IS voet van 'oen mosasaurus.
Ongeloofelijk groot moethet gedrang zijn geweest van die
groote en grootste zoogdieren in de eerste oerwoudensteppen
en wateren, waarin de mensch belandde. Slechts het ruwste
gedeelte van centraal-Afrika, waar 's avonds om de drinkplaatsen allles dreunten beeft van het gestamp der ontelbare
aantrappelende kudden olifanten, neushoorns, giraffen, antiloperlof het gewetrlliel van groote zeezoogdieren. robben, zeeberen, zeeolifanten op nieuw ontdekte klippen van de voorgebergten aan moord- en zuidpool, kunnen ons xlaarvan thans
nog een denkbeeld geven. En ookdat zal niet lang meer duren, want het geweer velt jaar op jaar olifanten, en de groote
robben en de walvisschen zijn 'Jp de oudere bekende plaatsen
reeds zoo goed als uitgeroeid,
\1 an zoogdieren, die thans zoo klein zijn als het gordeldier ~
leefden nO,g reuzenvormen, zoo groot als de neushoorn (de
glyptodon, toen de 'mlenschden strijd begon. In datzelfde
zud-Ameirika van die reuzengordeldieren waren (wel is waar
in nog oudere tijd/en) zelfs de muizen eenmaal zoo groot als
rhinocerossen.
De vreeselijkste aanvallers waren echter ongetwijfeld, van
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den beginne af, de roofdieren. Duitschland bezat toenmaals
nog zooveel tijgers als Indië, en daarbij kwam ook nog de
Machairodustijger, die in de bovenkaak die twee hoektanden
had, in den vorm van gekromde uit den bek springende
messen, evenals de walrus die bezit.
Niet gering tie achten tegenstanders waren ook zeker sommige soorten van ,apen. Met den g,or-illa,zo,o groot als een
mensch, valt thans nog niet te spotten) ondanks het geweer, en
eerst kort geleden is op Madagaskar h,etg'er,ruaID.:te gevonden
van leen halfaap, die naar het schijnt, den gorilla nog aan
grootte overtrof.
En toch was op zekeren dag dat alles in verval, Een paar
zoogdieren en vogels waren door kunst gered als huisdieren.
Een ander overblijfsel hield het nog een tijd uit ten genoege
van de jagers. N u moeten deze dieren reeds door jachtwetten
beschermd worden,
Geheele landen reeds ineen paar eeuwen der geschiedenis
beroofd van hunne karakterdieren. Egypte zonder nijlpaarden,
Duitschland zonder wilde ossen en zonder den draak van
zijnen N ibelungentijd,
En welke macht is daarvan de oorzaak î
Ik dwaal aan het fileer in de Mark, mijn voet stoot tegen
een stuk vuursteen.
In de diepzee varrde krijrpcriode is deze steen saamgebakken uit de kiezelschalen van microskopisch kleine oorspronkelijke diertjes. De gletschers van den ijstijd hebben het uit
het krijt van Riigen, de' oudediepzeeslib van die dagen, Iosgemaakt en naar hier overgebracht. In zulk een stukje vuursteen
ligt ,de kern van het gleheele raadsel.
Dat heeft de rmensch gevonden, toenmaals aan den rand
der gletschers uit dien ijstijd. En zijn verstand was zoozeer
ontwikkeld, dat Iiijhet vervormde tot werktuig, tot wapen.
En aan dat nieuwe opschrift van het hoofdstuk der kosmische ontwikkeling, aan dat kleine woordje ),werktuig" hebben
de harde koppender overige dierenwereld allen moeten gehoorzamen - de ivoren slagtanden van den mamrnouth en het
natuurlijke mies in den muil van xlen Machairodustijger, het
pantser van het reuzengordeldier en het spekzwoerd van den
entnetelijken walvisch,
Uit dat mies van vuursteen is in eene rechte lijn van geesteblijke ontwikkeling het zwaard van brons voortgekomen en
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daaruit het wapen van ijzer tot ,aan het kanon, waarvan de
kogel een olifant velt, als de slag van de vlakke hand een mug.
In dat stukje vuursteen werd de zwakke hand van de n
mensch hard als steen, hard als staal, brandend en verwoiestend, als de vonk die spat uit dien vuursteen, als die geslagen wordt.
En op het keerpunt waarop de werktuigen optraden, bezweek de dierenwereld, zooals ten slotte de granietberg der
Alpen als tunnel daaraan moest gehoorzamen , en de landengte
van Suez zich splitste tot kanaal.
In het menschelijke museum is haar graf, haar doel.
Met het kleine toeken van het doodshoofd op het , etiket,
dat „uitgestorven" beteekent, uitgeroeid door den r ensch.
Heteinde der dierenwereld!

.

Het begin der cultuur bij de dieren.
Natuur , en cultuur zijn geen tegenstellingen. Het zijn trappen
eener voortgaande iontwikkeling. Ieder pas geboren kind bewijst
ons dit; wat in d i e grijze dagen der oorspronkelijke geschiedenis
een mysterie scheen, aanschouwt iedere moeder nog eens in
een eenvoudig beeld. Wonderbaarlijke krachten hebben in
stillen, plantaardigen arbeid het lichaam van het kind opgebouwd. Op ieen goeden dag aanschouwt het het levenslicht,
en de fijne snaren van het kunstwerk beginnen hare melodie
te spelen. Die krachten hebben met een bepaald doel de
organen van het lichaam geschapen, maag en hart, hersenen
en handen. Plotseling echter is het, als verzonk de geheele
scheppingsmacht, nadat zij haar werk daar had verricht, thans
geconcentreerd in de kleine kinderhersenen.
Daarheen gaat wat de oogjes zien, , en van de hersens uit
beweegt zich de hand.
En de hand grijpt naar de dingen der buitenwereld. Het
eerst grijpt zij naar voedingsstoffen. Dan wordt spelend naar
alle mogelijke dingen gegrepen. Blokjes worden op elkander
gestapeld, zandhoopjes gemaakt als kleine bergen. Het blanke
handje leert geen lepel grijpen, Om die soep meester te worden.
Het krabbelt meet een potlood. Tegelijkertijd begint de spraak
haar werk, , die eveneens spierarbeid is in dienst van de
hersenen. En de eerste zedelijke gewaarwordingen treden op,
gebaseerd op het samenleven met andere menschen en de
aanpassing daaraan. Zoo verovert het jonge; menschenleven,
geboren uit de natuur, de hoogere trappen der beschaving, in
organische volgorde doorloopend en zonder een grootei wonder,
dan in iedere ontwikkeling gelegen is. Ieder kind echter is een
„eerste mensch." Het beleeft nog ieens den schok dier schepping. Zooals bij het kind, begon die grootje: nieuwe melodie
„cultuur" in het algemeen leenmaal op de oude aarde te
spelen, ieene hoogere simfonie , der natuur, waarbij zij na millioenen jaren eentonig neuriën en gegons plotseling in een
grootschen galm overging. Maar zooals het kind nog sluimerend in den schoot der natuur, vóórdat het het levenslicht aanschouwt, zich soms reeds onbewust beweegt, zoo ruischte
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reeds door de dierenwereld, vóór het ontstaan vanden mensch,
een voorspel dier cultuursimfonie,
Wij hooren dit overal, zoo dikwijls bij het dier tot voorbij de
ontwikkeling der lichaamsorganen - beenderen, poeten, tanden, pantsers.vaangegroeide schalen, de aanloop zich openbaart gebruik te rnaken van w e r k t u i gen, van het doode
materiaal, dat eerst door het plan en doordien arbeid van het
dier in zekere mate wordt "vergeestelijkt."
Daar ligt het Muggelmeer in zijne heerlijke blauwe kleur.
De roode pijnbeomen latten hunne potsierlijk ineengestrengelde wortels aan de zandhellingen van den oever afslepen.
Het oog zoekt in het gele zand een g linsterend stukje
vuursteen, een getuige van den ijstijd, Daarbij -ontdckt het
kleine trechtertjes in die zandvlakte, op geregelde afstanden,
als waren deze Iiet spoor van ,een 'dier. Maar geen enkel dier
laat in het Ioopen zulke spitse trechters achter. Die zijn hier
gemaakt door leen "cultuurdi,er" den mierenleeuw.
Als volwassen insect gelijkt hij op leen vlinder. Dan zijn
zijne Iichaaansorganen geschikt voor den levensstrijd, groote
vleugels brengenhem 'naar het groote doel aan het einde van
zijne loopbaan: de liefde. Maar als onontwikkelde liarve,op
den trap, waar bij den vlinder de ongevleugelde, eeuwig hong-erige pop staat, gaat hetJiem minder igo,ed. ZÜn lichaam
gelijkt dan op een kleinen witten wortel, waaraan weliswaar
van voren machtige kaaktangen zitten, die tegelijkertijd knijpen
en zuigen.maar waaraan slechts gebrekkige pooten zijn en waaraan de vleugels ontbreken. Het was een uitkomst voor dat dier,
dathet op leen weeken zandbodem terecht kwam. Het draaide
en wrong zich zóó lang achterwaarts rond, totdat het gelukkig
tot aan den kop ingehuld zat. Daar bleef het op de loer
liggen met zijne rommelende larvenmaag. Ging' eene groote,
dreigende schaduw voorbij, dan verschuilde hlet zich geheel
in het zand, maar bevond zich een minder weerbaar insect
dan hij zelf in zijne nabijheid, darr narn l1i} met zijne talrijke
oogenhet geschikte oogcriblik waar, schoot dan naar voren en
stiet zijne prooi de booze zuigvorken in het lijf. Zoo kunnen
die mserenleeuwen Iionderd duizenden jaren gedaan hebben.
Het losse zand was hun mantel, altijd reeds een zeer, zeer
geringe aanloop tot iets wat op een werktuig geleek, dus tot
cultuur.
Zoo' ging die zaak van zelf verder. Het onstuimig draaien
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bij het inwoclen in het zandbed, veroorzaakte in dat losse
stuifzand eenckleine werveling, die meestal eene ronde trechtervormige inzinking veroorzaakte. Op den bodem van dien
trechter bevond zich altijd-de roover. Die triechter vormde nu
zelf een kultuur werktuig, hij vormde een val. Een insect
naderde, bewoog zicharg,eloos over den rand en viel in het
middelpunt. Door den schrik over den val en tegelijkertijd
door de nauwte van den bodem des trechters werd zelfs een
dier dat anders had kunnen ontkomen, een gemakkelijke buit;
b.v. een spin, e,en mier of een rups. En de mierenleeuwen
begrepen ook het dubbele doel van dien trechter rladeljjk: de
ingraving werd door hunne energie zooveel xleugdelijker, dat
er ieder en keer een werkelijke trechtervormige val van voldoende dieptie ontstond. Daarbij gebeurde het wel eens,dat
midden in het werk een mier over den rand kwam. Nog hokte
die boven en wildie niet. Maar juist dan vloog er door het g·ewicht van den draaienden, zich inwikkelenden miereneter,
eene wolk zand v:an ondieren naar boven over xlen rand van
den trechter, trof het vreemde insect en liet het hals over kop
in de ·diept,e tuimelen ondanks zijn tegenspartelen. Behalve put
en val, was er leen derde factor: het werptuig.
Wat hier de eerste maal toeval geweest was, werd een
verdere stap in de cultuur van den mierenleeuw. Ook wanneer
die trechter klaar was, mla,aktlehij het zich tot gewoonte,
voortaan voorzichtig aarzelende bezoekers, van den rand van
zijn val, door gloed gemikte zandworpen uit hun evenwicht te
brengen en in het moordenaarshol te doen vallen; waar hun
lot beslist was. Zoo Jieeft de kleine miereneter zijn werk bij
ons gedaan miet 'eene snelle ontwikkeling, waarschijnlijk in de
vóórhistorische tijden, toen Duitschland nog grootendeels bestond uit gele zandsteppen miet springmuizen en saiga-antilopen. Waar van die steppen nog leen goed deel zand isovergebleven, zooals tusschen onze pijnbocmen op de hei/de van de
Mark, daar zet hij het werk OIP dezelfde wijze voort. Ik geloof
niet, .dat het aI tie vermietiel is zich Id1enga,ng der vkultuurontwikkeling bij die kleine dier/en ZOIO voor te stellen. De
afzonderlijke trappen liggen voor de hand. Geen urnystische
wil bij de dieren wordt daartoe vereischt, slechts een iketen
van de meest eenvoudige aanpassingen. En toch draagt het
resultaat alle karaktertrekken van het begin eencr cultuur.
Onwillekeurig komen ons naar aanleiding van die jagers
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uit holen en vallen uit den insectenwereld, beelden voor den
geest uit den oertijd van den mensch.
In een kuil, op dezelfde wijze vervaardigd, heeft de voorhistorische Im;ensch uit den ijstijd, zijne mammouths en neushoorns gevangen. 't Verschil bestond alleen daarin, dat hij zelf
zich niet lodder in den kuil plaatste; de last van een m;ammouth
zou te zwaar geweest zijn. Wanneer het idier naar beneden
gevallen was, zette hij zich boven aan den rand, en wierp
den neergestorten reus, in navolging van het werpsysteem
van den mierenleeuw, van eene veilige plek, met steengin hen
speren, totdat het dier bezweken was.
Ook hij beschutte zijn naakt lichaam, als met leen beschermend pantser, in h-et gesteente, in de holen. En het was zeker
eene groote -overwinning, toen hij ide eerste deur vóór dat hol
uitvond; de eerste sluiting, die buiten met bladeren bedekt
was, maar van binnen uit kon worden geopend.
Maar juist idat „werktuig" is langen tijd te voren door de
kleine graafspin C t e n i za f o d i e n s op Corsica uitgevonden; zij bouwt zich in den grond een kelder, van een hal ven
meter idiepte, ' di:en zij kunstig behangt met eeneigen gesponnen zijden weefsel. Voor de kelderopening :echter plaatst zij
het meest sierlijke valluik, ook van eigen maaksel, een ideksel
met hengsels, bestaande uit reen zijdeachtig spinsel, dat van
buiten met leen laagje aarde bedriegelijk is beplakt :en van
binnen uit, door heen zachten druk, automatisch open slaat.
Iemand, die :de deur van buiten met geweld met een naald
wilde openen, bemerkte, tot zijne verbazing, een weerstand,
als ware zij Met een grendel gesloten. Het was echter de
spin zelf, die de deur van binnen tegenhield. Dit gelukte haar,
door idat zij zich haakte in de fijne gaatjes van het zijdeachtige
spinsel ien tegelijkertijd met al hare kracht het geheele lichaam
met den rug tegen den muur van haar hol drukte. Daardoor
verdedigt zij trouwens niet alleen zfchzeIf, maar ho ok hare
eieren en hare jongen, die zij volgens den aard der spinnen
trouw behoedt.
Vele iduizenden jaren na het begin der menschenbeschaving
heeft Horatius nog den dapperen held bezongen, die het voor
de heerste maal gewaagd had :een schip ,aan het water toe te
vertrouwen. D e groote pikzwarte watertor aan het Muggelmeer, ide Hydrophilus piceus, lost dat vraagstuk nog jaarlijks op.
Zijn kunstig scheepje, misschien hetoudste ter wereld, is eene
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drijvende wieg,zooals het wiegje uit den bijbel,waarin Mozes lag.
In April zoekt de vrouwelijke kever zich een drijvend blad
in het meer. Daaronder vastgesnoerd gaat zij met de buik
naar boven voor anker liggen. Nu spint zij uit fijne, buizen
van het achterlijf , een dicht zijden spinsel, dat binnen den tijd
van .een uur de buik als een soort zijden hemdje bedekt.
Onder dat halve hemdje draait zij zich dan zelf iom, zoodat
het haar op den rug glijdt en dadelijk spint zij nog eens over
die buik , een tweede helft, waarvan de zijkanten vast met het
eerste deel zijn saamgeweven, zoodat nu een geheel hemd
gereed is, o f liever nog eerre soort van hoog opgeblazen voetzak, daar ook het achterste gedeelte is saa!mgehecht. In dezen
zak nu legt de tor hare .ieren, terwijl zij zich tegelijkertijd
langzaam naar voren uit den zak werkt. Op het oogenblik dat
zij dien zak geheel verlaat, spint zij ook nog de laatste geopende zijde waterdicht, ien vormt zij uit stijve draden eene soort
mast o p het geheel. Zoo kan zij haar Mozes-wiegje getroost
laten drijven. De vracht van die , eieren, die o p den bodem van
het bootje gezonken zijn, houdt het als ballast in evenwicht,
de waterdichte, Met lucht gevulde blaas houdt het nu drijvende
en de kleine mast, boven den waterspiegel uitstekend en doorboord door een fijn kanaal, zorgt voor de noodige luchtwisseling naar binnen volgens hetzelfde beginsel als dat van ieene
uitstekende punt van eene overigens zich geheel onder water
bevindende o ader zee sche boot van de meest moderne samenstelling.
Deoude Horatius had reeds meer dan vijftien honderd
jaren zijne aar sche wijn- en liefdetochten geëindigd, toen
de xnensch de duikerklok uitvond. In het rijk van de zwarte
watertor bezit eveneens die waterspin, de Argyroneta aquatica, ook reeds ,eerre duikerklok. Zij slijt haar leven in het water, maar zij verlangt naar lucht. Hare ademhalingswerktuigen zijn op lucht ingericht, zonder lucht kan zij zich in het
water niet op haar gemak gevoelen. Voor haar oo lgenblikkelijk
privaatgebruik weet zij bij het ,duiken aan haar vet en harig
lichaam genoeg lucht mede, te voeren in den vorm van eene
aanhangende parel.
Maar dat is haar nog lang niet gemakkelijk, lang niet huiselijk
genoeg. Zooals een leepe gast eens het licht bij gedeelten
wilde opvangen ' en naar zijn vensterbos huis brengen, zoo
gaat die spin {maar met meer succes op die systematische
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luchtvangst uit. Inden grond van ,den vijver bouwt zij, zich
aan waterplanten vasthechtend, uit het dichte witte weefsel,
dat Ier als gevernist uitziet, eene fijne klok van de grootte
van leen half duivenei, dat aan die onderzijde open is, als eene
echte klok. Dan begeeft zij zich riaar den waterspiegel, steekt
de spits van het achterlijf er boven uit en snelt, miet eene
groote vastzittende luchtbiel gewapend, naar den bodem; terug.
Snel zou nu die luchtbel daar vrij gelatennaarde oppervlakte
kunnen terug borrelen. Maar de spin brengt die luchtbel
onder haar klokje, waar dit onmogelijk wordt. En luchtbel na
luchtbel brengt zij op die wijze naar beneden, totdat de klok
een,e bepaaldeduiklerklokg1eworden is, een behagelijk luchthuisje diep in biet water, dat tegelijkertijd voor burcht en
huwelijkssponde di'ent. Van zijne eigen klok uit, blouwt het
mannetje 'een overdekten gang naar de klok van zijne spinnebruid. In ,de klok wordt ook de kinderwieg in gereedheid gebracht. Zulk eene spinneklok moeten wij, knappe menschen,
ons bouwen, wanneer wij eene reis willen iondernemen naar
de maanvdie arm aan lucht is.
Op eenzame bergtoppen van Duitschland liggen thans nog
geheimeinnige ouderwetsche ruwe steemen muren, bijvoorbeeld
op den Altkönig in den Taunus. In ieder geval overoud, gaan
zij rnisschien tierug tot in de voorhistorische tijden.
Biet was eene eerste poging van den rnensch, zelf cene
beschermende vesting te bouwen in tegenstelling van het hol;
nog geen geregeld metselwerk, maar slechts los opgehoopte
ringimuren van ruw gesteente.
Juist zulk ,eene vesting uit brokken stelen bouwt de inktvisch
zich, diep in den oceaan. Miet zijne lange zichh,een en weer
bewegende armen omvat hij iederen steenbrok afzonderlijk,
zuigt zich vast, schuift zijn dikke lichaam als een hefboom
daaronder en brengt-de steenen op een!e uitgelezen plek, om
er zoo ieen muur van te bouwen, Daar rangschikt hij ,de steenen op Jcunstige wijZie, zoodat zij als een krater een inwendig hol als schuilplaats omgeven. In dat hol ligt hij dan met
vonkelende oogcri onbewegelijk IOP de loer, in Jiet groot een
even gevaarlijke struikroever als de .mierenleeuw. Het eerste
echte huis dat wij kennen van dein beginnenden cultuurmensch, stond op ingeheide boomstammen in het water als
eenle paalwoning. Nog stelken in de Zwitsersche meren de
oude pallen uit den moerassigen bodem.
B
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Het is niet onwaarschijnlijk, dat in dit geval de mcnsch
deze wijze van bouwen onmiddellijk geleerd heeft van een
klein, ver berieden heim staand knaagdier, dat de toenmalige
wateren overal 'met de meest doelmatige paalwoningen OlTIringde : den bever. De bever is een dier, welks cultuurarbeid
in het groot in staat is een landschap te veranderen. Als men
helm ongestoord zijn gang laatg.aan, bouwt hij dammen, die
verscheidene honderden meters lang en drie meters hoog zijn.
Met zulke dammen verandert hij naar willekeur den waterspiegel. Beken ve:randerthij in cene reeks vijvers aan welker oevers zich moerassen vormen. Het wilde oerwoud doorsnijdt
hij met uitgestrekte lichte plekken, door boomen zoo dik als een
man, een voor een te vellen en in stukken te snijden : en uit
den vijver doet hij dan eene beverstad verrijzen, koepelvermige woonhuizen, met salons en provisiekamers op palen.
Toen de groote voltooier kwam, moest de kleine uitvinder
echter wijken : voor den mensch is die bever nagenoeg geheel
op aarde geweken. Maar stellen wij ons eene planeet voor onder
bijzonder gunstige emstandigheden, die millioenen jaren uitsluitend in zijrie Iiand is. En Vierbeelden wij ons, dat een verrekijker van den mensch ons de kaart van die planeet in hare
bijzonderheden moet duidelijk rnaken. In de verhouding' van
het woud en die open plekken, inden aanleg der kanalen, ZIOU
zich een kunstrnatig beginsel, een cultuurbeginsel openbaren,
zooals wij' het thans in het stelsel van rechtlijnige kanalen
van Mars veronderstellen. En toch waren zij, die dit tot stand
brachten, geen menschen, maar bevers. Maar het oog vraagt
meer.xlan alleen ieen steenen muur :op den top van een berg,
een rooster op pallen in het meer, als het denkt aan de menschelijke ontwikkeling in hare hooge vlucht. De blik gaat over
gouden korenvelden, die de mensch gezaaid heeft. Hij ziet
dien rnensch als vectelerkocien melken. Op de boerenhoeven
verheft zich de burcht, een goed gemetseld werkelijk huis,
met trappen en gangen. Uit de ploort van dien burcht rijden
geharnaste ridders, en wel met harnassen) die ziJ kunnen afleggen. Schoone vrouwen dalen naar beneden miet bloemen in
het haar en bonte kleederen aan, kunstig vervaardigd. Men
hoort gezang. Op den Jiaard, daar binnen, brandt vuur. En
van dat vuur straalt warmte van hart uit,h:et medelijden, de
menschenliefde, die ten slotte paleis en hut zal vereenigen, en
de wapenrusting overbodig maken, omdat er geen strijd meer
I
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zal zijn, Een tijdperk van liefde schemert, ,een tijd van kunst .....
Maar ook de landbouwende mier in Texas spaart de grassoort waarvan zij veel houdt. Zij omgeeft die met een muur,
wiedt het onkruid en oogst de korrels op den bepaalden tijd.
Alle dwepers met "champignons alsgocdkoope volksvocding ,,
zijn door de mieren van Brazilië, die deze kwcekcn, reeds
lang vooruit gestreefd, Zij slecpcn, door geheele tuinen te
plunderen, leene onmetelijke hoeveelheid bladeren naar hunne
nesten, en kweeken daarop door bijzondere ZiÜ'Yg een heerlijken
champignon, waarvan het onderaardsche weefsel knollen
voortbrengt als koolrapen, evenals onze aardappelplant hare
eetbare wortelaanhangsels.
Melkkoeien bezitten de mieren in de bladluizen, waarvan
zij het zoet,e sap melken en inslikken. Die bladluizen zijn
hunne Jtuisdieren geworden, tegen iederen vijand worderrdie
weerlooze dieren verdedigd als schapen tegen den wolf. En
evenals de mensch het wilde schaap ten slotte geheel aan de
natuur heeft onttrokken, en in eenen kunstigen cultuurstal
heert lopgles oren, zoo bouwt de mier uit aarde sierlijke huisjes boven hare bladluiskolonie. op de tot voeder dienende
plantien zelf, en brengt die woningen door overdekte gangen
met hare eigen woningen in verbinding.
Burchten :noggrooter dan domtorens, naar verhouding tot
hare groott!e, bouwen de wittie mieren (termieten) op.
Wat ons nog toeschijnt een Amerikaarische droom te zijn;
huizen van papier - brengt de papierwesp tot stand. Zij
maakt papier door plantaardige stoffen te kauwen die zij vermengt met haar taai, chitine bevattend speeksel.
In het Mûggehneer, waar de watertor Mozeswiegjes spint,
hult de rupsvormige larve van die kokervlieg zich in het fraaist
denkbare pantser. Ook zij heeft den Iijmpot xladelijk in het
lichaam als orgaan bij die hand, en metkleverige draden weeft
zij zich prachtig haar kleed. De ééne voegt stukjes hout aan
elkander, de andere steentjes, de derde ,gedeeltien van planten.
Maar altijd ontstaat er een stevig pantser, dat tegelijkertijd
beschermt en onkenbaar maakt, een pantser niet aan het
lichaam gegroeid, zooals de schaal van dien kreeft of zooals de
schubben van het geschubde dier, maar een 'kleed, waarin
het dier naar verkiezing kan in- en uitkruipen, een eigengemaakt pantserkleed. Verschillende soorten rijgen zelfs kleine
slakkenhuisjes als geledingen van hun pantser aan elkander,
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een fraai kunstwerk. En het grootste wonder wordt eindelijk
bereikt door Bene Amerikaansche soort, die aan haar kleed
in haar geheel volkomen den vorm van 'een slakkenhuis weet
te geven, zóó bedriegelijk juist, dat een ervaren slakkenkenner
eerst meende 'een echt slakkenhuis te zien en 'er reeds een
slakkenna,an voor bedacht had.
Eene kleine ledrnte blijft er: want het schijnt dat geen enkel
dier ooit ,onmiddellijk is overgegaan tot het kunstmatig voortbrengen van vuur. De zuiver .organenvormiende natuur heeft
twee kunstwerken uitstekend verricht. Zij heeft den vogel en
het zoogdier innerlijk verwarmd als automatische kachels en
het gehard tegen ijsperioden en poolsneeuw, en zij heeft den
lantaarndrager zijne lantaarn aan het lichaam bevestigd: zij
heeft 'den sidderaal zelfs eene machtige electrische batterij in
den vorm: van , een orgaan, als verdedigingswapen gegeven.
Maar als „werktuig" van buitenaf ontworpen schijnt de Proa-netheusvonk werkelijk , een uitspruitsel van het menschelijke
genie te zijn; ten minste wanneer wij denken aan werkelijk lichtgevende en.brandende vonken, aan de vlam; van het haardvuur.
Wanneer het , daarentegen alleen te poen is gom het voortbrengen eereer bepaalde warmte 'door de cultuurtechniek, dan
heeft het Talegallushoen van Australië ten slotte ook dit raadselopgelost. In plaats van een nest te bouwen en de eieren
door eigen organische lichaamswarmte uit te broeden, maakt
die Australische kalkoensche hen groote heuvels van verschillende meters doorsnede en hoogte uit rottende bladeren, uit
vette tuinaarde , en zwammen, stopt hare eieren meters diep in
die pyramide ' en laat deze uitbroeden door de kunstmatige
warmte, ,die langzamerhand ontstaat door de, verrotting der
plantaardige stoffen. De oude vogel weet daarbij nauwkeurig
wat haar te doen staat, zij kijkt alles dagelijks na, onderzoekt
den warmtegraad, legt de , eieren zoo nu yen dan om, en helpt
ten slotte het uitgebroede kuiken uit zijne gevangenis. Nog
onlangs heeft Richard Se+,rnlon, in. zijne bekende reisbeschrijving
van het Australische woud, deze bijna fabelachtige schijnende feiten, die hij met eigen , gogen had gezien, medegedeeld.
Wanneer ;de mlensch het naaien zou verleeren, zou de Indische snijdervogel, die bij het bouwen van zijn nest katoenen , draden spint en daarmede bladeren ,aan ielkander naait,
die kunst redden.
Als de miensch geen kransen meer kon vlechten, zou de
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paradijsvogel op Nieuw-Cuinea en de Australische prieeltjesmaker voortgaan hunne nesten en de woning voor hunne jonge
echtgenooien miet bonte bloesems smaakvol te tooien. De
kreklel heeft zijn lied reeds gezongen, toen de ichthyos.aurus
zwom en de mensch met zijn lijden en zijne liefde nog een vage
toekomstdroom was. Ook bij het dier geldt reeds de wet,dat
iedere bevrijding van den ruwen strijd om het bestaan ten
gevolge heeft Iiet te voorschijn komen van den diepen drang
naar schoonheid, van het aesthetische beginsel in de natuur.
