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EERSTE HOOFDSTUK.
De aarde als hemellichaam.
Dit boek is geschreven voor alien, die belangstellen in de hen
omringende natuur, en die zich gaarne, zonder to groote inspanning,
een oppervlakkig, maar toch nauwkeurig denkbeeld willen vormen
van den bouw van den sterrenhemel. Is het niet een genot, onzen
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geest te ontwikkelen door de aanschouwing der heerlijke schepping- ?
Is het niet van het grootste belang, te weten, op welk lichaam wij
ons bewegen, welke plaats wij in de oneindige ruimte innemen, wat
toch die zon is, wier weldadige stralen het leven op aarde onderhouden, wat toch het uitspansel is, dat ons omgeeft, wat toch die sterren
zijn, die in den donkeren nacht haar zacht licht tot ons zenden ? Die
oppervlakkige kennis van het heelal, die ons belang doet stellen in
de oorzaken der verschijnselen, wier. gevolgen wij op ieder oogenblik ondervinden, en die wij niet kunnen ontberen, zonder een plantenleven te leiden, kunnen wij ons zonder groote moeite eigen maken,
ja zelfs zij schenkt ons een steeds klithmend genot. De sterrenkunde
is toch geene op zichzelf staande en voor leeken ontoegankelijke
studie, zij is juist die wetenschap, welke ons bet meeste belang inboezemt, die het meest bijdraagt tot onze algemeene ontwikkeling,
en waarvan de beoefening ons een bron van onvermengd genot en
reine vreugde oplevert. Zij kan en snag ons niet onverschillig zijn ;
want van haar leeren wij, wiz/ wij zijn en wit ar wij zijn ; ook is zij
niet eene verzameling van dorre cijfers, zooals sommige astronomen
zouden willen beweren ; de algebraIsche formules zijn niets anders
dan de steigers, die noodig waren tot het optrekken van het grootsche
gebouw ; is bet gebouw voltooid en zijn de steigers verwijderd, dan
schittert Urania's paleis in nooit volprezen glans, al zijne schoonheid
en pracht tentoonspreidend voor de oogen zijner opgetogen bewonderaars.
Meent daarom niet, dat een werk over beschrijvende sterrenkunde
begrepen kan worden zonder groote aandacht en ernstig nadenken ;
een zoodanig werk, boeiender en belangwekkender dan een roman,
vereischt wel degelijk eenige inspanning van den geest, zal het gelezene eene blijvende en duurzame herinnering achterlaten. Maar
terwiji wij na het lezen van de laatste bladzijden van eenen roman op
denzelfden trap van ontwikkeling staan als bij het begin van de
eerste, zal het bestudeeren van een wetenschappelijk werk onzen
horizon hebben verruimd en ons oordeel hebben gescherpt. In onzen
tijd, waarin men juist op het gebied der algemeene ontwikkeling
zulke hooge eischen stelt, is de kennis van de onvergankelijke waarheden, ons door de grootsche veroveringen der moderne astronomic
geopenbaard, een eerste plicht.
Hoe groot zijn niet de vorderingen, welke die heerlijke wetenschap
in de laatste jaren gemaakt heeft ! Meer dan vijftig jaren zijn ver-
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vlogen, sedert de onvergetelijke Kaiser zijn onovertroffen meesterwerk
»De Sterrenhemel" in het licht gaf en daardoor de grondvester werd der
populaire sterrenkunde in Nederland. Wat beweegt zich de aarde snel,
wat vlieden de jaren snel daarhenen ! In dat vijftigtal jaren is de
sterrenkunde geheel van karakter veranderd en meer vooruitgegaan
dan in de geheele vorige eeuw. Wij hebben de scheikundige samenstelling der sterren leeren kennen door de stoute en onvermoeide
onderzoekingen met den spectroskoop ; de nauwkeurige en fijne waarnemingen omtrent de dubbelsterren en de onderlinge vergelijking der
verkregen resultaten hebben ons de ware natuur dier werelden en hare
beteekenis in het heelal leeren kennen ; de photographie van den
sterrenhemel leert ons nieuwe werelden kennen, die zelis door de reuzenkijkers van onzen tijd niet kunnen worden waargenomen, de zonnen,
die op onmetelijke afstanden van ons schitteren, blijken zich in alle
mogelijke richtingen met duizelingwekkende vaart door de wereldruimte
te bewegen ; de nevelvlekken ontbinden zich in het veld der reusachtige
kijkers van den tegenwoordigen tijd in onmetelijke en ontelbare ophoopingen van zonnen; de door het geheele heelal rondzwervende kometen
hebben zich het geheim barer scheikundige samenstelling laten ontlokken, en ons hare verwantschap met de vallende sterren geopenbaard ;
de planeten zijn als het ware van den hemel neergedaald tot in onze
onmiddellijke nabijheid, en binnen ons bereik gekomen hebben zij ons
in staat gesteld, den toestand van haren dampkring en de bijzonderheden
van haar klimaat te leeren kennen, en zelfs hare landen en zeeen in
kaart te brengen ; de zon heeft ons hare natuurkundige eigenschappen
ontsluierd en vertoont aan de oogen der verbaasde aanschouwers
hare stormen en fantastische uitbarstingen, die ontzagwekkende kloppingen van het hart des planetenstelsels ; de maan eindelijk, schijnbaar
tot op enkele mijlen van ons genaderd, leent zich tot het nemen van
photographische afdrukken van hare landschappen. Is het te verwonderen, dat zich de sterrenkunde aan ons van eene geheel nieuwe zijde
doet kennen, en dat zij, verrijkt en herboren, minder dor en zelfzuchtig, meer bespiegelend maar ook meer populair is geworden?
Hoe schitterende resultaten ! Welke wonderen te aanschouwen !
welk heerlijk veld te doorwandelen ! welk een rijk aantal beelden te
bewonderen, beelden der schitterende en toch vreedzame veroveringen
van den menschelijken geest, die noch bloed noch tranen gekost
hebben en ons doen baden in eene zee van licht en schoonheid !
Die schitterende vorderingen geven den schrijver, die zich gedu-
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rende twintig jaren voor zijne taak heeft voorbereid, het recht tot
het uitgeven eener nieuwe »populaire sterrenkunde." Duizenden van
lezers spoorden hem tot deze uitgave aan, nadat hunne belangstelling
was opgewekt door eene reeks van sterrenkundige verhandelingen over
de meest uiteenloopende onderdeelen der wetenschap. Bovendien is de
methode van behandeling en de geheele opvatting van het boek geheel oorspronkelijk ; het doel van den schrijver is voornamelijk,
volkomen populair te zijn, zonder daaraan de nauwkeurigheid op te
offeren, opdat zijn werk de nooit volprezen wetenschap waardig zij,
waaraan het gewijd is.
Wij zeiden reeds zooeven, dat de sterrenkunde ons een beeld levert
van eene Bier omwentelingen, die een keerpunt vormen in de ge' schiedenis der wetenschappen.
Zij heeft zich van haar keurslijf van algebraIsche formules ontdaan,
en heeft leven en bezieling gekregen. Het heelal vertoont zich onder
eenen geheel nieuwen vorm aan onzen geest. Het zijn geen levenlooze
massa's meer, voortwentelend in den eeuwigen nacht, die lichten, welke
Urania's hand ons aan het hemelgewelf aanwijst ; neen, het is het
onbegrensde, onbeperkte, eeuwige leven, zich in stroomen van de
schoonste harmonie uitstortende in de peillooze diepte van het oneindige.
De sterrenkunde vertrouwt niet langer hare geheimen aan enkele
ingewijden toe, zij is binnen het bereik van een ieder gekomen ; zij openbaart de geheimen der natuur, zij maakt ons duidelijk, welke plaats
de mensch in de schepping inneemt ; in een woord, hare beoefening
is onmisbaar voor hem, die naar ontwikkeling streeft, want zij wekt
in ons de behoefte op, om ons rekenschap te geven van keig-een is.
Onder alle waarheden, welke de sterrenkunde ons openbaart, zijn
zeker de gewichtigste die, welke betrekking hebben op de planeet,
waarop wij leven. Niets is dus voor ons' belangrijker, dan ons rekenschap te geven van hare grootte, haar gewicht, hare plaats in de
wereldruimte en hare verschillende bewegingen. Wij moeten dus bij
het bestudeeren van den hemel van de aarde uitgaan Reeds de
ouden grondvestten de sterrenkunde op de kennis van de plaats der
aarde in het heelal en van hare beweging, en ook de moderne astronomic leidt ons tot eene meer nauwkeurige kennis onzer planeet.
Wij zullen zien, dat de aarde, wel verre van vast te staan in het
midden des hemels, met eene duizelingwekkende snelheid wordt voortgedreven naar een verwijderd doel, de geslachten der menschenkin-
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deren, op hare oppervlakte geboren, in hare vaart door het oneindige
met zich medevoerend.
De geheele menschheid heeft zich gedurende duizend jaren eene
verkeerde voorstelling gemaakt van het wezen der aarde, van hare
juiste plaats in de wereldruimte, en van den bouw van het heelal.
Zonder de hulp der sterrenkunde zoude de menschheid nog steeds op
een dwaalspoor zijn, en zelfs nu nog kan men beweren, dat negentig
van de honderd menschen een onjuist beeld hebben van onze planeet
en hare bewegingen, eenvoudig omdat zij zelfs met de eerste beginselen der sterrenkunde onbekend zijn.
De aarde komt ons voor als eene onmetelijke vlakte onder duizenden
verschillende gedaanten, met groenende heuvels, met bloeiende valleien, met meer of minder hooge bergen, met waterstroomen zich
door de vlakte kronkelend, met meren met lachende oevers, en tot
in het oneindige afwisselende landschappen. De aarde komt ons onbewegelijk voor, voor eeuwig gegrondvest op eeuwenoude fundamenten,
waarboven een uitspansel is uitgespreid, dat nu eens helder, dan
weder bewolkt is, en dat als bet ware het onwrikbare voetstuk van
het heelal uitmaakt. De zon, de maan, de sterren schijnen boven
haar rond te wentelen. Het is dus niet te verwonderen, dat de mensch
zichzelf als het middelpunt en het doel der schepping beschouwde,
en dat hij, waar niemand hem tegensprak, langen tijd aan die ijdele
zelfverheffing bleef vasthouden.
Gedurende de vele eeuwen, waarin de mensch alleen voor zinnelijke
genietingen scheen te leven en zijn gemoed nog niet geopend was
voor geestelijke ontwikkeling-, hield hij zich uitsluitend bezig met de
middelen, die konden dienen tot instandhouding van zijn leven, tot
vermeerdering van zijn lichamelijk welzijn en tot de bestrijding zijner
vijanden. Maar toen verrezen er groote geesten, die begrepen, dat
de mensch nog tot iets hoogers geschapen is dan tot materieele
genietingen, en die den grondslag legden van eene maatschappij, die
de ontwikkeling der zedelijke wereldorde als haar hoogste ideaal beschouwde. Langzaam schreed de geestesontwikkeling voort, en eindelijk brak de dag aan, waarop enkele uitverkoren mannen, in de onmetelijke vlakten van het Oosten, die toen vruchtbaar waren, doch nu
reeds verdord, toen bewoond, nu geheel verlaten, den loop der sterren
waarnamen, en aldus de schijnbare beweging van den sterrenhemel
leerden kennen. In het eerst werden de waarnemingen verricht door
de herders van het Iiimalayagebergte, voor het opkomen en na bet
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ondergaan der zon. De schijngestalten der maan en haar achterblijven
bij de zon en de sterren ; de dagelijksche beweging van den sterrenhemel, die regelmatig boven ons hoofd voortrolt, de verplaatsing
der prachtige planeten tusschen de sterren, de vallende sterren, die
zich van het hemelgewelf schijnen los te rukken, de zons- en maansverduisteringen, de wonderlijke kometen, die met loshangende haren aan
het firmament verschijnen, ziedaar het gebied der sterrenkunde voor
overoude tijden. Zij is de oudste onder de wetenschappen. Zelfs voordat de mensch de schrijfkunst had uitgevonden, ja zelfs vOOrdat het
menschdom eene geschiedenis had, werd de sterrenhemel waargenomen, om daarop eenen kalender te grondvesten. Wel zijn in den
worstelstrijd der volkeren de eerste waarnemingen verloren gedaan,
maar toch bezitten wij nog gegevens van eerbiedwaardigen ouderdom,
zooals die omtrent de poolster, in China waargenomen 285o jaren voor
Christus, waarnemingen omtrent eene zoneclips, in Egypte gedaan in
het jaar 2720, die omtrent eene ster in het sterrenbeeld de Hydra van
het jaar 2306 voor onze tijdrekening. Het is reeds vijf duizend jaren
geleden, dat onze week van zeven dagen is vastgesteld, en reeds
sedert eenige duizenden van jaren dragen de dagen der week de
namen van de bij de ouden bekende bewegelijke sterren, de Zon, de
Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus en Saturnus.
Ten tijde van Homerus (omstreeks negen honderd jaren voor Christus)
meende men, dat de aarde, door den Okeanos omgeven, de benedenste heift van de wereld vulde, terwijl de bovenste helft zich daarboven uitstrekte, en dat Helios (de zon) iederen avond zijne vuren uitdoofde, en ze des ochtends weder aanstak, na zich eerst in de diepe
wateren van den Oceaan te hebben gebaden.
Naar de oudste voorstellingen, alleen gegrond op zinsbedrog, (want
daarin komt de onontwikkelde geest met het jeugdig kind overeen),
bestond er niet het minste verband tusschen het hemelgewelf, waaraan
de sterren schitteren, en dat waarover het daglicht is uitgespreid.
Zeker is het, dat de onbekende waarnemer, die het eerst de stelling
durfde verdedigen, dat des daags de hemel evenzeer met sterren bezaaid is als des nachts, en dat wij ze alleen daarom niet kunnen zien,
omdat zij door het zonnelicht verduisterd worden, een geniale en
stoutmoedige geest moet geweest zijn.
Zelfs verscheklene Grieksche sterrenkundigen waren nog voor twee
duizend jaren van meening, dat de sterren slechts vuren waren, die
hunne brandstof ontleenden aan de uitwasemingen der aarde. Men
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moest echter allengs wel opmerken, dat de zon, de maan, de planeten en de vaste sterren opkomen en ondergaan, en dat die hemellichamen dus gedurende den tijd, die er tusschen haar opkomen en
ondergaan verloopt, noodzakelijk onder de aarde rnoeten doorgaan.
Onder de aarde ! Wat eene omwenteling vertegenwoordigen die drie
woorden ! Tot nog toe had men nog kunnen meenen, dat de aarde
zich tot in het oneindige onder onze voeten uitstrekte, en onwrikbaar
vaststond, en had men, al kon men zich van die onbegrensde uitgebreidheid der stof geen denkbeeld vormen, in rustige onwetendheid
kunnen voortleven bij het geloof aan de onbewegelijkheid der aarde.
Maar nu het bleek, dat de banen, door de sterren boven ons hoofd
doorloopen, zich ook onder den horizon uitstrekken, om in het oosten
weder te voorschijn te treden, moest men aannemen, dat de aarde
op eene zuilenrij rustte, groot genoeg om de sterren door te laten.
Sommigen stelden zich de aarde voor onder de gedaante van eene
ronde tafel, op twaalf zuilen rustende, anderen meenden, dat zij den
vorm had van eenen koepel, gedragen door twaalf metalen olifanten i
maar het denkbeeld, om zich de aarde voor te stellen, gedragen
hetzij door bergen, hetzij op eene andere wijze, verplaatste slechts
de modijkheid, want die bergen, zuilen of olifanten moesten dan
toch op hunne beurt weer op iets anders rusten. Maar daar de
sterrenhemel in zijn geheel om ons been schijnt te wentelen, konden
alle mogelijke drogredenen niet beletten, dat men bet denkbeeld
dier onwrikbaarheid moest laten vallen voor den drang der feiten,
en dat men eindelijk erkennen moest, dal de aarde in de werela'riiiinle vrif op zich zelf slaal.