En de liefde r Brehm, die de "Idieren " kende, zooals misschien geen tweede vóór hem, heeft eens vande vogelkolonies
der zeekoeten 'en vetganzen verteld.
Hij gebruikte daartoe de volgende woorden, die boekdeelcn
spreken: "Een onbeschrijfelijk leven roert zich, en toch
heerscht :er eeuwige vrede onder de gemeente, die in aantal de
bevolking onzer grootste steden overtreft. In die steden komt
het voor, dat de mensch zijne hongerige medemeuschen
ongevoelig" voorbij gaat: in de gemeenten der laag staande
vogels zijn er ho nderden, die slechts op de gelegenheid
wachten, barmhartigheid uit te oefenen. I-Iet jong, dat zijne
ouders verloor, gaat daarom nog niet 'verloren.
De gemeenschap komt op voor het welzijn van het individu.
Oneindige liefde heersebt er op die kalle rotsen in de zee.
Ouders verloochenen zichzelf ter wille van hunne kinderen.
Zoo treedt de dierenwereld overal o'p, als een,e kiem van
datgene, wat de mensch zou moeten in vervulling brengen.
Een bekrompen verstand denkt misschien datditden rnensch
vernedert. Inderdaad bestaat er in het geheel geene wijze van
beschouwing die zich tot voorbij den rnensch uitstrekt, welke
aan zijne waarde iets kan toevoegen of daaraan ontnemen kan.
Het rneest gezonken op de ge'heele ons bekende wereld,
waarmede wij rekening te houden hebben, is de diepgezonken
rnensch zelf. Evenals ongetwijfeld de mieest volmaakte mensch
in Christus, Boedha, Goethe vertegenwoordigd is. Bij de menschen z ,e I f ligt de groote klove, die wij overal 'moeten overbruggen. Het arme dier, dat zoo veel beneden ons staat,
komt in vergelijking met dien eeuwig durenden strijd tU5schen den lagen rnensch en den hocgen mensch waarlijk,
wat waarde betreft, niet in aanmerking. Zijn streven naar een
begin van beschaving heeft echter, 'onbevangen beschouwd,
iets roerends en tevens iets oneindig leerrijks.

De apentaal.
Wij zaten op Caprionder den ouden, fraaien, donkergroenen Johannesbrío,odboom boven de Faraglioniklippen.
Lucht en zee smolten samen in , een heerlijk avondviolet,
-eene sprookjesstemming. Wij hadden over Homerus gesproken, omdat iemand de rots daar beneden, waarop •de golven
tot schuim sloegen, met het versteende Phaeakenschip vergeleken had. Toenmaals bestond het boek van Theodoor
Zell nog niet, 'dat tegenwoordig de taalgeleerden bezig houdt,
en waarin ernstig overwogen wordt, of Polyph emus ook een
gorilla kon zijn geweest. Maar ons gesprek ging van ide
Odyssee over tot de: natuurlijke geschiedenis.
Ik vertelde van de hemelsblauwe hagedis, die ginds op de
rotsen van Faraglioni huist ien waarover ,de, zooloog E im;er -een
geheel boekdeel geschreven heeft. Van de oranjekleurige
polypentuinen bij de blauwe grot. Van den inktvisch en zijne
liefdesgeschiedenissen. Eindelijk toen de heilige capri bianco
de tongen geheel losmaakte, zeide één ionzer : „laat 'ons klinken
op , die nieuwe romantiek van den natuuronderzoeker. Wij leven
in ieen gehieirnzinnigen tijd: de ver wezenlijking -der sprookjes.
Wat 'beteekenen die paar wonderen van ide Homerische
goden tegenover Tons, die over wolken vliegen en door muren
kunnen zien. Wat is Proteus, die gedaanteverwisselaar, tegenover Darwin, die vogelbekdieren uit hagedissen, en visschen
uit worrnen doet ontstaan.
Die idichter heeft het gedroomd maar de natuuronderzoeker heeft het volbracht. Heil den sprookjesprins. Dat prettige
uur komt mij in ide gedachte, nu ik !een boek lees over :
,, de apentaal."
Het is ,epen ernstig boek
.en dat is het goede van de zaak.
In h et 'sprookje is d, e wereld betooverd, tot zwijgen gedoemd,
omdat die booze mensch, de natuurvreemde, zich laat zien.
Als hij weg i s, zal het woud spreken en de waternimfen, zullen
uit ' de bron komen yen achter den 'schoolmeester een langen
neus maken,omdat hij dit alles voor sprakeloos houdt.
,
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Wij hedendaagsche rnenschen hebben echter de hekken
verhangen. Wat is in werkelijkheid het geheele natuuronderzoek andersdan eene enkele grootsche poging, om de natuur
tot spreken te brengen,
De zon staat ongeveerhonderdvijftig milliocnkilorneters van
ons verwijderd, 'en wij Iiebben toch een geheel alphabet met
haar vastgesteld. Wij plaats'en een gloeicnd Jcalklicht achter
verdampend ijzer ien werpen 'het licht, door een prisma ontleed,
op den muur. In het spectrum vertoonen zich donkere strepen.
Dat is de eerstie letter, die wij moodig hebben. Wij nemen
natrium in de plaats van ijzer en wij verkrijgen andere strepen
in het spectrum, dat is de tweede letter. En zoo gaat het
voort met tal van metalen, En wij vangen het licht der verwijderde zon, door hetzelfde prisma, op onzen aardsehen muur
op: dat is een onmetelijk geheimschrift uit louter zulke letters. Wij voegen dat te zamen en schrijven als dictaat der zon
neder: Mijnbuit,enste omhulsel bestaat uit ijzer en natrium
en uit velerlei metalen in den vorm vangloeien,de dampjen
vóór eene witgloeiende kern. Gedurende aeonen heeft die zon
dat in de planetenruimte uitgesproken. Maar wij eerst ontcijferen dat inderdaad veel betrouwbaardervdan Iiier op aarde
de aanhangers Idler Bacotheorie de zoogenaamde cryptogrammen van Shakespeare verklaren.
Wijhebben miet Spreugel en Darwin de ware bloemenspraak
eindelijk ontdekt: het gele kransje in hlet vergeet-mij-nietje
zegt toth:et insect, dat hetnoodig heeft voor zijne liefdewonderen, dax Hier honig is ;de roode Jcers wil gaarne gegeten
worden, ,daarha.ar pit het ml~agsap wederstreeft en voordeel
heeft van dien tocht; de groene kastanje in haren stekeligen
bolster daarentegen wil afweren, zij wil zich verschuilen in
de groene bladeren, - zij zwijgt om zoo te zeggen demonstratief: Wij weten, dat het vurige geel van den salamander en
de waterpadhardop roept: ik: ben vergif -en dat het dientengevolge door verstandige dieren geêerbiedigd wordt. Wij:
weten, dat de bekoorlijke kleuren van den uitgespreiden
pauwestaart met zijne blauwe oogen in goudgroen gevat
een minnebrief zijn, die zegt: "ik ben sterk, ik ben mooi,
hleb mij lief.'
Waarom zouden chimpansees en orang-oetans iop hunne
ocrwoud-bocmen ook niet miet elkander kunnen praten? Maar
er is feitelijk nog een punt van verschil. Al die talen der
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natuur, die wij hier ontcijferd hebben) behooren bij datgene,
wat wijge\voonlijk ,)onbewust" noemen.
Het woordje beteekent niet zeer veel meer in een tijd, waar
het onderzoek ook het "onbewustie" tracht op te vatten als
iets wat ontstaan is volgens de natuurwetten, en men dus
met beide begrippen binnen dezelfde natuur blijft. Maar laten
wij het toch maar als ,grens aannemen.
Welnu, dan heeft de orang-oetan ongetwijfeld reeds zulk
een fijn, hoog ontwikkeld geestesorgaan in zijne hersenen, dat
eene spraak bijhem zeker reeds binnen het gebied van het
bewustzijn zou vallen. Maar aan ,dat bewuste grenst ook de
mier met hare ontwikkelde hersenen, en hoe lang heeft men
al Di/et er overgesproken, of de mier geen spraak zou bezitten r
Forel, dcgroote alcohol-bestrijder, is sinds korten tijd zelfs
van oordeel, dat mieren zich kunnen gewennen aan een soort
alcoholisme, en dan feitelijk echte M ünchener bierbuiken
krijg/en. De dronkenschap echter, zegt de oude wijsheid, is de
vader der spraak.
Lubbockheeft reeds vóór jaren eens eengehe:elen mierenhoop met de microfoon onderzocht: talen is 'er echter slechts
een algemeen, vrccselijk getrappel gehoord.
Maar hoe het ook moge staan merde mieren, zeker is het,
dat de SChOOfsteenkrekel zijn liefje door getjilp- tot zich lokt.
De klopkever doet dit in zekeren zin met den kop.idoor echt
spiritistisch kloppen in het hout. Die w1esp (die ook dat geelgeringde afschrikkende kleed draagt) waarschuwtdoor 'brommen. Dit zijn weliswaar onbeholpen pogingen tot spreken,
door stooten met pooten en met denkop. De glimworm (een kever: weer het ook al niet beter te doen, dan de oude zon het 'doet ;
hij lokt zijn ]j'efje door de lichtspraak. Juist van lichtlende dieren, die meestal in den zwarten bodem der diepzee zich ophouden, weten wij thans echter nauwkeurig, dat hunne lichttoestellen dikwijls miet eene directe zenuwleiding naar de hersenen zijn voorzien, en dat zij dus naar eigen verkiezing ,gebruikt of niet gebruikt kunnen worden juist zooals ,dat met
onze tong en keel het geval is.
Tong- en kieel, zooals wij dit bedoelen, zijn in de natuur eerst
tamelijk laat verkregen. Zij beginnen daar waar het gewerveldedier voor het 'eerst aan landgaat. De visch wordt een salamander, die bij de waterkieuwen lo.ngen ontwikkelt om lucht
in te ademen, Die kikvorsch w'erptde kieuwen, die hij als
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larve bezit, van zich af, als hij volwassen is. Geheel stom zijn
de vi s sch en streng genomen reeds niet meer, sommigen maken met hunne zwemblaas reeds eene bepaalde soort muziek.
Maar eerst de kikvorsch met zijne long kwaakt , er lustig op los.
Hij is het oorspronkelijke type van zanger en spreker, naar
ons begrip wat de mogelijkheid betreft. Met dit alles is
echter nog niet gezegd, dat de sprong van kikvorschgekwaak
tot de spraak der !mtenschen niet onmetelijk is.
De spraak der menschen heeft in harenoorsprong iets zeer
geheimzinnigs. Zij is , de laatste groote orgaansontwikkeling
van , den mensch. Zooals men weet, wordt de groote scheiding
tusschen idier en mensch gevormd door de blijvende ontwikkeling van het werktuig. De mensch, die werktuigen vervaardigde, schiep zich daardoor eene nieuwe soort van uiterlijke organen. Zijneeigenlijke lichamelijke orgaansvorming,
die tot dien tijd zijn lichaam geschapen had, stond daarentegen voortaan zoo goed als volkomen stil. Streng genomen was
trouwens die geheele vervaardiging van werktuigen slechts
een gevolg van de krachtige ontwikkeling van een enkel lichaalmsorgaan, namelijk van de hersienen als dragers van den
geest; die ontwikkeling verhief hem hoog boven het dier.
Welreu, juist op eden rand van dien overgang staat die laatste
onmiddellijke orgaansvorming van het menschelijke lichaam,
de vort -dng van het strottenhoofd en tong voor de spraak, gesteund door het rechtop loopeen van. ,den mensch.
In iedere trek is juist die laatste vorming van organen ook
reeds afhankelijk van de hersenen en ,eene geestelijke' handeling,
maar , eerre, , die in het inwendige van het lichaam zelf ingreep.
Eerst vele duizenden jaren later heeft ook die ontwikkeling
van , de spraak, door de telefoon nog een uitwendig werktuig
bemachtigd, nadat bij den tweelingbroeder der spraak: het
schrift, uitwendig materiaal zoo,als steen, perkament, papier,
reeds langen tijd eene beslissende rol hadden gespeeld. Het is
nu niet te loochenen, dat zwakke pogingen tot de ontwikkeling van het spraakorgaan, juist bij de hoogste klassen der
dieren, reeds vallen waar te nemen. De vogel, die reeds den
rechten gang heeft aangenomen, is ook reeds in het bezit van
eene zangkeel in zeer ontwikkelden toestand. En het is ook
waar, al is dit weinig bekend, dat een op den mensch gelijkende aap, de Hylobates of gibbon in Zuid-Azië de eenige
is van alle zoogdieren, die volkomen zuiver de toonladder kan
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zingen. Zingen , en spreken zijn echter bij ons menschen steeds
zeer nauw vorbonden geweest, eneigenlijk eerst op eene
zekere hoogte der cultuur, zooals zoo veel, scherp in twee
takken verdeeld.
En wij staan hier alleen voor de vraag, of niet reeds de
ontwikkeling der hersenen bij ieene dezer hoogere diersoorten
tegelijkertijd een trap bereikt heeft, welke meet deze zuiver
natuurkundige mogelijkheid van eene spraak, ook door den
invloed der hersenen, dus van den ,eigenlijken spraakmotor,
iets wist aan te vangen iets wat inderdaad nabij kwam aan
eene „spraak" in tnenschelijken zin.
Het zou den mensch, wiens ontzaglijke meerderheid toch
steeds verzekerd blijft, geen voor- of nadeel doen, als die vraag
bevestigend zou kunnen worden beantwoord, het zou alleen
nog een bewijs te meer zijn voor ,de groote eenheid der
natuurontwikkeling. Beschouwt men de dingen heel een voudig
van hetstandpunt der echte ,,romantiek des natuuronderzoekers," dan begrijpt men uitstekend het standpunt van verschillende kringen ten opzichte van zulk een boekje, als de
Amerikaan R. L. Garner voor enkele jaren uitgegeven heeft :
,,The speech of mon key's," ide apentaal.
Toen telen bericht daarvan in de bladen stond, werd dit
boekje als zuiver humoristisch opgevat. Een „gekke" Amerikaan, die met de phonograaf in Kamerun op de boomen der
apen klauterde en de spraak van de champansee's afluisterde.
Dit moest met geweld geschieden, want, zooals de neger zegt,
zij willen het geheim, dat zij kunnen spreken, niet verraden,
anders worden zij voor vol aangezien yen moeten zij werken.
Dat was zoo juist iets voor een humoristisch blad.
Daarentegen echter zien wij, dat 6én onzer meest beminnelijke
en wetenschappelijk meest veelzijdig ontwikkelde Duitsche
professoren in de zoölogie te Leipzig, William Marshall, het
merkwaardige boek van Garner in het Duitsch heeft vertaald
en het met groote belangstelling van vele aanteekeningen
heeft voorzien. Marshall heeft op het werk in onderdeelen
heel wat aan te merken. Maar juist de grondgedachte neemt
hij als modern natuuronderzoeker des te gretiger aan en vindt
er in het minst niets in voor , een humoristisch blad. Inderdaad
zijn de resultaten van Garner zeer eenvoudig. Voor menschen,
die op sensatieberichten gesteld zijn, eigenlijk veel te eenvoudig. Garner is volstrekt niet naar Kamerun geweest om de
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chimpansces op te zoeken, daarvoor bezat hij ten eerste geen
geld genoeg. Hij is in Chicago en New-York in het. apenhuis
der diergaarden wat intiemer binnengedrongen dan de meeste
bezoekers, en daarenboven heeft hij eens een aapje in zijne
studeerkamer genomen en volglens zijne methode geïnterviewd.
Garner is daarenboven een zeer nuchter man, dat ziet men)
na drie bladzijden van zijn boekje gelezen te hebben. Hij is
werkelijk niet gemaakt van humoristisch maaksel. Waar hij werkelijk bespiegelingen wil maken, doet hij het zóó onhandig,
zóó afgetrokken en onbeteekenend, dat men voor zijne fantaisie
niet behoeft te vreezen. Midden inde meest interessante stof
blijft hij eerlijk, tot vervelend worderts toe. Maar juist daardoor
komen een aantal lichtpunten voor den dagvdie uit de werkelijkheid, uit den fijnen schat dier fantaisie van vrouw natuur
afkomstig moeten zijn, daar wij den schrijver onmogelijk zóóveel fantaisie zouden vkunnen toeschrijven, dat hij die zou
hebben kunnen verzinnen, Indie 'honderd en vijftig bladzijden
van het boekje moet men naar ,de fantaisie van den schrijver
zoeken, als naar de drie forellen in de beek bij: den berg.
Maar ten slotte zijn het toch werkelijke forellen.
Dus Garner bevond zich eens in leene diergaarde in Chicago
voor een groot en dubbel apenhok. Beide vleugels werden
gezamenlijk bewoond door een ouden boozen mandril en een
troepjekleinle!reapen, die doodsbang wanen voor den ouden
aap. Garnermerkte op, ,dat die aapjes uit de ééne kamer, d,e
aapjes, die in de andere kamer waren, bepaalde kreten toeriepen, al naar vgelang de mandril een of ander ondernam,
dat zij zagen. Eens scheen het helm toe, dat zij' riepen: hij'
slaapt, en zulk een sein werd later weergegeven. Garner werd
daardoor opmerkzaam, en ging de zaak nauwkleuriger n,a.
Men ziet uit dit ieenvoudig verhaal reeds, dat het niet te
doen is om eenle ingewikkelde spraak, of om zinnen - maar
om een woord ter waarschuwing. Zulke signaalteonen bezitten
echter vele in troepen levende dieren. Er zijn zelfs dieren, die
geregeld wachten uitzetten, en waar de wachter fluit als er
gevaar nadert,
Niets isgem~akkelijkler dan zich van dat waarschuwende
signaal eene modulatie te denken, luie het tiegendeel beteckent :
het gevaar is geweken! Dekreet, dien de kleine aap, bij het
zien van den slapenden vijand, uitstoot, behoefde niets te zijn
dan een eenvoudig loksignaal. toen het gev,aar was vermin-
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derd. TYlet die soort van apentaal zouden wij dus nog geen
stap verder zijn dan tot datgene wat wij reeds lang wisten
van de gezellig levende dieren.
Maar niettemin had Garner volkomen gelijk, dat juist dit
eenvoudige feit nog steeds de moeite van het bestudeeren
ten zeerste loont. En bij 'dat bestudeeren kwam hij op de
eigenlijk nieuwe, oorspronkelijke gedachte van zijn werk. Hij
zette de apen een phonograaf voor en ving allerlei geluiden
op, die zij nu en dan uitbrachten. Zooals de photografische
plaat nevelvlekken opneemt, die het netvlies van den mensch
niet direct kan zien, zoo ving de phonograaf afzonderlijke geluiden op uit de keel der apen, en gaf die desverlangd zoo
dikwijlsmogelijk weder.
En nu wordt er een vreemde aap gehaald, en de geluiden
worden heem voorgedraaid, en hij reageert daarop.
Dit was dus de aangewezen weg tot onderzoekingen. Een
alarmsignaal werkte met volle zekerheid. Maar andere signalen bleken genuanceerd. Er was ten reerste een zwak signaal, dat bijna alleen verwondering uitdrukte, vervolgens een
echt signaal, dat gevaar uitdrukte, scherp en hoog, en eindelijk eenonverschillig geluid in de beteekenis van „daar komt
iets aan van geen beteekenis." Men nam in de phonograaf het
lachen van , den aap op yen het ,eenvoudige geluid, dat diende 'om
iemand te roepen. Eén toon wordt door Garner als „vreten"
uitgelegd, maar ook als de aap goeden dag zeide, werd datzelfde geluid gehoord en tevens bevelend „geef"! „Drinken"
daarentegen werd als een vaster teeken opgenomen. Of
„weer" tot hun woordenschat behoorde was niet geheel -duidelijk,ofschoon een capucijneraapje telkens een bijzonder geluid uitbracht, als , er een regenbui tegen het venster kletter de.
Van 'meer belang dan deze bijzonderheden waren zekere
algemeene beschouwingen. De klanken waren ongetwijfeld gericht tot zekere wezens, met het doel, iets mede te d-eelen.
Dat het woord 'en niet de gebaren den doorslag gaven, of ten
minste geven konden, bewees de phonograaf, die verstaan
werd, zonder dat het gelaat van den aap er bij was. Was een
geluid gegeven, dan werd halt gehouden, het antwoord afgewacht en het geluid werder herhaald. Van gewicht is het, dat
een aap , die alleen is, en niemand in de buurt weet, niet
spreekt. En , eveneens zeer opmerkelijk is het, dat sommige
apensoorten elkander niet verstaan, daar hunne woorden be-

333
paald verschillen. Na eenigen tijd schijnt het, alsof zulke
vreemde apen elkander leeren verstaan, maar in den regel
leeren zij elkanders dialekt en taalvormen nooit spreken. Ook
de aap fluistert, als hij niet door iedereen wil worden gehoord.
En zoo ontdekt Garner nog een aantal kleine trekken, die
alle te zamen , een zeer aardig mengelmoes opleveren.
Als anderen zijn voorbeeld volgen, evenzoo eenvoudig waarnemen en hunne bevindingen wat beter mededeelen, zullen
wij over korteren , of langenen tijd een klein woordenboek
rijk zijn, dat ons inallerlei afzonderlijke klanken de elementen der apentaal mededeelt op dezelfde wijze, als eene moeder
eindelijk begrijpt, dat haar kindje meet „baba"aanduidt dat
het wil slapen, en met „hu hu" dat het wil rijden.
En zoo is deze geheele zaak werkelijk alles behalve belachelijk en beteekent zij niets anders dan een klein, bepaald
afgebakend arbeidsveld voor verstandige, onbevooroordeelde
menschen, voor wie geen enkel , ding in de natuur zóó nietig
is, dat men het niet met de grootste toewijding zou moeten
bestudeeren. Ongeloof elijke, hemelbestormende resultaten
moet men echter niet verwachten, en Games onbeholpenverstandig boekje bereidt dan ook uitstekend voor op ontgoo chelingen.
Ten slotte blijft toch de menschelijke phonograaf het grootste wonder van de zaak. En daarmede staan wij gelukkig
wee r geheel op het toppunt van , den zonneglans onzer tn;enschelijke heerlijkheid.

Het Vogelbekdier.
Het zoogdier, dat eieren legt .
I'k heb een kluchtig wezen vóór mij staan. In de verre
landen van het zuidelijk halfrond heeft het zijn leven gelaten.
Nu tooit het ;opgezet een stil studeervertrek op de heide van
de Mark. Tooit is dat niet te veel gezegd? Die meesten
mijner bezoekers vinden u eenvoudig afschuwelijk. Maar i k
vind dat gij er grappig uitziet. Dat hebt gij gemeen met den
egel ginds, die ook opgezet een komiek wezentje is. U we
kleine oogjes boven .den ieendensnavel grinniken zoo schalksch
en vroolijk, ik kan niet ontkennen, dat ik veel van u houd,
en als ik van het werk opzie, rust mijn oog .met een zeker
welgevallen iop u. Mooi zijt gij niet, maar onbeschrijfelijk
merkwaardig.
Ik zal thans uwe geschiedenis eens verhalen, die klinkt als
een sprookje. Het sprookje van het vogelbekdier, van het
zoogdier, dat eieren legt.
Tot in ;de vorige eeuw was die zo6logie een verward rariteitenkabin;et. Men hadoveral, „afzonderlijke exemplaren" verzameld en beschreven, zoo maar in het wilde, , een spoor van
waarheid, maar veel verdichting. Maar erger dan alle verdichting was die verwarring.
Toen kwam de grootje Linnaeus en ging aan het systernatiseeren. Het was nog een slecht, ruw begin van ordenen,
maar, zinnebeeldig gesproken, was het, als werd eene rommelkamer voor het eerst gelucht en de inhoud plotseling verdeeld
over een aantal zindelijke, eenvoudig gewitte kamers, waarvan
iedere deur voorzien is van een opschrift, ien iedere kamer
een aantal kasten bevatte, voorzien- van nummers. Linnaeus
gaf bepaalde namen, en hij bracht die namen gezamenlijk
terug tot éénre reeks met nog al groote rubrieken, die het
mogelijk maakten, iemand een algemeen overzicht te geven.
Dit was een groote stap vooruit, dat heeft niemand ooit
kunnenontkennen.
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Zekier, er ging daarmede een gedeelte romantiek verloren.
D e romantiek van den onmetelijken chaos, waaruit de gedrochtelijke vormen, ongeordend als in leen koortsvisioen, opdoemden.
Met de ienkele klassen en lorden der dieren, die door Linnaeus
gerangschikt waren, scheen de massa zeldzaam geslonken te
zijn. Men was , er verbaasd over, dat er op eenmaal zoo weinig
bij elkander was. Maar de aarde was groot, er kon nog heel
wat bijkomen. En juist voor dat later komende zou volgens
Linnaeus zijn stelsel de beste vruchten dragen. Evenals in
een goeden catalogus van eene bibliotheek, kon al wat nakwam,
zoo gemakkelijk mogelijk ingeboekt worden. En toen op aanmoeidiging van Linnaeus w erkelijk een tijd volgde, rijk aan
vruchtbare wetenschappelijkie reizen, die een ontzaglijk materiaal aan de zoölogie toevoegden, scheien de klassif iceerende
gedachte werkelijk de beste helpster te zijn, om ditmaal in
zeer korten tijd zelfs den grootsten toevoer van stof ge;miakkelijk meester te worden. En toch: de eeuw van Linnaeus was
zelfs nog niet tien einde, of men stond reeds weer voor eene
nieuwe moeilijkheid, die de grootti meester van Upsala niet
had kunnen vermoeden. Eerre moieilijkhei d, die ditmaal het
onmiddellijke gevolg was van de k 1 a s s i f i c a t i e, van het
s telsel.
Linnaeus had den grondslag van zijne rangschikking gebaseerd op eene zeer bepaalde vooronderstelling. In zijn tijd
lag die voor de hand. Hij nam aan, dat ier in de natuur z elf,
in het idierenrijk zooals het „door God geschapen" sinds onheugelijke tijden te zien was, zekere scherpte grenzen, scherpe
afscheidingen, scherp ingedeelde rubrieken, werkelijk bestonden.
ginds weer een
Hier was Been vogel -daar een visch
zoogdier. De een totaal verschillend van den ander. Ieder
vormde op zich zelf Bene ondubbelzinnige klasse. En die klassen zijn weder scherp ingedeeld in orden, families, geslachten
en soorten, ieder op zichzelf streng gescheiden van alle andere.
Uiterlijke waarneming en philosofie, gevoed door theologie,
deden dien meester tot die gevolgtrekking besluiten. Zijne
philosofische overtuigingdeed hem, aannemen, dat de dieren,
bij het begin deler wereld, juist zflaals die bijbel het vermeldt,
door , een daad waren „geschapen." Bij die scheppingsdaad
warm die punten van verschil dadelijk „medegeschapen."
Volgens een vast stelsel waren heden vogels, morgen zoog^
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dier en geschapen, iedere klasse geheel onafhankelijk van de
andere. En binnen de grootere groepen had iedere soort weer
enger hare bijzondere scheppingsdaad achter zich, daarop berustte zij ;en zij , droieg die scheppingsdaad in eene ;oneindige rij
van geslachten ;eeuwig iop dezelfde wijze over, terwijl zij den
vorm, hij de schepping gekregen ten eeuwigen dage door
voortplanting bewaarde. Dat philosofis che geloof verleende
aan het systeem eigenlijk eerst de hoogste wijding. Nadat men
eenmaal maar aan bepaalde kenteekenen herkend had, waardoor zich ;een gewone vogel van een gewoon zoogdier onderscheidde, had men nu, naar het scheen, het ;onbeperkte recht,
ééne zaal in het zoölogische museum uitsluitend voor vogels
in te richten, eene andere voor zoogdieren — en iedere nieuwere iontdekking, die nu volgde, vond de haar toekomende
plaats: die moest zij vinden, daar zij slechts een enkel voorwerp was uit de aldus geschapen wereld. Het systeem, was het
door de mienschen uitgewerkte zoologische b o uwwerk, van
God den Vader zelf, waarin geen dwaling of twijfel denkbaar
was. En voor zulk ;eerre opvatting was nu niets onaangenamers
denkbaar, 'dan het feit, dat zich voor de dierkundigen voordeed, bijna juist bij den rovergang van de achttiende naar de
negentiende eeuw.
Na den dood van Linnaeus had zich een werelddeel zoölogisch ontsloten: Australië. Eene buitengewoon zeldzame wereld, zooals men spoedig zou bemerken, ja, als het ware
eene ,ergerlijke, ;onregelmiatige, kettersche wereld.
In het jaar 1799 beschreef de Conservator Shaw van het
Britschmuseum reen klein monster, dat uit Australië als
gedroogde huid in eene Engelsche private verzameling was
verdwaald. Het was een viervoetig dier, dat er uitzag als een
vischotter, niet ;een bruine, harige huid en vier rechte pooten,
dus volgens Linnaeus onmiskenbaar , een zoogdier. Dit „zoogdier" veroorloofde zich echter aan den kop in plaats van den
gewonen muil van een vischotter, eenechten snavel te hebben, die in alle opzicht geleek op den snavel van eene eend.
Wanneer het bestaan van dit dier vast stond, dan dreigde
er in den zin van Linnaeus iets zeer bedenkelijks. Men had te
doen met .een levend wezen, dat scheen te staan t u s s c h e n
zoogdier en vogel, en juist dat, zeide de theorie, was
onmogelijk.
Het was hier iets dergelijks als wat de astronoom zeide, wien
'
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door zijn assistent werdmedegedeeld, dat in een of ander sterrebeeld plotseling eene groote ster stond: „dat m a g niet."
Shaw gaf het twijfelachtige dier in ieder geval eenen •officieelen naam, maar daarbij was hij niet gelukkig. Hij noemde
het P 1 at y p u s a n a tin u s, den op een eend gelijkenden
platvoeter. Het w,00rd P l a t y p u s was rechter al lang 'gegeven
aan een kleinen schorskever en moest dus weder vervallen
Gedurende korten tijd scheen mien het voor mogelijk te
houden, dat een grappenmaker de wetenschap had nageaapt
en , e , envoudig den kop van eene eend aangenaaid had aan
h, et vel van 'een vischotter.
Maar in het jaar i 800 was , dit reeds niet meer voI te houden.
Aan den uitstekender Bluimlenbach in Gottingen, wiens gezag
op dat gebied toenmaals onaantastbaar was, werd door denzelfden Banks, die !eens in het gevolg van C o ok reisde en de
kangoeroe had ontdekt, dus van ieene tweede „autoriteit," de
ketter in het stelsel in levenden lijve toegezonden. Hij erkende
hem als echt en gaf hem ten slotte den naam van 0 r n i t ho rh y n c h u s p a r a d o x u s: het „tegenstrijdige vogelbekdier."
De naam, v o g e 1 b e k d i e r heeft daarna als kortste naam
overal burgerrecht verkregen.
Aan tegenstrijdigheden was inderdaad geen gebrek, er waren , er meer dan den striksten volgeling van Linnaeus lief was.
De op dien van •eene eend gelijkende snavel was eigenlijk
slechts het uiterlijke grove kenteeken, dat in den anatomischen
inwendiggen bouw alles door elkander lag. Bepaalde bijzonderheden in den bouw der schouderbeenderen en bovenal de
vo rm van rde afvoerkanalen uit het lichaam weken geheel af
van , datgene, wat men gewoon is als type bij de zoogdieren
aan te nemen. De afvoerkanalen vormden eene zoogenaamde
cloaca, , eene zelfdeopening voor de drekstoffen, de urine en
de producten van het geslachtsleven, dus juist datgene, wat
vogels en kruipende dieren gemeen hebben, in tegenstelling
met het zoogdier.
En toch had het dier in zijn geheel een onmiskenbaar type
van .een zoogdier! Die afmetingen zouden het hebben doen
rekenen tot de vo gels of ook tot de kruipende dieren. Maar
een vogel met vier pooten? Of eene hagedis met haren en overigens iden geheelen bouw van een veel hooger staand, steeds
warmbloedig dier? Men trachtte zich te beperken tot de meest
strikte definitie van een zoogdier. „Het zoogdier is een dier, dat
B ö l s c h e. Van Zonnen en Zonnestofjes. V 2e druk.
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levende jongen ter wereld brengt en die zoogt." Hoe was het
in dit opzicht bij het vogelbekdier gesteld ? Australië was ver
weg. Het vogelbekdier huisde in afgelegen moerassen. Wie
zou de kraamkamer willen inspe,cteeren? Maar men onderzocht het op sterkwater opgezonden lichaam en beweerde, dat
men bij het wijfje geen melkklieren kon aantoonen. Dan was
er niets aan te doen: het was geen zoogdier. Maar wat was
het dan wel? Kort daarna kwam, uit het moederland de wondertijding, dat wilden in het riet het nest van het vogelbekdier
hadden ontdekt, en twee iechte eieren, evenals kippeneieren,
daarin gevonden hadden. Als dat waar was, was er maar één
ding mogelijk, 'en wel voor dat vogelbekdier eene geheel afzonderlijke nieuwe klasse van gewervelde dieren tie maken.
Linnaeus had vier klassen van gewervelde dieren onderscheiden: de zoogdieren, vogels, amphibieën en visschen.
Tusschen zoogdieren en vogels zouden dan nu de vogelbekdieren geplaatst mineten worden dat was tochaltijd eene
bedenkelijke zaak. Eene geheel nieuwe klasse, ter wille van
één vertegenwoordiger! Een geheel zaaltje in het museum
voor dien vreemden snaak alleen. Het duurde echter niet lang
of deze oplossing werd weer voor geheel verkeerd verklaard.
In heet jaar 1826 werd een groot prachtwerk van Meckel
uitgegeven en deze had nu de melkklieren van het vogelbekdier ontdekt, bij vernieuwde zorgvuldige ontleding. Het feit
werd bestreden, het bleek wel is waar ook in het vervolg, dat
die fijnere bouw van die, klieren wel zeer vreemd was, maar
de hoofdzaak viel niet te loochenen. De afwezigheid van tepels
was de oorzaak der mloeie,lijkheid geweest. De huid over de
melkklieren zag er alleen uit als Feene zeef. Tot op den huidigen
dag is het 'eten strijdvraag geweest, hoe het dier, zoo toegerust,
jongen kan zoogen. Semion heeft ten slotte bij het vogelbekdier,
dat op het land leeft, aangetoond, dat het jong, dat hier in
een buidel (een plooi van de huid) aan de moederbuik rust,
de afdruipende druppels melk eenvoudig oplikt. Ingewikkelder
nog is de geschiedenis van het watervogelbekdier. Hier gaat
de oude op den rug liggen len de jongen, twee tegelijk,
kloppen en drukken met hunne snaveltjes zóó lang aan de
melkzeef, totdat er melk uit komt. Die melk nu loopt in eene
gleuf in ide buik der oude als in een trog, en daaruit lepelen
de kleinen eindelijk met hunne snaveltjes hunne soep.
Nu was het armzalige vogelbekdier, in den zin van de defi,
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nitie van Linnaeus, t 0 c h 'een zoogdier. Men had te doen met
een echt zoogdiervdatechter op verschillende punten afweek
van het rechte pad van alle overige zoogdieren - en eenzaam
verder ging op wegemç rlie in het stelsel alleen toegankelijk
waren voor vogels en kruiplende dieren.
Er waren, zooals moet worden gezegd, in het begin dier
eeuw reeds enkele alleenstaande zoölogen (Lamarck, Ceoffroy
St. Hilaire en anderen) die aan de onfeilbaarheid van deze
vooronderstellingen van Linnaeus in het geheel niet meer
geloofden,
Zij bestreden, dat het "stelsel" met die scherpe afscheidingen
werkelijk zoo in die natuur voorkwam, Waarom zouden er van
den beginne af aankruiplende dieren, vogels, zoogdieren .geweest zijn? Waarom niet eene langzame, natuurlijke ontwikkeling, waarbij zich soort uit soort, orde uit orde, klasse: uit
klasse, gelei,delijk ontwikkeld had? Konden er vroeger niet
alleen vogels geweest zijn, waaruit zich eerst in den loop' der
tijden zoogdieren ontwikkeld hadden? En kon het niet zijn,
dat zulk een wezen als het vogelbekdier, dat nog iets geleek
o p beid e n, ons het no g Le ve nd e b e w ij: s van z u Ik
e ·e nov erg an g tusschen de beide klassen voor oogen
stelde? Dat was nu toenmaals werkelijk nog snoode ketterij. Zij
werd door het grootste gedeelte der natuuronderzoekersmet
spot bejegend, aan die kaak gesteld als ongepaste dwaasheid,
en vervolgens ging men over tot de orde van dien dag. Ook
door geleerden, die niet meer vroegen naar God en zijn scheppingsplan, was het stelsel als iets heiligs aangenomen. Hij,
die het in den zin van ontwikkeling bewegelijk, vloeibaar
wilde makenvdie was leen dilettant,een beunhaas, een door
en door onwetenschappelijk vdenkend rnensch.
Men kreeg in xlien kring echter meer moed, toen het nu
juist scheen, als ware de zaak met xlen steen des aanstoots,
het vogelbekdier zelf, werkelijk zeer overdreven voorgesteld.
Wie had beweerd, dat het eieren legde? Onzin! In 183 2
reisde-de Engelsche zoöloo-g Bennett zelf naar Australië, om
dat feit eens "grondig" tie onderzoeken. En het resultaat was
zoo duidelijk neen, als maar eenigszinsdenkbaar was. "En wat
had Bennen zich 'ee:n,e moeite gegeven !' zeide men.
Het water-vogelbekdier, welks levenswijze werkelijk gelijkt
op die van onzen vischotter, graaft diepe bekkens in de rivier
w aar Î11 hij zich verbergt en zijne kinderen verpleegt. Die
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schuilplaatsen zijn niet zonder kunst gemaakt. Eene lange
schuinopwaartsgaande buis van zes tot vijftien mieters lengte
voert naar het centrale bekken. De buis heeft meestal twee
uitgangen, één onder den waterspiegel en één er boven. Binnen in is alles netjes met ,g'edroog,de waterplanten behangen.
Welnu, bekken na blekkien werd onderzocht, En daar lagen
zij, de jongen, en naar het scheen de zuigelingen van het vogelbekdier, kleine diertjes, tegen de moeder aangedrukt.
Maar eieren warten er niet, geen enkel zelfs, geen stuk van een
eierschaal - niets. Die inboorlingen hadden weer eens gelogen
en het stelsel was nogm'aals gered . . . . .
De eeuw snelde voort. Er werd minder gesproken over het
vogelbekdier. Maar voor de geheele zoo logie kwamen langzamerhand nieuwe tijden, ja er brak een nieuw tijdperk aan.
In het jaar 1859 gaf Darwin zijn groot werk in het licht
over het ontstaan der soorten. Het was een aanval op de
voortldurende starheid van hielt stelsel, niet wat betreft alleen
het vogelbekdier, of een ander IOP zich zelf staand dier, maar
in het algemeen. Tien jaren later was de geheele zoölogie
overgegaan tot in het Darwinistische kamp. Nu h,ad om duizend
redenen xlie Jcettersche leer, die de gleheielle dierenwereld beschouwde als (het gevolg teener geleidelijke ontwikkeling, toch
gezegevierd.
Het oude stelsel verkreeg daardoor een geh'eel ander aanzien. Niet dat men nu wieder lichtzinnig iedere systematiek
over boord geworpen had, Men moest slechts het stelsel filosofisch verklaren. Men moest het voortaan als stamboom opvatten. Wiel bleven zekere groepen ook zóó onaangetast. Een
gewoon Jcruipend dier, een gewone vogel, een gewoon zoogdier bleven vers c h i llen d van e lkan.de r, daarover bestond ook nu niet dc rninste twijfel. Maar vroeger had men
hierop den nadruk gelegd, dat alle vogels van alle kruipende
dieren, allekruiplende dieren en alle vogels van alle zoogdieren gescheiden warerrdoor een verschil in de oorspronkelijke
schepping. Nu werd xle volle aandacht g!ewi}d aan de vraag,
of niet het ééne of an'dlerekruip,en,dedier nauwer aan den
vogel verwant was dan het andere, of niet het eene of andere
zoogdier, tien minste gedeeltelijk, overeenkomst had met lagere dieren. Omdat men geloofde aan de ontwikkeling van de
ééne klasse uit (die andere, zocht men nu naar 0 ver ga n g sv 0 r men, als van het hoogste gewicht.
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WIeliswaar merkte men spoedig ééne z.aak,die zeer netelig
was. Die overgangsvormen liepen maar niet ZIOO in massa 's
voor ieders oogen rond. Die meeste schenen thans in het
geheelniet meer op . a arde VOIOT tie komen. Te verwonderen was
dit nu niet. Die overgang dergroote dierengroepen in elkander,
zooals Darwin dit leerde en tamelijk aanschouwelijk tot wettien
terugbracht, had in den regel in de oudste tijden der aardgeschiedenis plaats gehad, Langen tijd vóór hctoptreden van
den mensch kon het meerendeel van die overgangsschakels
zeer goed spoorloos zijn uitgestorven. Wiel kon men hopen, op
een galeden dag in de hardgeworden zeeslibdier oerrijdençdic
thans bergen vormde, nog versteende overblijfselen te vinden
vall die verdwenen schepselen. Maar dit was iets, dat altijd
min of meer v.an het toeval afhing, en dat kon nogoneindig
lang duren, daar het menschelijk onderzoek tot nu toe zich.
moest bepalen tot leen onbeduidend klein g,edeelte der aardsche gebergten en steengroeven,
HOle minder men echter intusschen bezat, des tie zorgvuldiger
moest m'en omspringen met datgenie wat men had. Die nieuwe
Darwiriistischgeikl:eur'd'e zoölogie wees er uitdrukkelijk op,
dat zij onder het g!eh1eele reusachtige aantal visschen slechts
één - den zoogenaamden amphioxus - n10g levend in haren
inventaris medevoerde. die volgens alle uiterlijke kienmierken
den overgang vormde van ongewervelde op wormen gelijkende dieren tot den visch. Vierder wees zij er op, 'dat eene zeer
kleine groep (van slechts drie soorten) o'p visschen gelijkende
dieren - de salamanders - dien O:Viergang van visch tot
amphibie ook thans tamlelijk duidelijk te aanschouwen
:gaf.
Ook was er op duizenden amphibieën en kruipende dieren
weder ééne enkele OiP zich zelf staande hagedissensoort - die
Hattieria van Nieuw-Zeeland, - die een overoud overblijfsel
vertegenwoordigde, waarin het op eenen salamander g,eI ijkende
amphibie zich op in het oogvallende wijze vermengdie met het
echte op 'een:e hagedis en krokodil gelijkende kruipende dier.
Tusschen dat kruipende dier, dus misschien tusschen eene
echte hagedis en den vogel, was die versteende oorkonde de
passende schakel door-dien merkwaardigen oervogel Archaeopteryx van het juraleisteen van Solnhofen : de nog herkenbare
versteende overblijfselen va.n een reeds lang uitgestorven WIezen, dat gedeeltelijk nogeenehagedis was met langen staart
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en met scherpe tanden in den bek, en gedeeltelijk reeds een
vogel met gewone vederen en vleugels.
Dat was nu alles bij elkander werkelijk een goed stuk
"stamiboOln voor de hoogste klassen der dieren. U it de wormen
waren, zooals men meende te zien, de visschen gekomen.
Uit de visschen ,de amphibieen. Uit de amphibieën de kruipende dieren. Uit de kruipende dieren eindelijk ontwijfelbaar
de vogels. N u bleef nog over de allerhoogste klasse :de
zoogdieren. Welke vorm van xlieren, hetzij levend of dood,
vormde daarheen den overgang? En van waar uit ging die
overgang? Hier nu stond men op het punt, waar het vogelbekdier nogmaals groote beteekenis moest verkrijgen.
Het was het laagst gebouwde van alle zoogdieren, Ofschoon
het een echt zoogdier was, toonde het toch kenmerken, die
onmiskenbaar aan den vogel en zelfs aan het nog lagere
kruipende dier, aan de hagedis, deden denken. Wat Lamarek
en Geoffroy St. Hilaire reeds lang vóór Darwin en Haeckel
hadden uitgesproken, omdat look zij reeds geloofden aan
natuurlijke ontwikkeling - en waarover men toenmaals algemeen lachte - dat kwam nu openlijk aan het licht: het
vogelbekdier was ook een prachtige overgangsvorm en het
par ad '0 x e bij hcrn was juist dat twijfelachtige als een
overgang tusschen de klasse der zoogdieren en eene lagere
nog minder ontwikkelde klasse.
Maar nogmaals was het juist nu, alsof die nieuwe theorie
nieuwe ontdekkingen betreffende dat vogelbekdier volgens een
bepaald programma uitlokte. Wij herinneren er aan, dat in
den loop der leeuwen het oude vogelbekdier nog een levenden
broeder gehad heeft in de registers der dierkunde,
De eerste kolonisten in het Australische woud meenden in
leen land zoo rijk aan wonderen, tien minste één ding uit het
vader land aan te tref:îen,dien e,gel. Maar wat zij daarvoor
hielden, had wel eene scherpe stekelhuid zooals die vriend uit
de Europeesche wijnbergen, inderdaad was het echter een
zeldzame Australiër: namelijk een tweede vogelbekdier, dat
nog- wel het land bewoonde, met zijne lange tong mieren
opslikte en daarom de mierenegel genoemd werd. In het latijn
kreeg hij den grootsehen mythologischen naam: E c h i d n a,
ter herinnering aan het oude Grieksche monster, dat half
slang en half rnensch was.
Ook dat stekelige Iand-vogelbekdier bezat in alle kennierP
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kende eigenschappen de overgangsnatuur, die reeds bij het
water-vogelbekdier was vastgesteld.
Nu gebeurde het echter in Augustus van het jaar 1884,
dat een Duitsch dierkundige, Williehn Haacke, zich ophield
op Australischen bodem en in het bezit kwam van een paar
levende mierenegels. Haacke had in Jena bij Gegenbaur
geleerd, dat de vrouwelijke vogelbekdieren aan de buikzijde
zekere plooien toonden, die deden denken aan geen buidel voor
de jongen, zo oals de zoogenaa ude buideldieren (bijvoorbeeld
de kangoeroes) dien bezitten. Hij komt op het denkbeeld, dit
eens spoedig te onderzoeken. Zijn knecht moest den vrouwelijken mierenegel bij de pooten voor hem in de hoogte houden en
werkelijk: daar ziet hij niet alleen reen paar plooien, maar een
echten buidel. Het bestaan van dien buidel rechter is nog niets
vergeleken bij de ontdekking, die on middellijk daarop volgde
Onze ontdekker steekt de hand uit 'en haalt uit den buidel
een ei. Hij was op dat oogenblik zóó verrast, dat hij het ei
in de hand stuk drukte. Maar de ontdekking was voor altijd.
gedaan. Het landvogelbekdier legde dus in ieder geval werkelijk , eieren als een vogel of eene hagedis . . . .
En het toeval speelt in de wereld vreemde parten: juist nu,
gelijktijdig met Haacke, had in een ander gedeelte van Ausstralië, een Engelschman, Caldwell, een nest van watervogelbekdieren ontdekt, waarin werkelijk eieren lagen. De oude
Bennett moest het toenmaals uiterst slecht getroffen hebben:
zeker was thans het tegendeel van zijne theening bewezen en
het feit stond voor het eerst volkomen v a s t: beide soorten
van vogelbekdieren legden eieren!
In de jaren 1891 en 1892 werd het bewijs nogmaals stelselmatig en op groote schaal geleverd en uitgewerkt. De belangstelling in de Darwinistische vraagstukken was nu zóó hoog
gestegen, dat een voortreffelijk Duitsch zoöloog, een leerling
en ambtgenoot van Haeckel in Jena, voor een tijd van twee
jaren naar Australië ging, om de natuurlijke geschiedonis der
vogelbekdieren en bovendien die van een ander uit een Dar-den salamon
winistisch .00gpunt belangrijk overgangsdier
grondig te bestudeeren. Semon heeft
dervisch, Ceratodus
maandenlang zijn zoologisch laboratium opgeslagen, midden
in het woeste Australische woud, bij de oostkust, op het
gebied van Queensland. Het resultaat was, dat hij de geheele
ontwikkelingsreeks der kiemvormen in het ei bij den Ceratodus
•
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ontraadselde, een daad op dierkundig gebied van de hoogste
beteekenis, waarnaar reeds langen tijd alle aanhangers der
ontwikkelingsleer verlangd hadden. Terwijl hij daar nu rustte
van ,dien arbeid, zond Semon zijne zwarte inlandsche jagers
op jacht naar vogelbekdieren, zooveel zij maar konden machtig worden. Grootti belooningen werden beloofd tot twee en
een halven mark voor rederen vrouwelijken mierenegel.
Dat hielp. Op één dag ontving hij acht van die landvogelbekdieren, twee die nog eieren in het lichaam hadden, twee
die er eenige in haren buidel droegen en drie met reeds
uitgebroede jongen. Meer dan vier honderd levende dieren
van die soort gingen ten slotte door de handen van dien ijverigen natuuronderzoeker.
Reeds vroeg, tegen het opgaan van de zon, joeg hij zelf
met het geweer op het schuwe watervogelbekdier, en zond den
zwemmer zijne lading fijn hagel door de huid. Semon bevond
zich dan ook weldra in het bezit van eerie groote hoeveelheid
van ,dat nog steeds voor Europa kostbare materiaal, zoodat
hij ,eindelijk ier toe overging, de ,overtollige huiden te looien
om ze later voor bontmutsen te gebruiken, terwijl de inboorlin_gen het vleesch der overbodig geworden mierenegels als
eene lekkernij opaten.
Voor het zoölogische kookboek zij hier opgemerkt, dat de
Echidna toebereid wordt _geheel volgens het recept, dat de
Zigeuners gebruiken voor hun beroemd egelgebraad. De egel
wordt, zooals bekend is, over zijne geheele stekelhuid met
zacht leem bedekt ten zóó als een dikke leemkogel over het
vuur gehangen, waarbij veel afhangt van het voortdurend op
den juisten tijd ,ormkeeren. Is de leem hard, dan laat men het
gebraad afkoelen, breekt dan het omhulsel er af, waarbij
tegelijkertijd de stekels afvallen, ,en heeft dan het heerlijkste
vleesch. met al het sap er nog in. In Amerika wo rdt op dezelfde wijze de Dasypus (het gordeldier) in. zijn eigen pantser gebraden en dit moet, gegeten met Spaansche peper en citroensap, effen van de fijnste gerechten zijn, het witte vleesch gelijkt
op idat van eene kip, het vet op kalf spiervet. En zoo wordt
ook de mierenegel behandeld, maar niet gevild, doch met de
stekiel3 in , de heete asch geroosterd. De neger vindt zulk een
vogelbekdier nog lekkerder dan rundvleesch, en dat is wel de
hoogste lof. Semon zelf spreekt ier minder gunstig over. Het
watervogelbekdier komt ook daarin overeen met de meeste
,
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watervogels, dat het afschuwelijk naar traan smaakt. Evenwel valt het bij vele negerstammen, die verzot zijn op het gebraad, in den smaak. Wanneer de beide soorten niet zoo in
het verborgen leefden, dan zou hare geschiktheid voor de
keuken in zeer korten tijd over haar lot beslissen.
D oor de studie van Semon, leen toonbeeld van wetenschappelijk onderzoek, zijn wij thans niet alleen op de hoogte van
het algemeene feit, dat het vogelbekdier eieren legt, maar het
heeft ons ook eene menigte daarbij behoorende bijzonderheden nauwkeurig doen kennen. Sem{on heeft talrijke kiemen of
embryo's van ide mierenegels uit het ei onderzocht en afgebeeld, en hij heeft ten minste ook alle grondtrekken dier geheele samengestelde ontwikkeling van het geheimzinnige wezen opgeheldde rd.
Zooals de vogel (niet zooals andere zoogdieren) vormt de
vrouwelijke mierienegel slechts aan één ieierstok, en wel aan
den linker, rijpe eieren. Nadat deze zich nog in het moederlijf
met eene schaal hebben omgeven, nemen zij binnen in hun
elastischomhulsel later nog aanmerkelijk toe in omvang, omdat de voedingsstoffen uit het moederlichaam nog steeds
daarin worden opgenomen, -- een proces, dat bij het kruipende
dier en den vogel niet voorkomt ien juist aantoont, dat wij
den overgang naar het zoogd ier zeer nabij komen; bij kruipende dienen ien vogels is het ei, wat de hoeveelheid stof betreft, reeds klaar en buiten verband meet de moeder, zoodra
het door de schaal omgeven is.
Wanneer het ei van het vogelbekdier rijp is om gelegd tie
worden, is het gemiddeld vijftien millimeter groot en bevat het
eene juist vijf millimeter lange kiem, of embryo. Zooals bij
ieder hooger gewerveld dier, hetzij eene kip, eene schildpad iof
een krokodil, hetzij leene kangoeroe of .eerre kat, vertoont zich
ook reeds zeer vroeg bij dat embryo de buitengewoon vreemde
vorm van leen wezen met vinvormigen ien gelijksoortigen aanleg
der vier ledematen en duidelijke kieuwbogen aan den nek,
zooals ide visch die voor de ademhaling in het water bezit.
Sedert die zoologen Darwinistisch hebben leeren denken, weten
zij aan dien vreemden vischsoortigen kieuwvorm der hoogere
gewervelde dieren eene hoogst leerrijke beteekenis te geven.
Uit duizenden en nog ieens duizenden gevallen in het geheele
dierenrijk heeft men de gevolgtrekking gemaakt, dat dikwijls
jonge nog onvoldragen dieren als kiem in het ei of als larve
.
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eerst nog-eens tijdelijk zekeren vorm 'hunner v 0,0 rou der s
herhalen, voordat zij hunnen eigen typisohen vormaannemen.
Zoo vertoont de jonge kikvorsch alsdonderpad een salamander
of visch. In 'het moederlijf moet echter zelfs het zoogdier nog
eens een stadium doormaken, dat terugwijst op zijne op visch
en salalm:an,dergelij'k!en,de voorouders, En dat geldt ook voor
het hoogste zoogdier, den rnensch, even goed als voor het
laagste, het vogelbekdier. Op een bepaalden trap gelijken het
embryo van den mensch en het embryo van het vogelbekdier
sprekend op elkander: beide herhalen den gemeenschappelijken op een visch gelijkenden oorsprenkelijken trap.
Wordthet ei van den mierenegel eindelijk werkelijk gelegd,
dan is de schaal leerachtig fen vrij van alle kalkzouten, het
herinnert volkomen aan het ei van een!e schildpad. Is het
ei gelegdvdan vormt zich aan Tiet onderlijf der moeder die
vroeger genoemde buidel, eene soort van ihuidplooi, die een
gewonen zak vormt, en in dien zak schuift, naar Iiet schijnt,
dan xiadelijk het vogelbekdier jnet zijn langen snavel het ei
opdat het zich hier op die goed beschutte plaats verder zou
kunnen ontwikkelen. Hetduurt niet lang, of dat kleine embryo
in het ei heeft het ,doo,ier,da,t helm. in zijne -gevaugenis tot
voedsel strékte:,geheel verteerd, is tot op eene lengte van
vijftien rn illimeter uitgegroeid en doet nu pogingen den lederharden muur van zijnen al te nauwen kerker
te
verbrij zelen.
Dit laatste zou een zware taak zijn, als het jonge vogelbekdier voor dat doel niet een zelfde wapen had verkregen,
als een jong kuiken of :eene jonge 'hagedis bezit olm! de eierschaal te kunnen breken, Het heeft namielijk aan het uiteinde
van zijnen snavel ~ein bijzonder 'klein hoornachtig scherp puntje,
dat de schaalgemakkelijk doorboort. Is 'dit geschied, dan glijdt
het nog altijd kleine vogelbekdier vlij inden warmen buidel,
Dadelijk verwijdert de- moeder ,de ledige eierschaal, en het
jong gedraagt zich nu voor het eerst als echt, zuiver "zoogdier," het likt de melk af, die zich afzondert uit de melkklieren, eene melk, die overigens in hare scheikundige samenstelling niet weinig verschilt van die der overige zoogdieren,
daar immers Tiet phosforzuur daarin ontbreekt.
Eerst wanneer die lengte der jongen in den buidel tot tachtig of negentig millimeters is toegenomen, beginnen de stekelsvdie op die vanden egel gelijken, te ontspruiten. Als men
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de ge h e :e I e ontwikkeling mederekent, is het jong nu ongeveer tien weken oud.
Het oponthoud in den beschermenden buidel is nu niet
meerdringend noodz.akelijk. Toch blijft er nog langen tijd eene
innige verhouding bestaan tusschen moeder en kind. "De
inboorlingen," zegt Semon, "hiebben mij allen verzekerd, dat
de moeder in den eersten tijd nog tot 'hare jongen terugkeert,
OlIl1 hen in haren buidel op te 'nemen en te zoogen. Als zij
des nachts hare zwerftochten onderneemt, ontdoet zij zich van
genoemide,h,aar lastig wordende vracht, door voor haar jong
een klein hol t·e graven, waarin zij, na haren tocht volbracht
te hebben, weder terugkeert. Dat dit werkelijk zoo geschiedt,
kan men afleiden uit die versche sporen, die de oude achtierlaat
in dc riabijheid van het verblijf van 'haar jong, en ook uit het
feit, dat maag en darm van zulk 'een jong melk bevatten."
Sernon heeft echter niet alleen de eerste jeugd van het
vogelbekdier nagegaan, Ook over het volwassen dier en zijne
merkwaardigheden heeft hij in ruime matemateriaal verzameld.
In die eerst:e plaats heeft hij oenige hoogst belangrijke waarnemingen medegedeeld betreffende het geestesleven van het
land-vogelbekdier.