Hesiodus, tijdgenoot van Homerus, meende, dat de aarde als eene
schijf in evenwicht was tusschen het hemelgewelf en de onderwereld,
en dat zij op gelijken afstand van beide verwijderd was ; hij beweerde,
dat Vulcanus dien afstand uitgemeten had met zijn aambeeld, en dat
hij negen dagen en negen nachten achtereen besteed had, om van
den hemel de aarde te bereiken, en evenveel tijd om van de aarde
naar den Tartarus te komen. Deze buitensporige opvattingen hebben
eeuwen lang de meeningen omtrent den bouw van het heelal beheerscht.
Maar toen eenmaal de fakkel van den vooruitgang ontstoken was,
brandde zij voort. Naarmate de kennis der aardrijkskunde toenam,
werd het duidelijker, dat de aarde eene bolvormige gedaante moest
hebben. Men stelde zich toen de aarde voor als eenen grooten kogel,
in het midden van het heelal geplaatst, en liet de zon, de maan, de
DE WONDEREN DES HEMELS.
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planeten en de vaste sterren om ons heen draaien in cirkels, die op
bepaalde afstanden van elkander gelegen waren.
Gedurende meer dan twee duizend jaren namen de sterrenkundigen
met nauwgezetheid de schijnbare beweging der hemellichamen waar,
en zoo leerden zij langzamerhand eene groote menigte onregelmatigheden en onverklaarbare afwijkingen kennen. Eindelijk bleek het,
dat men omtrent den stand der aarde evenzeer mistastte, als men
had misgetast omtrent hare onwrikbaarheid. De onsterfelijke Copernicus onderwierp het vraagstuk omtrent de beweging der aarde aan
een streng wetenschappelijk onderzoek, nadat reeds meer dan duizend
jaren te voren de onbewegelijkheid der aarde door verschillende astronomen was in twijfel getrokken loch hunne beschouwingen geen
ingang hadden kunnen vinden, omdat de mensch . geen afstand wilde
doen van de eereplaats, die hij in de schepping meende in te nemen.
Toen de geleerde Copernicus in het jaar 1543 overleed, liet hij der
wetenschap zijn beroemd werk na, waarin hij de eeuwenoude dwaling
van het menschdom met de grootst mogelijke helderheid in het licht
stelde.
De aarde draait om eene as in vier en twinfig amen, en door die
beweging schijnt het ons toe, alsof de geheele sterrenhemel om ons
been wentelt : ziedaar de grondstelling van Copernicus, en tevens het
eerste onderwerp onzer beschouwingen. Wij moeten dus in de eerste
plaats beginnen met te onderzoeken, welke plaats de aarde in het
heelal inneemt, en aan welke bewegingen zij onderworpen is.
Die beweging om eene as is toch slechts eene der vele bewegingen,
waaraan de aarde onderworpen is. Onder den invloed van de aantrekkingskracht der stof beweegt zij zich op eenen afstand van 148
millioen kilometers om de zon, in eene baan, welke zij in een jaar
tijds doorloopt.
Om dien verbazenden weg in ruim 365 dagen of te leggen, moet de
aarde zich bewegen met eene snelheid van i o6000 kilometers in het
uur, of van 29 kilometers in de secunde. Aan de juistheid dier getallen
kan niet getwijfeld worden. Langs zes verschillende en van elkander
volkomen onafhankelijke wegen is men tot het resultaat gekomen, dat
de afstand van de aarde tot de zon 148 millioen kilometers bedraagt ;
terwijl nu de aarde zich in den tijd van een jaar op dien afstand om de
zon beweegt, is eene eenvoudige deeling voldoende, om aan te toonen,
dat zij werkelijk in iedere secunde eenen weg van 2 9 kilometers aflegt.
Wij worden dus in de wereldruimte voortgesleept met eene snel-
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heid, vijftien honderd malen grooter, dan die van eenen sneltrein. Nu
beweegt zich een sneltrein vijftien honderd malen sneller dan een
schildpad : indien men dus eene locomotief de aarde in de wereldruimte kon achterna zenden, zoude deze de aarde evenmin kunnen
inhalen, als de schildpad den sneltrein. De snelheid der aarde om
de zon is 75 maal grooter, dan die van eenen kanonskogel.
Iemand in het heelal geplaatst in de nabijheid van de baan, door
de aarde in haren snellen loop doorvlogen, zou van schrik ineenkrimpen, als hij haar zag aankomen als eene telkens grooter wordende
ster, die bij hare nadering het geheele hemelgewelf bedekte, om zonder
een oogenblik op te houden, zijn gezichtsveld voorbij te vliegen,
wentelend om eene as, en als een bliksemstraal voortschietend naar
de gapende diepten der wereldruimte.
Op dien bewegelijken bol zijn wij geplaatst, in denzelfden toestand
als stofdeeltjes, die aan eenen reusachtigen kanonskogel vastkleven,
welke zich met verbazende snelheid voortbeweegt. Daar wij in alle
bewegingen der aarde deelen met alles wat ons omringt, kunnen
wij van die bewegingen niets bemerken en wordt ons haar bestaan
slechts geopenbaard door de waarneming der sterren, die daaraan
niet deelnemen. Die kracht, welke onze planeet voortbeweegt, oefent
hare werking uit zonder wrijving, zonder schokken, en onder de
diepste stilte. Zachter dan het scheepje op bet heldere water, zachter
dan de gondel, die zich voortbeweegt over de spiegelende wateren
der Venetiaansche lagunen, glijdt onze aarde statig voort over hare
baan, zonder een spoor achter te laten van de ontzagwekkende
kracht, waaraan zij gehoorzaamt.
Inderdaad is dus de aarde eene ster des kernels, evenzeer als de
maan of als de overige planeten, die evenmin lichtgevend zijn als de
aarde, en slechts aan den hemel schitteren, omdat zij haar Licht van
de zon ontvangen. Indien wij de aarde op eenen afstand konden
beschouwen, zoude zij ons als de maan voorkomen ; op eenen
grooteren afstand gezien, als eene ster. Van Venus of Mercurius
beschouwd, is zij de helderste ster des hemels.
Op de beweging der aarde om de zon berust de afwisseling der
jaargetijden en de opvolging der jaren ; hare beweging om eene as
veroorzaakt de afwisseling van dag en nacht. Onze tijdsverdeeling
is op beide bewegingen gegrond. Draaide de aarde niet en was het
Heelal onbewegelijk, dan zouden er geene uren, dagen, weken,
maanden, jaargetijden, jaren, of eeuwen zijn ! . .
2 *
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Al zijn de beide genoemde bewegingen voor ons de voornaamste,
het zijn niet de eenige, waaraan de aarde onderworpen is. In het
geheel kennen wij er tien.
Vooreerst beweegt zich de aarde niet als een bal over den grond,
die bij hare beweging altijd blijft wentelen om eene horizontale as,
evenmin gaat zij voort als een tol, die, terwijl hij over den grond
voortglijdt, steeds draait om eene verticale as ; hare as belt ten opzichte van het vlak, waarover zij zich beweegt. Die helling verandert in
den loop van het jaar niet, zoodat de aarde zich om de zon zoodanig
beweegt, dat hare as steeds denzelfden hoek blijft maken met het vlak
van hare loopbaan. Die as blijft bij de jaarlijksche beweging der aarde
evenwijdig aan zichzelf, en haar eene uiteinde blijft in dien tijd steeds
gericht naar een vast punt van den hemel, in de nabijheid der poolster gelegen. Doch in den loop der eeuwen beschrijft die as zelf eenen
kegel, zoodanig, dat haar uiteinde als het ware als een vinger, naar
eene bepaalde ster gericht, zeer langzaam eenen cirkel aan den hemel
beschrijft. De pool verplaatst zich tusschen de sterren en beschrijft
eenen cirkel in 258 eeuwen. De ster, die thans poolster is, zal zich
van de pool verwijderen ; over twaalf duizend jaren zal de schitterende
ster lres-a, in het sterrenbeeld de Lier, poolster worden, zooals zij het
reeds voor veertien duizend jaren geweest is. Deze zich over eeuwen
uitstrekkende beweging noemt men de : praecessk der nachievenincs_pun/en. wij hebben thans kennis gemaakt met eene derde beweging,
die veel langzamer is dan de beide voorgaande (I).
Eene vierde beweging, nutage genoemd, wordt veroorzaakt doo
den invloed der maan. Door haar beschrijft het uiteinde van de as der
aarde in den tijd van achttien jaren eene kleine ellips aan den hemel.
Eene vijfde beweging verandert den hoek, dien de as der garde met het
vlak van hare loopbaan maakt. Die hoek is thans ongeveer 67 graden,
of drie vierden van eenen rechten hoek. Tegenwoordig neemt die
helling toe, om over eenige eeuwen weder te verminderen ; men noemt
deze schommeling : verandering van den sclzuinschen stand der ecliptica.
In de zesde plaats verandert de kromme lijn, waarover zich onze
planeet om de zon beweegt, van gedaante. Deze kromme lijn is geen
cirkel, maar eene ellips ; in den loop der eeuwen nadert de ellips
(i) Mocht de lezer de gebruikte technische uitdrukkingen niet volkomen goed begrijpen, dan
zij hier opgemerkt, dat dit geen bezwaar zal opleveren ; waar het ons hier slechts te doen is
om een algemeen overzicht te geven, zal later de verklaring gegeven worden van alles, wat nu
nog duister voorkomt.
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meer of minder tot eenen cirkel. Men noemt deze beweging : verandering van de excentriciteit der &tan.

De zon is niet in het midden Bier ellips geplaatst, maar bevindt
zich in een van hare brandpunten (I). Dat gedeelte der ellips, dat
het dichtst bij de zon geplaatst is, beet het lerthelium. De aarde
komt tegenwoordig juist op den ' sten Januari in dit punt. Doch ook
dit punt is weder aan eene beweging onderworpen. In het jaar 4000
voor Christus kwam de zon op den 2 I sten September in het perihelium,
in het jaar 125o na Christus op den 2 I sten December. In het jaar
6590 zal dit op den 2 I step Maart, in het jaar 11910 op den 2 I sten
Juni het geval zijn. In bet jaar 17000 eindelijk zal het perihelium
weder denzelfden stand innemen als in het jaar 4000 voor Christus.
Deze verandering van den stand van he/ ,6erihelium is dus gebonden aan eene periode van 2I0 , eeuwen.
Maar ook hiermede zijn de bewegingen der aarde niet uitgeput.
De telkens veranderende aantrekking der overige planeten is oorzaak, dat al de tot nu toe genoemde bewegingen s/oringen van
verschillend bedrag ondervinden.
Ook verplaatst zich de zon eenigzins uit het brandpunt der ellips
door de aarde beschreven, en oefent zij daardoor wederkeerig weder
invloed uit op de beweging der aarde.
Ten slotte be weegt zich de zon in de oneindige ruimte voort en
neemt zij daarbij de aarde en alle overige planeten met zich mede.
Deze beweging is van meer gewicht dan eenige der overige. Zij is
de oorzaak, dat de aarde, sedert haar ontstaan, nog noon tzveemalen
o, dezelftie .ftlaals van he/ heelal geslaan &eft, en a'al zij noon zal
ierugkeeren haar de plaais, waar z zich Mans bevindt; wij bewe-

gen ons dus niet in eene gesloten kromme lijn voort, maar beschrijven eene spiraallijn van afwisselenden vorm.
Al deze bewegingen zullen wij in bet volgende hoofdstuk in bijzonheden verklaren. Ons Joel was alleen, -ze slechts ter loops mede to
deelen, opdat wij voor goed genezen zouden worden van den waan,
alsof onze planeet eenen hoogeren rang in de schepping inneemt dan
de overige planeten, en opdat wij wel doordrongen zouden worden
van het bewustzijn, dat de aarde niets antlers is dan een bewegelijke
bol, in de wereldruimte voortgesleept als een speelbal der kosmische

(i) Over de eigenschappen der ellips en de beteekenis der brandpunten spreken wij later.
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krachten, die op haar werken, zich in de onbegrensde ruimte naar een
haar onbekend doel voortbewegend, terwij1 zij in Karen onregelmatigen loop de meest afwisselende schommelingen ondervindt, zich in
het heelal in evenwicht houdt, als een stofdeeltje in eenen zonnestraal,
met eene duizelingwekkende snelheid in den onpeilbaren afgrond
nederstort, en ons stervelingen reeds gedurende duizenden jaren heeft
medegevoerd en nog duizenden jaren zal medevoeren naar eene geheimzinnige bestemming, die zelfs den grootsten reuzengeest nooit
zal worden geopenbaard.
Indien wij het bovenstaande met aandacht overwegen, dan verbaast
het ons des te meer, dat het grootste gedeelte der menschheid zich
omtrent de rol der aarde in de schepping aan zulke vreemde begoochelingen overgeeft. Let slechts op dien kleinen bol, die zich in
de oneindige ruimte voortbeweegt : op zijne oppervlakte krioelen 1400
millioen praatsmakende aardwormen dooreen, zonder te weten waar
zij van daan komen, of waar zij henen pan ; die geboren worden,
om weer spoedig te sterven. Die bekrompen menigte schijnt zich ten
doel gesteld te hebben, niet om onder het licht der zon een gelukkig
leven te leiden, maar om geestelijk en lichamelijk te lijden en lijden
te veroorzaken. Zij blijft in hare oorspronkelijke bekrompenheid volharden, weet zich niet op te heffen tot de hoogere genietingen van
kunsten en wetenschappen, en kwelt zich voortdurend met ijdele hersenschimmen. Vreemde maatschappij ! Zij heeft zich gesplitst in kleine
troepen onder de leiding van enkelen, en van tijd tot tijd ziet men die
troepen, met krankzinnigheid geslagen, op elkander losstormen. Dan
ziet men het gedrochtelijke monster van den Oorlog zijne slachtoffers
wegmaaien ; dan ziet men de lijken als rijpe aren nedervallen op de
met bloed doorweekte akkers: en in eene eeuw telt men 40 millioen
dooden, gevallen in eenen strijd, die geen ander doel had, dan om de verdeeling van den kleinen bol in een aantal mierenhoopen te handhaven.
Als de menschheid zal weten, hoe weinig de aarde beteekent, en zal
inzien, hoe nietig hare rol in de ruimte is ; als zij de grootheid en
schoonheid der natuur meer zal op prijs stellen, dan zal zij niet meer
zoo dwaas zijn en aan het stof gehecht, en evenmin zoo lichtgeloovig,
maar er zal vrede zijn op aarde, men zal de Waarheid lief hebben,
het Schoone bewonderen, het Goede volbrengen, de Rede ontwikkelen en de hoogere gaven van hocfd en hart doen samenwerken
in de schoonste harmonic.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Beweging der aarde om hare as en om de 2on.
Dag en nacht.
De uren. De meridianen. Het jaar en de kalender.

Wij zullen thans de verschillende bewegingen der aarde meer in
bijzonderheden nagaan.
Daarbij zullen wij echter niet den weg volgen van de meeste leerboeken over sterrenkunde, waarin eerst over de schijnbare beweging
van den sterrenhemel gehandeld wordt, om daarna de onjuistheid
dier voorstelling aan te toonen. Wij achten het logischer, dadelijk
met de werkelijkheid te beginnen.
Opmerkelijk is de invloed, door die bewegingen op ons leven en
op onze levenswijze uitgeoefend. Zij toch geven ons het middel aan, om
den tijd te meten, en op die tijdsverdeeling berust het leven in onze
maatschappij. De duur van ons bestaan, de perioden, waarin dat
bestaan verdeeld is, onze kalender zoowel als de verschillende tijdvakken der geschiedenis, al deze zaken zijn ten nauwste saamgeweven
met de bewegingen der aarde. Het bestudeeren dier bewegingen is
dus niets anders dan het zoeken naar de grondslagen van het menschelijke leven.
Neat al verscheidenheid op de verschillende lichamen van ons zonnestelsel ! Op de maan telt het jaar slechts twaalf dagen en twaalf
nachten, terwijl het op aarde 365 dagen telt. Toch is het jaar op
de maan even lang als bij ons. Op Jupiter is het jaar bijna twaalf
malen langer dan bij ons, de dag daarentegen meer dan twee malen
korter, zoodat daar het jaar 10455 dagen bevat ! Op Saturnus is
het verschil nog grooter, want het jaar, dat daar dertig malen langer
is dan op aarde, telt er 25217 dagen ! En dan Neptunus ! Daar duurt
ieder jaar meer dan anderhalve eeuw : 165 van onze korte jaren !
Als het leven daar op dezelfde wijze verdeeld is als bij ons, dan is op
Neptunus een jong meisje van zeventien jaren inderdaad 2800 van
onze jaren oud: zij had reeds den leeftijd van duizend jaren bereikt,
toen Christus te Bethlehem geboren werd; zij was reeds tijdgenoote
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van Romulus, van Julius Caesar, van de Batavieren, van de Hollandsche Graven, van Willem den Zwijger, van onze stadhouders, van
Napoleon en is toch nog slechts zeventien jaren oud ! ! Is zij verloofd,
dan zal zij haren minnaar van 4000 jaren nog eenige honderden jaren
doen smachten naar den dag van het huwelijk, maar dan kunnen zij
ook eene reeks van eeuwen met elkander verbonden zijn, en misschien
nog het feest vieren hunner tienduizendjarige echtvereeniging !
Het ligt in den aard der zaak, dat het eerst de afwisseling van
dag en nacht gebruikt is tot het meten van den tijd. Die afwisseling
van dag en nacht is toch het natuurverschijnsel, dat het meest
de aandacht moet getrokken hebben. Eerst later heeft men de opvolging der jaargetijden opgemerkt, hunnen dour bepaald en de lengte
van het jaar gemeten. Ook de schijngestalten der maan wisselen
sneller en zijn treffender dan de jaargetijden, dus is de verdeeling
van den tijd in • dagen en maanden ouder dan die in jaren. De oude
gedichten uit Indio geven ons nog eenen laatsten weerklank van de
vrees, die de eerste menschen bezielde bij het aanbreken van den
nacht. »De Zon, die goede Zon is in het Westen verdwenen : is bet
›>wel zeker, dat wij haar morgen ochtend weer in het Oosten zullen
»terugzien ? Als zij eens niet terugkeerde ! Dan ware er geen licht,
geene warmte meer; dan zou een ijskoude stikdonkere nacht de Aarde
dpedekken ! Hoe zullen wij het vuur, dat verloren is gegaan, terugvinden ? Hoe zullen wij de weldoende Zon en haar goddelijk licht
»vervangen? Wel overdekken de sterren des hemels het aardrijk met
haar geheimzinnig licht, wel giet de Maan haren zilverkleurigen dauw
»over onzen dampkring uit; maar het is niet het weldadige Zonlicht,
dlet is niet de heldere dag... Maar zie ! daar verschijnt de rozenDroode dageraad, daar komt de dag, het is licht ! 0 Zonne! nooit
»volprezen koninginne des hemels, wees gezegend ! vergeet toch nooit,
,> tot ons terug to keeren !"
Wat is de dag? Wat is de nacht ? Het zijn de tegenovergestelde
uitwerkingen van de wenteling der aarde om hare as in verband met
hare verlichting door de zon. Als onze aarde stilstond, en ook de
zon op dezelfde plaats bleef, dan zoude de eene helft der aarde steeds
dag, de andere heeft steeds nacht hebben.
Onze aarde is in de wereldruimte geheel op zichzelf geplaatst, men
kan dus niet spreken van coven of beneden in het heelal. Beschouwen
wij de aarde op een willekeurig oogenblik, bij voorbeeld als het bij
ons juist micldag is. wij zijn dan gelegen op de lijn, die midden over
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het halfrond loopt, dat door de zon verlicht wordt. De aardbol werpt
dan schaduw op de helft, die van de zon is afgekeerd (fig. 4). De landen
dus, gelegen op de van ons afgekeerde zijde der aarde, zijn dan in
de schaduw gelegen, en hebben dus nacht.
De nacht is dus niets anders dan de toestand, waarin het niet verlichte deel der
aarde verkeert. De aarde draait. Twaalf
uren later zullen wij zelf op onze beurt in
- ,_=_
de schaduw gekomen zijn. Men heeft slechts
de figuur om te draaien, en zal dan de
zon beneden ons en den nacht boven onze
hoofden zien. Maar de schaduw door de
aarde veroorzaakt, strekt zich niet over
bet geheele heelal uit, zooals wij oppervlakkig zouden meenen ; zij is niet breeder
dan de aarde zelf (12732 kilometers), en
het geheele heelal, dat daarbuiten gelegen
is, blijft verlicht ; de maan en de #planeten
ontvangen altijd licht van de zon. Bovendien heeft die schaduw, omdat de zon
veel grooter is dan de aarde, den vorm
van eenen kegel, waarvan de top gelegen
Fig. 4. — Dag en nacht.
is op eenen afstand van een millioen twee
honderd duizend kilometers. Somtijds komt de maan, die slechts op
384000 kilometers van de aarde verwijderd is, in den schaduwkegel
der aarde, en men kan dan, bij de verduistering der maan, duidelijk
opmerken, dat onze schaduw cirkelvormig is ;
dit is zelfs een der eerste bewijzen geweest voor
de bolvormige gedaante der aarde.
Wij kunnen als model der aarde eenen kleinen
bal nemen, waar eene naald midden doorheen
gestoken
is en dan den bal tusschen twee yint.
gers ronddraaien. De naald stelt dan de as
der aarde voor; de twee punten, waar de naald
den bal snijdt, zijn dan de beidepo/en (fig. 5). Wij
hebben hiermede twee belangrijke begrippen vastgesteld, die binnen ieders bevatting liggen. Wij Fig. -5. — De aarde draaiweten nu, wat men door de as der aarde ver- baar om hare as.
staat : bet i de denkbeeldige lijn, die daar midden doorheen loopt,
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en waaromheen zij wentelt. Wij weten nu ook, wat de polen zijn.
Welnu! indien wij den bal rondwentelen in tegengestelden zin van
de wijzers van een uurwerk, dan draait hij juist als onze aarde.
Uit fig. 6 kan men gemakkelijk zien, hoe de verschillende landen
der aarde beurtelings
...gotwonsommommommiL
dag en nacht hebben.
i c...-_:..„..?„.......
Zooals onze figuur geteekendis,isAmsterdam
juist onder de zon gelegen, zoodat het daar
......
........==,......
Z=I=UBE
middag is. De landen
links van Nederland zijn
ten oosten daarvan gelegen en v6Or ons uit de
schaduwgetreden en ook
vOOr ons onder de zon
gekomen, zoodat,als het
teAmsterdam middag is,
het ongeveer 1 uur is te
Weenen, 2 uur te Suez,
3 uur te Teheran, 4 uur
te Boekhara, 5 uur te
Delhi, 6 uur te Kotta
Radja, 7 uur te Batavia,
8 uur te Menado. Alle
plaatsen, die op eene
zelfde uurlijn gelegen
zijn, hebben op hetzelfde
oogenblik denzelfden
tijd. Die uurlijnen bepalen de geographische
lengte : het zijn groote
cirkels, (i). over de poFig. 6 — De uren van den dag en den nacht.
len loopende. Trekt
men op den bol eenen grooten cirkel loodrecht op de as, dan heeft
men den aequator (in onze figuur de grenscirkel). Om de . afstanden

_

eaff':::—

(I) Door groote cirkels op eenen 1)01 verstaat men die cirkels, welke den 1)01 in twee gelijke
helften verdeelen.
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tusschen pool en aequator te meten, trekt men om de pool cirkels,
die den naam van parallellen dragen, omdat zij op den bol evenwijdig met den aequator loopen. Die cirkels dienen ter bepaling
van de breedte eener plaats.
Als het te Amsterdam middag is, dan is het tevens middag op
alle plaatsen gelegen op de lijn, die over Amsterdam getrokken,
noord- en zuidpool vereenigt, b.v. Breda, Leuven, Lyon enz. Het
verschil in tijd wordt bepaald door het verschil in lengte. Wij hebben
in fig. 6 de uren aangewezen op verschillende plaatsen der aarde.
Als het te Amsterdam middag is, dan is het te :
i. Amsterdam
2. Weenen .
3. Petersburg
4 Suez ....
5. Teheran
6. Boekhara .
7. Delhi ...
8. Kotta Radja
9 Peking . .
1o. Jeddo . .
II. Ochotsk ..
12 Kaap Hope .
I3. Petropolowski

. middag.
I 2 u 46 111 n.111,

.

III

42M

5)

u 50m ,
3U 6m 5)
Ca,C11j "
4 11 50m 1.)
6 11 2m 51
7u 27m ,,
9 u 01
. 9u 13m ,,
. I 2 u 40(11 V.M.
I
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14. San-Francisco
15. San-Diego ..
i6. Mexico ..
17. New-Orleans .
18. Cuba . ..
19. New-York .
20. Quebec ...
21. Kaap Farewell
22. Reikiavik .
23. Mogador ..
24. Lissabon.
25. Londen .