"Het is uiterst moeilijk," zegt hij, "zich eene goede voorstelling" te vormen van het zieleleven en het verstand van
schepselen, die in hunnegeheele organisatie nog zoo ontzettend.
veel van de onze verschillen. Er is wel geen tweede terrein
van onderzoek, waarop het zoo moeilijk, ja zelfs onmogelijk is,
het anthropocentrische standpunt te Vierlaten als het terrein
der psychologie der dieren, De gevolgtrekking, die wij omtrent
het verstand van een dier rnaken uit zijne gebaren, is meestal
zeer oppervlakkig, eenvoudig omdat wij meestal de eigenlijke
drijfveeren dier gebaren niet begrijpen. Die buitenwereld zal
zich anders projecteeren in een schepsel, waarbij die projectie
geschiedt door geheel andere poorten, en waarbij reuk) gehoor,
gevoel veel volmaakter, het zintuig van het gezicht geheel
an1d'ersgevoTmJd is, dan bij ons. Een dier, dat zich moeilijk
of in het geheel niet gewennen kan aan de veranderde levensvoorwaarden vangievangenschap, is daarom nog niet noodzakelijkdom te noemen, of een dat niet reageert op prikkels
die sterken invloed op ons hebben, nog n.et als stompzinnig
te beschouwen, Een gevangen mierenegel schijnt, als wij dan
toch een zoo ruwen maatstaf willen aanleggen, tamelijk dom
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en stompzinnig. Eene groote schuwheid belet die dieren eigenlijk tam te worden, ofschoon zij zich langzamerhand aan hunne
verzoTgers,h'echtlen. Ontegenzeggelijk is hun verstand veel
grooter dan dat van alle andere kruipende dieren, ofschoon
het ver achter staat bij dat der vogels en hoogere zoogdieren
en ook bij dat der meeste buideldieren, Merkwaardig is ook
hun buitengewoon sterk ontwikkelde drang naar vrijheid. Zij
trachten door allerleimiddelen zich te onttrekken aan gevangenschap, en wendendaartoe eene buitiengewone energie aan.
Over dag blijven zij meestal rustig in hunn'en kerkier en schijnt
het, alsof zij hun lot geduldig dragen, Des nachts echter ontwaakt bij die oogenschijnlijk zoo slaperige dieren eene bewonderenswaardige beweeglijkheid en wilskracht, Zij klirnanen met
het grootste gemak uit kistenedeksels die los op kisten liggen
worden afgeworpenvkisten die los toegespijkerd zijn en waarvan de planken niet overal sluiten, worden met behulp hunner
krachtige uiterste Iichaamsdeelen uit elkander gewrongen.
Daar ik de negers slechts voor levende exemplaren den vollen
door mij uitgeloofden prijs betaalde, moesten zü de dieren
dikwijls xles nachts gevangen houden. Zonder daarvoor natuurlijk geschikte kisten miet zich mede te voeren, Wierden de
dieren nu filet sterke touwen laan één 'of aanbeide poeten vastgebond·en; doch dan gel uk te het hun des nachts bijna altijd,
de boeienaf tIe schuiven, hoe vast die ook aangelegd waren.
Op hun eigen huid lettiendie dieren daarbij volstrekt niet. De
negers waren lang nietgesticht over de schalde, die hun daardoor werd berokkend, en zij zochten een redmiddel in het
doorboren van de pooien der dieren en in het trekken van ,de
touwen rloor'de wonden, Dat was een zeker redmiddel, maar
zóó wreed,da.t ik de toepassing verbood, zoodra ik het vernomen had. Ik gaf toen de negers Jcleine zakken mede, waarin
zij de dieren dies nachts konden binden. Waren de zakken onbeschadigd en werden zij zorgvuldig toegebonden, dan beantwoordden zij aan het doel; waren de negers echter achteloos bij het toebinden, dan geluktie het zelfs het oerzoogdier
met zijn sterk/en wil, des nachtsde verlangde vrijheid te veroveren. Bij :eene dergelijke gelegenheid werd eene belangrijke
waarneming gedaan over den plaatszin van den mierenegel.
Een gevangen mierenegel wier/cl uit zijn skrub (kreupelhout
in het Australische woud) zes kilometer ver in een zak. naar
mijn kamp gebracht. Het gelukte hem, zich in den nacht te
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bevrijden. Een mijner neg-ers volgde zijn spoor, dat in eene
rechte lijn terugvoerde naar de bijna-een mijl afgelegen plek,
waar hlet dier gevangen was. Hij vond het toen terug, rustig
slapend in de nabijheid van ,d,e Joude plaats in een zelfgegraven
hol. Als men nagaat,dathet dier in eenen zak naar mijne
verblijfplaats was gebracht, en dat het in eene rechte lijn
terugging naar zijne oude woningvdan lig-t het voor de hand
aan te nemen, dat het de reukzin was, waardoor het dier
zich liet terugvoeren.
Vooral in den paartijd verspreiden beide geslachten een
karakteristieken reuk,die er wel toe kan dienen, dat beide
geslachten elkander vinden, en die tevens dient tot de sexuccle
opwekking. Die reuk is het ook, die aan het vleeschder in
de huid geroosterde dieren dien eigenaardigcri bijsmaak geleft. "
Diemtededeelingen omtrent den stekelhuidigen Echidna
werden aangevuld door evenzoo belangrijke studies van Sernon over het watervogelbekdier.
"Inden tijd van de Australische winters, dus van Juni tot
het einde van Augustus, als de nachten koud zijn, kon men
zeker zijn,de dieren bij zonsopgangen zonsondergang inden
stroom te vinden. Is men des 'morgens vroegtijdig aan de rivier, en wacht men het aanbreken van den dag af, dan kan
men, zoodra de eerste zonnestralen de watervlakte treffen en
men de voorwerperrkan onderscheiden, in ide rivier een voorwerp van één tot twee voet lengtie opmerken, dat als eene
plank vlak op 'het water drijft. Somtijds blijft het een tijd lang
onbewegelijk ligg'en, dan weer is het plotseling verdwenen,
om ria oenige minuten weder op eene andere plaats op te.duiken. Dat is het vogelbekdier, dat inde slib van de bedding
der rivier zijn lontbijtgebruikt. - (Ik haal verder niet aan
uit Semons populaire reisbeschrijving, maar uit zijn groot
zoölogisch vakboek 'over de gebeurtenissen tijdens zijn tocht)
- . Gewoonlijk ligt het dier onbewegelijk aan ,de oppervlakte.
Na eenige minuten duikt het plotseling en onhoorbaar onder, blijft twee tot drie minuten onder water en duikt dan
weder even zoo plotseling en stil naar omhoog. Onder het
duik'en heeft hij op den bodem met zijnen platten snavel volgens 'de gewoonten der eenden allerlei watergedierte. wormen,
larven van insecten, slakken en schelpdieren opgedieptt en de
zakken van zijne wangen daarmede rijkelijk voorzien.
De zakken van zijne wangen vond ik gewoonlijk miet tien
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tot vijftien m illimeters lange 'exemplaren van de c 0 r bic u 1a
epe a n en sis Les so ngevuld en opgeblazen. Het naar
boven duiken geschiedt om: lucht te scheppen en om den inhoud
van de wangen fijn tie kauwen en in te slikken. N u en dan
zag ik het dier ook spelend aan de oppervlakte rondzwemmen
en spartelend voor korten tijd onderduiken, als het ware om
zich tie amuseeren. Tweemaal zag ik een vogelbekdier op het
droge op het gras aan den over liggen, zich rekken en uit
strekken, en zijn pels reinigen en opwrijven. In beide gevallJen
gleden de dieren, zoodra zij mij bemerkten, in het water,
doken naar oenlaag en waren verdwenen, terwijl zij zich verschuilden in hunne onder den waterspiegel gelegen woning.
De bovenaardsche toegang werd in beide gevallen nietgebruikt,
rnnar diende eveneens tot in- en uitgang, zooals ll1enkon
nagaan uit de sporen, die het dier achterliet, en niet alleen
om ,de woning van versche lucht tie voorzien. Ook zijn mij
,gevallen bekend, dat de dieren gevangen werden in strikken,
die men vóór den bovenaardsehen toegang aanbracht. In ieder
geval schijnt inden regel de onder den waterspiegel gelegen
opening als hoofddeur gebruikt tie worden, want ik zelf heb
in de vele strikkenvdie ik vóór den toegang boven water had
gespannen, nooit ,een vogelbekdier gevangen. Schrikt het dier,
wanneer Iiet zich in het water bevindt, dan duikt het dadelijk
naar omlaag en verdwijnt voor goed door dien onder wat/er
gelegen toegang. Ofschoon de ornithorhynchus een goed
duiker is, kan hij natuurlijk slechts e,e:n bepaalden tijd onder
water blijven. Zij, die des nachts toevallig in een vischnet verward geraken, en daardoor gedwongen zijn langen tijd onder
water te verblijven, vindt men 's morgens altijd verdronken.
De jacht op het dier is niet zwaar, als men bekend is met
zijn doen en laten, HOle klein het oog van den ornithorhynchus
ook is en hoe diep ook de ooropening inde huid verborgen
is, toch zijn gezicht en gehoor bij hem sterk ontwikkeld.
Daarom is het ook een onbegonnen werk, het ongemerkt te
willen naderen, zoolang het dier boven water is. De stand der
oogen veroorlooft Tiem, nauwkeurig waar te nemen wat er
boverr fiern aan den rivieroever plaats grijpt. Overigens vermoedt Iiij slechts gevaar, als de vervolger zich beweegt,niet
zoolang deze onbeweeglijk blijft. Maar het opheffen van het
geweer is reedsgen:oeg om het dier ,o'p de vlucht te drijven.
Ieder verdacht geluid verjaagt hem ook. Zoo zag ik eens één
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hunner dadelijk onderduiken, toen er op een kilometer afstand
een schort viel. Het kwam echter spoedig weder boven, wat
zeker niet het geval zou zijn geweest, als het door een geluid
dichterbij zou zijn verschrikt. Eenmaal opgejaagd, loeken die
dieren meestal hunne woning op en komen zij opdenzelfden
morgen of avond niet weder te voorschijn. Toch is het, zooals
is gezegd, gemakkelijk het dier te dooiden, als men het slechts
nadert, zoolang het onder water is en dadelijk bewegingloos
blijft staan als het weder opduikt. Men moet het overrompelen cvenalsnuen dit met een auerhaan doet."
Tot de vele mierkwaardige lichamelijke eigenaardigheden
van het vogelbekdier behoort ook het bestaan van echte sporen
aan xle achterpooten van het mannetje, sporen zooals iedereen die bij den haan 'kient. Langen tijd heeft men er over gepeinsd, welke beteekenis die sporen zou/den kunnen hebben.
Iedere spoor is doorboord en staat in verbinding met eene
klier. Zoo kwam men bij die allerwonderlijkste sporen op
het fantastische denkbeeld, dat het ding dezelfde werking vervulde als de gifttand leener slang en dus eender vreeselijkste
wapens was onder alle wapens der zoogdieren.
Maar dit was in strijd met het ver schijn s:el, dat alleen
het :ma,nnetjehlet wa.pen droeg. Waarom was het wijfje
weerloos? Bennett schoot de eerste bres in dat geloof. Hij
liet zich opzettelijk krabben (looi" een mannetjesvogelbekdier
en bemerkte niets van vergift. De vogelbekdieren toonden
ook volstrekt geen lust, opzettelijk miet de spoor te stooten.
Semon iheeft ons den juisten toestand leeren kennen. Onder
honderden vogelbekdieren heeft geen enkel ooit getracht
zich miet ,de spoor te verdedigen, en van vergift was geen
sprake, De dieren verweren zich door inrollen en ingraven,
niet door steken met de spoor. Voor hem is er dan ook geene
andere verklaring mogelijk, dan dat de sporen~ die alleen bij
de mannetjes voorkomen, ook eene zuivere ~eslachtsbletee
kenis hebben en dienen als sexueel opwekkingsergaan in den
paringstijd der vogelbekdieren,
Maar zelfs die geheimzinnige spoo,r is nog niet het VOOfnaaimiste kenmerk en wonder van dat vreemde geslacht. Reeds
de Russische onderzoeker, Mikloucho-Maclay, heeft in het jaar
1883/84 er opgewezien, dat die beide soorten der vogelbekdieren zich op leen punt van groote beteekenis nog van alle
overige zoogdieren onderscheiden, - een punt dat. echter
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slechts kan waargenomen worden op het I e v e nd e individu,
en niet in e·en of ander museum bij preparaten op sterk water,
of bij opgezette exemplaren.
Watervogelbekdieren evenalsmierenegels bezitten namelijk
de laagstie bloedtemperatuur van alle zoogdieren.
Wij menschen hebben norrnaaleene bloedwarmte variongeveer 37 graden Celsius, Daaraan sluit zich de aap aan miet 38
graden, Een groot aantal zoogdieren (sommige hoef-, knaagen roofdieren Lgaan zelfs tot veertig graden. Bij andere hoefdileren en knaagdieren daalt de tem..p eratuur 'daarentegen; bijvoorbeeldhet nijlpaard heeft eene bloedwarmte van 36 graden,
Bij de buideldieren, die reeds zeer laag staan in de rij der
zoogdieren, komen reeds temperaturen van 33 graden voor. Gemiddeld is echter de temperatuur 36gra1de:n. D-it zijn echter altijd
nogschommelingen van temperaturen boven de dertig graden.
"Telnu,h1et landvogelbekdier wijst onder bepaalde voorwaarden slechts juist dertig graden aan, en h'et watervogelbekdiergaat zelfs tot 25 graden terug, - vijfentwintig graden
bloedwarmte bij twintig graden luchtwarmte, dus slechts vijf
graden daarbovien!
Se!I11lOn voeg/die daarbij nog de ontdekking, dat die bloedwarmte der vogelbekdieren binnerrde wijdste grenzen schomrnelt, dus nu eens hooger, dan leens lager is dan bij eenig andier zoogdier. Er waren schommelingen waargenomen van 8
graden en meer.
Op het eerste gezicht schijnt dit nieuwe verschil tusschen
onze eieren I'eggen,de bewoners van Australië en alle andere
zoogdieren van ondergeschikt belang te zijn. En toch moet
juist hier het aanknoopingspunt aan de Darwinistische opvatting gezocht worden,
Die leek, die een vogelbekdier beschouwt, vooral het karakteristieke watervogelbekdier, en die een zoogdier VOOT zich ziet
met een hoornachtigen, tandeloozen eendensnavel, die bovendien nog verneemt, dat dit schepsel eieren legt, en die weet,
datdc moderne natuuronderzoeker gelooft aan bepaalde onderlinge overgangen ook van de igroote, scherp gescheiden
dierklassen. zal het natuurlijk vinden, dat dit vogelbekdier den
overgang vormt van v log e I tot zoogdier.
En de eerste natuuronderzoekers, die zulke dingen inderdaad mogelijk achtten, dachten werkelijk in den beginne aan

deze mogelijkheid en aan geene andere.
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En toch: het ging hier, zooals het zoo dikwijls gaat; het
voor de hand liggende was nog niethet juiste.
Wij weten thans, sedert de belangrijke vondst van dien
oorsprenkelijken vogel, den Archaeopteryx van Solnhofen, met
een'e zekerheid, die nauwelijks iets te wenschen overlaat, dat
de vogel afstamt van het kruipende dier) van de hagedis,
StarnJt nu het zeker nog hooger georganiseerde zoogdier van
den vogel af en vormt het vogelbekdier ditmaal den overgang?
Het karrdoor eene menigte feiten worden bewezen, dat dit
feitelijk niet het geval is.
En juist die ontdekking betreffende de bloedwarmte geeft
de eerste ware vingerwijzing. Het bloled van het vogelbekdier
is veel kouder dan dat van eenigander zoogdier. Men zou
dus meenen, dat die nog lagere dieren, waarvan het zelf
Wieder afstamt, eene nog lagere temperatuur zouden moeten
hebben, dus nog koudbloediger moesten zijn.
Nu is de vogel, bij groote uitzondering, bedeeld-met eene
bloedwarmte van m'eer dan 40 graden (ja zelfs tot 4 2 ) feitelijk dus nog warmer dan de warmste onder de hoogste
klasse der zoogdieren. Een vogel, waarvan het bloed kunstmatig tot de normale warmte van hlet bloed der vogelbekdieren,
dus tot 25 graden, wordt afgekoeld, sterft. Dit komt dus in
het geheel niet uit.
Daarentegen zien wij iets geh:eel anders. Wij nemen de temperatuur op bij de hagedissen, de slangen, de krokodillen en de
schildpadden, en wij vinden hier eenen geheel anderen stand
van zaken.
Het kruipende dier heeft gemiddeld zoo goed als geen
"eig-en" bloedwarmte meer: dat wil zeggen, zoodanige warmte,
die inwendig in het lichaam wordt gekweekt, Zijn bloed heeft
eene "wisstelen'de temperatuur," het richt zich naar de uitwendige temperatuur dier lucht. Ligt de slang in de gloeiende zon,
dan stijgt haar bloed tot 'een'e hooge temperatuur. W01",dt het
daarentegen buiten koud, dan daalt hare temperatuur daarmede in overeenstemming. Dientengevolge verkrijgt men bij
het opnemen natuurlijk 'een zeer willekeurig wis se 1end cijfer, naar gelang der uitwendige luchtwarmte of koude,
Slechts bij enkele weinige uitzonderingen heeft ook het bloed
van kruipende dier'en reeds een eerste begin van eigen inwendige warmte: zoo bereikt de vrouwelijke Python-slang in
den tijd dat zij op hare eieren zit te broeden, eene temperaB
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tuur, die de omringende luchtwarmte met 20 graden Celsius
overtreft.
Het vogelbekdier nadert nu tot die schommelende verhoudingen bij de kruipende dieren, niet tot nabij de bestendige
hoogere temperatuur der vogels. Het i s natuurlijk nog geen
kruipend dier geheel gelijk zijn aan de dingen dus nog niet.
Maar reeds neemt men eene sterke daling van eigen wa rmte in
het algemeen waar, reeds treedt de duidelijke neiging op tot
zeer groote schommelingen in de normale temperatuur, kortom men voelt, dat men bepaald de grens naar de kruipende
dieren nader komt dan bij eenige hoogere diersoort. Niet de
grens naar , den vogel, maar naar het kruipende dier, de
hagedis!
Zouden de zoogdieren dus over het vogelbekdier heen onmiddellijk van de hagedisachtige dieren der voorwereld afstammen, in plaats van af te stammen van de vogels? Dan
zouden zij in den :stamboom der geheele keten van gewervelde
dieren niet Bene hoogere loot van vogel vormen, maar een
tak, die parallel loopt met deze. Het schema van den stamboom zou dan ongeveer het volgende aantoonen. Uit de worme
zouden de visschen, uit de visschen de atm'phibieën (salamanders), uit de amphibieën de kruipende dieren (hagedissen) zijn ontstaan, uit de hagedisachtige kruipende dieren
echter zouden zich als gelijkloopende takken naast elkander,
de vogel (door bemiddeling van den oorspronkelijken vogel
archaeopteryx) , en het zoogdier (door bemiddeling van het
vogelbekdier) hebben ontwikkeld.
Het eieren leggen zou daarbij geenszins een beletsel zijn,
want de hagedis, de slang, de krokodil, de schildpad, al deze
kruipende dieren leggen gewoonlijk o o k eieren, evenals de
vogel. En de ,eieren van het vogelbekdier gelijken uitwendig
zelfs meer op die van die schildpadden dan op die van de
vogels. In andere opzichten gelijken zij, zooals is gezegd, noch
op den eenen, noch op den anderen, maar zijn zij geheel
individueel.
Eén ding bleef dus over: namelijk het eerste van alle wonderen, waarover men zich bij het vogelbekdier had verbaasd,
de zeldzame vogelsnavel! Maar ook deze bewijst veel minder dan men zou ,denken, zoodra men zich eenmaal langs den
weg van redeneering heeft bewogen.
De werkelijke overgang van vogel tot zoogdier door bemid-
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deling van het vogelbekdier moest toch in zeer oude en verwijderde tijden der aardgeschiedenis hebben plaats gehad.
Laat ons zeggen ten tijde van de ichthyosauriërs, waarschijnlijk dateert hetontstaan der eerste zo ogdieren nog van
veel vroeger. Toenmaals echter hadden de vogels zelf nog
tanden in den bek! Zoowel de beroemde oer-vogel archaeopteryx van Solnhofen, als rdeoudste vogel uit het krijt van
Noord-Amerika bezitten even echte tanden, als ooit eenige
hagedis die bezeten heeft. Van den snavel van ene eend is
geen spoor teontdekken.
Dus van den vogel van to e n m a a l s kon het vogelbekdier
geen snavel geërfd hebben!
Daarentegen zijn er thans nog en waren .er toen reeds kruipende dieren, met onmiskenbare tandelooze snavelkaken;
de schildpadden. Toenmaals leefden er zelfs enkele soorten
ichthyosauriërs, die geheel tandeloos waren, en de hadrosaurus, een kruipend dier dat 38 voet lang was, en op die wijze der
kangoeroes op de achterpooten sprong, had den fraaisten
eendensnavel aan den kop; achter dien snavel zaten bij dat
monster in de hoeken der kaken o o k nog kleine tandjes in
reene fabelachtige niienigte, meer dan twee duizend.
Het schijnt echter, idat onze hedendaagsche vogelbekdieren
met de snavels der kruipende dieren niets te maken hebben.
Hunne voorvaderen kunnen zeer goed hagedissen met de
stevigste tanden zijn geweest. Want zij zelf hebben, naar het
schijnt, vroeger tanden bezeten en de geheele snavel van thans
is bij hen slechts e'en later, nagekomen ,erfstuk der enkele
overgebleven mohikanen van het tegenwoordige Australië.
Hier begint een laatste, maar bijna het merkwaardigste
hoofdstuk.
Uit steenlagen van die oertijden, waarin wij den overgang
van lagere gewervelde dieren tot zoogdieren mogen verwachten, zijn in de meest verschillende landen (van Zuid-Afrika tot Zwa,ben) versteende beenderen van de eerste echte
zoogdieren gevonden.
Onwillekeurig denkt men: dat moeten vogelbekdieren zijn.
Nu moet men zich echter weder duidelijk voorstellen, wat
zulke grootere pof kleinere stukken van beenderen in oude
steenen eigenlijk van een dier aan het licht brengen. Men kan
aan zulk een overblijfsel van beenderen niet zien, hoe de
innerlijke anotmische samenstelling der weeke deelen geweest
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is. Mien kan ten minste in de weeke deelen niet, zonder
meer, zien of het schepsel, waarmede men te doen heeft,
eieren gelegd heeft, of levende jongen ter wereld heeft gebracht yen zoo voort. En juist op dergelijke punten zou
hoofdzakelijk het bewijs moeten berusten, of die oorspronkelijke zoogdieren vogelbekdieren waren of niet.
Met het skelet alleen is de zaak nog veel moeilijker. Maar
het vogelbekdier heeft ook daar zijne karakteristieke kenmerken, ien het komt er juist op aan, die terug te vinden.
Het beste ware het, wanneer bij voorbeeld de snavel zelf
behouden ware of ten minste deeigenaardige zich daarin
uitkomende tandelooze kaakbeenderen. Het noodlottige van
de zaak komt nu. Juist van die oorspronkelijke zoogdieren
heeft men , echter in de eerste plaats t a n de n gevonden.
Tanden en in het geheel niets, wat op eenen tandeloozen snavel op ,de wijze van het vogelbekdier wijst.
Het zou dus ieene meer dan gewaagde zaak zijn, om dieren
vogelbekdieren te noemen, waarvan men als voornaamste
bewijsstuk niets bezit dan tanden, dus juist datgene, wat het
levende vogelbekdier n iet heeft.
Bij dien tweestrijd is het echter het levende vogelbekdier
zelf geweest, dat eindelijk voor goed de zaak heeft opgelost.
Die tanden van de bewuste oorspronkelijke zoogdieren uit
die trias-periode hebben eenen zeer bepaalden hoogst karakteristieken vorm.
Bij den M i c r le st e s a n ti q u u s bijvoorbeeld, waarvan
de tandjes reeds in 1847 door Plieninger bij Echterdingen in
Wurtemberg ontdekt zijn, gelijken zij op een klein schoteltje
met ieene reeks kleine hobbeltjes aan den rand. Geen enkel
levend zoogdier, dat tanden heeft, bezit, als het volwassen is,
zulke vreemdsoortige „veelbultige tanden."
En toch komen deze , eene enkele maal nog levend voor, wel
is waar niet als een blijvend bezit, maar tijdelijk, als een
vorm in rde jeugd.
Wij hebben gehoord, dat jonge onvoldragen dieren nog eens
als ene schaduw die kenteekenen hunner voorouders herhalen. Dat geeft reeds dadelijk veel te denken. Mien is benieuwd, w elk zoogdier thans nog eens tijdelijk tanden zou
kunnen a antoonen van de oorspronkelijke zoogdieren als
herhaling van hetgeen bij de voorouders is waargenomen. En
wonderlijk genoeg: dat doet het vogelbekdier zelf.
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Het watervogelbekdier
Het jonge watervogelbekdier bezit, evenals wij als kinderen
later uitvallende melktanden bezitten, boven en beneden in
den bek, vier e chte goede tanden. En die tanden
van het onontwikkelde vogelbekdier, die tanden, die niet
meer dienen tot werkelijk levensgebruik, maar zich slechts
even toonen als onder den ban van die geheimzinnige wet,
die beveelt, dat de nakomelingen nog eens de voorouders
moeten weerspiegelen - die tanden zijn eveneens kleine
schoteltjes met hobbeltjes op den rand, iets wat geen
enkele zoogdiertand van thans nog aanduidt, d,at duiden zij
aan: den karakteristieken bouw van bepaalde tanden van
oorspronkelijke zoogdieren van de soort van dien Zwabischen
Microlestes.
Met dit eenvoudige feit krijgt dat bewijs dan ook een
veel beter aanzien. Ofschoon van tanden voorzien of juist
omdat zij tanden hadden, bezaten die oorspronkelijke zoogdieren iets onmiskenbaar gemeen met het tegenwoordige
watervogelbekdier, iets wat geen tweede zoogdier van thans
zoo bezit.
En zoo kunnen wij dan ook zeggen: .er bestaat de meeste
waarschijnlijkheid, dat , die oorspronkelijke zoogdieren, waarvan
wij de overblijfselen in het gesteente van het trias-tijdperk
vinden, met het leggen van eieren, met hunnen inwendiger
anatomische bouw en met hunne geringere bloedwarmte,
en z. e c h te v o g e 1 b e k d i e r e r waren van de soort der
tegenwoordige vogelbekdieren alleen met dat verschil, dat
zij geen snavels hadden, maar tijdens hun leven dat gebit met
hobbelige tanden bezaten, dat thans het jonge vogelbekdier
nog als voorbijgaand melkgebit heeft.
Het minder belangrijke feit van de latereontwikkeling van
den snavel is daarmede tevens genoegzaam gekenteekend.
Wij moeten juist den snavel van het vogelbekdier afnemen,
om den eigenlijken zuiveren overgangsvorm te verkrijgen:
denovergangsvorm naar ,omlaag naar het kruipende dier
met tanden, naar boven naar het bui d eld i er met tanden en
zoo verder naar het hoogere zoogdier.
Hoe het nog levende vogelbekdier zijn oorspronkelijk goed
gebit kon verwisselen met een tandeloozen snavel, daarvoor
geeft de voedingswijze bij beide soorten van vogelbekdieren
eene voldoende verklaring. Semon heeft ons verteld, hoe het
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watervogelbekdier zijne schelpdieren kraakt als hazelnoten.
Daarbij "moeten de tanden spoedig afslijten, .en zijn de hoornachtig verdikte randen der kaken daarentegen voortdurend
het beste werktuig. Om in het slijk te lepelen, is de snavel
echter het meest prachtische instrument. Daarentegen heeft
het op leen egel gelijkende landvogelbekdier met zijne lange
tong , de tanden afgeschaft volgens hetzelfde beginsel als
andere miereneters dit doen, zooals bijvoorbeeld het. schubdier. Evenwel kan, bij den grooten aanleg o m zulke snavels te
ontwikkelen, eene soort van bewegelijkheid van vorm in het
spel zijn geweest, die van oudsher heeft bestaan, maar die
de hoogere zoogdieren niet meer hebben bezeten. En het
grappigste is nu, dat de snavel, waarmede alle moeilijkheden
begonnen zijn, ten slotte volkomen bijzaak is, en dat hij staat
buiten het groote raadsel: „het vogelbekdier.'
Dit nu is uwe legende, harige vriend daar in dien hoek.
Wat steekt .er eene wereldwijsheid in uw leelijk uiterlijk,
uw pels, uw geraamte, uwe sporen, zelfs in uw achterdeel!
Hoe vele millioenen jaren vertegenwoordigt gij, sedert de
trias-periode, toen uwe voorvaderen nog tanden bezaten. En
ook ik ben in u verteg e nwo ordigd, ik, die thans bij u zit en
met menschelijke Meekenen uwe geschiedenis schrijf . . .

Het leven der dieren in groote steden.
Ongeveer tien jaren geleden werd in de wereldstad Parijs
eene buitengewone vangst gedaan.
Deze had plaats in de bekende groote wijnkelders van den
linker Seine-oever. Die arbeidershadden reeds langen tijd des
nachts eene spookachtige schaduw met een langen snavelblek
zien ronddwalen. Men maakte eindelijk systematisch jacht op
den kwelduivel, jen bij helder lantaarnlicht ontdekte men e!en kiwi.