3 u 31M V.111.
3u ,C2111 5)
^ 5 U 4 111 5)
• 5 u 4 0m 51
^ 6u 1 1 m
6u 45 111 5.5
6u 56(11
•
SU 45 111 ,,
IO U 13m 55
. Hu 2m 5)
. H u 4111
. I I U 40m 55

.
-

55

.

. JU 25m ,,

Op een der Vriendschapseilanden is het middernacht, als bet te
Amsterdam middag is.
Geheel Nederland wordt door de middagzon doorloopen in 16 minuten. (I) Karel V pochte steeds op de uitgestrektheid van zijn rijk,
waarin de zon nooit onderging." Doch welken invloed heeft het
rijk van Karel V op de beschaving uitgeoefend? Het zijn noch de
lengte van den mensch, noch zijn gewicht, die zijne rol in de maatschappij bepalen. Als Nederland de baanbreekster geweest is voor
de vrijheid van geweten, dan dankt zij dit aan den onafhankelijken
geest barer zonen en aan Karen innerlijken drang naar beschaving
en ontwikkeling.
In het voorbijgaan willen wij op een opmerkelijk gevolg van dit
tijdsverschil wijzen. New-York is bij Amsterdam 5 11 15 m achter, San
Francisco 811 29m . Als men dus uit Amsterdam een 'telegram naar die
twee plaatsen verzendt, dan zal dit, daar het overseinen geen nuemenswaardigen tijd vereischt, mits direct doorgezonden, te New-York
511 15 m, te San Francisco 8u 29m aankomen voor het oogenblik, waarop
(I) Het verschil in tijd tusschen het paleis van Volksvlijt en het Rijksmusettm te Amsterdam
bedraagt 3 secunden.
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het verzonden is. Indien het bij voorbeeld uit Amsterdam verzonden was den I sten Januari 1898 te 4 uren v. m., dan zou het te
New-York aankomen den 31 sten December 1897 te I o" 45"1 n. m. en
te San-Francisco te pi 31 m , d. i. den vorigen dag en zelfs het vorige
jaar ! De stempel van aankomst zoude dus eenen vroegeren datum
aanwijzen dan die van vertrek.
Hoe lang is de dag?
Men heeft reeds in de oudste tijden den dag verdeeld in vier en
twintig deelen, geteld, Of van den middag, of van zonsondergang,
Of van middernacht, of van zonsopgang. De tijd, die twee opvolgende middernachten van elkander scheidt, bedraagt 24 uren. Men
noemt lien tijd Ourgerlijken dag.
Iedereen heeft opgemerkt, dat de zon des morgens in bet Oosten
opkomt, langzaam aan den hemel stijgt, des middags hare grootste
hoogte bereikt, langzaam daalt, terwijl zij hare schuinsche baan vervolgt, en 's avonds in het Westen ondergaat. Als men het Oosten
aan de linkerhand heeft en het Westen aan de rechterhand, heeft
men bet Zuiden v6Or zich en het Noorden achter zich. Als wij dus
bet gelaat naar het Zuiden keeren, hebben wij de NoordpQol achter
ons. Men verstaat door den meridiaan der plaats van waarneming
den grooten cirkel van den hemelbol, gaande over ons hoofd van
het Noorden naar het Zuiden ; deze vertikale cirkel ligt op gelijken
afstand van het Oosten en het Westen, en wordt door de zon op
den middag gepasseerd. Er verloopen dus 24 uren tusschen twee
doorgangen van de zon door den meridiaan.
Nauwkeurige waarneming heeft echter geleerd, dat dit niet juist
den duur van de wenteling der aarde voorstelt. De zon komt niet
dagelijks op hetzelfde oogenblik in den meridiaan ; zij is nu eens
vOOr bij onze uurwerken, dan weder achter. Indien men daarentegen
eene vaste ster waarneemt, dan ziet men, dat zij wel evenals de zon
in bet Oosten opkomt, den meridiaan passeert en in het Westen
ondergaat, maar dat de tijd, die er verloopt tusschen twee doorgangen door den meridiaan, altijd juist 86164 secunden bedraagt, nooit
eene secunde meer of minder. Die 86164 secunden maken niet juist
24 uren uit, maar 23 uren 56 minuten 4 secunden. Di/ is dies de
jui ste en standvastige duur van de wen/ding- der aarde om hare as.
Het verschil tusschen den duur Bier aswenteling en den zonnedag
kan gemakkelijk verklaard worden, indien men zich slechts rekenschap geeft van de wijze, waarop de aarde zich om hare as en om
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de zon beweegt. Beschouwen wij daartoe de aardglobe op een willekeurig oogenblik. Zij beweegt zich om de zon (fig. 7) van de linkernaar de rechterhand, over eene baan, die zij in een jaar doorloopt,
en bovendien draait zij om hare as in den zin, door de pijltjes aangeduid. Des middags is het punt A (in de linksche figuur) juist
vOOr de zon. Als de aarde echter eene geheele omwenteling volbracht
/11

N
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Fig. 7.

Verschil tusschen zonnedag en sterredag.

heeft, zal zij in den stand der rechtsche figuur gekomen zijn, en de
meridiaan A zal weer denzelfden stand innemen als den vorigen dag.
Doch door de verplaatsing der aarde van links naar rechts zal het
ons voorkomen, alsof de zon zich naar links verplaatst heeft, en wel
zooveel, dat de aarde nog 3 minuten en 56 secunden om hare as
moet wentelen, opdat het weder middag zij. Daardoor is dus de
zonnedag of burgerlijke dag langer dan de duur van de aswenteling
der aarde, ook wel .sierreolag genoemd. Het jaar bevat 365 1/4 zonnedagen, dock de aarde wentelt in een jaar 366 1/4 malen om hare as.
Hierbij moet echter nog opgemerkt worden, dat de snelheid der
aarde om de zon niet steeds dezelfde is ; des winters gaat zij sneller,
des zomers langzamer ; bet gevolg hiervan is, dat het bedrag, dat de
aarde nog moet verder wentelen, om den zonnedag te voltooien, het
eene jaargetijde bij het andere verschilt. Daar het echter moeilijk
zoude zijn, aan de uurwerken die veranderingen mede te deelen, te
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meer, waar het handhaven van den regelmatigen gang van een uurwerk op zichzelf reeds zoovele bezwaren oplevert, heeft men den burgerlijken tijd geregeld naar eene denkbeeldige middelbare zon, die ondersteld wordt, dagelijks des middags den meridiaan te passeeren. Een
g oed geregeld uurwerk moet dus niet met eenen zonnewijzer gelijkloopen ;
slechts vier malen in het jaar komen zij overeen. Vele lezers zullen er
misschien belang in stellen, het verschil in tijd tusschen een goed uurwerk en eenen zonnewijzer te kennen. Onderstaande tabel geeft aan :
Het verschil tusschen burgerlijken en zonnetijd. Stand van het uurwerk te
(Tijdsvereffening).
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Wij zien dus, dat op 15 April, 15 Juni, 31 Augustus en 25 December, de burgerlijke of mi tide/bare tijd dezelfde is als de zonnetijd,
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Fig. 8. — Zonnewijzer op eenen vertikalen
muur.

Fig. 9. — Zonnewijzer op een horizontaal
vlak.

terwiji op 1I Februari de tweede bij den eersten 141 /2 minuut
achter is en op 3 November 16 minuten vOOr.
Iedereen kent de zonnewijzers, waarop de schaduw van eenen even-
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wijdig aan de as der aarde geplaatsten stok het uur naar zonnetijd
aanwijst. Gewoonlijk laat men de schaduw van den stok op eenen
vertikalen muur vallen, waarop men lijnen trekt, waarmede de schaduw van dien stok op ieder uur moet samenvallen. Men kan echter
ook eenen zonnewijzer construeeren op een willekeurig plat vlak, ja
zelfs op een gebogen oppervlak van iederen
vorm, in iederen stand. De eenige voorwaarde,
•t
waaraan een oppervlak moet voldoen, om er
\)1.t •
eenen zonnewijzer op to kunnen construeeren,
is, dat hetgedurende een gedeelte van den
dag door de zon verlicht wordt.
F.z!

[1

I

Cki

71
•

;L.

XI
Fig.

1o. —

Zonnewijzer met middelbaren meridiaan.

Fig.
— Bijzonderheden van
den middelbaren meridiaan,

Het is duidelijk, dat de zonnewijzers het uur naar zonnetijd aangeven. Als men door middel van eenen zonnewijzer een uurwerk
gelijk wil zetten, dat middelbaren tijd aanwijst, dan moet men gebruik maken van de tabel der tijdsvereffening (zie vorige bladzijde).
Men kan echter de zonnewijzers ook zoodanig inrichten, dat zij
dadelijk middelbaren tijd aangeven. Gewoonlijk trekt men daartoe op
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den zonnewijzer eene kromme lijn, die client, om op iederen dag het
oogenblik van den middelbaren middag aan te wijzen. Die kromme
lijn, die men meridiaan van den iniddelbaren tijd noemt, heeft de
gedaante van eene uitgerekte 8, zooals blijkt uit fig. 10 en nog beter
uit fig. r 1.
Dagelijks moet zich, op het oogenblik van den middelbaren middag,
het verlichte deel a op de kromme lijn bevinden, zoodat men, door
bet oogenblik waar te nemen, waarop dat verlichte kringetje op die
lijn valt, even gemakkelijk den middelbaren middag vindt, als men
zonder die lijn den waren middag zou vinden.
Vroeger had men geene andere werktuigen om den tijd te meten,
dan zonnewijzers en wateruurwerken. Het water, dat regelmatig nit een reservoir stroomde,
kwam in eenen bak, waarin het van uur tot
uur rees. Een drijver, op de vloeistof geplaatst,
droeg een beeldje, dat opgetild werd naarmate de drijver rees, en dat diende • om het
uur van den dag aan te wijzen (fig. I 2). De
oude astronomen uit China, Indie, Chaldea
en Griekenland bepaalden zoo het uur van den
nacht, de doorgangen der sterren door den
N
meridiaan en den duur van zons- en maansverduisteringen.
iim11111111111111111111R
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De dagelijksche beweging van de aarde om
hare as is geheel onafhankelijk van hare jaarlijksche beweging om de zon en heeft daarb
etjaar bevat
emeeneHet
maat
me de g eene g.
ginfinfilli gil 111 geen geheel aantal dagen. De jaarlijksche beweging der aarde om de zon heeft niet plaats
Fig. 12. - Wateniurwerk. in 365 dagen, evenmin in 366, maar in ongeveer 365 1/4 dag. Daaruit volgt, dat men
om de vier jaren een jaar van 366 dagen moet maken, terwiji de drie
overige jaren 365 dagen bevatten. Doch ook dan maakt men nog
eene kleine font, daar het jaar jets korter is dan 365 1/4 dag. Indien
men dus eeuwen lang om de vier jaren eenen schrikkeldag hield, dan
zoude men te langzaam vooruitgaan en na verloop van eenige eeuwen
merkbaar ten achteren zijn. Dit is ook inderdaad het geval geweest ;
daarom werd in het jaar 1582 de kalender door Paus Gregorius XIII
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hervormd. Sedert den tijd toch, dat Julius Caesar in de laatste eeuw
\T O& Christus den Juliaanschen kalender had ingevoerd, waarbij het
jaar werd vastgesteld op 3651 dag, in plaats van op 365 dagen, zooals
vroeger het geval was geweest, was er eene fout van 1 o dagen opgehoopt. De astronomen der zestiende eeuw verbeterden de fout
hunner voorgangers, en in alle katholieke landen volgde op den
4den October de I 5 de , terwijl men tevens bepaalde, dat men, om in
het vervolg eene dergelijke fout te vermijden, in de vier eeuwen Brie
schrikkeljaren minder zoude tellen. Vandaar, dat de jaren i700, I Soo
en I 900 volgens den Juliaanschen kalender schrikkeljaren zijn, volgens
den Gregoriaanschen niet. Het jaar 2000 is volgens beide kalenders
een schrikkeljaar. Er zijn nog enkele landen, zooals Rusland, waar
men om godsdienstige en politieke redenen den ouden kalender volgt,
en waar men liever in strijd is met de natuur, dan in overeenstemming met den Paus ; daar bij de Russen de jaren 1700 en 1800 schrikkeljaren waren, zijn deze nu reeds twaalf dagen ten achteren. Als zij
vOOr het einde der eeuw den Gregoriaanschen kalender niet invoeren,
zullen zij in het jaar 1 goo dertien dagen ten achteren zijn. De werkelijke duur van het jaar is 365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 47
secunden of 365,242 dagen.
Spraken wij tot nu toe over den duur van het jaar, dan bedoelden
wij daarmede het fropische jaar, dat wil zeggen, den tijd waarin de
verschillende jaargetijden elkander afwisselen : b.v. van het begin der
lente tot aan het begin der volgende lente. Doch die tijd is niet volkomen de tijd, dien de aarde noodig heeft, om eene omwenteling om
de zon te volbrengen. Door de praecessie der nachteveningspunten,
waarover wij reeds in het vorige hoofdstuk spraken en waarop wij
later nog zullen terugkomen, zal de aarde, nadat zij in het lentepunt
is teruggekeerd, nog twintig minuten moeten voortgaan, eer zij eene
geheele omwenteling om de zon volbracht heeft. De werkelijke omloopstijd der aarde, of het slerrejaar bedraagt 365 dagen, 6 uren,
9 minuten en II secunden of 365,256 dagen.
Daar de aarde zich om de zon beweegt in eene gesloten kromme
lijn en eene gesloten lijn geen begin en geen einde heeft, zoo heeft de
natuur ons geene aanwijzing gegeven, wanneer het jaar beginnen of
eindigen moet. Inderdaad vloeien dan ook de verschillende jaren ineen
en hebben zij uit een astronomisch oogpunt geen begin of einde.
Ten tijde van Karel den Grooten, begon men overal, waar deze zijnen
schepter zwaaide, het nieuwe jaar met Kerstmis. Die dag was dus
DE WONDEREN DES HEMELS.
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een dubbele feestdag, als de geboortedag van Christus en als nieuwjaarsdag ; sporen van deze oude gewoonte zijn nog in Duitschland en
Engeland overgebleven, waar kerstdag met veel meer luister gevierd
wordt clan nieuwjaarsdag. Logischer en tevens aangenamer zoude het
geweest zijn, om het oude jaar te doen aftreden bij het eindigen van
den winter, en het nieuwe jaar te beginnen op den dag, waarop de
zon in het lentepunt komt en de natuur zich verjongt, dat is op
21 Maart, of zooals voor twee duizend haren op i Maart. Nu heeft
men juist het onaangenaamste jaargetijde uitgekozen, en te midden van
regen, sneeuw of ijs, terwijl de natuur in haren diepen winterslaap
gewikkeld is, viert men het fees; dat het symbool moest wezen van
gestadige ontwikkelino , en van vooruitgang ! In Holland en Zeeland werd
de Gregoriaansche kalender ingevoerd in bet jaar 1 5 83; in Groningen
in 1584; in de overige provincien in 170o. In Engeland geschiedde
dit in 1752 ; het verwekte daar nog heel wat opschudding; ten eerste
toch waren de dames ten hoogste verontwaardigd, dat zij plotseling
I I dagen ouder geworden waren, doch bovendien kostte het vrij wat
moeite, de werklieden aan hun verstand te brengen, dat, hoewel het
jaar 1751 eindigde op 31 December en niet op 25 Maart, zij toch
niet in dat jaar een kwartaal van hun loon te kort kwamen. Lord
Chesterfield werd in de straten van Londen met de kreten achtervolgd q;.-eef ons onze drie maanden terug ! » De almanakken van
dien tijd verklaarden echter, dat de natuur zich in den nieuwen toestand gemakkelijk schikte, en dat de katten, die anders op 2 4 Maart
bij bet slaan van twaalf uren op hunne neuzen vielen, dit nu op 31
December gedaan hadden. Reeds vroeger hadden de Napolitanen beweerd, dat de Heiligen zoozeer met de hervorming van den kalender
ingenomen waren, dat bet bloed van den heiligen Januarius, dat
anders hegon te vloeien op den I 9 dell September, in het jaar 1583
reeds I o dagen eerder gevloeid had. Eene even vreemde opvatting
hadden de oude Romeinen, die den schrikkeldag, door hen ingelascht
tusschen 23 en 24 Februari, in plaats van «zevenden «tweemaal
zesden dag- noemden (I). Daardoor bleef Februari 28 dagen tellen,
en werd heiligschennis vermeden. De ingeschoven dag was op die
wijze tusschen twee dagen verstopt, de Goden merkten er niets van!
Niet alleen is bet beginnen van bet jaar met i Januari onlogisch
en onaangenaam, maar ook is de beteekenis van de namen der
(I) De

24,te

Februari heette bij hen de zesde dag voor i Maart.
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maanden daardoor veranderd. Het Romeinsche jaar begon den eersten Maart, en de t waalf maanden waren aldus gerangschikt :
I. MARS, god Mars.
2. APRIL'S, godin Aphrodite (Venus).
„ Maia.
3. MAYA,
„ Juno.
4. JUNIUS,
5. QUINTILIS, de vijfde.
6. SEXTILTS, de zesde.

7. SEPTEMBER, de zevende.
8. OCTOBER, de achtste.
9. NOVEMBER, de negende.
To. DECEMBER, de tiende.
II. jANUARTITS, de god Janus.
12. FEBRI T ARTUS, de god der dooden.

De eerste maand was gewijd aan den god des oorlogs, den
schutspatroon der Romeinen, de laatste aan de herinnering der
dooden. Quintilis en Sextilis zijn later in Julius en Augustus veranderd, om daardoor de nagedachtenis van Julius Caesar en Augustus te eeren. Tiberius, Nero en Commodus hebben getracht, de
volgende maanden aan hen te doen wijden ; maar gelukkig voor
de eer van het menschdom is die poging mislukt.
Tegenwoordig is de maand, die wij nog altijd de zevende noemen,
de negende van bet jaar, de achtste is de tiende, de negende de
elfde, de tiende de twaalfde geworden. En welk voordeel staat
daar tegenover ? Dat men bet begin van bet jaar, van Maart,
den tijd van het herleven der natuur, heeft verplaatst naar Januari,
den tijd waarin de natuur sluimert en een somber waas de aarde
be dekt.
Men zegt, dat er dames zijn, die de jaren bet liefst in bet geheel
niet zouden willen tellen. Zeker is het, dat ten tijde van Lodewijk XIV twee hofdames jaarlijks in het einde van December bij
elkander kwamen, om of te spreken, hoe oud zij in bet volgende
jaar moesten zijn.
Men is nu eent-naal gewoon, met 1 Januari het jaar to beginnen,
en elkander met een opgewekt gemoed met dien dag geluk te
wenschen. Als echter een bewoner van eene der andere planeten
op nieuwjaarsdag onze aarde bezocht, zou hij dan ooit gelooven,
dat men hier bet leven als een genot en den dood als een schrik
beeld beschouwt ? Al las hij ook bij eenen onzer dichters :
„Werwaarts zijt gij heengevaren,
Schielijk weggevloden jaren !
Werwaarts hebt ge uw loop gericht ?
Nauwlijks waart gij nog verschenen,
Of ge waart ook reeds verdwenen
Flikrend als een bliksemschicht,"
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toch zou hij, indien hij opmerkte, met welk eene opgewondenheid
men elkaar gelukwenscht, omdat weder een der jaren, die men gedoemd is te leven, is voorbij gesneld, de gevolgtrekking moeten
maken, dat iedereen er naar verlangt, dat zijn taak op aarde volbracht moge zijn, en hij zich van zijnen last zal molten ontdoen.
Bij al de gebreken en ondeugden, door strenge zedenmeesters reeds
aan de kaak gesteld, zou hij dan zeker ook de inconsequentie
voegen. Doch vergeten wij niet, dat gewoonte een • tweede natuur
is. Zou anders eene jonge, bloeiende maagd zich niet vernederd
achten, als zij ziet, dat zij zich tegenwoordig alleen door haar geld
een echtgenoot kan verwerven ? Welke gewaarwordingen zouden
haar anders moeten bezielen, als zij de wederzijdsche familieleden
hoort redeneeren over de erfenissen, die het jonge paar later nog
te verwachten heeft, als deze of gene bloedverwant hen niet al te
lang teleurstelt ! Dergelijke gewoonten zullen dan toch op de planeet
Venus wel niet bestaan !

DERDE HOOFDSTUK.
Vervolg van de beweging der aarde om de zon.
Helling der as. Jaargetij den. Verschil in klimaat.

Wij hebben in het vorige hoofdstuk de dagelijksche beweging der
aarde besproken, en reeds met een enkel woord over de beweging
der aarde om de zon gehandeld. Wij zullen thans die beweging
nader onderzoeken, omdat deze de basis onzer verdere besprekingen
moet uitmaken.
De planeet, die bet schouwtooneel is van onze daden, schrijdt in
de wereldruimte voort op haren weg om de koesterende zon. De dag
volgt op den nacht, de lente op den herfst; het kind aanschouwt het
levenslicht, de grijsaard daalt neder in bet koele graf ; de bladeren
vallen van de boomen, de bloemen ontluiken; menschengeslachten
volgen op elkander ; menschenrassen verdwijnen van de aarde, om
plaats te maken voor andere ; eeuwen gaan voorbij, maar de aarde
blijft voortgaan op hare baan.
Van de beweging der aarde om de zon hangen klimaat en jaargetijden af. In de tropische gewesten schiet eene brandende zon hare
stralen loodrecht op ons af, en tooit zich de aarde, zich koesterend
in de zomerhitte, met eenen weelderigen plantengroei ; in de poolstreken daarentegen verspreidt de zon met hare schuinsche stralen
slechts weinig warmte en een flauw licht, en in die onherbergzame
oorden is het daglicht dikwijls slechts eene langdurige schemering,
nu en dan verhelderd door de stralen van het noorderlicht.
De baan, door de aarde op haren tocht om de zon doorloopen, is
geen cirkel, maar, zooals wij vroeger reeds opmerkten, eene ellips.
ledereen weet, hoe men eene ellips trekt. Het eenvoudigste middel
is het volgende, dat door de tuinlieden wordt toegepast. Men steekt
in den grond twee stokken, waaraan de uiteinden van een touwtje
bevestigd zijn, dat langer moet wezen dan de afstand der stokken. Vervolgens spant men het touwtje door middel van eene
scherpe punt en trekt de ellips, door eenvoudig de kromme lijn te
volgen, die door de beweging ontstaat. Hoe dichter de stokken bij
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elkander geplaatst zijn, des te meer nadert de ellips tot eenen cirkel ;
hoe verder zij van elkander verwijderd zijn, des te meer is de ellips

Fig. 13. — Landsehap der Tropen.

uitgerekt. Het blijkt nu, dat alle hemellichamen bij hunne beweging
ellipsen, en geene cirkels beschrijven, De punten, door de beide
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stokken aange-wezen, heeten de brandpuntcn der ellips (F F' in fig. 15).
Het middelpunt ligt in 0 ; de middellijn AA' beet de groote as,- en

Fig. 14. — Landschap der Poo-ktreken.

de middellijn BB' de korte as. Indien wij de baan der aarde om de
zon beschouwen, dan zien wij, dat de zon een der brandpunten van
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de ellips inneemt, die de aarde bij Karen loop beschrijft en dat het
tweede brandpunt leeg blijft. Hieruit volgt, dat de afstand van de aarde
tot de zon op ieder oogenblik van het jaar een andere is. Op den 'sten
Januari is de aarde zoo dicht mogelijk bij de zon, op den I sten Juli
is zij het verst van de zon verwijderd. Het eerste punt heet hetperihelium, het tweede punt het afthelium. De verschillende afstanden zijn :
Zonsafstand van het perihelium
Gemiddelde zonsafstand ...
Zonsafstand van het aphelium .

. 145 700 000 Kilometers.
. 148 250 000
151 Soo 000
55

.

55

Men ziet dus, dat de aarde op den 1 sten Januari 6 i oo 000 kilometers
dichter bij de zon staat dan op den ' sten Juli. Het verschil in ternperatuur van den zomer en den winter
B
c
wordt, zooals wij zoo aanstonds zullen
zien, veroorzaakt door de helling van
de as der aarde. Des winters vallen
de zonnestralen zeer schuin op onzen
dampkring en verwarmen dien bijna
niet, terwijl bovendien de dagen kort en
B'
de nachten lang zijn; des zomers daarenFig. 15. — De ellips.
tegen vallen de zonnestralen meer loodrecht op den dampkring, en zijn de dagen lang, de nachten kort. Maar
terwijl het noordelijk halfrond zomer heeft, is het op het zuidelijk
halfrond winter, en omgekeerd. Daar het verschil in afstand van de
aarde tot de zon in Januari en in Juli tamelijk aanzienlijk is, zijn de
zomers in het zuidelijk halfrond warmer, de winters kouder dan bij
ons. In plaats van te spreken van het zomer- en wintersolstitium,
en van het lente- en herfstnachteveningspunt, zoude het beter zijn te
zeggen : December- en Junisoistitium, Maart- en Septembernachteveningspunt ; die namen gelden toch voor de geheele aarde, zoowel
voor Australia, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika als voor Europa.
Onze lezers zullen zich, bij het bestudeeren van fig. 16, gemakkelijk rekenschap kunnen geven van de beweging der aarde om de
zon. Men ziet reeds dadelijk, dat de as der aarde zich evenwijdig
aan zich zelf verplaatst en dus steeds dezelfde richting behoudt, en
dat, daar zij niet loodrecht op de aardbaan staat, maar daarmede
eenen hoek van 67 graden maakt, iedere pool zes maanden door de
zon verlicht wordt, en de zes overige maanden in de schaduw blijft.
In de beide nachteveningspunten gaat de verlichte helft juist door de
polen_ been, zoodat dan op de geheele aarde dag en nacht even lang
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zijn. Maar naarmate de zomer nadert, worden op het noordelijk
halfrond de dagen al langer en langer, de nachten al korter en korter.
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Fig. i6. — Jaarlijksche beweging der aarde om de zon, afwisseling der jaargetijden.

Beschouwt men daarentegen den stand der aarde gedurende den
winter, dan blijkt het, dat juist het tegenovergestelde plaats vindt.
Men ziet bij voorbeeld, dat te Amsterdam (op de derde parallel aangewezen) in December de nacht tweemaal zoolang is als de dag. Hoe
meer men de polen nadert, des te grooter wordt het verschil tusschen dag en nacht. Aan de polen zelf duren dag en nacht ieder
zes maanden.
Daar de vorige figuur alleen ten Joel had, de dagelijksche beweging
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van de aarde om de zon duidelijk te maken, is de aarde in verhouding
tot de zon veel te groot geteekend. Hadden wij de juiste verhoudingen
in acht genomen, dan zoude, zoo wij de aarde de hier gegeven grootte
hadden doen behouden, de zon eene middellijn moeten hebben van
1,84 meters en op 200 meters van de aarde moeten geplaatst zijn
De helling van de as der aarde ten opzichte van het vlak harer
loopbaan veroorzaakt dus een groot verschil in den duur van dag
en nacht, welk verschil afhangt van de plaats, waar men zich bevindt.
Op den evenaar duren dag en nacht het geheele jaar door 12 uren.
Als men op de parallel van 66 B raden 33 minuten is geplaatst (I),
gaat de zon op 2I Juni niet onder, maar raakt zij 's nachts te I2 uren
den horizon ; daarentegen komt daar de zon op 2I December niet op.
Van die parallel of tot aan de noordpool gaat de zon een gedeelte van
het jaar niet onder, en komt zij een gedeelte van het jaar niet op.
Die tijd wordt langer, naarmate men de pool zelf nadert, waar dag
en nacht ieder zes maanden duren. Hieronder volgt eene opgave van
de lengte der dagen op verschillende breedten, in twee tabellen. De
eerste bevat plaatsen, gelegen tusschen evenaar en poolcirkel ; de
tweede, tusschen poolcirkel en pool.
I.

Breed te

Langste dag

U.

111.

00
50
100
150
200
250
300

12
12
12
12

0
17

350

U.
12

tn.
0

11
II
1I

43

I
I

400
450
5o0
550
6o0
650
660 33'

25

13
13
13

35
53
13
34
56

10
10
10

14

22

9

7
47
26

4
38

Kortste dag

Langste dag

Breed te

Kortste dag

I1
■

it.

m.

14

51
26

15
i6
17
18
21
24

9
7
30
9

0

it.
9
8
7
6
5

m.
9
34
51
53
30

2

51

0

0

II.

Breedte

66 0 33'
700
750
8o0
850
900

(I)

zon gaat niet onder
gedurende ongeveer

De

I dag
65 dagen
103

134
161

186

De zon komt niet op
gedurende ongeveer
I dag
6o dagen

,,

97

,,

,,

127

,,

153
179

De helling van de aardas mer het vlak der aardbaan bedraagt 660 33,.
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Nederland is gelegen tusschen de parallellen van 51° 30' en 53° 36
noorderbreedte ; Amsterdam ligt op 5 2° 2 2 ' noorderbreedte. De langste
dag duurt daar 16" 36 m , de kortste dag 7" 34 111 . Men moot hierbij
echter nog de atmosferische straalbreking in rekening brengen, waarover wij later zullen spreken, doch waarvan wij nu reeds kunnen
mededeelen, dat zij ons de sterren hooger doet zien, dan zij werkelijk
staan. Door die straalbreking wordt de langste dag te Amsterdam 1611
45 m , de kortste dag 7" 33 m De dag schijnt ons echter nog langer toe
door de ochtend- en avondschemering. De dampkring ontvangt immers
nog licht van de zon, zoolang deze nog geen 18 graden onder den
horizon is gedaald. Het gevolg hiervan is, dat bet op den 21 stele Juni
te Amsterdam des nachts te twaalf uren niet volkomen duister is,
daar de zon dan slechts 14 0 1I' onder den horizon gedaald is.
. Naarmate men de polen nadert, zal dit verschijnsel zich duidelijker openbaren. Te Petersburg kan men den 21 sten Juni zelfs des
middernachts goed zonder kunstlicht lezen.
De straalbreking heeft ook nog dit gevolg, dat men niet naar
den poolcirkel behoeft te gaan, om de zon des nachts te twaalf
uren aan den horizon te zien. Reeds op 66° noorderbreedte, in
Zweden en in Finland, kan men de inia'a'ernackizon zien.
De vier in fig. 17 gegeven teekeningen doen ons zien, hoe de
dagen en nachten gedurende het geheele jaar op vier verschillende
parallellen verdeeld zijn. Wij behoeven hier wel niet bij te voegen,
dat de zwarte schaduw de nacht, de bijschaduw de schemering, het
wit den dag voorstelt. De namen der maanden warden door hare initialen uitgedrukt. Men ziet reeds dadelijk, dat aan den evenaar de
dagen en nachten steeds even lang zijn, en dat aan de polen zes
maanden nacht op zes maanden dag volgen.
Naarmate men de polen nadert, wordt de duur der schemering
grooter, zoodat de lange poolnacht minder lang is dan zij het zonder
de atmosferische straalbreking wezen zoude.
Op hoogere breedten dan 67° komt de zon niet op, als zij bij het
wintersolstitium gekomen is. Twee dagen, drie dagen, eene geheele
week gaat voorbij, zonder dat zij des middags boven den horizon
verschijnt; een flauwe schijn alleen toont aan, dat zij niet ver van
den horizon is verwijderd. Nog dichter bij de pool, blijft zij een,
twee maanden weg, en de wereld is gehuld in eenen duisteren en
ijskouden nacht en wordt alleen verlicht door de maan of door de
afwisselende stralen van het noorderlicht ! Op den pooltocht, door
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de Engelsche poolreizigers Nares en Stephenson ondernomen (2 9 Mei
1875 -- 2 November 1877), waarbij zij verder zijn doorgedrongen dan
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(1) De leden der Nederlandsche poolexpeditie, die den winter van 1882-1883 in de Karazee
hebben doorgebracht, hebben dezelfde ondervinding opgedaan. Temperaturen van vijftig graden
onder nul zonder wind waren zeer dragelijk. Veel hoogere temperaturen met wind daarentegen
waren moeilijker te verduren.
(2) Nansen, die tot 860 doordrong, heeft eenen nog langeren winternacht medegemaakt.
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menschen tegen elkander, doch in den strijd van den geest tegen de
stof, in den strijd van het menschelijk vernuft tegen de natuur !
De helling van de as der aarde ten opzichte van het vlak der
aardbaan leidt tot eene verdeeling van den aardbol in
vijf gordels: i 0. de heete luchtstreken, of keerkringsgewesten, zich uitstrekkende aan
weerszijden van den evenaar
tot 2 3 0 2 7' breedte. Deze
gordels bevatten alle plaatsen,
waar de zon op enkele tijdstippen van het jaar in het
zenith staat; 20. de gematigde
luchtstreken, waar de zon nooit
in het zenith komt, en dagelijks ondergaat; 30. de koude
Fig. 18. — Verdeeling der aarde in vijf gordels.
luchtstreken, of poolgewesten,
zich uitstrekkende van de polen tot de parallel van 66 0 33', waar de zon in den tijd der solstitien gedurende eenigen tijd boven of onder den horizon blijft. Zooals
de naam reeds aanwijst, zijn de eerste warm, omdat zij de zonnestralen bijna loodrecht ontvangen ; de tweede zijn gematigd, omdat
de zonnestralen daar schuiner vallen ; de laatste zijn koud, omdat
daar de zonnestralen nauwelijks de oppervlakte bereiken.
De uitgestrektheid dier gordels is lang niet gelijk ; de keerkringsgewesten nemen 40 honderdsten van den geheelen aardbol in, de beide
gematigde luchtstreken 52 honderdsten, de beide koude luchtstreken
8 honderdsten. De beide gematigde luchtstreken, die bet best bewoonbaar zijn en het meest geschikt voor de ontwikkeling der beschaving, strekken zich dus over meer dan de helft van de aarde
uit ; de koude luchtstreken, die zoo goed als onbewoonbaar zijn,
maken slechts een klein gedeelte van hare oppervlakte uit.
Keeren wij thans terug tot de beweging van de aarde om de zon.
Daar de aantrekking van de zon met den afstand vermindert, en
de beweging der aarde door die aantrekking beheerscht wordt, zoo
zal de snelheid der aarde in het aphelium (in Juli) geringer zijn dan
die in het perihelium (in Januari). De geheele lengte van den weg,
door de aarde in een jaar doorloopen, bedraagt 93o millioen kilometers,
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afgelegd in 365t dag, zoodat de gemiddelde snelheid bedraagt Io6 000
kilometers in het uur, 1767 kilometers in de minuut of 29 450 meters
in de secunde. Die snelheid is den ' sten Juli 28 900 meters en den
'sten Januari 30 000 meters. In den tijd van eenen dag, den tijd, waarin
de aarde eene omwenteling om hare as volbrengt, verplaatst zij zich
aan den hemel over eenen afstand van 200 malen hare middellijn.
Die snelheid is 75 maal grooter dan die van eenen kanonskogel, en
is zoo verbazend groot, dat, indien de aarde plotseling in hare beweging gestuit werd, die beweging zich in den vorm van warmte aan
alle moleculen der aarde zoude mededeelen, en deze plotseling zoo
gloeiend zoude worden, dat zij totaal zoude verbranden. Doch de
aarde kan evenmin als de zon in hare beweging gestuit worden ; eene
zoodanige gebeurtenis zoude niet alleen het grootste, maar ook bet
laatste historische feit zijn, daar er niemand overbleef, om het mede
te deelen.
Men heeft in fig. 16 kunnen zien, dat de baan door de aarde doorloopen van de lente tot den herfst, iets langer is dan die welke van den
herfst tot de lente wordt afgelegd. De lente en de zomer duren iets
langer dan de herfst en de winter, ook daarom omdat de aarde
zich des zomers langzamer voortbeweegt dan des winters. Wij later
bier den dour der jaargetijden volgen
Lente ......... . .
Zomer
. .
........
Herfst
Winter
Het geheele jaar

92,9 dagen.
93,6
89,7
89,0
51

365,2 dagen.

De astronornische jaargetijden beginnen met de nachteveningen en
de solstitien, dus ongeveer op 21 Maart, 21 Juni, 22 September en
21 December. Uit een wiskunstig oogpunt moest op die datums liever
het midden der jaargetijden vallen, immers na 21 Juni beginnen de
dagen te korten en na 21 December beginnen zij weder te lengen.
Het zou dus logischer zijn, zonzer te noemen den tijd gelegen tusschen
zes weken vO6r en zes weken na den langsten dag. Uit een meteorologisch oogpunt zoude echter de zomer moeten beginnen met i Juni,
de winter met i December, daar na 21 Juni de temperatuur nog
blijft klimmen, omdat de aarde nog steeds meer warmte van de zon
ontvangt dan zij uitstraalt, en na 21 December de temperatuur nog
blijft dalen, omdat de aarde dan nog steeds meer warmte uitstraalt
dan zij van de zon ontvangt. Daar de temperatuur half Juli het hoogst
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is en half Januari het laagst, zoude uit een meteorologisch oogpunt
de zomer zich moeten uitstrekken van zes weken vOOr half Juli tot
zes weken daarna.
De as der aarde, verlengd tot aan het hemelgewelf, wijst de pool

Fig. 19. — Sterren, in de nabijheid van de noordpool, die in Nederland niet
ondergaan.

des hemels aan ; die pool is het punt, waarom de sterrenhemel
schijnt te draaien in tegengestelden zin van de wenteling der aarde.
De ster, die daar het dichtst bij ligt, (ongeveer il°) draagt den naam
van poo/sier. Alle sterren schijnen om de pool te draaien, in tegen-

48

STERREN, DIE IN NEDERLAND MET ONDERGAAN.

gestelden zin van de omwenteling der aarde : als men naar de
noordpool ziet, heeft die beweging plaats in tegengestelden zin van
de wijzers van een uurwerk. Die sterren, waarvan de poolsafstand
minder bedraagt dan de hoogte van de pool boven den horizon, gaan
nooit onder ; zij zullen in het noorden hare kleinste hoogte boven
den horizon verkrijgen en daarna aan onze rechterhand of oostwaarts
weder rijzen. Wij nebben in fig. 19 de voornaamste van die sterren
geteekend. Die kleine hemelkaart is voor ons van het grootste gewicht, vooreerst om ons de beweging van den sterrenhemel rondom
de pool te doen zien, maar vooral ook omdat wij daardoor reeds
dadelijk den vorm der sterrenbeelden, die op onze breedte steeds
zichtbaar blijven, in het geheugen kunnen prenten. Wij hebben daarom,
ten einde de figuur niet te veel te overladen, alleen de voornaamste sterren geteekend. Het is gemakkelijk, om zich die sterrenbeelden
eigen te maken. Het zijn : de Kleine Beer, vlak bij de pool ; de Groote
Beer, hoofdzakelijk bestaande uit zeven heldere sterren, die te zamen
ook wel de Wagen genoemd worden ; de Draak, bestaande uit eene
golvende lijn van sterren, beginne,nde tusschen de Groote en de Kleine
Beer; Cepheus, CassioJea, Perseus, de Giraffe. Ten slotte een deel
van het sterrenbeeld de Zwaan, de heldere ster Wega uit het sterrenbeeld de Lier en Capella uit het sterrenbeeld de Wagenman. Later
zullen wij die sterrenbeelden en alle overige nog nader beschouwen ;
voorloopig kunnen onze lezers nu reeds trachten die sterren aan den
hemel te zoeken (I). De kaart is geteekend in den stand, waarin de
hemel zich aan ons voordoet op 21 December des middernachts, op
2 1 Maart te 6 uren 's avonds, op 21 Juni des middags, of op 22 September te 6 uren 's morgens. Als wij de kaart omkeeren, verkrijgen
wij den stand van 21 Juni des middernachts, van 22 September te 6
uren 's avonds, van 21 December des middags, of van 21 Maart te 6
uren 's ochtends. Brengen wij den linkerkant beneden, dan hebben
wij den stand van 21 Maart des middernachts, van 21 Juni te 6 uren
's avonds, van 22 September des middags, of van 2 1 December te 6
uren 's ochtends. Hadden wij den rechterkant naar beneden gebracht,
dan zouden wij juist het tegenovergestelde verkregen hebben.
De stand van den sterrenhemel verandert iederen dag van uur tot
uur. De Groote Beer zal b.v. een uur na het tijdstip, door ons getee(I) Men is gewoon, de sterren aan te duiden door de letters van het grieksche alphabet.
De helderste ster van ieder sterrenbeeld draagt de eerste letter (a) en heeft gewoonlijk eenen
afzonderlijken naam, zooals Sirius, Wega, Arcturus, Capella enz.
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kend, lets hooger, en zes uren later zoo hoog mogelijk staan ; vervolgens daalt hij, en als de nacht slechts lang genoeg duurt, kunnen
wij hem twaalf uren later zoo laag mogelijk zien staan. Hij is dus
uitnemend geschikt, om het uur van den nacht aan to wijzen. Reeds
de Grieken en Romeinen hadden opgemerkt, dat hij bij hen steeds
boven den horizon bleef ; Homerus en Ovidius zongen reeds zijnen lof.