De kiwi, leen struisvogel van de grootte vaneen haan, leeft
in die varenbosschon van Nieuw-Zeeland, Hij is het eenige
overgebleven familielid van den reusacheigen Moa" wiens
beenderen thans nog, bijna zoo dik als die van een olifant, in
de holen van dat geheimzinnige Zuidzee-eiland liggen. Dit
exemplaar te Parijs was echter uit den nabij gelegen plantentuin ontsnapt, en dat wel reeds geruimen tijd geleden. De geleerden van het bestuur hadden dit ten zeerste betreurd en de
niet onaanzienlijke waarde van den zeldzamen vogel op hunne
verliesrekening geboekt, Die insoliede plaats inde "vrije
groote stad.' b!ekoordeh,em, en hij overwinterde zonder gemoedsbezwaar achter de vaten van de hall ie a u x v in s, die
helm: langen tij,deene even goede schuilplaats bood als zijne
varenptanten in Nieuw-Zeeland.
Deze kleine geschiedenis kan tot leering strekken voor het
algemeene verband tusschen het dier en de wereldstad op aarde.
Onze wereldsteden zijn door die eischen, die door de menschelijke intelligentie wioIidengestield, aan eene soort arke
Noachsgelijk geworden. Diergaarden en aquaria brengerrde
dierenwereld van onz,eg'eh,eele planeet als in een brandpunt
bijeen. Daaronder bievindien zich dieren, zooals de NoordAmerikaarische bison en die reuzenschildpad van het eiland
Aldabra, die binn'en elen kort tijdsverloop in hun woest vader-
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land zullen zijn uitgeroeid en dan nog slechts letterlijk als
dieren van de wereldstad kunnen blijven bestaan.
Wat de wetenschap echter niet tot stand brengt, dat doet
de handel nu eens metvdan eens zonder opzet.
Evenals de kiwi, zoo is in Dantzig plotseling de groote,
buitengewoon afschuwelijke Braziliaansche vogelspin opgedoken, waarschijnlijk ingevoerd met geïmporteerd hout.
In het jaar 1766 ontstond in Parijs op den openbaren weg
eene paniek, omdat er een wezen rondfladderde, dat onder het
vliegen een grasgroen licht uitstraalde, ZOIO helder als dat van
eene lantaarn. Blijkbaar was dit ten tijde van de slechte straatverlichting een uiterst ongewoon voorval - thans vrees ik,
zou men het in de Leipziger Strasse te Berlijn in het geheel
niet opmerken. Het was de Cucujo, de reusachtige lichtgevende kever van Havana, die eveneens miet Amerikaarisch hout
als "blin,de passagier" was medegekomen.
Als Berlijn of Parijs :eens weder zou vergaan tot eene soort
van geologische laag met weinig overblijfselen der cultuur,
zooals Babylon of als de stad, die door Schliemann als Troje
is opgegraven, dan zou die natuuronderzoeker zich het hoofd
breken over ,de oneindige Jroeveelheid oesterschelpen, die in
dat puin zouden worden gevonden,
Misschien zou hij theorieën verkondigen over eene andere
ligging van de zeekust en zou hij d1ebran·din,g van de Noordzee naar Berlijn verplaatsen. Want eene wereldstad zooals
Parijs verbruikt in één jaar meer darihonderd millioen oesters
die alle ikunstmatig van de zee aangevoerd worden en die
daarin alle eenmaal moeten hebben geleefd.
Maar eigenlijk nog veel belangwekkender is de dierenwereld
der groote stad, die de mensch niet behoefde binnen te halen
- de van zelf binnentrekkende dierenwereld, welke die z·ee
van huizen beschouwt als een stuk van. leen nieuw landschap,
als een eiland dat opnieuw bevolkt mJoet worden.
Op t\vee wijzen heeft die verovering plaats gehad, zooals
ook het beeld der wereldstad zelf twee gezichtspunten opent.
Eenerzijds is die stad :eene overwinning van het licht, van de
openbaarheid. Het mieest intieme .privaatleven schijnt aanhoudend medegesleept te worden in den maalstroom der straat,
door honderdduizend vensters tuurt de hemel in iedercri hoek.
Des nacht") schittert het geheel in blauwen geel licht, evenals een enkele onmetelijke lichtgevende kever.
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De keerzijde is de terugkeer tot de grootste verborgenheid,
een aanhoudend verloren gaan van ontelbare sporen in de
donkere onderlaag van dien oceaan van huizen in een enkelen
grooten }{elder; naast het licht, het geheim der wereldstad.
Van beide nu heeft het dier partij getrokken. Het is eene
ou,de wet ·der natuurgeschiedenis, dat het huis der menschen
aan het ongetemde dier van oudsher toegeschenen heeft een
"hol" te zijn. Dat moet begoInn'en zijn, toen de mensch uit
de steenperiode werkelijk nog in holen woonde, waaruit hij in
Duitschland eerst den holenbeer verdrijven moest en in Amerika den reuzenluiaard. en waarin aan de zoldering de vledermuizen hingen. Maar ook toen de mensch huizen uit hout en
steenen bouwde, behielden deze voor 'het dier het karakter van
holen. Deuren, vensters, dakvensters waren de ingangen der
holen,keld,ers) zolders, ieder onbewoond vertrek eene g,eschikte schuilplaats. Holendieren in den mieest letterlijken zin
toonden zich van oudsherdan ook die stille ongeroepen medebewoners der menschelijke woningen, nachtdieren, die in de
duisternis den weg konden vinden, zooals de muis en de rat,
de vlederrnuis, de marter ende uil.
Hoe uitbundig wij de wereldstad mogen prijzen: volgens de
critiek dezer dieren is ook zij steeds een tot een labyrint
vergroot hol. H Ul1 hoogste zolder is hletgothische tandwerk
Valt den hoogsten domtoren, hun diepsteJcclder xle ruimte,
waarin de buizen der gas- en waterleiding enz. liggen. Daar
boven en daar beneden hebben zich tegelijk miet den groei
der wereldstad boeiende kleine romans in de "wilde" dierenwereld afgespeeld,
Met den overgang van dorpen tot steden was in het algemeen menige patriarchale betrekking tusschen mensch en
vogel onwederroepelijk verloren gegaan; zoo onder andere
het ooievaarsnest op het dak. Maar tusschen de zee van daken stak in de blauwe lucht die domtoren uit, - en daarin
nesteldie zich miert trouwe liefde de kleine fraai' gevormde torenvalk vast. Geen kunstminnaar uit de .dagen van Erwin
of vau de gebroeders Boisserée heeft zich m,eer gehecht aan
de jrothiek dan deze sierlijke roofvogel. De kathedraal Vlam
Straatsburg, de dom van Keulen, waren voor hem, de meest
geliefkoosde holen. Maar hij zelf is orngeven rloor de romantiekder rnenschelijke fantaisie, Van hem gaat de legende,
dat hijeenen anderen holenvogel, dien de mensch iopenlijk
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in beschierm.,ing genomen had, naar het leven stond, namelijk de duif. In werkelijkheid is hij te zwak, ion ook maar
de onnoozelste duif eenig leed te kunnen berokkenen, en
zijn werkelijk voedsel - - muizen en schadelijke insecten
zouden hem zelfs tot den beschermeling , der menschen moeten maken. Maar die verkeerde opvatting is vastgeworteld,
en steeds meer moet die onschuldige bloeden als ware hij
een booze duivendooder. Hij zelf zal uitgeroeid zijn, voordat dit met bovengenoemd dwaalbegrip het geval is.
In de diepte daarentegen is het dierendrama van den rattenstrijd, onafhankelijk van den mensch, afgespeeld.
In de tniddeleeuwsche steden en ook nog in die, waar de
jonge Goethe opgroeide, leefde overal de zwarte huisrat. Zij
was donker, en bezat de meest geschikte kleur om veilig te
zijn in , de donkere „holen," van het ,ouderwetsche Duitsche
woonhuis. Ook die rat is eenmaal binnengeslopen, maar niemand weet van waar. Zeker is het, dat de Grieken en Romeinen haar niet hebben gekiend; zeker echter ook, dat zij ten
tijde van A l b e r t u s M a g n u s (ongeveer in 1250) algemeen
bekend was.
Vervolgens echter kwam juist in die dagen, dat de groote
steden zich in hare eerste opkomst begonnen te toonen (in
de tweede helft der achttiende eeuw) de bruine rat uit Rusland, en veroverde het beschaafde Europa. In den herfst van
1 7 2 7 heeft men waargenomen, hoe zij in groote troepen uit
de Aziatische steppen komend over de Wolga kwam zwemmen.
In 175o hadden zich de eerste voorposten in Oost-Pruisen
aangemeld. Dertig jaren later was geheel Midden-Duitschland
daarvan vol.
In 1809 verschenen zij in Zwitserland, nadat zij reeds langen
tijd te voren Engeland veroverd hadden. Met de Engelsche
vloot zijn zij 'toen letterlijk de wereld rondgezeild.
In Duitschland vielen zij met de kracht van den landbewoner dadelijk net alle macht op de stadbewoonsters aan. En
terwijl zij de zwarte ratten doodbeten, namen zij zelf bezit
van de stad, , en, daarmede opgroeiend, van de groote steden.
Het is Bene zeldzaamheid, als men in een oud heerenhuis nog
, eerre rat uit den goeden ouden tijd vindt.
Die zwarte rat was 'een kleinsteedsch, verdraagzaam,, angstig dier geweest. De nieuwe rat, met hare leemkleur van de
nieuwe gebouwen, werd gewetenloos, brutaal, evenals de nieuwe
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kultuur ,der grootte steden. De oude had geijverd voor eene
zekere soliditeit van haar "hol," voor droogte en zindelijkheid
De nieuwe echter beschouwde vocht als een noodzakelijk
vereiselite voor den vooruitgang der wereld. Zij 'daalde af in
de kelders, en van den kelder uit het huis zette zij' haren tocht
eindelijk voort naar de kelders delf groote steden: naar het
duistere net van waterleiding, gasleiding enz.
Hier duikt de zoozeer gevreesde "w,aterr,at" op uit de belegeringsdagen van Parijs, die een tijdlang als een despoot
heeftgeheerscht over die onderaardsche buizen der stad, en die
de rnensch uit zijne eigen 'kunstwerken niet weder kan verwijderen. Maar ook zij' heeft haren bloei overleefd. Het is
ditmaal niet de legende, die zich van haar meester maakt,
maar de wetenschap, en die zal het zeker wel met haar kunnen klaarspelen. Riet helpt haar niet meer, dat zij allengs begint van 'kleur te veranderen en donkerder te worden, evenals
de oude 'huisrat, die, als niet alle kenteekenen bedriegen,
langen tijd geleden ook ,eens bruin is geweest, en eerst in ,de
holen der middeleeuwsche huizen zwart geworden is.
Hoe fileer licht Ier is in die huizen van de fraaie wijken der
groote steden, en Jioe meer de stijging van huur belet, dat
men zich ,die weelde van eene "rommelkamier" kan veroorloven, des te sn,e:llergaat ook de huismuis haren ondergang te
gemeet. Niemand weet, waar zij vandaan gekomen is Ook zij
was er plotseling, ;ee:ne bijna onafscheidelijke gezellin van
den mensch. Haar oorspronkelijk vaderland zal Wiel niet meer
zijn vast te stellen, maar het zal Wiel niet, zooals van de rat, de
Aziatische steppen zijngieweest. De "uitvin,ding" van steden
was ook voorhaar een ongeëvenaard feit. Haar ideaal verblijf
was toen het oude, hoekige woonhuis, miet verrot houtwerk)
en de oude nauwe donkere stegen, die zonder moeite konden
worden overgestoken. Dikwijls, als ik thans wandel door' de
electrischcri zonneglans van de "Leipziger Strasse,' en als
visioen der toekomst eene wereldstad zie, alleen nog gebouwd
uit ijzer en glas, ontelbare verdiepingen boven elkander, met
lifts in die plaats van trappen, en alles des nachts in eene zee
van blauw licht, en over/dag in die van het onverbiddelijk
schelle zonnelicht, - dan denk ik aan de muis in hare Laatste
phase : die van woningnood,
Van nature was het een vroolijk dier, dat dien mensch
toch ook vreugde heeft bereid. N u en dan heeft zij oude,
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wormstekige gedachten uit onze bibliotheken en daarmede
uit de herinnering der menschen uitgeknaagd - daar was
dat bij die overlading nu zoo erg? Want ten slotte is toch al
wat verstandig is, zeven maal zeven maal telkens herhaald.
Zeker zal Ier een tijd komen, dat er in de groote steden zelf
musea zijn van uitgestorven xlieren der groote steden.
Zal de rnusch daartoe behooren ?
Als straatdier in de tegenwoordige beteekenis, hoogst waarschijnlijk.
Welk een verschil is er tusschen de Afrikaansche en Indische steden, waar zulk een reuzenvogelals de marabou in
troepen de straten verlevendigt en toch nog geen raad weet
miet den berg van afval, die: iederen dag nieuw wordt' aangevuld.. - en de straten der groote steden, die, in hunne gereglementeerde zindelijkheid, ten slotte zelfs geen muschje meer
kunnen voeden 1
Van alle dieren der groote steden vind ik de musch het
interessantst. Nooit is deze in haar geheel talm geworden,
ofschoon men haar individueel in enkele gevallen zeer goed kan
temmen, 'en ofschoon alle verstandige menschenkinderen dien
colijken vogel gaarne mogen lijden. De schuwe, wilde rotsduif
is door den mensch uit haar natuurlijk hol gehaald en als
huisdier aan zich gcwendvdekat zelfs is in hare soort getemd:
de musch echter niet. Maar hare ontwikkeling, hare eigen
ontwikkeling, waar niemand invloed op heeft gehad, heeft daarorm tochgelijken tred gehouden met de toenemende beschaving.
Wie zal ontkennen, dat de goede musch een groot zondenregister heeft, - zij' is volstrekt niet zoo nuttig, als jager OIP
meikevers of verdelger van allerlei ongedierte, als het een
tijd lang hare ornithologische beschermers toescheen.
111 Noord-Amerika waar men haar om dit, op gloed geloof
aangenomen nut, kunstmatig uit Europa heeft ingevoerd, is zij
uit dankbaarheid voor alle' aan haar bestede liefde eene ware
landplaag geworden. Ginds, zoowel als in Europa, neerrit zij
voor vele betere vogels xle buitendien reeds schaars geworden gelegenheid tot nestelen weg. Zij verjaagt ons lief roodstaartje, dat sinds den ouden tijd der Germanen een in de
menschelijke woning geluk aanbrengende huisgeest was. Zelfs
den spreeuw bedreigt zij door haar groot aantal.
Maar wie haar beoordeelt naar haar verstand,rn 0 e t haar
bewonderen, moet haar ten slotte liefhebben om hare eigen-
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aardigheid. Het toppunt van kleine vogelwijsheid heeft zij in
pacht. Zelfs die zin voor schoonheid, dien wij gewoonlijk
slechts in verre landen zoeken bij den paradijsvogel van NieuwGuinea en bij den prieeltjestm;aker der Australische wouden,
is haar niet vree m d. Kleinschmidt, een bevoegd beoordeelaar,
heeft waargenomen, hoe zij een nestje, dat zij in bezit had genomen, met teen tak blauwe hyacinten versierd had.
Haar triomf techter is de groote stad; zij vormt daarin het
toppunt van verovering juist van het meest verlichte openbare
gebied, namelijk, de helder verlichte straat in tegenstelling
met he hol.
Men moet ze naast elkander zien: een wakkeren provinciaal
onder ons cultuurmenschen, die zich voor de eerste maal
verplaatst ziet in het gewoel van het Alexanderplein te Berlijn,
ingesloten tusschen de voortsnellende pa,ardetrarns en de electrische wagens, bij iedere schrede angstig stappend over
nieuwe met gevaar dreigende rails, suf van het geraas, wanhopend, onbeholpen en daarnaast eene echte grootsteedsche
musch, die volkomen op haar gemak als teen oude geroutineerde wereldreiziger in dien dwarrelenden oceaan der voortijlende cultuur niet op zijde vlieg t, maar t r i p p el t,
als zulk een kolossale tramwagen haar nadert. Slechts één of
twee m!enschenstappen trippelt zij op zijde, geen duim verder,
dan hoog noodig is, in 't minst niet zenuwachtig — waarom
zou zij dat zijn: het is alle dagen hetzelfde, en hoe grooter
de berg is, die kon-it aanrollen, des te zekerder zal hij op
zijne rails voorbijrollen, zonderacht op haar te slaan.
Brentano vertelt eene grappige geschiedenis uit zijne jeugd
van twee opgewonden rabbijnen, die zóó alles om zich heen
vergaten, terwijl zij streden over eene plaats in den talmud,
dat men ten slotte eenige emmers waters over hen moest, uitgieten, om hen weder tot de werkelijkheid terug te brengen.
Wanneer zij genoodzaakt waren geweest het Leipziger plein
te Berlijn over te steken, dan zouden zij ook wel tot de werkelijkheid zijn teruggekeerd. De sluwe, geslepen musch uit
eene groote stad echter houdt midden in het gewoel en onder
het uitwijken geen oogenblik op met kijven, als zij' .daarmede
juist bezig is. Zij stapt wel tienka aal in enkele oogenblikken
van de rails af, maar zij redeneert yen schermt steeds door,
zonder zich om iets te bekommeren.
Jaren lang heb ik mij' vermaakt met die musschen bijl den
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ingang van het Silezische station TIe Berlijn. De reusachtige
schildpadpantsers van het xlak boden Mar een onderkomen,
deheete damp der locomotieven verwarmden haar verblijf, en
daartusschen tjilpten en piepten zij' door haar groot aantal
zóó luide, dat mien hlet boven het fluiten en dreunen der onafgebroken weggaande en binnenkomende treinen nog als eene
bepaalde gron(ilIl1lelo
hocren.
In die onmetelijke afmetingen van menschelijke cultuur
herhaalt dit dak voorc1e vogels iets, wat het vindingrijke
rnusschenverstand in hiet afgelegen Afrika in het klein zelf
voor zich weet tie bouwen. In het woud der Milmlosen huist
daar de zoogenaamde wever. Zoo:als de lustige vogels bij
Aristophanes, is hij overgegaan tot het vormen van eene soort
van staat. Duizenden van die wevers bouwen uit gras een
gemeenschappelijk dak, dat als een groote hooiberg in de
takken hangt ; onder dat gemeenschappelijke huis komen dan
eerst de afzonderlijke nesten, ieder miet zijn eigen ingang als
een huisje in eienegoed ingerichte stad.
Een pendant van datgegolns van die vroolijke vogels der
groote stad zijn in het voorjaar -de Jcikvorsclren in het Berlijnsche Friedrichswoud.
RO'TI'dom vindt men die huurhuizen, dieiop kazernen g-elijken, hemelhoog als muren om eene groene vlakte. Den ganschen dag hoort men daar het glejoelder groote stad, In den
nacht echter wordt het geraas langzamerhand minder, totdat
tegen den morgen eene plechtige stilte invalt. Degenr van tallooze seringen stijgt ,op uit het bosch naar die verlaten stratien. En nu hoort men het gekwaak der kikvorschen, luid
snaterend, de sternmen der vrijpostige indringelingen, tijdlelijk overwinnaars over alle machineriên de'! grootstad.
Onwillekeurig denkt men op zulk een oogenblik aan de
kracht zlier kleine 'e;I1 kleinste dierenwereld, waarvan het wel
en wee een1ergeheele wereldstad 'kan afhangen.
Eene wereldstad - al droeg zij de traditie van het eeuwige
Rome, [die traditie eener wereldheerschappij: toch moet zij ten
ondergaan, eindelijk worden verlaten als onbewoonbaar, als
een eenvoudig statistisch cijfer toeneemt - het cijfer der gevallen van malaria. De malaria, de listige moeraskoorts, wordt,
zooals wij thans weten, overgebracht door eene mug. Een zeker
aantal muggen - tegenover Rome dat liet duizenden van jaren
heeft uitgehouden tegen den dreigenden stroom: van barbaren.
1di:ekon
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Wij laten in onze gedachten een ander cijfer toenemen: het
aantal individuen van den beruchten paalworm, een schelp
in den vorm van een worm, die het soliedste hout doorboort
en bederft; en ,eene groote stad op palen zooals Amsterdam,
gaat aan het wankelen en stort in één evenals Vineta. Het was
in het jaar 173o, toen eene paniek Holland overviel, eene
paniek heftiger dan alle oorlogsverschrikkingen van dat veel
beproefde land: alle dijken zouden instorten, omdat de paalworm: zoo klein als , een regenworm zich in het ;oneindige vermenigvuldigde. Het gevaar trok voorbij. Ware het werkelijkheid geworden, dan zoude geheel Nederland onherroepelijk
verloren zijn geweest.
Daartegen 'staat het omgekeerde beeld: trillioenen en nog
eens trillioenen, fabelachtig groote getallen van de kleinste
eencellige 'diertjes, de zoogenaa'rn;de Miliolideën, stapelen hunne kalkschalen opeen, totdat het geheel een vasten kalksteen
vormt En uit zulk kalksteen bouwt die mensch eene wereldstad, hij bouwt die dank zij de werkkracht dier dierlijke
bouwmeesters, die millioenen jaren vóór hem hebben geleefd.
Groote gedeelten van Parijs zijn zoo ontstaan.
Tegenover zulke voorstellingen verkrijgt het dierenleven der
groote steden eenen clemonischen trek: , daarin komt de werkende kracht der planeet te voorschijn, waarop ook de wereldstad, die zich over mijlen ver uitstrekt, een puntje, een
schimmelvlekje is.
'

Van den kreeft, die „uit den heure( valt."
Het was op één der laatste Aprildagen van dit jaar.
Echt Aprilweer: nu eens scheen de zon gloeiend heet, dan
weder wierp , eerre witte wolk hare schaduw in het blauw der
lucht en ging , er van haar een ijzige adem uit, als wilde het
weer winter worden.
Doch in het woud bij Finkenkrug achter Spandau kwam de
lente uit alle hoeken te voorschijn, met het eerste groen in
ieder beukenboschje, met de witte sterretjes en smaragdkleurige blaadjes der anemonen en koekoeksbloemen uit het
oude roode dekkleed van het loof in het woud.
Vóór de houtvesterswoning Fi.nkkenkrug loopt een breede,
met gras begroeide weg naar binnen in het woud, stil en
eenzaam. Kleine eiken staan aan den rand, met hun pels van
mos op de gegroefde schors, de ,eenige boomen, die nog in
het geheel niet onder den invloed der lente staan. Daarna aan
weerszijden seene loot, en ginds dicht ineengestrengelde stammen over een half verdord, half groen tapijt van hoog gras. De
gladde elzen, waarvan er verscheidene ontsproten zijti uit één
wortel, eerst juist jonge loten uitsch ietend. De berken, alleenstaand, hard wit, en alle aan de toppen voorzien van pluimen
van geelgroene katjes. Op ,eerren hoogen tak jubelt in 1Drutalen
overmoed een verliefde specht. De vinken tjilpen gestadig
zachtkens in de half warme, half kille April-betoovering.
Maar mij lokte de sloot. Daarvoor was ik hierheen gekomen.
Een zoologisch wonder van den eersten rang had deze lente
gebracht. In de sloot in dit woud moest het, onaanzienlijk
als alle echte natuurwonderen, verborgen zijn.
In de sloot stond ondiep water. Maar Men kon zien, dat
hier geenechte blijvende plas was.
In een dikken wrong lag het stoffig-harde, fijngetrapte,
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grauwbruine eikenloof van den vorigen herfst aan beide randen opgehoopt, om zonder vaste grens onder den waterspiegel
te treden, waaruit het dan onduidelijk glinsterde. Het was hier
het vorige jaar zeer , droog geweest. De vallende bladeren konden toen vrij door de leege sloot geritseld hebben. Thans
hadden sterke lenteregens de vroegere met eikenloof gevulde sloot gevuld tot eenen tijdelijken vijver in het klein.
Aan !die grens van het vochtige woud blijft echter zelfs de
kleinste poel niet één oogenblik leeg. Uit mederen hoek, achter
ieder dor blad, loert het dorstige leven. In ontelbare hoeveelheden krioelen plotseling kleine larven van insecten. Een kikvorsch, eene pad komen aanspringen. Zwermende waterkevers
vallen in het water 'en gevoelen zich daar te huis. Hij echter,
die een zondagskind is op zoologisch gebied, treft hier in
een zoodanig uur nog een geheel ander geslacht, dat nog
veel rijker is aan raadselen.
Evenals die schat in het sprookje vertoont het zich alleen
maar in , een jubeljaar. En daar 'er geen mogelijkheid is, het
juiste oogenblik te berekenen, kan ide vriend der natuur,
hoewel hij ieder poeltje en plekje van zijne omgeving kent,
een rnenschenleeftijd met zoeken doorbrengen en het nooit beleven Doch in dit stille morgenuur, waarin de tooverv:oel
der Duitsche sprookjes, de specht, van zijnen boom af den
zegen uitsprak, opende zich voor mij de diepte, en zag i k.
Juist was eense wolk langs de zon heengetrokken. Het water
dat tot nu donker was als oud hout, begon licht te worden
en nam eene lichtbruine tint aan, waarin hier en daar een
omtrek flauw zichtbaar werd. Uit de diepte tot dicht aan de
oppervlakte verhief zich een klein, witachtig voorwerp als een
teer, fijn, klein veertje. Terwijl dit snel naar boven kwam, zag
men aan zijne bovenzijde werkelijk eene soort van veeren
baard, die door den stroom bewogen werd. Maar het trillen
was willekeurig, het gonsde van het voorwerp zelf uit, evenals
het ieigenaardige kleine ra d op de rugvin der s ierlijke zeepaardjes in. het aquarium. Nu is het bijna boven en ligt het
plotseling bewegingloos, als om het langzaam toenemende
licht in zich op tie zuigen. Hoe helderder het wordt, des te duidelijker wordt de omtrek van het wezentje. Het ligt blijkbaar
op den rug, met die trillende pootjes naar boven. Van voren
een kop, van achteren een lang, staartachtig, spits toeloopend
aanhangsel. D e grondkleur is dezelfde als die der witroode
B ö l s c h e. Van Zonnen en Zonnestofjes. V 2e druk.
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menschelijke huid, waarin een blauwe ader doorschijnt, van de
pootjes gaat van tijd tot tijd eene sterke groene flikkering uit.
Het geheel doet denken aan leen bekend beteld uit de plassen
van het zeestrand: de bekende garnaal, met dit verschil, dat
deze teen reus is in vergelijking met ons diertje, evenals een
geheele vinger in vergelijking met het eerste lid. Het diertje
is een zoetwaterkreeft.
Daa r zijne pooten tevens de ademhalingsorganen, de kieuwen dragen, heet het diertje k i e u w e n p o o t, of in het latijn
(letterlijk vertaald) b r a n c h i p u s.
Voor mij heeft dat wapperende veertje iets van het witte
vlammetje, dat over begraven schatten zweeft. Immers, waar
de branchipus zich meldt, komt de waarschijnlijkheid op den
voorgrond, dat wij teene nog veel belangrijker zoologische
ontmoeting zullen hebbten, waarvoor de voorwaarden gewoonlijk overeenkomen met die voor den branchipus.
De zon heeft zich thans geheel door de wolk baan gebroken.
Ilier, ginds,overal, stijgen spookachtig stil de witte kreeftjes
naar den verwarmden waterspiiegel op, trillen eerst en liggen
idan plotseling stil neer in het zonnebad als d e naar beneden
gevallen bloesems van teen kerseboom. Doch nu heeft de zon
den bodem zelf van de sloot bereikt. Als deoude kunstenares,
die alles schooner maakt, wekt zij die laag van nat rottende
eikenbladeren tot een glinsterend goudrood, alsof de sloot
geheel beneden met koperen platen was bielegd. Onverbiddelijk scherp wordt thans tegenover dat in metaalglans g ehulde
tapijt elk zich bewegend leven duidelijk. Eene bloedroode mijt
vliegt voort, een plompte, zwarte watertor, de hydrophilus
karaboïdes gaat voorbij. Dan komt echter langzaam van den
bodem naar boven teen schepsel, dat niet aangepast kan warden aan leen bekend dierenbeeld.
Die lezer kent uitonze aquaria een groot, monsterachtig
dier: dien zoogenaam.den molukkenkreeft. Men vertelt hem
daar. dat het teen kreeft is, anders zou hij het niet vermoeden.
Van boven ziet hij namelijk alleen eense groote, gewelfde schaal
als van effene schildpad, doch meer uit één stuk. Uit die schaal
breken aan beide zijden van boven op die welving als wratten
de rongen uit, en van achteren sleept een lange stekel als
staart na. Pooten ziet mien reerst in het geheel niet, hoewél
de vreemdsoortige deksel spookachtig iop dien zandbodem van
het waterbekken heenschuift. Eerst als hij aanstoot tegen het
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glas van het aquarium, of als hij soms kantelt, kan men zien,
dat het een kreeft is: onder de dekschaal wemelen vanonderen eerl groot aantal kreeftachtig gellede pooten, die zelfs
echte kleine kreeftscharen dragen. Het monster komt van ver
weg, meestal van d,e Soenda-eilanden. Zijn wetenschappelijke naam inde limulus.