Fig.

20. -

Meridiaankijker.

Daar alle sterren in 2 3 U 56in om de pool wentelen, komen zij alle
dagelijks Bens in den meridiaan, d.i. in het vertikale vlak, door het
noorden en het zuiden gebracht, dat den hemel in twee gelijke
deelen verdeelt. De sterren komen alle in het oosten op, rijzen aan
den hemel, komen in het hoogste punt van hare baan, en dalen
daarna weder in het westen, zooals wij dit dagelijks aan de zon
kunnen waarnemen. Het hoofdwerktuig van iedere sterrenwacht is de
DE WONDEREN DES HEMELS.
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meri diaankijker, dus genoemd, omdat hij beweegbaar is in het vlak
van den meridiaan en daar niet uitgebracht kan worden, zoodat men
daarmede de sterren alleen kan waarnemen op het oogenblik van haren

Fig. 2I. - Aequatoriaal.

doorgang door den meridiaan. Het juiste oogenblik, waarop die doorgang plaats heeft, wordt bepaald door middel van vertikale kruisdraden, die in het veld van den kijker gespannen zijn en waarachter
de ster verdwijnt (fig. 2o).

HET AEQUATORIAAL.
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Aan lien kijker is een vertikale cirkel bevestigd, die dient om de
hoogte der sterren boven den horizon te meten, terwijl de kijker zelf
dient, om het oogenblik te bepalen, waarop de sterren den meridiaan
passeeren. De meridiaankijker leert ons als het ware de vertikale lijn
kennen, waarop de ster gelegen is, de cirkel de horizoniale lijn, zoodat
het snijpunt dier beide lijnen de juiste plaats der ster aan den hemel
aanduidt. Met bovengenoemd instrument kunnen wij alleen de sterren
waarnemen op het oogenblik, dat zij den meridiaan passeeren; men
kan het niet op andere punten van den hemel richten. Vandaar dat
ter aanvulling der meridiaankijkers op iedere sterrenwacht nog een
ander werktuig moet aanwezig zijn, zoo opgesteld, dat het naar
alle hemelstreken kan gericht worden. Een zoodanig werktuig beet
aequatoriaal, omdat het door een uurwerk zoo kan bewogen worden,
dat het zich evenals de aarde evenwijdig met den aequator of evenaar
beweegt ; indien dus het werktuig gericht is op eene willekeurige
ster, zal het deze bij hare dagelijksche beweging van bet oosten
naar het westen kunnen volgen. Het resultaat is dus hetzelfde, alsof
de aarde ter wille van den astronoom, die de ster wenscht te observeeren, ophield te draaien. Er bestaan enkele van die toestellen, die
eene lengte van meer dan 20 meters en eene doorsnede van 102
centimeters bezitten.

VIERDE HOOFDSTUK.
De tien voornaamste bewegingen der aarde.
Praecessie der nachteveningspunten.

Evenals de prachtig gekleurde zeepbel, die door den adem van het
kind uit eenen enkelen waterdroppel is gevormd, en die verlicht
door de stralen der heldere zon door de lucht zweeft, zoo zweeft ook
de aarde door de wereldruimte als een speelbal der kosmisehe krachten, die haar wentelend door de oneindige ruimte henen voeren. Wij
leerden reeds de snelheid harer jaarlijksche beweging om de zon en
den aard harer dagelijksche wenteling kennen. Wij hebben reeds
met een enkel woord de acht overige bewegingen aangestipt, die
...., ..................
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Voorstelling van de praecessie der nachteveningspunten.

haren invloed daarbij voegen. Wij moeten deze thans meer in bijzonderheden bespreken en trachten to verklaren.
Vooreerst dan moeten wij opmerken, dat de as der aarde, die gedurende het geheele jaar naar de pool des hemels gericht is, op
den duur niet volkomen die richting blijft behouden. Zij verplaatst
zich langzaam en beschrijft eenen kegel, welks tophoek 47 graden
bedraagt. Deze beweging komt overeen met die van eenen tol (fig. 2 2),
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die zich snel om eene as wentelt, terwij1 de as zelf zich langzaam
over het oppervlak van eenen kegel beweegt. Daar de pool des
hemels het punt is, waar de verlengde aardas den hemel snijdt, zoo
volgt daaruit eene langzame verplaatsing van de hemelpool tusschen
de sterren. Men ziet dus, dat dezelfde ster niet altijd poolster is.
Thans is de uiterste ster van den staart van de Kleine Beer het
dichtst bij de pool en heet deze daarom poolster. Tot aan het jaar
_ •

Fig. 23 — Langzame verplaatsing van de pool, van het jaar 6000 vOOr Chr. tot aan het
jaar i8000 na Chr. Periode van 25765 jaren.

2105 zal de pool nog tot die ster naderen, maar dan zal zij zich daarvan verwijderen, om over 25000 jaren haren eersten stand to hernemen. De juiste periode van deze beweging is 25765 jaren.
Men kan zich van deze beweging gemakkelijk rekenschap geven
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door het hierbij gevoegde kaartje (fig. 2 3). Het bevat mser sterren
dan het vorige, en moet weder met aandacht bestudeerd worden. Het
heeft ten Joel, de beweging der pool te leeren kennen gedurende
de geheele periode der omwenteling. Wij hebben bij de verschillende standen de jaartallen opgegeven van 6000 v6Or Chr. tot i8000
na Chr. Men ziet, dat de pool in het jaar 6000 vOOr Chr. in de
nabijheid stond van twee kleine sterren van de 5 de grootte (I) ;
de helderste ster in de nabijheid was eene ster van de 4 de grootte (0)
in het sterrenbeeld de Draak. In het jaar 4500 kwam zij in de nabijheid
van eene tamelijk heldere ster van de 3 de grootte (de ster t van
hetzelfde sterrenbeeld.) In het jaar 2 700 werd de ster a in het sterrenbeeld de Draak poolster ; deze was reeds in China en in Egypte in
dien tijd als zoodanig bekend. De oude Chineesche astronomen hebben
dit reeds te boek gesteld in hunne annalen uit den tijd van keizer
Hoang-Ti, die in het jaar 2 700 vOOr Chr. regeerde. De Egyptenaren,
die voor veerii g eeuwen hunne grootsche pyramiden hebben opgericht,
hebben de gaanderijen, die naar het binnengedeelte toegang verleenen,
gemaakt aan de zijde van de noordpool onder eene helling van 270;
dit is juist de hoogte, welke in dien tijd de poolster a van de Draak
bij haren ondersten doorgang door den meridiaan hebben moest op
de breedte van Gizeh. Vervolgens kwam de pool in de nabijheid van
de ster van de 5 de grootte van de Draak, daarna tusschen 13 van de
Kleine Beer en van de Draak ; dit geschiedde in den tijd, waarop
Chiron de eerste hemelsfeer vervaardigde, ongeveer ten tijde van den
Trojaanschen oorlog, 1300 vOOr Chr. Daarna naderde de pool telkens
meer tot den staart van de Kleine Beer.
In het begin onzer jaartelling was er geene enkele heldere ster in
de nabijheid der pool. In het jaar 800 was eene kleine ster in de
Giraffe (eene dubbelster) poolster. De tegenwoordige poolster, van
de 2 de grootte, is eene van de helderste van alle sterren, die zich
op den weg van de pool bevinden ; zij draagt den titel van poolster
reeds duizend jaren lang ; zij zal dien nog kunnen behouden tot aan
3?,

(I) Men heeft reeds in de vroegste oudheid de sterren, die met het bloote oog zichtbaar zijn,
in zes grootten verdeeld. Die grootte drukt slechts de helderheid uit, en niet de ware afmetingen.
De helderste sterren zijn die van de Iste grootte, de kleinste sterren, met het bloote oog zichtbaar, zijn die van de 6 de grootte. Aan den geheelen hemel vindt men
55o sterren van de 4de grootte.
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het jaar 350o, wanneer y van Cepheus, (eene ster van de 3de
grootte) hare plaats inneemt. In het jaar 6000 zal de pool tusschen
de twee sterren van de 3 de grootte )3 en , van hetzelfde sterrenbeeld
doorgaan ; in het jaar i 0000 zal de prachtige ster a van het sterrenbeeld de Zwaan, (op de grens van de 1 ste en 2 de grootte) poolster zijn ; en in het jaar 13000 zal de helderste ster van onzen
noordelijken sterrenhemel, Wega uit het sterrenbeeld de Lier, Brie
duizend jaren lang de poolster zijn voor onze nakomelingen, zooals
zij het voor tien en twaalf duizend jaren voor onze voorouders geweest is.
In die periode van 26000 jaren zal zich de gedaante van den sterrenhemel met de beweging der pool wijzigen. Duizenden jaren geleden
was bijvoorbeeld het Zuiderkruis in Europa zichtbaar ; over eenige
duizenden jaren zal daarentegen de schitterende ster Sirius van onzen
Europeeschen sterrenhemel verdwenen zijn. De sterrenbeelden van den
zuidelijken hemel worden gedurende eenige eeuwen voor ons zichtbaar,
om daarna weder te verdwijnen, terwiji sterren, thans alleen in het
noordelijk halfrond te zien, voor de bewoners van de zuidelijke helft
der aarde zichtbaar worden.
In 257 eeuwen keert de vorige stand terug.
Welk eene langzame en toch verbazende omwenteling ! wat verandert het wereldtooneel in dien langen tijd ! Toen voor 25765 de
pool aan den hemel denzelfden stand had als thans, bestond nog geene
enkele der tegenwoordige nation ; geen enkel van de volkeren, die
zich thans het oppergezag op aarde betwisten, had eene" schrede op
de baan der beschaving afgelegd ; wel bestonden er toen menschen
op aarde, maar deze hebben geen spoor achtergelaten, waaruit blijken kan, dat zij zich reeds tot eene maatschappij hadden verbonden , waarschijnlijk leefden die onbeschaafde en wilde wezens gedurende dat steenen tijdperk, waarvan men in den laatsten tijd zoovele
overblijfselen gevonden heeft. En waar zullen wij zijn, als over
25765 jaren de pool weder denzelfden stand heeft ingenomen ? Nederlanders, Franschen, Engelschen, Duitschers, Spanjaarden, zij alien
zullen als volksstam verdwenen zijn. Geen enkel van de thans bestaande volkeren zal weerstand geboden hebben aan den tand des
tijds. Andere volkeren, andere talen, andere godsdiensten zullen
dan reeds lang in de plaats getreden zijn van de tegenwoordige. De
tijd zal komen, waarop de reiziger, zwervende langs de boorden van
het IJ, zal staren op de puinhoopen van Amsterdam, in twijfel, of
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dit wel de plaats geweest is, die een aantal eeuwen, als de hartader
van Nederland, zooveel heeft bijgedragen tot verspreiding van licht
en welvaart over de aarde ; misschien zal hij evenveel moeite hebben,
om Amsterdam terug te vinden, als wij, bij het zoeken naar de plaats,
waar eertijds Thebe en Babylon gestaan hebben. Over duizenden
jaren zal van onze negentiende eeuw misschien minder bekend zijn,
dan wij weten van de eeuwen der Pharao's of der oude Egyptische
dynastieen. Verandert immers thans de maatschappij in eene eeuw niet
meer, dan voorheen in eene reeks van eeuwen? Een nieuw menschenras, in ontwikkeling ver boven het onze verheven, zal onze plaats
hebben ingenomen, en misschien zullen wij, waarde lezer en lieve
lezeres, elkander dan nog eens ontmoeten als verbleekte skeletten,
keurig met een etiquet voorzien, in eene der kasten van een museum,
door eenen anthropoloog van de twee honderd zes en zeventigste eeuw
bewaard als een belangrijk exemplaar van een oud ras, dat, hoewel
nog weinig beschaafd, toch reeds de kiemen bevatte van wetenschappelijken aanleg. I Jdelheid der ijdelheden ! 0, dwaze slachtoffers
van de eerzucht, die uw leven doorbrengt met u toe te takelen met
veelkleurige ordelinten, en belachelijke titels na te jagen, wat moet
een ernstig man wel denken van uwe dwaze ijdelheid, als hij uwe
laffe kinderachtigheden vergelijkt met den arbeid der natuur, die de
grooten en de geringen der aarde, de rijken en de armen, tot
eenzelfde lot bestemd heeft !
Het is nu duidelijk, dat de geheele sterrenhemel zich langzaam om
eene as beweegt, die in de pool der ecliptica eindigt. De ecliptica is
de weg, dien de zon aan den hemel schijnt of te leggen bij hare jaarlijksche beweging om de aarde. wij zagen echter, dat het in werkelijkheid de aarde is, die zich om de zon beweegt. Men ziet gemakkelijk, dat het ons moet voorkomen, alsof de zon zich in tegengestelden zin in een jaar tijds om de aarde beweegt. Die schijnbare
baan van de zon aan den hemel noemt men de ecliptica, omdat alleen
dan zon- en maaneclipsen plaats vinden, indien de maan zich met de
zon in het vlak van dien grooten cirkel van den hemelbol bevindt.
De pool der ecliptica is dat punt op de oppervlakte van den hemelbol, dat even ver van alle punten der ecliptica verwijderd is.
Die langzame beweging van den sterrenhemel is ook oorzaak, dat
de sterren geen twee jaren achtereen aan hetzelfde punt van den
hemel staan, en dat zij gezamenlijk zich verplaatsen, om in de periode
van 257 eeuwen eene geheele omwenteling te volbrengen. Daarom

De tijd zal komen, waarop de reiziger, zwervende langs de boorden van het IJ
zal starer op de puinhoopen van Amsterdam.
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moet men gedurig de sterrenkaarten overteekenen. De kaarten, in
het jaar 187o geteekend, deugden niet meer in 189o, en die welke
wij nu teekenen, zijn niet meer juist in 1 9 2o. Er zijn echter zeer
nauwkeurige wiskunstige formules, die ons in staat stellen, den invloed
der beweging te berekenen, en daaruit den juisten stand der sterren
te bepalen voor eenen willekeurigen verleden of toekomenden tijd.
Het behoeft geen betoog, dat de geschetste beweging niet aan den
hemel toebehoort, evenmin als de dagelijksche of jaarlijksche beweging. Alleen de aarde is daaraan onderworpen. Het is hare as, die
in den tijd van 257 eeuwen een kegeloppervlak beschrijft om de as
der ecliptica. De beweging wordt veroorzaakt door de gezamenlijke'
aantrekking van zon en maan op de aan de polen afgeplatte aarde.
Was de aarde volkomen bolvormig, dan zou die beweging niet bestaan.
Doch de aequator, de grootste cirkel op aarde, heeft de neiging,
zich in het vlak der ecliptica te stellen, een gevolg van de aantrekking van zon en maan. Aan die neiging zoude de aarde gehoor
geven, indien zij niet om eene as wentelde. Doch door die aswenteling moet de as der aarde hare helling ten opzichte van de ecliptica
behouden, maar tevens een kegeloppervlak om de as der ecliptica
beschrijven.
Men noemt deze beweging praecessie der nachievenings.punien, omdat door haar het lentepunt de zon bij hare jaarlijksche schijnbare
beweging aan den hemel te gemoet gaat. De stand der sterren op
den hemelbol wordt aangewezen door hare ligging ten opzichte van
een vlak, gaande door de polen en het lentepunt. Dit punt verplaatst
zich jaarlijks van het oosten naar het westen ; het lentepunt neemt
na elkander alle standen in den aequator in, en verplaatst zich gemiddeld 5o boogsecunden 's jaars. (Wij zullen later verklaren, wat
men onder graden, minuten en secunden verstaat).
De sterren, gelegen in het gedeelte des hemels, dat door de zon
doorloopen wordt, werden reeds in de vroegste oudheid in twaalf
groepen . verdeeld, die men de teekenen van den a'ierenriem noemt.
Het teeken, waar de zon voor twee duizend jaren bij het begin der
lente stond, kreeg den naam van Ram, het teeken, oostwaarts van
Ram, werd Slier genoemd, de overige kregen den naam van : Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schor.pioen, Schutter,
Steenbok, Waterman, Visschen.
De praecesie is eene teruggaande beweging, omdat zij van het
oosten naar het westen plaats heeft, of in tegengestelden zin van de
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jaarlijksche beweging der zon, de maandelijksche beweging der maan
en de beweging der planeten om de zon.
Het lentepunt ligt thans in het sterrenbeeld de Visschen, en zal
spoedig in de Waterman komen. Fig. 25 stelt de twaalf teekenen
van den dierenriem voor. De ecliptica loopt door het midden van
den dierenriem. De twee strooken, ieder zes sterrenbeelden bevattende, in onze kaart boven elkander geplaatst, moet men zich
zoo voorstellen, aisof zij in elkanders verlengde lagen en rondom het

Fig. 25. — Voornaamste sterren en sterrenbeelden van den dierenriem.

oog des waarnemers als een cilinder opgerold waren, met de uiteinden
tegen elkander. Die cilinder is' dan de gordel van den dierenriem.
Van boven zijn de namen der maanden geschreven, waarin de zon
ieder sterrenbeeld passeert.
Wij kunnen ens den loop van het lentepunt door de teekenen van
den dierenriem op dezelfde wijze voorstellen, als wij vroeger de beweging van de pool des hemels tusschen de sterren hebben aangeduid.
In het begin van onze jaartelling lag het lentepunt in het begin van
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de Ram , 2 [5o jaren to voren viel het samen met het begin van de
Stier, in welk sterrenbeeld het reeds sedert het jaar 4300 voor Chr.
gelegen was. Waarschijnlijk zijn in dat tijdvak de sterrenbeelden
van den dierenriem vastgesteld, want in alle oude godsdienstige mythen
komt de Slier voor in verband met den levenwekkenden invloed der
zon op de jaargetijden en de voortbrengselen der aarde, terwijl men
nergens een dergelijk verband vindt met betrekking tot de Tweelingen.
Reeds voor achttien eeuwen begroette Virgilius den Olanken Stier, die
met zone gouden hoornen den j aar cyclus open/ :
Candidus auratis aperit quum cornibus annum
Taurus
De sterren van de Stier, voornamelijk de Plejaden, waren voor
de Egyptenaren, voor de Chineezen en zelfs nog voor de eerste Grieken de sterren van het lentepunt. De annalen der sterrenkunde
bevatten de uitkomsten eener waarneming van 'de Plejaden van 2357
voor Christus, waarbij het lentepunt in de Plejaden viel.
Die langzame verplaatsing van het lentepunt is niet volkomen
regelmatig, waaruit volgt, dat het tropische jaar niet geheel standvastig
is. Het is nu II secunden korter dan ten tijde van Hipparchus, en
3o secunden korter dan in den tijd, toen het Egyptische Thebe de
hoofdstad der wereld was. In het begin van deze eeuw was de duur
van het jaar 365 dagen, 5 uren, 48 minuten, 51 secunden. Die duur
neemt thans af. Het jaar was het langst in 3040 voor Chr., het zal
in 7600 na Chr. 76 secunden korter zijn dan in 3040 voor Chr. en
daarna weer aangroeien. Iemand, die thans eene eeuw oud is, heeft
inderdaad 20 minuten minder geleefd dan een grijsaard van denzelfden
leeftijd ten tijde van Augustus en een uur minder dan ten tijde van
Abraham.
De ouden meenden, dat ook de staatkundige toestand der aarde
periodiek was, en dat evenals na ieder grootjaar de sterren aan den
hemel weer denzelfden stand innamen, zoo ook in dien tijd op de
aarde zich alle mogelijke gebeurtenissen moesten herhalen. Men
neemt gewoonlijk voor dat groote jaar 300 eeuwen. Het is echter
niet zeker, of die periode wel afgeleid is uit de praecessie. Men
hechtte toch steeds veel meer gewicht aan den stand der planeten aan den hemel, dan aan dien der vaste sterren. Opdat echter
de maan, Saturnus, Jupiter, Mars, Venus en Mercurius weer denzelfden stand in den dierenriem innemen, _moet er een tijd van twee
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honderd vii duizend eeuwen verloopen ; wat zouden die perioden zijn,

als men daarbij nog de planeten Uranus en Neptunus in rekeningbracht en de ruim 400 kleine planeten ! De sterrenwichelaars meenden,
dat bij de schepping der wereld alle planeten in eene rechte lijn
stonden. Er zijn zelfs geleerden, die daaruit den dag en het uur
van de schepping van den mensch hebben afgeleid. Volgens die geleerden zoude dit voor ons zoo belangrijke feit hebben plaats gegrepen
den 2 I sten September van het jaar . . . nul, te negen uren precies !
Eigenlijk kunnen wij ons van die perioden van duizenden eeuwen
geene voorstelling maken. Mogen ons echter sterrenkundige verschijnselen, die zich eerst na zulke tusschenpoozen herhalen, als iets zeer
bijzonders voorkomen, in vergelijking met de eeuwigheid zijn zij
niets. Millioenen eeuwen zijn toch slechts secunden op het uurwerk
van den oneindigen tijd.
In Hebels Schatzkastlein eines rheinischen Hausfreundes" komt
over die periode van 30o eeuwen, waarin alles weer in den vroegeren
toestand moet terugkeeren, een aardig verhaal voor:
Duitsche studenten organiseeren op het einde van een studiejaar
een afscheidsdinertje. Men praat over het groote jaar en over het
aangename denkbeeld, dat men over dertig duizend jaren weder even
genoegelijk bij elkander zoude zitten. De waard, die toezicht houdt
op de bediening en zich verbeeldt, een heele philosoof te zijn, neemt
ijverig deel aan het gesprek. Ook hij is diep overtuigd van de juistheid
van het behandelde, en op het oogenblik, waarop men van tafel opstaat,
drukt hij zijn genoegen uit, dat hij zijne gasten over dertig duizend
jaren weer terug mag zien. »Tot weerziens dus, heeren." Hij, die met de
betaling belast is, wendt zich daarop tot den waard, met het verzoek,
hem tot aan de volgende bijeenkomst crediet te schenken. Deze
staat dit, getrouw aan zijne zooeven uitgesproken overtuiging, doch
niet zonder weerzin, toe. Reeds wilden de gasten vertrekken, toen
de waard hen plotseling toeriep : ,Daar wij over dertig duizend
jaren bier weer te zamen zullen zijn, waren wij voor dertig duizend
jaren ook bier bijeen, niet waar ?" qa zeker," antwoordde men van
alle kanten. aVelnu, heeren, dan hebt gij mij toen ook al crediet
gevraagd. Weest dus zoo goed, thans uwe oude schuld te voldoen."
Tableau !