U it de koperroede eikenbladeren daar beneden voor mij
kwam dus een wezen, dat wrat het uiterlijk betreft het best
vergelleken kon worden met zulk ee'n avontuurlijken limulus
der Molukken. Zoo klein als de pias was, zoo was ook dit
dier op kleine schaal gebouwd. Zooals daar, zoo kwam! ook
hier eene stevige schaal aangewaggeld, gewelfd als een horlogeglas, en ingrootte ook ongeveer daarrnede overeenkomend.
Ook 'hier sleepte van achteren een staartachtig aanhangsel na.
En hetgeheel bewoog zich voort, zonder 'dat men poot/en zag.
De kleur was blauwgroen, doch als gepolijst met een metaalglans en tevens iets doorzichtig, zoodat nu 'eens in den zonneglans een volkomen blanke spiegel te voorschijn kwam, dan
weder leen spiegelend groen zich verhief en ten slottie weder
een diep roodbruin scheen door te schemeren,
Het wezen kwam uit de diepte, waar de ontlede bladeren
oplosten in ,de weeke slib. Daarna ging het van blad tot blad,
miet de zenuwachtige rusteloosheid van zijn in beweging
zijnde, doch bijnageh:eel stijf lichaam, welke rusteloosheid
het best te vergelijken is met ,die drukke bedrijvigheid van het
gordeldier in de diergaarde, als het zich telkens beweegt door
het stroo van zijne kooi.
Doch met een plotsefingen stoot naar boven zweeft het op
de halve hoogte varihet water in snelle beweging. Nujrelijkt
het dier het meest op cene zeer groote zwemmende donderpad, In tegenstelling met den branchipus zwemt hij bepaald
niet op den rug : dit ,do~etgieen enkel der vele exemplarenvdie
telkens, bij steeds toenemende belichting van den bodem van
het water, levendig en zichtbaar worden. Er is daar in de kleinste
ruimt niet maar één van die dieren: eT zijn daar honderden.
Thans is er één OiP weg, juist onder de plaats, waar zich' de
witte branchipus-kreeftjes inde zon koesteren. Het diertje
schijnt zichdaarheen tIe bewegen met eene bepaalde bedoeling.
Of 'het die Jcreeftjes ziet P In dat geval zouden dan, evenals
bij dien molukkenkreeft. op de ééne of andere wijze de oogen
van boven uit die scha/al moeten te voorschijn treden Doch
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ook het dier, dat op den rug zwemt, en dat vlak boven hem is,
heeft hem gezien, en vliegt bliksemsnel voort. Onze wandelende
klok aarzelt -- en 'een snelle greep in het ondiepe water brengt
haar in mijne macht. Zij spartelt en draait zich in vertwijfeling
op mijne hand. Mij echter is één dier oog-enblikken gegeven,
die de ware natuurvriend als de gelukkigste van zijn leven telt.
Voor het 'eerst leeft en beweegt zich vóór mij een exemplaar
vallden wonderlijken, met mythen omwevcn a pus "den
pootloozen," zooals-de vertaling uit het Latijn luidt, of zooals
hij in het Hollandseli heet: denk i e u we n p 0 0 t.
Daar het trappelende dier zich afwisselend op zijn buik en
zijn rug draait, is één enkele blik voldoendevom den uitwendigen bouw te leeren kennen, een bouw, die uitermate merkwaardig- is. De oogen zittien ten getale van twee zóó dicht
bij elkander op het rugschild, dat zij schijnen inéén te vloeien.
En evenals bij dien molukkenkreeft doetde omgedraaide deksel
aan de buikzijde leen gewemel van poeten zien, die overigens
nietgelij'k:en op de scharendragende pooten van den limulus,
maar ons voor het meerendeel veeleer doen denken aan die van
den kleinen branchipus, Het geheele weelee lichaam hangt in
het schild op dezelfde wijze als wanneer eene muis in het
lleege rugschild eener Grieksche schildpad genesteld zoude
zijn, Zij knaagt twee gaatjes in 'het schild, drukt kop en rug tegen
de welving aan, zóó dat de oogen door de gaatjes heen 'kijken.
Eene bespottelijke voorstelling, en toch steekt de apus juist zoo
in zijne klok miet kop len rug er tegen aan, terwijl de oogcri
er van boven doorheen breken, en Jiet overige gedeelte van
het lichaam van onderen los achterna sleept. Aan dat lijf
zitten ongeveer veertig paar poeten. Alleenaan heteerste paar
pooten ziet men aan de rug-zijde de drie zweepvormige aanhangsels ; ,de andere zijn werkelijk, evenals bij den branchipus,
gelijksoortige bewegingstoestellen, die niet alleen als roeispanen werken, maar tevens evenzeer als ademhalingscrganen : dus "kieuw:enpooten."
Bij nadere beschouwing bleek de schaal barnsteenkleurig te
zijn; het eigenlijke lichaam gaf een bloedroeden gloed en de
pootjes waren bruinachtig geel. Het geheel liep naar achteren
uit in twee lange, roode staartdraden, waartusschen juist bij
d,atgeslacht (apus productus) nog ee:ne punt naar voren
kwam, die nog kon doen denken aan den werkelijken staartstekel van den molukkenkreeft.
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Ik vulde snel een glas met die wonderlijke dieren. Ik voegde
er een paar kieuwenpoloten bij, en in de volgende tien minuten
was ik op die hoogte van de wijze,hoede apus zich voedt;
als tijgers vielen die booze wezens aan op de kieuwenpooten,
die in de nauwe ruimte radeloos heen en weer vlogen, en
begonnen zij ze te verslinden. Andere waarnemers hebben
gezien, hoe zij zich vasthechtten aan jonge padden, en deze
de pooten afbeten.
Het jaar der verschrikking 1806 was over Weimar heengetrokken. De 'ellende begon te bedaren, men begon zich weder
gewoon in te richten. Goethe keer,de, "om zich van al die
ellende los te maken ' en "de in hem wonende geesten vrij
te maken;' terug tot ,de studie der organische wezens. Toen
hij zich, met de gedaanteverwisselingen van de levende wezens.
in het hoofd, op e·en zekeren dag in de nabijheid van Jena
ophield, bracht iemand hem een apus. En toen hij zoo dat
gewemel van ,die ontelbare poeten van den apus beschouwde,
flikkerde plotseling bij hem ook. voor het dierenrijk de wet op,
die hij in het plantienrijk meende ontdekt te hebben. Alle
ingewikkelde deelen waren afgeleid uit een hoogst eenvoudig
grondschema ; zooals uit den eenvoudigen vorm van het blad
alle zoo verschillende deelen va.n de plant kunnen worden
afgeleid, zoo was dit bij derikreeft mogelijk uit het grondtype
van de eenvoudigste pooten, welk grondtype steeds hetzelfde
blijft, doch naar gelang dier behoeften in zoovele andere gedaanten verandert, teeneoneindige complicatie der ledernaten.
Van dat dier, dat voor zijne theorie zoo belangrijk was,
wilde hij meerdere exemplaren hebben. Hij bood daarom
eell paar gulden voor een tweede exemplaar, voor een derde
wat minder tot op vi/er oenten. Degeheelebuurtom Jena zocht
dan. ook poelen en vijvers af voor de verkwistiende kuur van
den vgehèimraad. Doch zelfs een minister, al heette hij ook
Goeth,e, kon niet beletten) dat hij stuitte op de wonderbare
geheimzinnigheid dier dieren, en onverrichter zake naar huis
moest terugleeeren. Want zonder merkbare oorzaak, zooals
hij schijnbaar in dat gebied bij jena was te voorschijn getreden, is de apus weder spoorloos verdwenen. Coethe kreeg
geen enkel exemplaar meer in zijn bezit. Toch achtte hij de
zaak belangrijk genoeg, om daaraan in zijne "dag- en jaarboeken" meer plaats tie wijden dan aan de mededeeling van den
dood van hertogin Amalia.
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De boeren uit Jena echter zullen zich over de enkele verloren guldens getroost hebben met datgene, wat reeds jaren
een vast volksgeloof is geweest ter verklaring van het geheimzinnige optreden van den apus: er was toen juist weder
een exemplaar uit den hemel gevallen.
Aan dat geloof lag ,eene juiste waarneming ten grondslag,
die waarschijnlijk lang gemaakt is geworden, vóórdat een
natuuronderzoeker zich met den apus heeft bezig gehouden.
Een groot, in het :oog vallend dier is het, dat echter nooit
daar gevonden wordt, waar men uit den aard der zaak zoekt
naar geslachten van waterdieren, die in stand blijven: namelijk
in blijvende, het zij strooaniend+e, het zij stilstaande wateren.
Geen rivier, geen beek, geen vijver en geen moeras met kikvorschen herbergt hem. Jaar aan jaar vindt men daar het
volk der visschen, der gewone kreeften, mossels, slakken,
bloedzuigers, waterwantsen die al niet streng zoologisch,
dan toch naar hunne gedaan te aan ieder opkomend geslacht
van dorpsjongens bekend zijn. Doch de kieuwenpooten treden geheel anders op.
Een stortregen valt neer; vlakke greppels diepten op den
weg, wagensporen ien goten logpen tijdelijk ,over van het
hemelwa ter en plotseling duiken de dikke schilden op,
dikwijls bij honderden, zij knoelen als de gordeldieren en zijn
even plotseling weder verdwenen, als de zon de regenplassen
heeft opgedroogd.
Doch volstrekt niet iedere regen bezit die toovergave om
die schepsels te brengen. Tientallen van jaren gaan op diezelfde plek voorbij, ,een mienschen1leeftijd , en meer ieder voorjaar klettert , de regen geen aantal linialen neer, en vult iedere
diepte totdat zij overloopt; doch de wateren blijven ledig, als
ontbrak het woord van den Schepper. En dan komt er plotseling enne n ieuwe stortbui en alles is vol Ldieren.
Zou het dus niet de regen zelf zijn, die als bepaalde uitzondering de eigenschap heeft, dieren mede te brengen?
Regen en hemel zijn volgens het spraakgebruik hetzelfde.
Wat uit de wolken neerregent, „valt uit den hemel." Voerden jaren na het feit, ,dat Goethe had beleefd, in den nacht
van 12 op 13 Augustus 1821, viel er in de voorsteden van
veeenen een geweldige stortregen, door onweer vergezeld.
Weken lang bleven de gootsteenenoverstroomd, en in die
poelen, midden in het volle van h et stratenverkeer, verscheen
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de apus in ontzettende menigte. Nu was Tiet groote publiek
volkom/en zeker van zijne theorie omtrent het neervallen uit
den hernel.
Wat valt al niet uit den hemefneer l
Theoretisch is een zoodanig volksgeloof veel moeilijker te
bestrijdend,ande :I1Jeeste menschen denken,
Uit den hemel, in dien zin van de wereldruimte, storten
mieteoorstleen,enne:d'er, terwijl fijn ijzerstof dwarrelt in de
sneeuw aan de pollen en in de diepte van den ooeaaln. Ernstige
natuuronderzoekers hebben in de negentiende eeuw nagegaan,
of wij niet ook levenskiemen uit het heeal medekrijgen. Als
sporen van bacillen leene temperatuur van 200 onder nul
kunnen trotseeren. als droge plantenzaden twee honderd jaren
het vermogen behouden te kiemen, als leen verblijf gedurende
eenige maanden onder de klok eener luchtpomp zulke zaden
nietdoodt, dan schijnt het, dat er gelegenhei,d is voor eene
levens-postverbinding tusschen de ééne en de andere ster.
Mle11 behoeft niet overtuigd te zijn van de juistheid dezer
opvatting, doch men di'ent er in die theorie toch rieklening mede
te houden. Doch om uit eene regenwolk neer te komen, daarvoor is nog niet eens kosmische samenhang noodig I Eene
waterhoos doet leen vijver miet zijn geheiele'n inhoud omhoog
wervelen en laat feitelijk op ee[lle afgelegen plek de medegevoerde visschen ))n!eernegenen." Als de vulkaan Cotopaxi in
Zuid-Amerika heete modder uitspuwt, dan komen legioenen
van doode visschen mede, die waarschijnlijk zijn medegesleept
uit onderaardsche wat/eren, en ook deze vallen als asch en
puimsteen "uit den hemel.' Doch dit past weer niet bij den
apus. Hij leeft immers volstrekt niet in vijvers en in voortdurend bestaande wateren, waaruit hij door de eene of andere
kracht in de lucht zou kunnen worden geslingerd. Zoo dikwijls
hij verschijnt, treedt hij' op als een product van den regen.
Toch is eindelijk het wonder bij hlet optreden van den apus
geopenbaard. Het is hier mede gegaan, zooals zoo dikwijls
geschiedt, De wetenschappelijke oplossing van het raadsel
hele ft een veel ingewikkelder verschijnsel doen kennen dan uit
het eenvoudige neervallen bij eene onweersbui zou kunnen
worden verklaard, Dit zou niet anders zijn dan een vermakelijk toeval, met de ééne of andere oorzaak als achtergrond op
de wijze xlier visschen uit den vulkaan. De ware toestand
hangt samen met de diepste geheimender formaties in de na-
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tuur, waarbij al onze wijsheid eigenlijk nog lil de kinderschoenen steekt.
Het officieede natuuronderzoek kent dat wezen ook uiterlijk nog gelen twee honderd jaar.
In de jaren tusschen 1720 en 1730 gaf joharm Leenhard
Frisch eene beschrijving uit van allerleiInsecten in Duitschland, in quarto deelen, Men had Jiem uit Pruisen een zeldzaam dier toegezonden, dat hij beschreef als een kieuwpoetigen waterworm met een schild. Hij gaf het tevens den ellendigen naam a pus op den volgenden grond: "De poeten,'
zegt hij, "zijn het merkwaardigst aan dien waterworm, ten
minste als men zie pootten kan noemen, en niet veeleer kieuwvoeren, waarvoor ik ze houd. Zij' die meenen, dat het pooten
zijn, moeten het di/er pol y pus noemen, ik noem het echter
a. pus."
Op geZJag van Linnaeus bleef de naam a pus. Het volgende twistpunt was: welke plaats dat dier in het stelsel
moest innemen.
In 1737 deelde Klein het in onder de water-duizcndpooten.
Daarmede was die sprong gedaan van worm tot geleed dier.
Doch ook die kreeften .zijngelede dieren. En daaronder rangschikte de voortreffelijke dierkundige van Regensburg. joharm
Christian Schäffer, in 1756 den apus.
Hij is de vader van al onze wijsheid over den apus, en als
meeningen van den dag niet krachtiger waren dan de stille
eerlijkheid van den waarnemer, dan ZO,U hij het kluwen der
ingewikkelde strijdvraag Wiel alleenhebbren ontward. Iedere
fijnproever kient de eieren van onzen rivierkreeft, en weet hoe
het wijfje de eieren bij honderden aan het achterlijf mededraagt, totdat de jongen uitkomen. En ihij, die deze volkomen aardsche voorzorg voor het in stand houden der soort
beschouwt, zal Wiel ni/et vermoeden, dat die 'kreeft door' eene
soort van kosmische voortbrenging "uit dJenhemel valt."
Diezelfde waarschijnlijkheid werd dan ook voor den apus
tamelijk giering o:p het oogenblik, toen Schäffer bewees, dat
ook hier de wijfjes ondier hare schaal met moederlijke teederheid de eitjes in groote hoeveelheden medevoeren.
De vraag werd nu teruggebracht, tot de enger begrensde
vraag, wat van die eieren werd, De regenplassen I111et de
kieuwenpoeten droogden op zekeren dag op. Dat was de dood
der dieren, wier ademhaling door kieuwen uitsluitend aan het
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water was aangepast. Doch welk lot ondergingen de eieren
daarbij? Hier kan alleen een plaatselijk onderzoek helpen.
Dit leert met volkomen zekerheid, dat in het droge bezinksel
van eenle leege kolk, waarin eene apusgeneratie heeft gehuisd"
de bolvormige roodbruine eieren nog goed herkenbaar worden
gevonden. Men kan ze opnemen, droog bewaren) jaren lang,
en als men ex dan een scheut water opgiet, dan ontwaken
zij als doornroosje ; er vormt zich een embryo, eindelijk kruipt
er eene hoogst potsierlijke larve van ruim een halven rnillimeter, met drie paar ruwe roeipoeten en een cyclopenoog naar
buiten, en daaruit ontstaat langs eene 'keten van snelle gedaanteverwisselingen de echte apus.
Daarmede is een twistvraag onmiddellijk opgelost. Het plotselinge optreden van den apus in eene greppel, die jaren lang
droog is gewieest,kan wel indirect het gevolg zijn van regen,
maar alleen zóó,dat eieren, die jaren te voren zijn gelegd
en in het stof geconserveerd zijn, door de vochtigheid) die na
lange tijden ontstaat, ),ontwak'en" en plotseling eene apusgeneratie in dat regerrwater voortbrengen.
De wijze van ontstaan is dus ZO,O natuurlijk mogelijk, men
moet echter in het oog houden, dat de eigenlijke apus slechts
kan leven in het water, terwijl zijne eieren daarentegen bijna,
onbegrensd bestand zijn tegen die droogte.
Nog een:e andere gevolgtrekking is mogelijk.
Een zooidanig apus-ei kan, tierwijl het als stof nederligt, van
de plaats, waar het gelegd werd, voortbewogen worden miet
het stof, dat Ier bij ligt. Het is - door het neervallen van stof
inden laatsten tijd is het Wieder gebleken - bijne origeloofelijk,
hoe ver stof Wiel kan vliegen. Als zich een,e apus-generatie
buiten op het land in een diep wagenspoor of eene oneffenheid in den w:eg eenmaal heeft ontwikkeld en als hare eieren
hier blijven liggen, dan spreekt het bijna van zelf, dat de wind
ze later medevoert en verplaatst. Hoeveel stofwolken kunnen
bij eene onweersbui zijn opgewaaid! Hoeveel van den inhoud
van greppels en droge sloten kan daarbij weggevoerd zijn en
op eene andere plaats zijn neergekomen! Stof - en in dat stof
eieren van den apus. Als grove stukken steen kunnen vliegen,
waarom dan niet die eieren? Nu liggen zij' inde goten en
de regen stroomt neder: waarom zal hier niet gelukken, wat
den waarnemer, die medegebrachte apus-eieren in zijne studeerkamer vochtig maakt, zonder uitzondering steeds is gelukt r
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Doch reeds Schaffer stiet op cene eigenaardige complicatie,
Hij onderzocht een aantal exemplaren van den apus, en zag
dat het steeds zonder eenige uitzondering wijfjes waren. Niettegenstaande hij zich de uiterste moeite gaf, gelukte het hem
nooit, één enkel mannetje te ontdekken. Wat beteekende
dit nu weder?
Schäffer nam echter nog meer waar, en wel iets dat volgens
de regelen der logica van zijne school eenvoudig niet het
geval moe h t zijn.
Hij verzamelde een aantal eieren van eene zoodanige. uitsluitend vrouwelijke generatie. Uit die eieren kwamen jonge
apussen voort. Weder waren het wijfjes. Schäffer zonderde er
oenige af, ,en wachtte af, wat nu geschieden zou. Hij verhaalt,
dat het hem gelukte, eenige in het leven te houd/en, en ook
van deze kreeg hij eieren, en daarvan weder jongen. Dit was
voor hem een voldoende bewijs, dat die ki euwpooten ook
zonder bevruchting vruchtbare eieren in zich gehad moest
hebben en die moeten hebben gelegd,
Hier wist hij' zich niet tie redden. Dat ging niet. Dat streed
tegen de oude wet van Adam en Eva in de natuur. Nadat
hij den feitelijken toestand practisch had aanschouwd, decreteerde hij krachtrens zijne schooltheorie iets, wat noch waargenomen, 'noch juist was.
Hij beweerde narnel ijk, dat de apus 'een tweeslachtig wezen
was,» dus man en vrouw in één lichaam.
Schäffer,di'e anderhalve eeuw vóór Darwin leefde, had
niet op gemerkt, dat in dat geheimzinnige vermogen dier wijfjes, dat hij" had waargenomen, eigenlijk eene zeer bijzondere
aanpassing mloest steken.
Die apus had er zich nu eenmaal op ingericht, in plaats van
in blijvende wateren, zijn bestaan voort te zetten in toevallige
regenplassen. Dit was reeds eene oude aanpassing: in zulke
plassen waren er geen kwade visschen, die hem konden
verslinden, maar welkleingoed genoeg voor zijne eigen levenstafel. Met het leven in poelen en plassen hing nu wieder samen
het vervoer der eieren met het stof te zamen. Hoe vernuftig
werkte nu die eigenschap der eenzame wijfjes, als die inderdaad bestond l
Eén enkel door dien wind verplaatst ei, dat eene vrouwelijke
apus kon ter wereld brengen, kon het geh,eele volk gedurende
generaties redden, Bij eene zoodanige luchtpost was het vol-
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strekt niet zeker, dat juist kiemen v,an beide geslachten in
denzelfden plas zouden waaien. Hoe dikwijls zou er slechts
enkele komen I En was dit juist een wijfje, dan was het
huis a pus wieder gered. Doch als dit een tijd lang zoo
had voortgeduurd, danmloest de zaak nog veel belangrijker
worden.
Immers als het, evenals bij de proef van Schäffer, steeds
geschiedde, dat uit al de apus-wijfjes, die zich als maagden
voortplantten, alleen wijfjes voortkwamen, dan moest er eene
ontzaglijke overmaat van apuswijfjes in de wereld ontstaan
tegenover de mannetjes. Het werd dan hoe langerhoe onwaarschijnlijker, dat iedere regenplas beide geslachtien zou bevatten, en des te meer was dus die gelukkige eigenschap der
eenzame maagden noodig. Feitelijk waren toch die mannetjes
al zóó zeldzaam dat Schäffer op de plaats zijner waarnerning,ennooit een mannetje-had gevonden. Doch dit streed voor
onzen natuuronderzoeker miet hletgrlonidbegrip eener "natuurwet." Dat leen van het eerste oogenblik af geïsoleerde
kreeft nakomelingen zou voortbrengen, was voor hem en
zijne school nog wel zoo' belachelijk als dat een kreeft in
levenden lijv1e uit den hernel viel.
De tijd verliep, en naar het scheen werd het zoo onwaarschijnlijke toch leen feit.
111 de negentiende eeuw, in 1841) ontleedde Zaddach den
apus en beweerde, dat Schäffer werkelijk gelijk had: de
zoogenaamde apus-wijfjes hadden ook verborgen mannelijke
organen, zij waren dus 'echte tweeslachtige dieren in denzelfden zin als ieenle bloemi, die meeldraden en stamper op dezelfde bloemkroon heeft. En dat meende hij gezien te hebben.
Reeds zestien jaren later 'kwam de waarheid aan het licht.
In het jaar 1858 nam een onderzoeker, Kozubowsky, in eenen
regenplas bij Krakau, goed ontwikkelde, onmdskenbare apusmannietjes waar.
Doch nu werd die zaak nog belangrijker. De apus streed
tegen eene ))n,atuurwet." Wie zou de overwinning behalen?
Intusschen was over de oude schoolsche opvattingen wat
gras gegroeid. Een gcslacht van zoölogen was op dien voorgrond getreden, die in ieder geval niet meer dien philosofischen angst hadden binn'en de grenzen van hun vak. In de
achttiende leeuw had xle wijsbegeerte de dierkunde vermeesterd, Wat philosofisch niet mogelijk was,d,at kon ook in de
één
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dierkunde niet bestaan. In den tijd van Schelling en Hogel
veran,d1erld,edit. En in de tweede helft 'der negentiende eeuw
werd reeds een veel vermeteler toon aangeslagen. De wijsbegeertie had zich achter de ervaring te concentroeren 1 Als
het de dierkunde behaagde, al hare eigen leerstellingen voor
de afwisseling nog eens in die lucht te laten vliegen, dan moest
de wijsbegeerte zich daarbij neerleggen. Zij moest ten slotte
zelfs Darwin slikken. En daarmede vergeleken was de p a rt hen 0 gen 'e sis 1) slechts een kleinigheid.
Zoo weinig eerbied die generatie van natuuronderzoekers
had voor wijsbegeerige tradities of tradities in het algemeen,
zooveel eerbied had zij voor dena,uwkeurigheid harer detail.studies, Nooit te voren had men in de biologie het flauwste
vermoeden gehard van de eischen, die thans aan de nauwkeurigheid van waarneming wierden gesteld. Darwin, die
thans weder het liefst tot de "theoretici" wordt gerekend, was
het model van die nauwkeurige waarnemers, en achter zijne
leerstellingen, al klonken die ook nog zoo theoretisch, lag een
zóó uitgebreide arbeid aan detailstudie van alle materiaal,
dat oudere natuuronderzoekers er voor gerild zouden hebben.
De dierkunde-der negentiende eeuw vertegenwoordigt elene
onbeschrijfelijke inspanning en arbeidskracht.
111 de handen van leen zóó geschoolden natuuronderzoeker
viel dan ook in de jaren na 1860 de apus.
Sibold had zich tot levenstaak gesteld, het raadsel der
par t h Ie n og en 'e' s is met alle hem ten dienste staande middellen aan te vatten.
Hij liet alle theorie buiten beschouwing. Theoriën werkten
op hem: slechts als de mare van een begraven schat. Daar
stond een zandberg. De schat lag ofwel of niet -daaronder.
Dat zou wel blijken, Doch in ieder geval moest men eene
zeef ter hand nemen, om den geheelcn berg bij kleine gedeelten door te zeven. Al was er slechts ééne enkele gouden munt
in, dan kwalm die op die wijze in ieder geval te voorschijn.
En aan dat resultaat was niets tie veranderen. In dien zin
pakte Siebold ook dien apus aan.
Van 1864 tot 1869 on,derwi!erphij eenen poel miet een
kleibodern, waarin zich die apus had vertoond, aan een systernatisch onderzoek. Elk jaar werd de poel onderzocht ten
1) Voortbrenging uit eene maagd.
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opzichte van zijnen inhoud aan apus-individuen en werd het
g-eslacht dier dieren bij hun leven nagegaan, Dit geschiedde
al die jaren herhaaldelijk met zóó groote zorg, dat geen stuk
indengeh'eelen doorgezeefden poel aan den critischen blik
van den professor kon ontsnappen. Zoo werden 8521 kleine
kreeften onderzocht.
Het resultaat was, dat in die zes jaren onder de zes generaties van de apusfamilie geen enkel mannetje was opgetreden,
terwijl zij zich toch hadden vermenigvuldigd als het zand
der zeeën.
Daarmede was voor goed uitgemaakt, dat bij de familie
Apus een'e pragmatieke sanctie was gesloten, volgens welke
de oude wet van Adam en Eva gedurende zes jaren Tiier
buiten werking was gesteld, en daarvoor eene vrouwelijke
erfopvolging door parthenogenesis kon in de plaats treden.
Wij weten thans nauwkeurig, dat deapus-dynastie niet de
eenige is, die oniderden drang der omstandigheden zulke
uitzonderingsartikelen op het natuurlijke huwelijkswetboek
heeft gemaakt.
Bij de bladluizen is hetzelfde het geval. In het voorjaar
kruipt hier uit bevruchteeieren.die den winter hebben overleefd,
eene soort generatie naar buiten ; en dat zijn uitsluitend wijfjes.
Die wijfjes brengen, zonder dat zij ooit liefde en huwelijk
hebben leeren ikennen, eene nieuwe reeks voort van levend
geboren luisjes, wieder uitsluitend wijfjes. De tweede generatie,
die dus reeds door parthenogenesis ter wereld is gekomen,
brengt op dezelfde wijze de kleinkinderen ter wereld, En dat
gaat nog in denzelfden zomer snel gedurende nege:ngen,eraties voort. De negende Amazonenschaar komt echter weder
buiten de uitzonderingsartikelen onder de wet van Adam en
Eva" zij brengt zoowel zonen als dochters voort. Zoo wordt in
het tiende geslacht in den herfst eindelijk weder een normaal
huwelijk gesloten, waaruit ,de bevruchte eieren worden geboren, die Wieder overwinteren en de ge:h,eele geschiedenis weder
van voren af aan beginnen.
Te recht is echter het meest onze verwondering opgewekt
door het feit, dat onze meest vertrouwde vriend onder de
insecten, de bij, van oudsher in onze onmiddellijke nabijheid
die sanctie van het onmogelijke bezit. D zierzon, de groote
bijenkenner. heeft reeds in 1845 aangetoond, dat de bijenkoningin de wonderlijke dubbele gave bezit, hetzij normaal
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bevruchte eieren te leggen, waaruit echter uitsluitend wijfjes
(werkbijen of wieder koninginnen) voortkomen, hetzi] ook door
parthenogenesis onbevruchte eieren, waaruit telkens een mannetje, darre, voorkomt. In de zoo ingewikkelde huishouding
dier sociaal levende bijen is de pragmatieke sanctie nog eene
veel ingewikkelder huiswet geworden, die) als zij op schrift
werd gebracht, menig vel perkament zoude vullen.
Het was ook weder Siebold, die de belangrijke ontdekking
van den ijmker Dzierzon door streng wetenschappelijk onderzoek tot een onbetwistbaar feit verhief.