VIJFDE HOOFDSTUK.
Vervolg en slot van de tien voornaamste bewegingen
der aarde.

Wij komen thans tot de vierde beweging der aarde.
Wij zagen reeds vroeger, dat de as der aarde eenen hoek van 66
graden 33 minuten maakt met het vlak van hare loopbaan om de
zon, of wat hetzelfde is, dat de pool des hemels 23 graden 27 minuten
van de pool der ecliptica verwijderd is. Die hoek verandert echter in

Fig. 26. — Helling van de as der aarde.

den loop der eeuwen. Elf honderd jaren vOOr Chr, is hij door de Chineesche astronomen gemeten, en bleek hij 23 graden 54 minuten te
zijn. In het jaar 35o \TO& Chr. is hij te Marseille door Pytheas gemeten,
en was hij toen 23 graden 49 minuten. Alle latere metingen hebben
die vermindering bevestigd, welke nu reeds sedert 3000 jaren 2 7 minuten
bedraagt. Zij bedraagt thans 1 minuut in de 125 jaren. Als die ver-
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mindering standvastig bleef, zoude zij i graad in 7500 jaren bedragen
en zoude zich over 177000 jaren het verschijnsel voordoen, dat de as
der aarde loodrecht op de ecliptica stond, dat dus het verschil in jaargetijden, na steeds geringer te zijn . geworden, ophield, en dat wij
eene eeuwige lente zouden genieten. Doch dit zijn hersenschimmen.
De oude overleveringen gewagen van den gouden tijd, waarin de
menschheid in den eersten tijd na de schepping zoude geleefd hebben.
Toen bracht de vruchtbare aarde hare schatten voort zonder dat zij
bebouwd werd, toen waren de dieren de gehoorzame dienaars van den
mensch, toen waren de boomen beladen met sappige vruchten, de
bloemen steeds in bloei, de lucht was doortrokken met welriekende geuren, de zon scheen altijd helder, en nooit verstoorde storm of sneeuw de
heerlijke harmonie der schepping. Men leest in den tienden zang van
Miltons onvolprezen Paradise lost het verhaal van de gevolgen van
Adams Zondenval, hoe een heirleger krachtige engelen, van God
gezonden, aankwam, om de as der aarde in eenen hellenden stand
te brengen, waardoor wij, ongelukkige afstammelingen van het eerste
menschenpaar, blootgesteld zijn aan de onaangename afwisseling
van jaargetijden en aan de hevigste storingen in den dampkring.
Doch de wetenschap leert, dat dit slechts phantasieen zijn. De
aequator schommelt slechts op de ecliptica heen en weer en de
helling der ecliptica kan nooit meer dan i graad 21 minuten veranderen.
Nog eenigen tijd zal die helling afnemen, om daarna weer grooter
te worden. Die vierde beweging van de aarde heet verandering van
de schuinschhei a' der ecliNica.
Die vermindering bedraagt thans nog geene halve secunde in het
jaar. In i 800 was de helling 2 3° 2 7' 55"; in 19oo zal zij zijn : 2 3° 2 7' 8"
Zij is thans (1898) 23° 27' 9".
Terwip de pool des hemels door de praecessie der nachteveningspunten in 25765 jaren hare wenteling aan den hemel volbrengt,
beschrijft diezelfde pool nog in 18 1/2 jaar eene kleine Blips aan den
hemel, wier groote as 18 secunden en wier korte as 14 secunden
bedraagt. Het gevolg van die beweging is, dat de pool des hemels
zich niet volkomen over den omtrek van eenen cirkel beweegt, zooals
wij dit in fig. 23 teekenden, maar dat die lijn eene eenigszins golvende gedaante heeft. Deze vijfde beweging draagt den naam van
nutatie; zij wordt evenals de praecessie teweeggebracht door de
aantrekking der maan op de afgeplatte aarde.
Daar de kringetjes, bij de nutatie beschreven, geen meetbaar
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aantal malen in den omtrek van den praecessiekring begrepen zijn,
zoo zal de pool nooit weer volkomen in haar uitgangspunt terugkeeren. Bovendien zullen ook door de verandering van de schuinschheid der ecliptica de pool des hemels en de pool der ecliptica tot
elkander naderen, zoodat men geene gesloten kromme lijn aan den
hemel verkrijgt, maar eene spiraal, die zich thans inkort, maar later
weder zal uitzetten ; men kan deze beweging het best vergelijken
met die van eene spiraalveer in een horloge.
Hoe wuft schijnt toch de aarde ! Het lichaam, dat ons op het eerste
gezicht zoo zwaar voorkomt, houdt zich in de wereldruimte in evenwicht, terwijl het aan de zwakste invloeden van buiten gehoorzaamt ;
haar gang, die, oppervlakkig beschouwd, statig en afgemeten schijnt,
wordt gestoord door al die schommelingen, welke ons, zooals wij
reeds vroeger opmerkten, doen denken aan eene in de lucht zwevende
zeepbel. Men kent misschien het gezegde uit den tijd van Lodewijk XV:
Wat is wufter dan stof? De wind . . . Dan de wind ? De vrouw .. .
Dan de vrouw ? Niets ! . . . Wij zouden geantwoord hebben : De aarde ;
want waarlijk, de aarde is veel grilliger in haren gang dan de meest
wufte dochter Eva's. Als wij niet wisten, aan welke invloeden zij
blootgesteld is, zouden wij haar houden voor iemand, die in plaats
van te gehoorzamen aan hare wettige meesteres, de zon, zich op
alle mogelijke wijzen aan hare macht tracht te onttrekken en haren
loop te wijzigen, zonder zich echter zoover te verwijderen, dat zij
afstand doet van de voordeelen 4 aan haren stand verbonden.
Maar wij zijn nog niet gereed met al de te behandelen onregelmatigheden.
Wij zagen reeds vroeger, (fig. 16) dat de aarde zich in eene
ellips, en niet in eenen cirkel om de zon beweegt. Doch ook die
ellips verandert ieder oogenblik van vorm ; zij is nu eens meer, dan
weder minder gerekt. Tegenwoordig is hare excentriciteit (I) 168
tien duizendsten ; honderd duizend jaren geleden was zij drie malen
aanzienlijker, en wel 473 tien duizendsten ; over 24000 jaren zal zij
weder een minimum geworden zijn (33 tien duizendsten) zoodat de
aardbaan dan zeer weinig van eenen cirkel verschilt ; van dien tijd
of zal zij weer toenemen. Deze verandering van de excentriciteit
der baan is de zesde beweging der aarde. Over 24000 jaren zal er
als het ware geen perihelium en aphelium meer zijn, daar onze planeet
dan in beide punten bijna even ver van de zon zal verwijderd zijn.
(I) De verhouding tusschen den afstand der brandpunten en de groote as.
DE WONDEREN DES HEMELS.
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Eene zevende beweging, veroorzaakt door de aantrekking der
planeten, doet het perihelium (het punt van de loopbaan der aarde,
dat het dichtst bij de zon gelegen is) in het vlak der loopbaan
ronddraaien ; de groote as verandert dus steeds van richting. Vier
duizend jaren vOOr Chr. kwam de aarde den 2 ' sten September, tegen
het begin van den herfst, in het perihelium. In het jaar 1250 na Chr.
kwam zij daar den 2 I sten December, met het begin van den winter ;
toen waren onze winters het minst koud, omdat dan de aarde het
dichtst bij de zon stond, en onze zomers het minst warm, omdat
dan de aarde juist zoo ver mogelijk van de zon verwijderd was.
Daar het verschil in afstand tusschen het perihelium en het aphelium
meer dan 4 millioen kilometers, en het verschil in warmte 1/15 bedraagt, zoo moet deze verandering inderdaad merkbaar zijn in de
afwisseling der jaargetijden. Tegenwoordig is de aarde op den
I sten Januari in het perihelium. Thans worden onze winters' kouder
en onze zomers warmer. In het jaar 11 goo zullen onze zomers het
warmst en onze winters het koudst zijn. In het 17000 eindelijk
zal het perihelium teruggekeerd zijn tot het punt, waar het 4000
jaren vO6r Chr. stond : to weten in het herfstpunt. De periode is
dus 2 moo jaren. Er zijn geologen, die meenen, dat met deze periode
eene wijziging in de verdeeling van het vasteland over de aarde
overeenkomt ; doch dit is niets dan eene bloote onderstelling.
Bij al deze verwikkelingen moet men nog voegen den storenden
invloed, dien ieder der planeten afzonderlijk naar gelang van haren
stand met betrekking tot de aarde uitoefent. Alle lichamen trekken
elkander aan met eene kracht, evenredig met het product hunner
massa's en omgekeerd evenredig met de vierkanten hunner afstanden.
(Wordt dus de afstand 3 maal grooter, dan wordt de aantrekkende
kracht' 9 maal kleiner). Als de maan de aarde in haren loop vOOr is,
trekt zij deze als het ware mede, en versnelt zij hare beweging; als zij
bij de aarde ten achteren is, houdt zij haar tegen. De planeten Venus
en Jupiter oefenen op de aarde eene zeer merkbare werking uit, de
eerste omdat zij betrekkelijk dicht bij ons is, de tweede, hoewel ver
van ons verwijderd, omdat zij eene zoo groote massa heeft. Deze achtste
onregelmatigheid in de beweging der aarde noemt men : de sioringen.
Indien alle planeten gezamenlijk aan dezelfde zijde van de zon
staan, trekken zij deze naar zich toe, en halen zij haar uit het brandpunt; haar zwaartepunt valt dan niet meer met haar middelpunt
samen. Daar nu de aarde zich bij hare jaarlijksche beweging om het
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zwaartepunt beweegt en niet om het middelpunt, zoo ontstaat hierdoor eene negende beweging van de aarde, den elliptischen vorm
harer baan wijzigend.
Mochten onze lezers deze beschouwingen minder boeiend vinden,
dan zij opgemerkt, dat wij het noodig achtten, den stand der aarde
en hare beweging in de ruimte nauwkeurig na te gaan, omdat zonder die kennis het heelal voor ons een gesloten boek blijft. Zijn er
nog enkele uitdrukkingen overgebleven, die niet volkomen duidelijk
zijn geworden, dan behoeft men zich daarover niet te verontrusten,
daar deze in de volgende hoofdstukken zullen worden verklaard,
zoodat er niets duisters voor den lezer zal overblijven.
Maar wij- hebben nog niet alle bewegingen der aarde behandeld
en wij moeten nog eene tiende beweging bespreken, die van meer
gewicht is dan alle overige te zamen : immers deze stelt de ware
beweging der zon voor, die de aarde en alle overige planeten met
zich in de wereldruimte medevoert.
De zon zelf is niel onbewegelijk. Ook zij verplaatst zich en neemt
de aarde en het geheele planetenstelsel met zich mede. Men heeft
hare beweging leeren kennen door de schijnbare beweging der sterren. Indien wij in eenen spoortrein gezeten zijn, en het stoompaard
sleept ons voort door weilanden en bosschen, langs heuvels en dalen,
dan zien wij alles vooruitvliegen in eene richting tegengesteld aan
die, waarin wij ons bewegen. Welnu ! indien wij de sterren aandachtig waarnemen, dan ontdekken wij aan den hemel een dergelijk
verschijnsel. De sterren schijnen zich alle te bewegen ; die, welke
ter zijde van ons liggen, schijnen voor ons uit te wijken en de sten
renbeelden, die vlak voor ons liggen, schijnen zich te vergrooten,
alsof zij voor ons eenen doortocht wilden vrijmaken. De berekening
heeft geleerd, dat die schijnbare beweging het gevolg is van eene
verplaatsing van de zon, de aarde en de overige planeten naar die
streek van den hemel, waar het sterrenbeeld Hercules gelegen is.
Wij vliegen daarheen met eene snelheid, die zeker niet geringer is,
dan die van de aarde in hare baan ; behalve de 940 millioen kilometers, die wij jaarlijks door onze beweging om de zon afleggen,
gaan wij nog minstens evenveel in de wereldruimte vooruit. Wij
komen uit de sterrenrijke streek, waar Sirius schittert en gaan naar
dat deel des hemels, waar de sterren van de Lier en Hercules
glinsteren. Zoolang de aarde bestaat, is zij nog nooit twee malen in
het zelfde punt der ruimte geweest.
5*
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Indien men in eenen helderen zomernacht den hemel beschouwt,
dan trekt de schitterende ster Wega uit de Lier, eene ster van de
eerste grootte, aan den rand van den melkweg gelegen, bijzonder
onze aandacht. Niet ver van daar breidt zich de Zwaan als een
groot kruis over den melkweg uit; aan de andere zijde van Wega
vindt men de Kroon, die gemakkelijk to herkennen is, daar zij uit
zes voorname sterren bestaat, tot eene kroon vereenigd.
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Fig. 27. — Gedeelte van den hemel, waarheen de aarde bij hare tiende beweging nadert.

Tusschen Wega en de Kroon (fig. 27) zal men een aantal sterren
van de 3 de en 4de grootte opmerken. Zij behooren tot het sterrenbeeld Hercules: naar dat gedeelte des hemels worden wij heengevoerd. Indien die beweging in eene rechte lijn voortduurt, dan
komen wij over eenige millioenen eeuwen in de streken, door die
verwijderde zonnen verlicht.
Het punt van den hemel, waar het zonnestelsel zich heenbeweegt,
is 38 graden van de pool der ecliptica verwijderd ; de aarde beschrijft
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dus Beene gesloten kromme lijn in het heelal, maar vliegt voorwaarts als
de gier, die in het luchtruim zijne breede spiralen beschrijft. (fig. 28).
Zoo is dan de beweging der aarde, in het kort samengevat, de
volgende : Dagelijksche beweging om hare as — jaarlijksche beweging om de zon — praecessie der nachteveningspunten — schommeling der ecliptica — verandering der excentriciteit — verplaatsing
van het perihelium — storingen door de planeten — verplaatsing
van het zvvaartepunt der zon — verplaatsing van het geheele
zonnestelsel -- onbekende invloeden van vaste sterren. Aan al die

Fig. 28. — Spiraalvormige beweging der aarde.

bewegingen onderworpen, vliegt de aarde met bliksemsnelheid voort,
zich verliezende onder de millioenen werelden, zonne- en wereldstelsels, waarmede de oneindige ruimte bevolkt is. Door het
bestudeeren der aarde leeren wij den hemel kennen, en in de
mikroskopische wereld, die wij bewonen, gevoelen wij de hartkloppingen van het oneindige. De kennis, die wij ons nu reeds eigen
gemaakt hebben, is de basis der tegenwoordige astronomie, en wij
hebben den eersten en moeilijksten stap gedaan op den weg, die
ons leiden moet tot eene nauwkeurige kennis van het heelal.

ZESDE HOOFDSTUK.
Bewijzen voor de dagelijksche en de jaarlijksche beweging
der aarde. Het leven op de aarde.

Een oud spreekwoord zegt : een wijs man beweert niets wat
hij niet bewijzen kan." De astronomie is de meest nauwkeurige der
wetenschappen. Zij kan alles bewijzen, wat zij ons mededeelt, en
niemand, die zich de moeite gegeven heeft, in die prachtige studie
door te dringen, kan eene enkele harer uitspraken in twijfel trekken.
Wel zijn er enkele mathematische bewijzen, te ingewikkeld, om ze
binnen ieders bereik te brengen, maar gelukkig zijn de bewijzen voor
de plaats, welke de aarde in de schepping inneemt, zoo eenvoudig,
dat zij in eenen ook voor den leek verstaanbaren vorm kunnen worden medegedeeld. Dit is het voornaamste doel van dit hoofdstuk.
Er zijn zelfs thans nog ontwikkelde menschen, die de beweging
der aarde in twijfel trekken en die in ernst gelooven, dat de leer
van Copernicus evenmin vaststaat als die van Ptolemais, en dat het
mogelijk zoude zijn, dat bij eene verdere ontwikkeling der wetenschap onze tegenwoordige beschouwingen omvergeworpen worden,
zooals dit met de vroegere opvattingen het geval is geweest. Zij,
die dit meenen, hebben zich nooit de moeite gegeven, om het vraagstuk ernstig te bestudeeren. Het is dus van het hoogste gewicht,
om in een hoofdstuk bij elkander te voegen alle onomstootellike
gronden voor de beweging der aarde.
1k behoef niet uit te weiden over de bewijzen voor de ronde gedaante der aarde. Een ieder weet, dat men in de laatste Brie eeuwen
de aarde in alle mogelijke richtingen heeft omgereisd ; ook kent
iedereen de wijze, waarop men hare grootte gemeten en haren vorm
bepaald heeft ; dit gedeelte der sterrenkunde wordt zelfs op de lagere
scholen bij het onderwijs in de aardrijkskunde behandeld : aan de
ronde gedaante der aarde wordt dus door niemand getwijfeld.
De eerste moeilijkheid, om te begrijpen, dat de aarde als een
luchtballon in de wereldruimte zweeft en in evenwicht gehouden wordt
zonder ondersteund te zijn, is gelegen in de valsche voorstelling,
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DE ZWAARTEKRACHT.

die velen van de zwaartekracht hebben. De geschiedenis der sterrenkunde leert ons, hoe de eerste waarnemers, die begonnen te
gevoelen, dat de aarde op zich zelf stand, aarzelden, de waarheid
dier voorstelling aan te nemen, omdat zij niet konden begrijpen,
waarom die zware bol dan niet naar beneden viel. De eerste Chaldeers
stelden zich voor, dat de aarde hol was en in de lucht zweefde als
een schip op de baren. De oude Grieken dachten haar op pilaren
rustende, de Egyptenaren daarentegen, als gedragen door vier
olifanten, die zeif op eene reusachtige schildpad steunden, welke in
de zee zwom. Anderen meenden, dat de aarde aan eene ijzeren as
bevestigd was, in de polen ondersteund. Nog anderen beweerden, dat
zij zich tot in het oneindige onder ons uitstrekte. Al deze meeningen
berustten op eene valsche voorstelling van de zwaartekracht. Om zich
van dit dwaalbegrip los te maken, moet men weten, dat de zwaartekracht niets anders is dan de uitwerking van de aantrekkingskracht,
door het middelpunt der aarde uitgeoefend. Alle voorwerpen, op de
oppervlakte der aarde gelegen, hebben de neiging, zich naar het
middelpunt te bewegen, en alle vertikalen op aarde zijn naar dat middelpunt
en
gericht. De aarde trekt, evenals een
,
magneet, alles naar zich toe. De vrees,
,
,
dat de aarde valt, is dus eene onge1--.
rijmdheid : Waar zou zij heenvallenonder
?\\\
, .......„
Dan moest een ander lichaam haar
,,
aantrekken. Wij zeiden reeds, dat alle ., -.....„ ,
vertikalen naar het middelpunt gericht
zijn. Als wij ons eene reeks menschen
ei„,i, to
denken, rechtop geplaatst om de aarde
heen met een schietlood in de hand, Fig. 29. — De zwaartekracht is naar
het middelpunt der aarde gericht.
dan zouden al die schietlooden, welke
de richting der zwaartekracht aanduiden, naar het middelpunt wijzen,
zoodat de hoofden boven beteekenen, het middelpunt beneden (fig. 29).
Als wij ons dus van de zwaartekracht eene juiste voorstelling maken,
dan is er geen grand meer voor de vrees, dat de aarde naar
beneden zal tuimelen. In het heelal is er geen boven en beneden.
Als de aarde geheel alleen was in het heelal, dan zou zij altijd
blijven op de plaats waar zij staat en zich in geene enkele richting
kunnen verplaatsen.
Laat ons thans het vraagstuk van de beweging der aarde nader
\ ,

\ 7..
e
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beschouwen. Wij zien den geheelen sterrenhemel in vier en twintig
uren rondwentelen. Dit kan op twee verschillende wijzen verklaard
worden : of de sterren bewegen zich inderdaad van het oosten naar
het westen, of wel de aarde zelf draait om eene as van het westen
naar het oosten. In beide gevallen is voor ons het verschijnsel
volkomen hetzelfde, daar eene beweging der aarde zich voor ons
alleen openbaart in eene schijnbare verplaatsing der sterren, die niet
aan die beweging deelnemen. Indien bij voorbeeld iemand geboren
was op een schip, dat zich langs eene rivier voortbeweegt, en hij
het schip nooit had verlaten, dan zoude hij, indien men hem altijd
had voorgehouden, dat de oevers, de boomen, de weilanden, in een
woord de geheele omgeving buiten het schip zich langzaam voortbewoog, later moeilijk van zijne dwaling kunnen worden overtuigd,
en zouden alle redeneeringen niet in staat zijn, hem dadelijk te doen
inzien, dat dit alles slechts het gevolg was van de beweging van
het schip. Het zou hem inderdaad veel inspanning kosten, om in te
zien, dat de weiden niet voortwandelen.
Hoe kunnen dan wij, bewoners van het groote schip : de aarde,
ons overtuigen, of werkelijk de hemel om de aarde wentelt, dan
wel de aarde om hare as?
Wij zullen nagaan, tot welke gevolgtrekkingen de eerste onderstelling ons leiden moet. Het hemellichaam, dat het dichtst bij ons ligt,
is de maan. Deze is 384000 kilometers van ons verwijderd. Zij zoude
dus in 24 uren eenen cirkel van 768000 kilometers middellijn of
van 2 4 12 000 kilometers omtrek moeten doorloopen. Daarvoor zoude
zij eene snelheid moeten hebben van 105000 kilometers in het uur,
dus van 1600 kilometers in de minuut, of van 28 kilometers in de
secunde... De juistheid van de bepaling van den afstand van de
maan is aan geen twijfel onderhevig : die afstand is nauwkeuriger bekend dan die van Amsterdam tot Parijs ... Maar laat ons verder zien.
De zon, die op 148 millioen kilometers van ons verwijderd is, zoude
in dienzelfden tijd van 24 uren eenen weg om de aarde moeten afleggen van 9 28 millioen kilometers. Dan zoude zij moeten voortvliegen
met eene snelheid van 38 670 000 kilometers in het uur, van 66675o
kilometers in de minuut of van I woo kilometers in de secunde. Zij
zoude dus in eenen dag den weg moeten doorloopen, welke door de
aarde in een geheel jaar wordt afgelegd. En de zon is 1300 000 malen
grooter dan de aarde ! De groote onwaarschijnlijkheid eener dergelijke
onderstelling zal wel dadelijk in het oog springen, indien men het
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oog slaat op fig. 30, waar de verhouding tusschen de grootte van zon
en aarde nauwkeurig is uitgedrukt. Het meest gewone gezonde verstand moet reeds overtuigd zijn van de groote onwaarschijnlijkheid
dezer onderstelling, Men zoude even goed kunnen beweren, dat een

Fig. 30. — Verhouding der grootte van zon en aarde.

hoen, dat wij aan het braadspit zagen braden, stil hing, en dat
schoorsteen, keuken, huis en stad, om het hoen heendraaiden.
De planeten, wier afstand tot de aarde eveneens met groote nauwkeurigheid bepaald is, nemen aan de dagelijksche beweging deel.
Ook deze zouden met eene duizelingwekkende sneiheid moeten
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worden medegevoerd. Saturnus, die van alle aan de ouden bekende
planeten het verst van de zon verwijderd is, en wel negen en een
half maal zoover als de aarde, zou in vier en twintig uren eenen
cirkel moeten beschrijven van acht milliard kilometers omtrek, en
dus eene snelheid moeten hebben van 80000 kilometers in de secunde.
Neptunus, de buitenste planeet van het zonnestelsel, zou in 24 uren
28 milliard kilometers moeten doorloopen, of 1168 millioen kilometers in het uur !
En de vaste sterren ? . . . De vaste ster, die het dichtst bij ons is,
is zeker nog meer dan 290000 malen verder van ons verwijderd
dan de zon en is dus minstens 43 Oil/ loot kilometers van ons af.
Die ster zoude dus in 24 uren eenen cirkel van bijna 290 billioen
kilometers omtrek moeten beschrijven ; zij zoude daarvoor eene snelheid moeten hebben van 43000 millioen kilometers in de secunde . 1 .i ./
En dat is nog slechts de meest nabijzijnde vaste ster.
Sirius, die twee maal verder verwijderd is, zoude eene snelheid
moeten hebben van bijna 90000 millioen kilometers in de secunde ./
Capella, op 146 billioen kilometers van ons verwijderd, zoude in
iedere secunde 13 milliard kilometers moeten afleggen ! ! ! Gelden
deze ongeloofelijke snelheden reeds voor de meest nabijzijnde sterren, dan duizelt het ons bij de gedachte, dat er sterren zijn, die
nog millioenen malen verder van ons verwijderd zijn.
Wat is nu waarschijnlijker : dat het geheele heelal dagelijks om
ons heendraait, of wel, dat onze aarde otn eene as wentelt, waarbij aan het heelal de door ons geschetste ongeloofelijke arbeid bespaard blijft?
Indien men denkt aan de uitgestrektheid van den hemel, die bevolkt wordt door millioenen en millioenen sterren, welke van ons op
onmetelijke afstanden verwijderd zijn, als men daarbij let op de
nietigheid onzer aarde, in vergelijking met die verbazende afstanden,
dan wordt het ondenkbaar, dat die geheele sterrenhemel in 24 uren
in zijn geheel regelmatig en eenparig om zulk een nietig lichaam
als de aarde heenwentelt. Is het bovendien niet ongerijmd, aan te
nemen, dat alle planeten, die op zoo verschillende afstanden van ons
verwijderd zijn en wier eigen beweging onderling zoozeer uiteenloopt,
dat alle kometen, die in geen enkel opzicht met de overige hemellichamen schijnen overeen te komen, aan die beweging deelnemen ?
Zouden dan al die lichamen, die volkomen van elkander onafhankelijk, en op zoo verschillende afstanden van ons geplaatst zijn, dagelijks
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gezamenlijk rondwentelen, alsof zij aan elkander verbonden waren ?
Die gelijkheid van beweging van een zoo groot aantal in ieder opzicht
van elkander verschillende lichamen is op zich zelf reeds voldoende,
om ons te doen gevoelen, dat die beweging slechts schijnbaar is ;
men behoeft slechts een oogenblik na te denken, om overtuigd te
zijn, dat er aan de wenteling der aarde niet kan getwijfeld worden.
Men vermijdt alle moeilijkheden, door aan te nemen, dat de aarde
in 24 uren om eene as wentelt. Bij gebrek aan directe bewijzen zoude
reeds het gezond verstand het vraagpunt beslissen. Als de aarde om
eene as wentelt, dan doorloopt een punt van den aequator der aarde
in 24 uren 40000 kilometers, en in eene secunde 465 meters, terwiji
Amsterdam zich in iedere secunde 286 meters verplaatst ; naarmate
men de polen nadert, wordt de te doorloopen cirkel kleiner.
Bovendien is de onderstelling van de wenteling der aarde bevestigd
geworden door de waarneming der planeten. Het is toch gebleken,
dat deze dezelfde natuur hebben als de aarde en evenzoo om eene
as wentelen ; Venus en Mars volbrengen hare wenteling in ongeveer
24 uren, 7u,iter in i o uren. Ook de zon wentelt in 25 dagen om
eene as. Trouwens de beweging der planeten om eene as is in
volkomen overeenstemming met de wetten der mechanica.
Men heeft tegen die beweging de volgende bedenking in het
midden gebracht : »gesteld, dat het mogelijk ware, dat wij ons in
de lucht konden verheffen en daar eenige secunden konden blijven
zweven, dan moesten wij na dien tijd oostelijk van het punt, waaruit
wij opgestegen zijn, neerkomen. Als men zich b. v. aan den evenaar
gedurende eene halve minuut in den dampkring zoude kunnen in
evenwicht houden, dan zoude men 12 kilometers oostwaarts nederkomen." Dit zoude een uitstekend middel zijn, om zich op de aarde
te verplaatsen, en een spotvogel beweerde zelfs van die reisgelegenheid te hebben gebruik gemaakt, door in eenen luchtballon te Parijs
op te stijgen en eenige uren later in Canada neer te dalen. Ik heb
zelfs eene dame in ernst hooren beweren, dat de aarde onmogelijk
draaien kan, daar anders de tortelduif zich niet van haar nest zoude
durven verwijderen, uit angst van hare jongen uit het oog te
verliezen. De scherpzinnige lezer heeft deze bedenking zeif reeds
wederlegd door de opmerking, dat alles wat tot de aarde behoort,
aan hare wentelende beweging deelneemt, en dat alles wat binnen
de grenzen van haren dampkring gelegen is, in die beweging wordt
medegesleept.

76

BEWIJZEN VOOR DE DAGELI jKSCHE BEWEGING DER AARDE.

Als men op een schip, dat zich met groote snelheid voortbeweegt,
eenen steen uit den mast laat vaIlen, dan valt deze even goed aan
den voet van den mast neer, als wanneer het schip in rust is. De
beweging van het schip wordt medegedeeld aan den mast, aan den
steen en aan alles wat op die drijvende woning gevonden wordt :
alleen de tegenstand der watervlakte overtuigt de passagiers, dat
bet schip in beweging is. Hetzelfde is bet geval in eenen spoortrein
of in eenen luchtballon ; ook daar openbaart zich de beweging alleen
door den tegenstand der lucht of door botsing tegen andere voorwerpen. De aarde ondervindt bij hare beweging geen tegenstand ;
vandaar dat men van hare beweging niets bemerkt. Al verheffen wij
ons ook in den dampkring, toch blijven wij aan de beweging der
aarde deelnemen, omdat ons eenmaal die beweging is medegedeeld. (I)
Zij, die wel eens eene reis met eenen luchtballon hebben medegemaakt, weten bij ondervinding, dat het verkeerd is, eenen brief
aan eenen steen bevestigd, naar beneden te werpen, als zij juist
boven de plaats gekomen zijn, waar zij den brief bezorgd willen
hebben. Hoewel het hun voorkomt, dat de steen vertikaal neervalt,
omdat deze steeds met den ballon in dezelfde vertikaal blijft, zoo
zal dit inderdaad niet het geval zijn ; iemand, die onder den ballon
stil staat, ziet duidelijk, dat de steen eene kromme lijn doorloopt en
onder het vallen nog steeds met den ballon medegaat.
Een kanonskogel, vertikaal omhoog geworpen, zal weder in het
kanon terugvallen, niettegenstaande het kanon zich, in den tijd dat
de kogel in de lucht was, met de aarde eenige kilometers oostwaarts
verplaatst heeft. De reden is weer dezelfde; de kogel heeft, terwij1
hij in de lucht opsteeg, niets verloren van de snelheid, die hem door
de beweging der aarde was medegedeeld. Men begrijpt, dat de proef
niet zeer gemakkelijk te nemen is, daar het kanon buitengewoon zuiver
moet worden afgewerkt en volkomen vertikaal geplaatst moet zijn.
Er zijn nog eene reeks van verschillende verschijnselen, die de
leer van de beweging der aarde om eene as op onwederlegbare
wijze bevestigen.
Als de aarde rondwentelt, dan zal daarvan het gevolg zijn, dat
lichamen, op de oppervlakte der aarde geplaatst, de neiging hebben,
zich te verwijderen van het middelpunt van den cirkel, dien zij be(i) Dit is ook de reden, waarom de paardrijders in een paardenspel, na door eenen hoepel
gesprongen te zijn, weer op het paard neerkomen. Zij blijven deelnemen aan de beweging, die
zij op het paard verkregen hadden.

BEWIJZEN VOOR DE DAGELIJKSCHE BEWEGING EER AARDE.