Ook in de laatste jaren dier vorige eeuw is nog eens ernstiggetwijfeld aan die juistheid dezer feiten. Diekei te Darrnstadt
en andere bijenkenners hebben de rnededeelingen van Siebold
over het onbevruchte ei van de darren met groote heftigheid
tegengesproken, en het had weinig gescheeld, of het vraagstuk
was als onopgelost ter zijde gelegd. Doch in de laatste jaren
hebben rnicroskopische waarnemingen, die te Freiburg in het
zoölogische instituut door twee leerlingen van August Weisman op bijeneieren met groote zorg zijn gedaan, de zaak voor
goed beslist in den zin van Dzierzon en Siebold, Het ei van
den darre blijft onbevrucht en ontwikkelt zich tot een volkornen xlier.
Zoo was het liefdeleven van den wonderlijken heilige opgehelderd en bleken zijne wonderen overeen tie komen met andere, in de.groote dierenark waargenomen.
Welbleven er nog kleine raadselen over, die ook thans nog
niet verklaard zijn.
Wij zeiden reeds tie voren, dat m'en het als een1e gelukkige
"a~npassing" beschouwt, dat onze apus de kleinste greppel,
als zij' slechts regenwater bevat, verkiest boven den schoonsten
vijver, omdat hij in die greppel gelen visschen vindt, die hem
kunnen bedreigen. Het blijft echter toch nog vreemd, hoe hij
thans nog volglens dit beginsel handelt. Bij de overgroote meerderbeid der gevallen schijnt het e:ene absolute noodzakelijkheid,
dat de poelen, waarin hij zich in leen bepaalden zomer heeft
ontwikkeld, uitdrogen, a1s zijne eieren de vatbaarheid zullen
behouden, zich te ontwikkelen. Hoewel in het water neergelegd
door ouders, die allleen in water kunnen leven, hebben de
eieren zelf eene tusschenregeering van volkomen droogte, een
stadium van stof noodig, als zij bij e'en'e daarop volglende
bevruchting werkelijk kieuwenpoeten zullen leveren. Zoodra de
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poel, b.v. bij , een groot aantalopvolgende regenmaanden, langer
dan gewoonlijk nat blijft, ten in den winter niet uitdroogt, maar
eene neiging vertoont over te gaan in een werkelij ken kleinen
vijver, blijven de ,ereren van den apus op den natten grond
liggen, zonder tot ontwikkeling t e komen.
Wij noemen dit een verschijnsel van erfelijkheid; doch ook
dit is niets anders dan een woord voor het algemeene feit,
dat er in de natuur werkingen en handelingen zijn, die niet
hanophouden bij datgene, wat wij individu noemen,
delingen, waarbij de geheele soort met hare opvolging van
generaties weder een afgesloten individuen-complex schijnt
met doorloopende, werkingen.
Doch ide apus zou geen kreeft, en daarenboven nog een
buitengewone kreeft moeten zijn, als die draad zijner :eigenaardige geschiedenis reeds hier zou zijn afgebroken.
Een buitengewone kreeft beteekent nog al iets.
Bijna onuitputtelijk is het aantal avontuurlijke vormen ien
gedaanteverwisselingen bij de kreeften. Eene 'bpnt;e maskerade
trekt voor het oog van den natuuronderzoeker voorbij, dikwijls
huiveringwekkend, dikwijls belachelijk, doch dikwijls ook weder vol diepen zin.
Hier heeft men iden makro cheira-kreeft van Japan, wiens
reuzenpooten eene uitgestrektheid van drie meters beslaan,
en daarnaast het toemora-kreeftje onzer Duitsche zeeën, waarvan 60000 individuen in de maag van één enkelen haring
gevonden worden.
Dáár heeft Men weer den pyrocypris-kreeft, die evenals de
inktvisch zijn inkt, zoo ook eerre smaragdgroene of azuurblauwe lichtende v loeistof uitwerpt, die een zóó helder licht
geeft, dat zij zelfs bij dag gezien wordt; die lichtende vloeistof
dient voor den kreeft als een onzichtbaar makend omhulsel,
daar hij zelf in den glans v+erdw'ijm.
Dan heeft men ook ede kevers, die een oliereservoir in hun
lichaam dragen, dat hen als ■ een zwemgordel in de gelegenheid stelt, tje blijven drijven.
Vervolgens heeft mien nog doen notopterophorus, waarbij
de huid van den rug uitgetrokken is tot reusachtige roeisprieten. De groene pontellina vliegt werkelijk op zoodanige valschermen als een vliegende visch over de oppervlakte der
zee, ten de calocalanus der Middellandsche zee zweeft in het
water door middel van een bijzonderen toestel aan het achter'
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gedeelte, bestaande uit acht oranjeroode pauwenveeren.
De heremietkreeft bergt niet alleen zijn week achterlijf in
een slakkenhuis, maar daarop sleept hij tevens eene daarop
vastzittende, levende zeeanemlone mede, waarmede hij , een
bondgenootschap heeft aangegaan; de zeeanenione verdedigt
hem met hare netelorganen, terwijl , de kreeft omgekeerd de
anemone, die niet loopen kan, doch daarom toch wel voedsel
wil opnemen, naar nieuwe voederplaatsen leidt.
De b i r g u s of no t e n d i oef klimt des nachts op de koraaleilanden der tropische zeeën, en zoekt de lekkere kokosnoten op, terwijl de landkrab van West-Indië, de g e c a r c i n u s, , een zuiver landdier is geworden, dat alleen in den tijd
der voortplanting nogeens zijn ,00rspronkelijk 'element opzoekt. Doch ,00k uit , de donkere 'schuilhoeken onzer woningen
komt een zoodanige landkreeft, die reeds sedert de oudste
tijden het water heeft verlaten, al is hij' nog steeds , gebonden
aan vochtige plaatsen: de kelderpissebed.
Daar nadert in het water de hyperia niet hare reuzenogen;
zij woont in geen heerlijk gekleurd schip van kristal, namelijk
midden in , eene levende, groote, blauwe meduse. In , een sierlijk, glashelder tonnetje, dat nauwelijks groot genoeg voor
haar is, komt het wijfje der p h r n i m a met haar kroost aangestevend: dat tonnetje is niets anders dan het hol uitgevreten
lichaam van , e , en hulpeloos dier, de salpe, , eerre klasse der manteldieren.
De Fabia uit Chili huist als een lintworm in den darm van
een levenden zeeëgel, een andere kleine kreeft trekt rééds
als larve binnen in het lichaam , der zeekomkommers, en laat
in , de duisternis van den Styx daar binnen zijne oogen toegroeien, die toch overtollig zijn.
De Lernaeonema boort zich met den kop in het oog van
den haring in.
Ook de beroemde w a l v i s c h l u i s, die reeds door Goethe
bezongen is, behoort tot de kreeften. Het zijn mysiskreeften,
van nog geen , duim lengte, die den walvisch zóó mesten, dat
hij 30000 kilogram spek kan leveren; men stelle zich voor,
hoeveel kreeftjes daarvoor noodig zijn,
Steeds spookachtiger komt de troep ,aanmarcheeren. Daar
heeft men ook ede , eendenmossel, een kreeft, die op den kop
gaat staan, zich aan ieen vasten steel vasthecht als een oester
en , de pooien naar boven uit de 'schaal steekt als de meeldra-
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den eener bloem.; bij die eendenmossels, di'egleen enkele leek
tot de kreeften zal rekenen, zijn de eigenlijke groote exemplaren tweeslachtig, zooals Schäffer dit bij den apus vermoedde; bovendien leven ook nog dwergachtige mannetjes parasietisch als luizen op haar lijf.
Dan heeft men nog de diepzeekreeften, die weerstand
bieden aan den ontzettenden druk daar beneden; zij zijn gedeeltelijk blind, daar zij geen oogen noodig hebben in de
van die zon afgesloten duisternis van die watercatacombe ;
g-edeeltelijk zijn zij lichtend en zien zij met reuzenoogendoor
dat heldere licht heen.
Dan heeft men de garnalen met hare eigenaardige kleursveranderingen, die er op een helderen bodem hielder) op een
donkeren donker uitzien, ende doorzichtige garnalen, zooals
de t h a u 'ID 0 P s (wond'eroog),dié, zóó glashelder is,dat geen
enkele visch hem in het blauwe water kan herkennen.
Doch in die rij zijn ,er slechts twee gestalten, waaraan de
apus heeft herinnerd, zoolangrnJen ze kient. Het zijn trouwens
de zeldzaamete.
De ieerste is die Iimulus of molukkenkreeft. Onze aquaria
hebben hem zóó populair gemaakt, dat iedere jongen uit eene
stad, waar 'een aquarium zich b:e:vin,dt)h,em kent. Zelfs de
groote Aristoteles en Plinius hadden nog geen vermoeden van
zijn bestaan. Zoodra de Tiandel o:p de Molukken levendiger
werd, een gevolg van het omzeilen van Afrika) vonden de
eerste gedroogde exemplaren als een met verbazing igadegeslageu uniddending tussch!en schildpad en reuzenspin, in de
16e eeuw hun WtE~g naar Holland. De eerste teekening dateert
van 1603. Van toen af werd de vreemde gast een geliefd
voorwerp voor -de telekenaars van natuurwonderen, Men wist
echter niet, waar ze in het nieuwe stelsel te plaatsen.
I-lij had de scharen vaneen kreeften leefde in zee; hij
zou dus wel ecn vkrecft kunnen zijn.
Toen Schaffer echter zijnen apus uit het zoete water onder
de kreeften rangschikte, zag hij Idadelijk de uitwendige overeenkomst van den gast uit de Molukken en den kleinen
landsman, eene overeenkomst, die ook thans nog Iedereen
treft: hij bese IlJO uw de dien limulus eenvoudig als een reusachtigen apus.
In de negentiende eeuw kwarn vhoe langer hoe meer de
mcening opdien voorgrondydat de limulus, als hij dan toch
B ö 1 s c h e. Van Zonnen en Zonnestofjes. V. 2e druk.
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eell kreeft moest blijven, geheel van alle andere moest worden afgezonderd (dus ook van den apus) en als cene afzonderlijke orde moest worden beschouwd, zonder eenige engere
aansluiting met andere,
Intusschen was 'een aardrijkskundig feit bekend g-eworden,
dat weder texlenken gaf: de limulus, dien men naar zijne
woonplaats molukkenkreeft had genoemd, was namelijk ook
aan de kust van Florida, dus in Amerika, ontdekt.
Hij kon daarheen niet door leen storm vervoerd ZIJn, zooals de kleine apus.
Die apus is een Jcosanopolietisch wezen. Tot nu toe heeft
men hem behalve in Europa ook in Algiers, bij den Himalaya,
bij Peking, in Australië, Tasmanië, Nieuw-Zeeland en NoordAmerikagevonden, ja zelfs degletscher-apus wordt gevonden
tot bij kaap Krusenstern in N ocrd-Amerika (68 1/ 2 noorderbreedte)en bij Jakobshafen op Groenland, dus op de uiterste
grenzen van Tiet dierlijke lieven op aarde. Men begrijpt ,dat
g,en1:akkelijk, waar het een wezen gel,dt,dat door den wind
wordt voortgejaagd, en met de stofwolk over land, zee en ijs
reist. Men ZiÜ·U zich kunnen voorstellen, dat 'hij als ei met de
asch van Krakatau de ge'hleele aarde is omgetrokken.
Doch bij den grooten Iimulus der tropische zeeën is daar
geen sprake van; daar het dier echter alleen gevonden wordt
op twee zoo Vier van elkander verwijderde plaatsen op aarde,
ligt het vermoeden voor de hand, dat wij hier te doen hebben
miet een overoud dier, dat terugwijst op tijden, toen zeeën en
vaste landen vangeheel andere gedaante den aardbol bedekten,
en andere overbruggingen of andere afscheidingen de verhuizingen der dieren bepaalden. En dit vermoeden wordt
inderdaad onmiddellijk bevestigd door den bouw van het dier.
Wat er voor sprak, het te scheidien van alle andere kreeften,
was van het begin af de aard der eetwerktuigen. Wij herinneren ons,dat de oude Goethe reeds schik had in hetgroote
aantal gelijksoortige, zich bewegende pooten van den apus.
Zij schenen hem nog een eenvoudige grondvorm toe der pooten, die bij -den ihoogeren kreeft reeds oneindig gedifferentieerd voorkomen.
Doch bij dien apus is evenals bij de overige bekende kreeften
reeds één orgaan duidelijk gescheiden: naast de poeten vindt
men duidelijke organen va,nhet lichaam, die als tangen,
kauwwerktuigen voor de voerding in den engeren zin, in één
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"voord als eetwerktuigen dienstdoen. Alsde apus mijn branchipus pakte 'en opvrat, dan geschiedde dit met echte kaken,
die miet hetgroote aantal zich bewegende poeten niets te maken hadden, Als m'en zulke bijtkaken nader beschouwt in den
ZÜl van Goethe, dan zou men zich zeer gloed kunnen voorstellen, dat nog vroeger die kaaktangen niets ,gew'eest waren
dan pakken,degrijppolotielll, rnondpooten, die tot taak hadden
het gegrepen voedsel klein te trekken.
En hier is het, alsof de limulus ,de proef op ,de som levert.
I-lij heeft n10g in hielt geheel geen kaken, maar hij kauwt lettierlijk 'miet de poeten.
Men stelle zich voor, dat bij ons xle mond midden op de
borst verplaatst was, en ,dat de tanden tamelijk ver naar
beneden op de armen zaten, en hert voedsel giekllelnd werd
tusschen idie bovenarmen, en zóó lang heen en weer gewr,even, totdat het flinkgiekaiuw~d was. Zoo doet nu in beginsiel
de limulus, Hij ka u w t niet all/een met de pooten ; hijademt
ook daarmede en heeft kieuwpoeten zooals onze apus. Aan
de pooten draagt hij scharen als een schorpioen. In het bloed
heeft hij niet ijzer, maar koper.
Hij behoort dus in geen stelsel thuis.
Nog thans zijn er bekende natuuronderzoekers, die hem
voor een oorsprenkelijken waterschorpioen houden,
Oud is hij zieker. Achter hem duikt eene wereld op, waan in
die voegen van ons stelsel van dieren werkelijk nog los zijn,
eenc wereld, waarin het beeld van de spin en van den schorpioen ineenvloeit met dat van dien kreeft, en leidt tot stamvormen, waarvan eersthet nageslacht gescheiden wegen insloeg.
Doch hierin weerklinkt ,d;emlelo,diie van millioenen jaren,
Die melodie voert ons eerst naar het Frankische strand,
waar de archaeopteryx streek over vde wateren en evenals
eene meeuw somtijds miet zijne kaken, met tanden bezet, leen
kreeft daaruit kan hebben geroofd, In de versteende slib
van Solnhofen liggen, duidelijk afgedrukt, molukkenkreeften
op Duitsch jrroridgebie ni/et ver van de plek, waar Siebold
de wonderen van den a.pus heeft bestudeerd.
Doch ,d,em!elo,di:e weerklinkt nog veel verder. Zij' lokt ons
tot achter de steenkoolperiode. Daar duikt die tnolukkenkreeft
op als in een nevel, voor xle helft reeds een molukkenkreeft
voor dehelft weder een ander, in zijne soort nog veie! zeldzamer wiezen.
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Zijn vreemd schild verandert in een smalle sikkel, tusschen
schild , en staartstekel is het achterlijf opgelost in losse ringen
als bij een pissebed, en die ringen kunnen zich zóó inrollen,
dat het lichaam 'eerre kogelvormige gedaante heeft.
Doch steeds zijn het nog 'ontwijfelbaar de voorouders van
onzen gast in het aquarium. Immers nog thans, als hij zich
uit het ei zal vormen, groeit hij eerst uit tot eene larve, Idie
snel op den rug zweimIt als onze branchipus, en die larve
vertoont hetzelfde gekorven achterlijf als dat van een pissebed
achter dat sikkelvormige schild. Het is het manuscript van
die geheimzinnige wet, dat de kinderen van heden nog weder
eens vluchtig, nevelachtig, de trekken aannemen van de voorouders van voor millioenen jaren; de wet, die ook aan het
hoentje in het gei nog eens de kieuwspleten van den visch in
den hals geeft.
Doch voor den blik, die zich zoo ver heeft laten miedev oeren
in de scheppingen der voorwereld, groeit daar naast de voorvaderen van den molukkenkreeft een nieuw, medesleepend
visioen van 'de wonderlijkste kreeften, die thans de aarde
voor goed hebben verlaten.
In geen aquarium worden zij meer gevonden. Daartoe behoort
b.v. de „S e r a p h i nti", geen kolossaal wezen, waarvoor onze
aquaria heel wat grootere bekkens zouden moeten beschikbaar stellen dan voor den limulus der Molukken. Zoo wordt hij
genoemd door de Schotsche arbeiders, als er uit de steengroeven plotseling ,een vreemd monster te voorschijn komt
als 'eerre bijna twee mieters lange, versteende mummie met
twee reusachtige vleugels. De vleugels zijn echter scharen
van , een kreeft en het geheel is d'e p t e r y g o t u s, de grootste
van alle kreeften, idie ooit in lateren tijd hebben bestaan.
Hier komt de gelijkenis met den schorpioen reeds uitwendig
duidelijk voor den dag. Maar toch was hij nog steeds verwant
aan die oorspronkelijke kreeften der Molukken, waarvan hij
ook de tijdgenoot was. Beide immers bestonden nog niet, toen
, een kleiner volk van kreeften in ontzaglijke m;assa's de oceanen veroverde, 'een volk, waarin alle lijnen onzer tegenwoordige kennis der kreeften oponze planeet samenkomen
doch voor , eene gesloten deur.
In de diepste schemering der zeventiende eeuw vestigde
de Eng elschmaan Lhwyd nog cie opmerkzaamheid der onderzoekers op iets wat hij gevonden had. Het was iets versteends;
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het scheen hem onduidelijke stukken van visschen te zijn.
De oudste onderzoekers, die na hemihetzclfde voorwerp in
overoude steenlagen vonden, meenden dat het schelpen waren. Zeldzame, in drie deelen verdeelde schelpen moesten het
geweest zijn. Zij noemden deze daarom co n c h a tri lob a.
Daaruit is de naam, "trilobiete,n," de uit drie lobben
biestaanden, ontstaan, een naam die zich tot heden heeft
gchandhaaft, hoewel men zeker weet, dat de dieren met
schelpen niets tie maken hebben,
Later bleek het, dat de trilobieten tot de kreeften
bchoeren.
In de achttiende eeuw kreeg Shaw bijna volledige exemplaren onder de oogen en hield hij die voor vcrsteende rupsen.
Doch dan rnoestenclat rupsie;ngewe,est zijn met harde pantsers. Hoezeer kornt het uitwendige beeld reeds overeen met
een pissebed, dus met een kreeft!
N u had Klein den apus onder de duizendpoeten gerekend,
en zoo kwam Mortimer in 1750 oph'et denkbeeld, dat de
rupsvormige trilobiet eene soort van apus was. Doch niettegenstaande Klein was de apus toch inderdaad een kreeft, en
zoo kwam dan ook de trilobiet als eene soort van apus bij
Linnaeus tot de kreeften.
Toch is tot in de negentiende eeuw daaraan getwijfeld. Een
kenner als Latreille schreef nog in 182 I, dat hij het dier
zóó lang tot die schelpdieren reken/de, totdat iemand poeten er
aan herkende, en dan zou het toch nog een duizendpoot zijn.
Die pooten hebben nog heel wat moeite veroorzaakt, doch
juist daardoor is ten slotte duidelijk gebleken, dat het een
kreeft was.
Ook de trilobilet gleiijkt uitwendig bijzonder veel op den
apus. Hij heeft hetzelfde schildpadachtige schild, waaruit
naar boven de oogen loeren. Doch ook hier is het, alsof in 'dat
schild een lange pissebed filet den kop is ingegroeid, zoodat
de ringen van het lijf daarachter riaslepen. El1 dat lijf van ringen eindigt weder in een stevig staartschild. Door de bewe~e
lijkheid van dat middenstuk heeft het ook dikwijls de eigenschap van zich te kunnen samenrollen, zoodat het versteende
dier ,er fileer uitziet als een zeeëgel. Inden kogel lagen ,dan
evenals bij den egel en het gordeldier de wceke ideelen van
het ondergedeelte verborgen. Daar wemelde hlet evenals bij
den apus van dunne poeten. Om.den mond had men evenals
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bij den molukkenkreeft de "k a u w poot e TI", die het voedsel fijnmaakten en eindelijk volgden in een breede rij de
"kieuwpootien" die tiegelijk voorde beweging en voor de
ademhalingdienden.
Het had weinig gescheeld, of men had hem in onze schoolboeken, 'evenals de ten onrechte nog heden zoo genoe'lD,de
apus, tot de po ot loo ze dieren gerekend.
Bij myriaden vond men in die negentiende eeu\v zijne overblijfselen, op sommige plaatsen zóó dicht op elkander, dat zij'
het geheele gesteente vorm/den. Doch hetzij zij bolrond waren,
of in den doodstrijd gestrekt, zij hadden alle alleen het harde
ruggedeielte afgedrukt, maar van de pooten was aan de onderzijde niets te ontdekken.
Men loochende dan ook het bestaan dier poeten. Ten slotte
kon het wonder weder worden opgelost door de ontzaglijke
inspanning der geleerden. Walcott in Noord-Amerika nam
zich de moeite, eenige duizenden opgerolde trilobieten in de
fijnste doorsneden tie splijten. Waren er poeten, dan moesten
ook deze in die kogels ingepakt liggen. Op eene geschikte
plaats werd ieene steengroeve voor dat doel gemaakt, en bij
diegelegenheid werden 3500 kogelvormige trilobieten gewonnen. Bij 270 exemplaren kwamen in de doorsnede die poeten
nog zichtbaar voor den dag. Later is in het jaar 1894 tot geruststelling der gernoedcren o'9'kno ,g een niet opgerolde
trilobiet gevonden in den staat New- Vork, waarbij de pooten nog duidelijk naar buiten steken.
Niet zonder reden is er eene zoo groote gelijkenis tusschen
trilobiet en apus. Terwijl van ,dien apus de sage uitging, dat
hij' alle tien jaren "uit den hernel viel,' is die trilobiet in de
geologie het raadselachtige dier, dat in het begin van alle ons
bekend lieven plotseling te voorschijn treedt.
Achter die steenkoolperiode, waarin de molukkenkreeften
zich reedsdoen vermoeden, 'komen nog twee groote perioden
der aardgeschiedenis, rijkaan dieren :de Devonische en .de
Silurische periode. Doch dan heeft men nog een uiterste tijdperk, het Cambrische tijdperk, zoo genoemd naar een Engelsch gebergte. In die Cambrische periode gaat voor ons het
gordijn op over het groote schouwspel van het leven
op aarde.
Geheel ondier aan, op de oudste plaats van dat Cambrium,
staat, als in het gloeilen:demlOrgenroo,d,die kreeft, de trilobiet.
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Onze geest zoekt daar naar het oorspronkelijke "vezen
van de eenvoudigste soort, naar de oorspronkelijke cel) waaruit zich alles moet hebben gevormd.
En hij staart in de rots, die toenmaals zand geweest is aan
den oever der z,ee. Over dat zand stroomt in zijne gedachte
de vloed. En als hij uit de steenen sploren nog eens het oude
beeld laat verrijzen, komen uit de door de zon verlichte
diepte der slib spookachtige schilden naar hem toe met op"Taarts loerende oogen, Die oceaan van den oudsten tijd wemelt van trilobieten, honderden, duizenden, millioenen, Waar
zijn zij van daan gekornen r
Als men miet die spade nog iets dieper stoot in het oude,
steenen dagboek der aardschors, nog dieper dan het Cambrium xler trilobieten, dan zwij'gtde kroniek plotseling absoIuut vanallles wat leven heet.
Dan zien wij het gesteente, duizenden mieters diep al lager
en lager, e:ene nog oudere laag der aarde, maar geen letter
van het leven komt meer voorden dag. Het schijnt alLes
dood, als de uitgegloeide lava van leen vulkaan. En plotseling
stortten daarop, zoo talrijk als de sneeuwvlokken, of de waaiende bloesems van de kerseboornen, de trilobieten. U it den
hem/el, uit het heelal, waar van daan P
len aan natuurMenig denker, die gaarne zou ,gleloo:Dd h
lijke ontwikkeling, ook irrhet levende, is tegenover dat voorwereldlijke spook van den Carnbrischen trilobieten-inval bijna' tot vertwijfeling gekomen,
De trilobiet toch is van het standpunt der ontwikkelingsleer
onmogelijk leen "begintdier." Zeker, hij is lager ontwikkeld
dan. de rivierkreeft van onzen disch. Doch hij staat slechts
weinig- achter bij dien apus. En bijna, staJathij naast dien molukkenkreeft. Hij: heeft leen prachtigen lichaamsbouw; met
groote samengestelde oogen loert hij reeds in de wereld, allles
is in Iiem reeds tot eene zekere rijpheid ,gek()men in ,de ontwikkeling, hoog' boven wortn of poliep.
En zou vdaarmede Tict leven zijn begonnen P Zou dat er
plotseling "g,eWlClest" zijn, van den éénen dag op denanderen,
zonder stamboom, als de trotsche eersteling; die gezegd heeft
"met mij vangt de kroniek aan, ik vorm die 'eerste woorden op
de tot nu toe on beschreven, wittie bladzijde."
Het oog- staart niet meer naar eene rege'nwolk, die een
apus-salvo zou kunnen brengenvhet zoekt de sterren.
l
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Zou het leven tien slotte toch het eerst op eene andere
planeet zijn ontstaan? Was daar de ontwikkeling misschien
reeds gestegen tot den 'kreeft, en is die kreeft in den vorm
van een trilobiet dan ergens in de wereldbrievenbus der ledige ruimte geworpen, van waar zij op een goeden dag op de
reeds in d:e Carnbrische periode gekomen aarde naar omlaag
is geregend als kreeft, die nu werkelijk "uit den hemel." viel,
uit den astronomischen hiernel ?
Op deze vraag kan men met minstens vijf en twintig theorieën antwoorden. DIe: lezer zal het mij echter ten goede houden, zoo ikdie niet alle noem
De eenvoudigste theorie beweert, dat aan gene zijdie van
het Cambrium een blad uit de kroniek is gescheurd. Opdat
ontbrekende blad stond de geheele lijn der natuurlijke levensontwikkeling op aarde, te beginnen miet het eenvoudigste
eencellige oorspronkelijke wezen, tot aan den kreeft en eenige
andere in -de Cambrische lagen gelijktijdig optredende hoogere dieren.
Dit blad moet echter ontbreken, omdat beneden de Cambrische steenlagen alle nog andere bezinkingen van de zee
door latere Jcristallisatieprocessen zóó geheel tot in het diepste hunner structuur tot puin zijn ver gaan en verbrokkeld,
dat ook niet het minste spoor van een versteenden omtrek van
een levend wezen, hetzij van dier of van plant) daarin kon
behouden blijven. De oude moederaarde heeft hier 'eenvoudig
hare eerste geschriften over het leven op het eerste blad, in
eerie gril, uitgekrabd, en wij lezen thans dus het woord "trilobiet" als aanvangswoord, ofschoon het inderdaad oorspronkelijk reeds veel lager indien tekst stond, - zooals het somtijds
met oude handschriften gaat,die, voordat zij de taalkundigen
onder de oogen komen, door hongerige muizen gelezen zijn.
Dit is, zooals gezegd is, de eenvoudigste verklaring', die
niets afdoet aan de ontwikkelingsleer ,en rekening houdt met
geologische feiten, die onmiddellijk voor ,de hand liggen.
Wie zich echter van den beginne af aan als fanatiek tegenstander plaatst tegenover ,de ontwikkelingsleer, zal zich op het
exacte standpunt stellen en zeggen: onze kennis van het leven
vangt aan met de trilobieten. en daarmede basta, juist zooals
de boer zeide: dcapus komt van den regen, en verderhebben
wij niets meer te vragen. Of zooals de bewoner van Indië
zegt: die wereld rust op een olifant, en de olifant op een
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schildpad, wie echter vraagt waarop de schildpad staat, wordt
de deur uit geworpen.
Intusschen heeft ide ontwikkelingsleer, die zelf alles behalve
een behaaglijk autoriteitenhoekje mag zijn, ten opzichte der
trilobi.eten nog allerlei te vragen.
D e trilobiet is op het oogenblik van zijn optreden niet alleen
op zich zelf reeds een hoog ontwikkeld, dier, dat eene zeer
lange reeks voorvaderen achter zich moest hebben, hij staat ook
onder zijne eerste tijdgenooten aan de spits der ontwikkeling.
Hij 'kan dat ook zijn, want nog ontbreekt in de oudste Cam;brische lagen, voor zoover wij die kennen, ieder spoor van
den dierenstam, die in werkelijkheid het toppunt is geweest
van alle dierlijke ontwikkeling op aarde, van den stam der
gewervelde dieren. Er verloopt nog een bepaalde tijd, in de
opvolgende hoogere lagen als in kronieken vastgelegd: dan
ziet men plotseling in ide oorspronkelijke zee de eerste visschen zwiemmen. Daarmede is ide trilobiet ,onttroond.
Die visch staat op den hoogsten ontwikkelingstrap.
Altijd en altijd is de gedachte levendig geworden: zou in
dieonttroning zelf ten slotte niet eene rechtstreeksche verdere
ontwikkeling liggen? Zou de trilobiet, de , 00rspronkelijke spits,
niet nog het hoogere toppunt, iden visch hebben voortgebracht ?
Dit gebeurde tijdens het leven van den ouden Oken, den
,,natuurphilosoof . "
Eerre halve , eeuw vóór Darwin verkondigde deze zijn vóórdarwinisme, ieene onmiskenbare ontwikkelingstheorie, namelijk in practische toepassing op de dieren en planten.
Het systeem was voor hem eenvoudig de af stamtningslijn.
Het zoogdier stamde af van den vogel, de vogel van het
kruipende dier, het kruipende dier van den visch. En van
waar kwam , de visch? Nu, die kwam natuurlijk van het hoogst
ontwikkielde ,ongewervelde dier, van het insect en dien kreeft.
In dien ieenvoudigen, onopgesmukten gedachtengang zou
het volstrekt niets vreemds zijn gew.eest, indien men den
oudsten visch dier voorwereld had afgeleid van den toentijds
hoogst ontwikkelden kreeft, den trilobiet. Men beweerde (bevoegde deskundigen beweerden het) dat de kreeft eene zenuwstreng aan de buik had !en de visch aan den rug, en dat
die beide dieren in ieder ,opzicht om zoo te zeggen anatomisch
tegenovergesteld gevormd waren. Dat doet er niet toe, beweerde de philosoof, dan zijn die gewervelde dieren op den
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rug Ioopcndekreeften. Daarover is toenrnaals veel gelachen,
en leen tijd lang is niet alleen de (engere stamboom, maar de
g,ehe:ele ontwikkelingstheorie, dOtordie belachelijkheid van
de baan geschoven.
Toen de ontwikkelingsleer later door Darwin wetenschappelijk op nieuw wlerdg,egrondvest, vermeed men ijverig deze
gewaagde dwaasheden.
Men nam 'dien stamboom niet als rechte ladder maar als
werkelijkcri boom, waarvan de groote takken niet alle uit
elkander behoefden op te groeien, maar parallel konden gaan
en misschien allleen geheel onderaankonden in verband staan.
Was de kreeft een top van een tak naar beneden." dan was de
visch een evenwijdig loopende andere tak, naar boven. Evenwijdige lijn'en sneden elkander hier evenmin als in de meetkunde, al groeidien hare uiteinden ook nog zoo hoog naar
boven uit.
Toen echter de theorie in haargehccl als eene vastgestelde
zaak de dierkunde begon te beheerschen, werd menigeen ten
slotte toch weer stoutmoedig.
Waarom zou men den ouden Oken vreezen ?
Eerst beproefde men, of men tien minsteden visch niet kon
aanpassen aan leen ontwikkelingstrap, die aan de kreeften
voorafging, aan de zoogenaamde ringwormen, waartoe de
regenwormen en de bloedzuigers behooren. Semper heeft-dit
zooveel als doenlijk was verdedigd.
Daarop volgden de nog vermeteler geleerden. Patten, professor tie Hanover in ,de vereenigde Statten van Noord-Amerika, heeft op het zoölogencongres tie Berlijn een paar jaren
geleden zijne reeds sedert jaren in groote trekken bekende
meening weder openlijk bevestigd: dat de groote schrede der
ontwikkelingsgeschiedenis der Cambrische periode inderdaad
onmiddellijk voert van den trilobietenkreeft tot den visch. De
trilobieten. de molukkenkreeft en onze apus zoudien op dat
punt tie zamen ongeveer eene oude overgangsgroep vormen,
waarbij vande zijde van den visch die zoogenaamde cephalaspis het bruggehoofd vormde,
Zulke veronderstellingen kunnen niet opkomen, wanneer
niet in dien voorwereldlijken dageraad look de visch werkelijk
die meest vreemde vormen had aangenomen. Die genoemde
cephalaspis is leen echte visch, en toch steekt ookIiij werkelijk miet den kop onder een zeer groot vlak schild als 'een
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volkomen apus, en evenals bij dezen kijken de oogen boven uit
dien deksel ; die oogcri zijn bij sommige soorten zoo hoog opgetrokken, dat zij in den schedel bijna als een bril samensmelten.
In het oude roede zandsteen van Schotland steken wel
duizenden andere kleine voorwereldlijke vischjes,die zóózeer
afwijken van ieder vischtype.dat ,de één ze gehouden heeft voor
groote waterkevers, de andere voor schildpaddenyde derde zelfs
voor kreeften. Cope wilde deze onlangs nog doen aansluiten
aan ,de ascidien, schepselen ongeveer van denontwikkelingstrap
va11 een 'hoogsten trap van worm, Simroth ziet ze zelfs aan
voor landdierenvdie evenals de zeehonden over den miet mos
begroeiden bodem kropen en een landbewonenden voor-vorm
van den visch moesten vertegenwoordigen. "Vleugelvisch"
(pterichthys) heeftmen ze gedoopt. Ook bij hen steekt kop en
bovengedeelte van den romp in eene soort kast van groote
beenderplaten, waaruit van achteren de "visch", bepaald bespottelijk uithangt. Uitdit pantser echter hangt aan beide zijden
eene reusachtige gepantserde borstvin af, die door een gewoon elleboogsgewricht in eenen bovenarm en benedenarm
is gescheiden. En boven op de kist zijnde doorbrekende
oogen zóó dicht bij elkander, dat nu werkelijk slechts nog
een,e enkele opening ,den schedeldoorboort, waarin misschien
nog slechts één enk/el groot cyclopenoog
een oog op de
kruin, gezeten heeft.
Zulke monsters, ;dileaan het woordje "visch" nog eene speelruimte ViOOl' de voorwereld geven, ver over het normale heen,
moet men zich voorst/ellen, als men van den trilobiet, of den
apus den rooden draadnaar den visch trekken wil. Maar geloof
te slaan aan die lijn, is daarom nog niet noodig. Het oude
argument tegen Oken blijft nog onherroepelijk van kracht.
Viseli en kreeft zijn volgens hunne innerlijke anatomische
structuur tegenstellingen van de scherpste soort - al z~':t
een oorspronkelijke visch er uiterlijk ook als een apus .iit,
en een trilobiet tot verwisselens toe als een visch,
Wel ikan men aannemen, dat ,een neutrale wortel, die slechts
bij de lage wormen karr Iiebben gelegen, de beide uitersten
naar twee verschillende zijden bijna gelij.ktijdigrnloet hebben
voortgekweekt - maar niet, dat het ééne uiterste zich nog
eens veranderd heeft in een tegenovergesteld uiterste.
En nog is er mogelijkheid voor eene tweede opvatting,
waardoor die uiterlijke overeenkomst van zoo gescheiden dierv->
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groepen in denzeltdenoer-tijd zeer gloed kan worden verklaard.
Men heeft veel nagedacht over de levenswijze van dat
vreemde trilobietcnvolkje. Stelt men zich hunne korte krabbelpooien voor onder hctgroote scholmmelende schild, en hunne
geschiktheid zich bij dreigend gevaar in te rollen als een e~el,
dan schijnt alles te wijzien op 'een dier, dat zich over den
grond voortbewoog, en niet gewoon was inde volle zee zich
als vrije zwemmet tie bewegen.
Nu 'komt daarbij nog eene bijzonderheid. Vele soorten van
trilobieten hebben zeer fraai ontwikkelde groote oogen. Vele
soorten hebben daarentegengeen oogen, zij zijn volslagen blind,
Wanneer leen dier bij eene overigens levensvatbare structuur
zijne oogcri heeft afgeschaft, dan ligt er eene aanpassing voor
de hand aan omstandigheden, waarin Gogen niet n1eer noodig
zijn. De kevervde spin,de kreeft, de visch in de zwarte holen van den Styx verleeren het zien, zij worden ten slotte zonder oogen geboren en zij varen er wel bij. Zoo is de Adelsberger grot, en ook het Amerikaarische hol van den mammouth
eenc blinden-inrichting geworden voor dieren. Moeten wij ons
de blinde trilobieten voorstellen als alle thuis behoorend in
de onmetelijke spelonken van die oorspronkelijke aarde?
Geen enkel spoor wijst daarop, noch in het gesteente, dat
hen thans huisvest, noch in het overige dierenvolk, dat met
hen het wat/er bevolkte.
Lag er toenmaals over de geheele aarde nog een'e dikke
wolkenlaag, zooals over Jupiter, waardoor het licht der zon
geheel af'gesnoden werd? o nmo,ge1ijk, want hoe hadden zoovele ontelbare oogen zich kunnen ontwikkelen, hoe hadden
groene planten zich kunnen ontplooien?
Maar de oogen zijn ook afgiesch,aft door de bewoners van
een open oceaangcbied, dat thans bestaat en toenimaais zal
hebben bestaan, namelijk in ,de diepzee. Waar de waterko lorn
eindelijk ffiieerdan een 111ij1 diep wordt,daar dringt geen
lucht n1~eerdoor van boven. Wel zijn er, zooals wij thans
weten, daar beneden nog dieren. En ook die dieren zijn grootendeels blind. Zoo is door Süss en Neuma yr beweerd geworden, dat alle ttilobieten bewoners van de zeer groote diepten
der zee ge\veest zijn.
Nog thans leeft de Goliath onder de pissebedden, de reuzenpissebed bathynornus, die drie en twintig' centimeters lang
wordt, bij Yukatan in de diepzee.
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Waarom zal niet eens een leger van die pissebedachtige
trilobieten ook in derrduistersten afgrond geleefd hebben?
Doch de diepzee-slib heeft ten allen tijde andere lagen van
gesteenten voortgebracht xlan eene vlakke zandkust of eene
ondiepe zeebocht. En toch liggen juist blinde trilobieten in
ontzaglijke rrrassas begraven in een zoodanig kerkhof van
zand en ondiep water. Wie zal ze in dat eigenaardige graf
hebben doen zinken? Het komt mij het waarschijnlijkst voor,
dat zij gestorven 'en begraven zijn, waar zij ook hebben geleefd. En om al hare aanpassingen te verklaren, was er geen
ander beeld noodig, dan dat eenvoudige beeld van thans, dat
de apusons biedt in zijn regenplas.
Die apus ligt in de slib op den bodem. In die slib woelt
hij zich met zijne schaal in, en kijkt naar boven uit de kleine
venstertjes. Van tijd tot tijd korrit hij naar boven, doch bij
iedere vervolging gaat hij bliksemsnel inde slib, als in zijne
schuilplaats, terug.
Eene zoodanige typische aanpassing aan de slib der oorspronkelijke wereld was ook de trilobiet.
Onwillekeurig meet het oog in den geest de kolossale steile
wanden der tegenwoordige gesteenten, waarvan de geoloog
verhaalt, dat zij niets anders warerrdan ,de slib der oorspronkelijke aarde. De trilobiet is het dier van die slib, waaruit
bergen zijn ontstaan.
Het was oorspronkelijk slib der oevers. Nog thans is de
Mohikaan van die dagen, de rnolukkenkreeft, een vriend van
den oever ; hij legt zijne eieren in eenen kuil, binnen het
bereik van eb en vloed, en zonder moeite verdraagt hij eten
geheelen tijd zelfs de vrije lucht.
In de diepe slib heeft een deel der trilobieten hunne oogen
afgeschaft, zooals wij overal bij -diercnvdie in de slib leven,
waarnemen, dat het oog voortdurend afneemt. De trilobiet liet
zich inde slib neervallen als een kogel, op de wijze van een
egel opgerold. Inde slib lag hij plat neer met zijn schild,
zooals de platvisschen, die schollen, en de breede roggen in
het zand, welke dieren zich zóó mwoelen, dat slechts de
sluwe oogjes naar boven loeren, evenals bijeen onderzeesch
schip ,de venstertjes van de kapiteinshut boven den waterspiegel.
Daar' hij inde slib lag, die bovenal het zekerste middel
tot behoud en tot versteening was, liggen juist zijne versteende
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mummies nog in zóó ongelooflijk grooten getale in de oude
lagen, dat men bijna zou denken, dat het werkelijk in die
dagen trilobieten heeft geregend. De slibwoning was het
echter ook, , die andere dieren van dezelfde plaats langzamerhand steeds meer aan den trilobiet heeft gelijk gemaakt, al
waren het overigens dieren, die ver van hem af stonden.
• Zoo heeft zich ook in de, slib de cephalaspis verborgen,
die tot de oudste visschen behoort; van daar het schild, de
slecht beschutte achterzijide, de van boven geplaatste ,00gen;
zooals , de schelp over het ongepantsterde achterlijf den Bernardinerkreeft beschermde, zoo beschutte de slib toyer het zwakker
verdedigde staartje den visch. En in die slib staken evenzoo,
de vleugelvischjes, wien het juist zoo ging. Daar zij" de levenswijze hadden van trilobieten, gingen zij daarop gelijken, evenals de voortdurend gelijke bezigheid twee menschen op elkander doet gelijken, zelfs al hunne leden in dezelfdé richting
kromt, en hun blik op hetzelfde punt richt, al moge, ook oorspronkelijk ,de één in geen enkel opzicht io.p den anderen geleken hebben, ten al mogen hunne wiegenduizenden mijlen
van elkander verwijderd geweest zijn:
Is ,er dus inderdaad geen verband tusschen trilobiet en
visch, , des te vaster blijft de overoude band tusschen die verschillende zeldzame geslachten van kreeften, die wij hebben
besproken.
Dicht bij elkander gelegen zijn de trilobiet, d e reusachtige
seraphimkreeft en , de molukkenkreeft. De beide teerste zijn
reeds geheel uitgestorven op den drempel van den tijd der
iichthyosauriërs, alleen de derde leeft in het heldere licht van
heden nog ;een spookachtig voorwereldlijk bestaan.
Van alleechte kreeften is echter de apus het nauwst yerwiaint aan idie aartsvaders onder de kreeften. Zooaals hij met zijn
schild, met de oogera naar boven, aanwaggelt, is het, als
voerde hij ons nog ,eens in het klein en in .eene laatste herinnering terug in die slib der voorwereldlijke tijden, in die
ontzaglijke modder .en dat slijk, waaruit onze bergen zijn ontstaan, en waaruit , de aarde haar idagboek, haar oud dierenboek, haar voorwereldlijk kruidenboek, aan ons heeft overgeleverd door zelfdruk op verharde slib.
Zoo werd voor mij die apus-plas bij Finkenkrug eene doorsnede door millioenen jaren.
Ik had plotseling het gevoel: daar zijt gij zelf bij' geweest.
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Wat is ons onderzoek anders dan een ontzaglijke triomf
over hetmo'nster " tijd,' dat alles wilde begraven! Geslacht
na geslacht werd door den tijd uitgewischt en in hetgesteente geworpen, Nu is juist die steen VOOif' ons die stemxler
onsterfelijkheid.
De wereld, die nooit wordt uitgedoofd in de werkingen, die
van haar uitgaan, daar het z ij n nooit ti ot ni ets wordt,
vindt zich zelf wieder, en die aeonen van tijd stroomen voorbij, als eene kortte nachtwake.

Paaschstemming.
Over het Miigg,elmeer ruischt de eerste lentedatum, maar
nog slechts zeer zacht. De hemel is verduisterd als door lichte
rookwolken, waarin d.e zon zwemt als , een geelachtig wit eiland
met .een nevelachtiger omtrek. Het meer weerkaatst dit met
eene zachte paarlm,oergrij ze kleur, waar doorheen eenti terug
gekaatste strook speelt, die uit duizenden zilverpuntjes bestaat. Daarboven verheft zich de oever van het woud matblauw, en nog honger steekt het Mug ;gelgebergte uit als eene
blauwgroene wolk, zacht versmeltend in den damp aan den
hemel.
Tegen de kerk van Rahnsdorf verheft zich een muur van
verbleekt geel riet.
Nu en dan gaat door die plechtige stilte een zingende toon
en een ieigenaardig rhythmisch gesuis: een groote wig van
ongeveer vijftig wilde ganzen keert op den gewonen tijd terug
van het veld, iom zich naar hun watergebied te begeven.
Gedurende dezen winter heeft het meer hier aan den oever
duchtig huis gehouden.
Meermalen heeft het zijne losgeraakte iontdooiende ijslaag
in den woesten stormachtigen nacht naar omhoog gedrongen,
zoodat het zand +met zijn grasrand tot boogie muren is opgestuwd. Een oude elzenboom, dien ik reeds jaren kende en die
als uiterste voorpost bijna in het water stond, is door zulk
Bene ijsschots beroofd van de helft van zijne poliepachtige
zwarte wortels. Losgescheurd riet ligt overal als korenschovenopgehoopt.
Maar juist uit dien woesten dam der vernieling komen nu
de eerste werkelijk lichte kleuren der wezenlijke lente te
voorschijn.
Uit de omgeworpen graszoden steken ontelbare schitterend
roode puntjes uit: de nog satniengevouwen knopjes der made-
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liefjes; daar tusschen schemert een reeds meer geopend donker
geel sterretje, de bloesem van die paardebloem, die op haren
ruigen steel den bladerenkrans snel vooruitloopt. Het is, alsof
de herhaaldelijk omgewoelde bodem zijnen lentetocht naar het
licht heeft bespoedigd.
Als die kleine zonneoogen zoo uit dat woest door elkander
gewoelde strand van dien stormachtigen nacht lachen, straalt
daarin eene onverwoestbare betoovering van opstanding: het
geheele heerlijke wonder der natuur, hare overmoedige paaschstemming die ons peinzers spottend toeroept: Nieuw!
Die gele paardebloem aanschouwt voor de eerste maal de
zon. Als een wonder beleeft zij dit.
Gij kunt gemakkelijk zeggen, dat die plant op de ééne pof
andere wijze moest ontstaan uit eene kiemcel, en dat de zon,
daar boven achter dat wolkenkleed, op haren eenzamen tocht
in de ijskoude ruimte, twintig millioenen mijlen van ons verwijderd ook op de ééne of andere wijze is ontstaan uit een
oorspronkelijken nevel, in dagen die aeonen achter ons liggen.
„Nieuw."
Wij zijn tegenwoordig zoo oud in onze gedachten, zoo ontzettend oud.
Als ik het zilvergrijze meer hier gadesla, is het mij als
schitteren door hare door de zon beschenen strepen, ontelbare beeldenreeksen. Eertijds heeft het meer al die beelden
vertoond! Er waait plotseling een ijskoude wind. Daar stroomt,
op de plaats van die meren uit de Mark, het vuile gesmolten
ijswater van den iontdooienden muur van den onmetelijken
Skandinavisch-Noorddduitschen gletscher der ijsperiode van.
oost naar west. Juist over Berlijn ging zulk ene voorwereldlijke stroombedding. Met het water der gletschers van den
noordwaarts wijkenden berghoogen ijsmuur mengde zich nog
het door het ijs voortgestuwde water van de Oder en de
Weichsel en stortte zich daarmede in de Elbe. Uit die dagen
stamt de onmetelijke zandmassa, waarin dat land begraven
lag, toen het in de geschiedenis der menschen opdook, dat
zand, dat berg en dal gelijk heeft gemaakt door alles aan
te vullen . . . .
Aan dezen noordelijken oever van het Muggelmeer is onlangs eene boring gedaan. Eene dunne bruinkoollaag kwam
voor den dag. Weer een beeld, maar een dat nog ouder is: le
altijd groene wouden van het warme tertiaire tijdperk, toen de
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reusachtige cypressen der moerassen van het tegenwoordige
Noord-Amerika in de Mark groeiden.
Boven , dezie oerwouden stak de schelpkalkma.ssa van Rudersdorf uit, die nog niet bedolven was onder zand, nog niet
verwoest , door het binnenijs der ijsperiode, misschien nog wel
als blauwe heuvelrij, zdoals thans de liefelijke schelpkalkbergen van Thuringen.
Toen ide slib zelf, die dit kalksteen gevormd heeft, zich afzétte, was hier eene zee, Bene diepe zee, , een oceaan mét
inktvisschen, haaien en koralen.
Als de wilde ganzen thans hier aan denoever komen of
de kraaien uit het woud aanvliegen en in de weekemodder
rondstappen, drukken zij hare pooten sierlijk af in de weeke
modderstrepen van de watergrens.
In sde dagen van de aardgeschiedenis, waarin zich ook de
schelpkalk vormde, heeft leen op een kikvorsch gelijkend maar
veel grootser monster bij Hildburghausen sover zulk een natten
slibgrond geloopen, sen zijne ingedrukte voetstappen, nogm?cals vereeuwigd in steen, waarin de slib veranderd is, staan
thans nog in het nnisseum tie Berlijn.
Het was ielen uitgedroogd zsoutwaterlmreer, waarin dat monster hui , hield, die afdrukken van zoutkristallen leveren daarvan nog het bewijs. Zoo liggen ook in de Mark de reusachtige
zout-mijnen nog dieponder zand en bruinkool, als overblijfselen van uitgedampte zeebochten. Zij zijn nog een tijdperk
ouder dan de schelpkalk. Daarbij' behoort een landschap, zooals , dat wat wij thans aan de Kaspische zee ,aantreffen.
Aan adie zee van eertijds echter groeiden torenhooge paardestaarten in de plaats van pijnbooim!en, en de wolfsklauw die
nu als mios achter de Miiggelbergen langs den m.oerassigen
brodem kruipt, vormde boomen zoo hoog als .eiken.
Op dat onmetelijke veranderlijke panorama van beelden
bevinden wij +ons.
Er is niets nieuws onder de zon, er zijn geen wonderen,
alles is seene onafgebroken opeenvolging.
Dat die paardebloem, hier groeit, ligt reeds gegrondvest in
de allereerste ligging der wereldatomen.
Dieopvatting maakt zulk een geweldigen indruk op ons,
dat zij steeds zwaarder ien zwaarder als Feen last op ons drukt.
Alles is gekomen en alles zal weder gaan, steeds naar
dezelfde wet.

4°3
En hij die zoekt naar hetgeen het paaschicest brengen moet,
hoort overal een woord, waar tegenover de wereld met al haar
nieuws verzinkt als in een vreeselijken grau\ven trechter ---het woord : "natuurlijk."
Waar dit woord de gedachten effent, zooals het diluviale
zand de gestieenten van de Mark, daar zijn geen paaschwonderen meer in de natuur en in de menschheid, De lente is geen
tooverwerk, dat ons allen altijd weer jong'-maakt, maar eene
tamelijk eentonige bevestiging van : ,daar is weer eene nieuwe
lente. Millioenen lentes zullen elkander opvolgen en het pijnboomwoud zal ook hier wed/er inde diepte liggen als eene
duim/dikke zwarte laag, en een tijdperk der wereldgeschiedenis
is dan weder vervlogen. De groote tredmolen van het natuurlijke gaat echter verder.
En toch is het verlangen naar het woriderlijke thans nog
even zoo groot in ons, als dit ooithlet geval is ge\veest.
Niet uit te roeien is het.
Omdat mon het wil onderdrukken, komt het op de vreemdste
plaatsen weder te voorschijn. Evenals die slimme gast, die het
licht wilde opvangen in :een muizenval, maakt de spiritist jacht
op wonderen tot lelken prijs. Als het ware vluchtende voor het
verpletterende "natuurlij'k" ontloopthij de natuur hier buiten,
zet zich achter donkere gordijnen aan eene tafel, vormt eene
keten uit zenuwachtig trillende handen, die allen het wonder
zouden willen grijpen,
Er wordt geklopt, leen poot van een ouden stoel kraakt daar is het "won,der". Rijer buiten aan het vrije meer, waar
die roede elzeknoppen ontluiken en de zon zijn zilveren licht
uitstraalt, heeft hij' hielt niet kunnen vinden.
Ik echter ZiOU hem willen toeroepen, wat de eenvoudige
reiziger riep : die toevallig belandde in het toegemetselde
stadhuis te' Schilda.: "j~)ngens, slaat toch ,dIe ruiten in".
Wat beteekent dan toch dat "natuurlijk"? Dat natuurlijke
is nu eindelijk het groote wonder varr-onzen tijd, het wonder
aller wonderen. Dat mystische bloemen in een donker Viertrek
uit die lucht vallen, is niet het ware wonder voorden echten
zoeker van h1edennaar wat het paaschfeest brengen zal
maar dat ook de allereenvoudigste bloemen volgens de
eenvoudigste natuurwetten uit den grond 'komen, dat is het
groote wonder.
Slechts één geluk is er: dat ons verlangen ons het pad der
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opstanding weder doet vinden door onze ontzaglijk uitgebreide
kennis van het tegenwoordige.
Dat geluk bestaat daarin, dat wij iernstig bedenken, hoe
vol van wonderen het natuurlijke zelf is.
Juist omdat het „natuurlijk" is.
Ik zal 'er niet aan tornen als streng natuuronderzoeker. Ik
zal het niet scheiden op de ééne of andere plaats. Maar juist
die absolute, in zich zelf gesloten, door en door samenhangende natuur is voor mij het hoogste wonder.
Hoe ronnoemelijk geheimzinnig is dat aan vaste wetten gebonden zijn van alles wat geschiedt.
Waarom: is de wereld inderdaad niet , een hoopje stelselloos
ronddwarrelende atomen? Waarom bestaat zij uit die bloem,
dat mieer, die lenteadem?
Is het inderdaad niet reeds een wonder dat er iets is?
En , daar nu dat eerste wonder zich telkens weder aan ons
openbaart als , een ,opstandingsm+orgen treft ons toch niet
minder het tweede groote wonder: dat er zoo veel verscheidenheid is.
Waar wij ook staren, wat wij ook mogen overpeinzen,
steeds hebben wij ier , een vaag voorgevoel van, dat alles zic h_
beweegt in , eerre eeuwige eenheid, dat a lles eene diepste kosmische eenheid vormt. En toch is die eenheid uitgespannen tot
eereen oneindigen Majasluier van het veelvuldige. Niet alleen
de zon, maar ook het meer weerspiegelt die. En aan het
meer vindt men , dat liefelijk bloemknopje, dat een individu
uitmaakt zoo goed als ik zelf. Ik zelf, in wiens oog, dat
paaschwonderen zoekt, alles weder wordt weerspiegeld.
En in die groote verscheidenheid dier verschillende mogelijkheden vindt mien dat wonder, dat misschiên het hoogste wonder is, doch waarop dikwijls het minst wordt acht
gegeven:
,dat namelijk in den strijd -dier mogelijkheden het
betere, het meer doelmatige, harmonische steeds in stand
blijft, terwijl het disharmonische steeds tenonder gaat.
Millioenen dobbelsteenen toonen, als zij geworpen zijn,
ondoelmatige cijfers tegen tien goede die tien echter
zegevieren, ,om+dat zij goed zijn. Op die tien worpen zegeviert
de ontwikkeling, de vooruitgang.
Het is bijzonder gemakkelijk, juist die wereldwet als „natuurlijk"' aan te nemen. Maar dat is juist het wonderbaarlijke,
dat die wet ons zóó vast in beslag neemt als eene oorspron.
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kelijke wet, dat wij haar zoo allernatuurlijkst beschouwen als
lucht en zon.
En toch heeft zich aan die wet, dat van oudsher vastgestelde
wondervde wereld tot 'een kosmos opgeheven, in plaats van
te verzinken in een bodemloczen chaos. Die zeef van de Wiet,
waardoor het harmonische, her doelmatigeden voorrang heeft
boven het disharmonische - heeft~ezeefld en gezeefd, altijd
weer-eene keur van het nog betere, nog meer doelmatige uit
de vloeiende wolk van de atomen van het zijn. Langs den trap
dier wet is die liefde opgeklommen, te beginnen met den
eenvoudigen vorrn, tot den stralendjen kelk der mcnschenliefde.
Daaruit is de kunst voortgekomen. Uit die wet is de eenvoudige imperatief van het goede altijd weer op nieuw verrezen
op duizenden enduiz,enden paaschmorgens der wereldgeschiedenis. Als wonderen zijn al deze 'dingen ontsproten.
Het nuchtere verstand dacht, dat diedingen waren endergebracht onderhet eenvoudige woord ,)natuu'I'lij'k", als het bewees
dat zij volgens vaste wetten ontstonden. Maar juist in de hoogste
werkelijkheid was dit ontstaan slechts mogelijk door dat ééne
groote wereldwonder : juist door het gebonden zijn aan vaste
wetten. En zelfs dat gebonden zijn aan vaste wetten had die
dingen niet van den boom kunnen plukken, wanneer de wortel
van dien boom' niet zijn oorsprong vond in dat andere groote
oorspronkelijke wonder : het wonder van het natuurlijke.
Het was mij, als hoorde ik nu werkelijk paaschklokken
weerklinken over het ieenzame meer. De zon was fileer uit
de wolken te voorschijn gekomen. In don breeden stroomenden zilveren band trilde iets als het lachen van een
schoon jong meisje, dat schalksch de witte tanden toont.
Houd op met uw "natuurlij'k".
Juisth!etdi'epst'e: de bodem \vaarop gi} staat met al uw
droomen, is op iedier oogenblik telkens weder een nieuw
geschenk, dat u gegeven wordt, zonder dar-gij daarvoor eene
reden weet te geven : dat u gegeven wordt met de gansche
jubelendie kracht van het paaschfeest, die den steen verwijdert van het-donkere hol!
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