77

schrijven. Indien wij een zwaar voorwerp, aan eenen draad bevestigd,
rondzwaaien, dan gevoelen wij in de spanning van den draad de uitwerking van die middelpuntvliedende kracht. Deze kracht zal aan de
polen, die zich niet verplaatsen, nul zijn ; zij zal haar maximum
hebben aan den evenaar, omdat daar de in 24 uren doorloopen
cirkel het grootst is. De gedaante der aarde is hiermede in volkomen overeenstemming, zij is afgeplat aan de polen en verbreed
aan den evenaar. Het blijkt bovendien, dat alle voorwerpen aan den
evenaar 1 1289 van hun gewicht verliezen tengevolge dier kracht, die
werkt in tegenovergestelden zin van de zwaartekracht.
Dat inderdaad de lichamen aan den evenaar het lichtst wegen,
blijkt uit proeven met den slinger genomen. Het is toch duidelijk,
dat een slinger des te sneller zal slingeren, hoe grooter de kracht
is, die hem naar beneden trekt. Een slinger nu van 1 meter lengte,
die te Amsterdam in 24 uren 86147 slingeringen volbrengt, volbrengt in dienzelfden tijd aan de polen 86242 en aan den evenaar
86o17 slingeringen.
De lengte van den secundeslinger is te Amsterdam 994, aan den
evenaar 991 millimeters.
Een steen, die te Amsterdam van eenen toren valt, legt in de
eerste secunde van zijnen val 4,91 meters af. Aan de polen is de
weg, in eene secunde afgelegd, 4,95 meters, aan den evenaar slechts
4,89 meters. Dit verschil wordt echter niet alleen veroorzaakt door
de middelpuntvliedende kracht, maar ook door de afgeplatte gedaante der aarde.
wij zeiden zooeven, dat de middelpuntvliedende kracht aan den
evenaar 1/289 van de zwaartekracht bedraagt. Daar nu de middelpuntvliedende kracht toeneemt in de reden van de vierkanten der snelheden,
zoo zouden, daar 289 het vierkant van 17 is (i 7 X 17 = 289),
de lichamen aan den evenaar niets wegen, indien de aarde 17 maal
sneller draaide.
Daar de snelheid grooter is, naarmate men verder van het middelpunt der aarde verwijderd is, (omdat men dan in denzelfden tijd
eenen grooteren cirkel doorloopt), zoo zal een steen, op de oppervlakte der aarde geplaatst, eene grootere snelheid in oostelijke richting hebben, dan een steen onder in eenen put geplaatst. Hieruit
volgt, dat een voorwerp, in eenen put geworpen, niet volkomen eene
vertikale lijn volgt, maar daarvan eenigszins in oostelijke richting
afwijkt. Die afwijking hangt af van de diepte van den put; zij is
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aan den evenaar 33 millimeters op elke 1 oo meters diepte. In de
mijnen van Freiberg (in Saksen) heeft men eene oostelijke afwijking
van 28 millimeters op 158 meters waargenomen.
Ook de geologie heeft een aantal bewijzen geleverd voor de beweging der aarde ; men kan zeggen, dat alle wetenschappen, die
meer of minder met de sterrenkunde samenhangen, het hare hebben
bijgedragen, om de beweging der aarde te staven. Ook de gedaante der aarde (omwentelingsspherolde OD pleit er voor, dat zij
oorspronkelijk een vloeibaar lichaam geweest is, dat met eene bepaalde snelheid rontwentelde.
Nog andere verschijnselen, zooals de stroomingen in den dampkring en in de zee, de passaatwinden enz. vinden hunne verklaring
in de wenteling der aarde.
Doch geen van al deze bewijzen stelt de beweging der aarde in
een zoo helder licht als de slingerproef van Foucault. Men bevestigt
daartoe een stalen draad met zijn eene uiteinde aan eene metalen
plaat, die stevig aan de zoldering van een hoog gebouw is vastgemaakt. Die draad wordt gespannen door eenen tamelijk zwaren
metalen kogel. Onder aan dien kogel is eene scherpe spits bevestigd, en op den grond wordt fijn zand gestrooid, om het spoor van
die spits aan te wijzen, als de slinger in beweging is. Men ziet dan,
dat de spits zich niet altijd over dezelfde rechte lijn beweegt ; eene
reeks van elkander in het midden snijdende lijnen toonen eene afwijking van het slingervlak aan van het oosten naar het westen.
Het is duidelijk, dat het slingervlak zelf onveranderd blijft, doch dat
de aarde er onder heen draait van het westen naar het oosten.
Men wane niet, dat het slingervlak veranderen moet door de wringing, die de draad ondergaat. Dit kan door eene eenvoudige proef
aangetoond worden. Daartoe neme men een kogeltje, opgehangen
aan eenen draad van ongeveer twee meters lengte, en bevestige den
draad aan eene schroef in de zoldering. Indien dan de schroef gedraaid wordt, terwijl de slinger schommelt, dan zal de draad gewrongen worden, maar het slingervlak verandert niet.
Dit is het beginsel van de bekende slingerproef van Foucault, het
eerst genomen in het Pantheon te Parijs in het jaar 1851 (2) (fig. 31).
(I) Door eene omwentelingsspheroYde verstaat men een lichaam, ontstaande door de wenteling
eener halve ellips om hare korte as.
(2) Om te vermijden, dat de slinger op het eerste oogenblik eene zijdelingsche beweging ontving, was aan den kogel een draad bevestigd, die aan den muur was vastgemaakt. De slinger
werd in beweging gebracht, door dien draad door te branden.
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Indien een slinger opgehangen was boven eene der polen der
aarde, dan zou het slingervlak, daar het niettegenstaande de wrin
ging van den draad onveranderd blijft, in vier en twintig uren schijnen
rond te draaien in tegengestelden zin van de beweging der aarde.
Was de slinger ergens aan den evenaar opgehangen, dan zoude
er in het geheel geene afwijking zijn. Maar voor alle plaatsen, gelegen tusschen den evenaar en de polen, zal het slingervlak schijnen
rond te draaien in eenen tijd, die grooter is naarmate men meer
den evenaar nadert.
Dit zijn de onomstootelijke bewijzen voor de wenteling der aarde
om eene as. De bewijzen voor de beweging der aarde om de zon
zijn niet minder overtuigend.
Vooreerst bewegen zich alle planeten om de zon, en de aarde is
ook eene planeet. Om de schijnbare beweging der planeten Mercurius,
Venus, Mars, Jupiter en Saturnus te verkiaren in de onderstelling dat
de aarde stilstond, waren de oude astronomen verplicht, eene zeer gecompliceerde beweging van het zonnestelsel aan te nemen en een getal
van 72 kristallen cirkels te verzinnen, die in elkander pasten ! Alle
planeten bewegen zich echter evenals de aarde om de zon. Het is
dus natuurlijk, dat, waar de aarde in den loop van een jaar zoo ver
van elkander verwijderde punten van hare baan inneemt, de beweging
der planeten om de zon ons zeer ingewikkeld moet toeschijnen ; als
wij vooruitgaan, schijnt de eene planeet achteruit te gaan ; als wij
naar links gaan, schijnt eene andere naar rechts te gaan ; ja zelfs
kan door de combinatie van de beweging der aarde en der planeet
de laatste een tijdlang schijnen stil te staan. In de onderstelling, dat de
aarde zich om de zon beweegt, kunnen die ingewikkelde bewegingen
zeer gemakkelijk verklaard en vooruit berekend worden. Nemen wij
daarentegen aan, dat de aarde stil staat, dan verkrijgen wij eene zoo
samengestelde beweging, dat wij ons zeer goed kunnen begrijpen,
dat Alphonsus X, koning van Castilie, reeds in de I 3 de eeuw durfde
zeggen, dat hij, als God zijnen rand had ingeroepen, toen Hij de
wereld schiep, Hem zou geraden hebben, die eenvoudiger en minder
ingewikkeld te maken. Deze onvoorzichtige uitval kostte den koning
zijne kroon. Sedert de I 3 de eeuw is de wetenschap veel vooruitgegaan. De berekening van de loopbanen der kometen, waarvan de
juistheid bewezen is door het terugkeeren dier hemellichamen op de
vooruit aangewezen plaatsen, zou onmogelijk zijn, in de onderstelling
dat de aarde stilstond. De planeet Uranus, op het einde der vorige
DE WONDEREN DES HEMELS.
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eeuw ontdekt buiten de loopbaan van Saturnus, en de planeet Neptunus, in het midden dezer eeuw ontdekt, hebben de beweging der
planeten om de zon bevestigd en de onmogelijkheid harer beweging
om de aarde bewezen. Men mag met grond beweren, dat de ontdekking van Neptunus, die heeft plaats gevonden langs zuiver theoretischen weg, door wiskundige redeneering, aan de oude leer den
genadeslag heeft toegebracht. Aileen toch uit de wetten der aantrekkingskracht is het bestaan afgeleid van eene planeet, op meer dan
4000 millioen kilometers van ons verwijderd, en die in 865 jaren
haren loop om de zon volbrengt. Bovendien zijn sedert het begin
dezer eeuw meer dan vier honderd kleine planeten ontdekt, tusschen
Mars en Jupiter gelegen, welke zich alle zonder uitzondering om
de zon bewegen. Zoo maakt dus het geheele zonnestelsel eene familie
uit, waarvan de reusachtige zon de heerscheres en leidsvrouw is.
Doch er is meer. Wij kunnen de jaarlijksche beweging der aarde zich
aan den hemel zien afspiegelen. De vaste sterren zijn niet op oneindigen
afstand van ons verwijderd. Sommige liggen betrekkelijk dicht bij ons,
en zijn slechts enkele billioenen kilometers van ons verwijderd. Nu
beschrijft de aarde in een jaar tijds om de zon eene elliptische baan
van 928 millioen kilometer. Als men dus gedurende een geheel jaar
eene der dichtstbijgelegen sterren beschouwt, terwiji men eene ver
verwijderde ster als punt van vergelijking aanneemt, dan ziet men,
dat de naastbijzijnde ster zich ten opzichte der verst verwijderde
verplaatst en zich aan den hemel in eene ellips beweegt, in tegengestelden zin van de jaarlijksche beweging der aarde. Door het
meten van die kleine ellipsen, door sommige vaste sterren aan den
hemel beschreven, heeft men zelfs haren afstand kunnen bepalen. Ten
tijde van Copernicus, Tycho-Brahe en Galild was de schijnbare onveranderlijkheid der vaste sterren een der krachtigste argumenten
tegen de jaarlijksche beweging der aarde. Door den krachtigen vooruitgang in de nauwkeurigheid der waarnemingen is dit argument den
tegenstanders van de beweging der aarde uit de handen geslag en.
Nog op eene andere wijze kan men de beweging der aarde om de
zon aantoonen, en wel door de ,aberratie van het licht." De lichtstralen komen van de sterren in eene rechte lijn met eene snelheid,
die ongeveer wow malen grooter is dan de snelheid der aarde om
de zon. Als de aarde stilstond, zouden wij die lichtstralen ontvangen
in de richting, waarin zij worden uitgezonden. Maar wij loopen
onder de lichtstralen door op dezelfde wijze als onder eene vertikale
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regenbui : hoe harder wij loopen, des te schuiner moeten wij onze
parapluie houden, om niet nat te regenen. Als wij in den trein
zitten, dan ontstaan op de ruiten van den waggon schuine strepen
door de samenwerking van de horizontale beweging van den trein
met de vertikale beweging der regendroppels. Zoo kunnen wij onze
kijkers, die op de sterren gericht zijn, met onze parapluies vergelijken, die de regendroppels moeten opvangen. De beweging der
aarde veroorzaakt, dat wij onze kijkers moeten vooroverbuigen, om
de lichtstralen van de sterren op te vangen. Iedere ster beschrijft in
een jaar tijds door de aberratie van het licht aan den hemel eene
ellips, veel grooter dan die welke het gevolg is van ons verschilzicht,
en waarvan de grootte en gedaante niet afhangt van den afstand,
waarop zij van ons verwijderd is, maar van haren stand ten opzichte
van de jaarlijksche beweging der aarde. Dit verschijnsel is voor de
sterrenkunde van het grootste gewicht. Daardoor heeft men ten eerste
kunnen aantoonen, dat de snelheid van het licht inderdaad 300 000
kilometers in de secunde bedraagt, zooals men reeds vroeger langs
eenen anderen weg gevonden had, en ten tweede heeft men er de
beweging der aarde om de zon op onwederlegbare wijze uit afgeleid.
Als de aarde in rust was, zoude de hier geschetste beweging volkomen onverklaarbaar zijn.
Maar niet alleen, dat de beweging onzer planeet en van hare zusters
volkomen vaststaat, wij kennen ook even nauwkeurig de oorzaak van
al die bewegingen. De moderne sterrenkunde heeft ons het bestaan
van de algemeene aanirekkingskrachi der stof geopenbaard. De kennis
der wetten, waaraan die kracht gehoorzaamt, stelt ons in staat, de
geringste storingen te voorspellen en den invloed na te gaan, dien
de verschillende hemellichamen op elkander uitoefenen; ja zelfs heeft
zij ons nooit aan den hemel waargenomen planeten doen ontdekken.
Zoo zijn Neptunus en de wachter van Sirius ontdekt, vOOrdat zij ooit
door een menschelijk oog bespied waren. Er is geen enkel feit, dat
niet in volkomen overeenstemming is met de astronomische theorieen,
en ieder nieuw verschijnsel werkt mede, om die theorieen te bevestigen. Wij kunnen dus inderdaad zeggen, dat zij onwederlegbaar zijn.
Het is dikwijls lastig, onze opvattingen te doen deelen door diegenen, die eene meening zijn toegedaan, in strijd met de onze. Een
oud spreekwoord zegt : diet is veel gemakkelijker eenen dwaas verstand te geven, dan hem te overtuigen, dat hij geen verstand bezit."
Gelukkig zijn de feiten, die wij in dit hoofdstuk hebben willen in
6*
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het licht stellen, door geene spitsvondigheden omver te werpen. Wij
meenen niet te veel te zeggen, als wij onze verwachting uitspreken,
dat bij niemand onzer lezers thans nog eenige twijfel zal zijn overgebleven aan de beweging der aarde om eene as en om de zon.
Wij moeten nu nog een oogenblik de aarde op zich zelf beschouwen.
De aarde heeft eene middellijn van 12732 kilometers. Doch zij
is niet volkomen rand, daar zij aan de polen afgeplat is, en wel
ongeveer 1 /300 ; de middellijn, die de beide polen verbindt, is kleiner
dan die welke twee tegenover elkander gelegen punten van den
evenaar vereenigt ; het verschil bedraagt 42 kilometers. Op eene
aardglobe van 1 meter middellijn zou dat verschil slechts 311 3 millimeters bedragen. Op eene zoodanige globe zoude de hoogste berg
der aarde, de Gaurisankar, van het Himalayagebergte, waarvan de
hoogte 884o meters bedraagt, slechts 7/10 millimeter bedragen.
Naarmate men zich boven de oppervlakte der aarde verheft,
breidt zich onze horizon uit. Op duizend meters hoogte is onze
horizon een kegel, waarvan het grondvlak eenen straal heeft van
112 kilometers, zoodat wij dan eenen cirkel van 224 kilometers
middellijn kunnen overzien.
De aarde is omgeven van eene atmosfeer, waarin wij ademen en
levee, bestaande uit zuurstof, stikstof, en eene kleine hoeveelheid
koolzuur. Ook bevat zij waterdamp, die opstijgt uit de zee en uit
den bodem, die door den regen gedrenkt is. Die atmosfeer, welke
.niet volkomen doorschijnend is, kaatst het daglicht terug, waardoor
zij de hemelsblauwe kleur verkrijgt, die het oog zoozeer verrukt.
Ten gevolge van die verlichting van de lucht door het zonnelicht
kunnen wij de sterren over dag niet zien. De helderste hemellichten,
zooals Venus, Jupiter, Sirius, doorboren eene enkele maal lien
azuren sluier ; dan kan men ze met behulp van eenen kijker aan
den hemel vinden, indien men weet, waar ze te zoeken. De hoogte
van de atmosfeer is zeer gering ; op 48 kilometers van de oppervlakte der zee is zij bijna onmerkbaar. Men is in eenen ballon
nooit hooger gestegen dan negen kilometers. Het is niet onmogelijk,
dat er boven den dampkring nog eerie lichtere, waterrijke atmosfeer
bestaat; ten minste de verschijnselen bij de schemering, het noorderlicht en de vallende sterren schijnen daarop te wijzen.
De dampkring speelt eene belangrijke rol bij alle astronomische
waarnemingen, omdat daarin de lichtstralen, van de sterren afkomstig,

ATMOSFERISCHE STRAALBREKING.

85

1...-•••

gebroken worden, zoodat wij ze hooger zien, dan zij werkelijk staan.
Men noemt dit verschijnsel atmosferische straalbreking (fig. 32). De
straalbreking is nul in het punt, dat recht boven ons gelegen is,
het zenith genaamd, omdat het licht dan loodrecht in de luchtlagen
valt ; zij wordt grooter, naarmate men zich van het zenith verwijdert
en tot den horizon nadert. Aan den horizon verplaatst de straalbreking de sterren juist zooveel als de schijnbare middellijn van zon
of maan bedraagt. Het gevolg hiervan is, dat, als wij de sterren
zien opkomen, zij werkelijk nog onder den horizon zijn (fig. 32).
Daardoor schijnt ons ook de zon ovaal toe, als wij haar zien ondergaan. De correctie, die bij alle astronomische waarnemingen voor
de straalbreking moet worden aangebracht, is nauwkeurig bekend.
ZEN ITH

Fig. 32. — Straalbreking in den dampkring.

De aarde heeft eenen inhoud van een billioen kubieke kilometers.
Men heeft haar gewicht tamelijk nauwkeurig bepaald, door de aantrekking, die zij op de voorwerpen, op hare oppervlakte geplaatst,
uitoefent, to vergelijken met de aantrekking, door eenen grooten
looden kogel uitgeoefend (toestel van Cavendish). Zij weegt 5 1/2 maal
meer dan een gelijk volume water, en wel omstreeks 6 quadrillioen
kilogram. De dampkring weegt millioen maal minder, namelijk ruim
6 trillioen kilogram.
De oppervlakte der aarde is 510 millioen vierkante kilometers,
waarvan 383 26o 000 door de zee bedekt zijn, zoodat slechts 1 26 740000
vierkante kilometers of een vierde der aardoppervlakte bewoonbaar is.
De aarde ligt onder den invloed van magnetische werkingen, waarvan
de oorzaak voor ons nog in het duister ligt. Magnetische stroomingen
richten op geheimzinnige wijze de ma gneetnaald naar het noorden.
De sterkte en de richting Bier stroomen veranderen van dag tot dag,
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van jaar tot jaar, van eeuw tot eeuw. Voor twee eeuwen, in 1666,
wees te Parijs de magneetnaald juist naar het noorden. Daarna week zij
naar het westen af, (d. i. links, als men met het gelaat naar het noorden
gekeerd is; hare declinatie (afwijking) was in 17oo ongeveer 8 graden,

Fig. 33. — Het ondergaan van de zon aan de poolstreken.

in 175o 17 graden in 1800 2 2 graden ; hare grootste declinatie had
zij in 1813 bereikt ; van dien tijd af is zij weer bezig naar het noorden
terug te keeren, zoodat de declinatie thans 15 graden bedraagt. In
het jaar 1962 zal zij weder juist naar het noorden wijzen. Die belangrijke afwijking heeft heel wat zeerampen veroorzaakt in den tijd,
toen de zeevaarders daarvan niet op de hoogte waren. Bovendien

HET LEVEN OP AARDE.

87

ondervindt de magneetnaald nog kleine dagelijksche schommelingen,
zoodat zij te 8 uren 's morgens de grootste oostelijke afwijking heeft,
en te I uur n.m. de grootste westelijke afwijking. De wijdte dier
dagelijksche schommelingen verandert in den loop van negentien
jaren ; opmerkelijk is het, dat er verband bestaat tusschen de wijdte
dier schommelingen en het aantal zonnevlekken : die wijdte is het
grootst, als ook het aantal zonnevlekken het grootst is. Ook is er
verband tusschen het aantal zonnevlekken en het noorderlicht. Opmerkelijk is het, hoe de magneetnaald te Utrecht als het ware in
koortsachtige gejaagdheid geraakt onder den invloed van het noorderlicht, dat in Zweden en Noorwegen gezien wordt. Zij krijgt hare
kalmte eerst weder terug, zoodra het noorderlicht daar verdwenen is.
Het organische leven op aarde wordt vertegenwoordigd door
120 000 plantensoorten en 300 000 diersoorten. Op onze aarde
leven 1400 millioen menschen. Ongeveer in iedere secunde wordt
een kind geboren en sterft ook een menschelijk wezen. Het aantal
geboorten is echter iets grooter dan dat der sterfgevallen, zoodat
de bevolking steeds langzaam toeneemt.
Men schat, dat sedert den oorsprong van het menschelijk geslacht
reeds 400 milliard menschen op de aarde geleefd hebben. Al die
verschillende organismen zijn uit dezelfde bestanddeelen samengesteld
geweest. De lucht, die wij inademen, het voedsel, dat wij opnemen,
dat alles heeft reeds gediend tot opbouwing en instandhouding van
de lichamen onzer voorouders.
Tusschen alle organische wezens op aarde heeft dus eene voortdurende stofwisseling plaats : de dood behoudt niets. De molecule
zuurstof, die opstijgt uit de overblijfselen van den eeuwenouden eik,
wordt opgenomen door het schuldelooze kind, dat zooeven het
levenslicht aanschouwde, en de molecule koolzuur, die uit de Borst
van den lijder op zijne stervenssponde ontsnapt, wekt nieuw leven
in de ontluikende roos . . . . Zoo is er harmonie tusschen leven en
dood ; stof keert tot stof terug, om weer in eenen anderen vorm
te herleven.
Als de geslachten der bladeren, zoo zijn die der menschen.
Evenals de boom zich jaarlijks tooit met eene nieuwe bladerenkroon,
zoo volgt het eene menschengeslacht het andere op. Maar de stof
is eeuwig. Uit ons graf ontkiemt weder nieuw leven.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
Ontstaan der aarde. Haar levensduur. Oorsprong en
vergaan der werelden.

Wij hebben in de vorige bladzijden de plaats leeren kennen, welke
wij in het heelal innemen. Wij moesten beginnen met aan te toonen,
dat de aarde een nietig deel van de wereldruimte uitmaakt, om ons
voor altijd vrij te maken van den ijdelen waan, alsof de aarde de
grondslag en het middelpunt der schepping uitmaakt. De volgorde
onzer verdere beschouwingen is van zelf aangewezen. De maan zal
de eerste pleisterplaats zijn op onze groote reis ; wij zullen op hare
oppervlakte vertoeven, om hare vreemde natuur en hare geschiedenis
te bestudeeren ; zij is het dichtst bij ons gelegen, en maakt als het
ware deel uit van de aarde, omdat zij haar in haren loop vergezelt
op eenen afstand van 384000 kilometers. Daarna zullen wij de zon,
het middelpunt van het planetenstelsel, bezoeken, en den reuzenstrijd trachten bij te wonen, dien de losgelaten elementen op dien
gloeienden vuurhaard leveren, den vuurhaard, welks weldoende stralen
leven wekt op de planeten. Vervolgens zullen wij uitstapjes maken
naar de verschillende planeten, te s beginnen met Mercurius, die het
dichtst bij de zon gelegen is, om te eindigen met Neptunus, die
thans nog aan de uiterste grens van het zonnestelsel gelegen is.
De wachters, de eclipsen, de vallende sterren, de kometen zullen
tot de volledigheid onzer reisbeschrijving bijdragen. Maar dan hebben
wij nog slechts een klein gedeelte van onze reis volbracht, want in
eenen sprong zullen wij ons van Neptunus naar de vaste sterren
verplaatsen, om te zien, dat iedere vaste ster eene zon is van een
ander zonnestelsel, waaromheen zich waarschijnlijk verschillende
planeten bewegen. Die zonnen warden . niet bij duizenden, maar bij
millioenen geteld ; en hare onderlinge afstanden worden niet bij
millioenen of milliarden kilometers gemeten, maar bij millioenen van
millioenen. Ten slotte zullen wij een oogenblik stil houden bij de op
onmetelijke afstanden gelegen sterrenhoopen en bij de nevelvlekken,
die werelden in wording, die voor ons de stemmen zijn van het
verledene en de profetieen der toekomst.
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VOOrdat wij ons echter op reis begeven, wenschen wij nog even
een enkel woord te spreken over de omstandigheden, waaronder
zich het leven op aarde heeft ontwikkeld, en over het lot dat ons
in de toekomst wacht.
Het leven op aarde, zoowel van planten en dieren als van den
mensch, in de peillooze diepten van den oceaan en op het vaste land,
is niet altoos zoo geweest, als wij het thans kennen. Het heeft zich
langzaam vervormd en ontwikkeld. Er was een tijd, waarop geene
der thans bestaande soorten op aarde voorkwam, en waarop zelfs
het leven op aarde ontbrak. De vorm der aarde, hare afplatting aan
de polen, de verschillende aardlagen, de vulkanen, de aardbevingen,
de regelmatige toename der temperatuur naarmate men dieper in de
aarde doordringt, al die verschijnselen maken het waarschijnlijk, dat
de aarde oorspronkelijk onbewoonbaar geweest is, en in gloeienden
toestand verkeerd heeft. Indien men verder let op de jaarlijksche
beweging van de aarde om de zon en op die der overige planeten, dan
ziet men, dat alle planeten zich om de zon bewegen in vlakken, die
eene geringe helling hebben ten opzichte van den aequator der zon,
en in dezelfde richting, waarin de zon om hare as wentelt (1).
Men krijgt hierdoor reeds van zelf den indruk, dat het ontstaan
der planeten samenhangt met de zon. Dien indruk hadden in de
vorige eeuw reeds Kant en Laplace gekregen. Ook nu nog treft
ons die samenhang, niettegenstaande enkele kleinigheden nog niet
voldoende verklaard zijn, Daar wij de schepping der wereld niet zelf
hebben bijgewoond, kennen wij door directe waarneming daaromtrent niets te weten komen, en moeten wij dus door redeneering tot
eene rationeele verklaring trachten te komen. De waarschijnlijkste
theorie, die het meest op wetenschappelijke gronden berust, is deze,
dat de zon oorspronkelijk een nevelvlek geweest is, die zich uitstrekte tot zelfs buiten de grenzen van het tegenwoordige zonnestelsel, en die met eene zeer geringe snelheid om eene as wentelde.
Denken wij ons dus eene verbazend groote gasmassa, in de wereldruimte geplaatst. Hare deelen gehoorzamen aan de wetten der aantrekkingskracht. De aantrekkingskracht is toch eene kracht, eigen
aan alle stof. Het dichtste gedeelte dier massa zal de overige deelen
naar zich toetrekken, en bij dien langzamen val der verst verwijderde
(I) Sommige der kleine planeten beschrijven Bogen, die met den aequator der zon groote
hoeken maken ; maar hare talrijkheid en geringe grootte wijzen er op, dat zij bijzondere storingen
hebben ondergaan.
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deeltjes naar het sterkst aantrekkende gedeelte, zal, als die beweging niet juist naar het middelpunt gericht is, de geheele massa
in draaiende beweging geraken. De natuurlijke gedaante is de kogelvorm, d. i. de vorm, dien een droppel kwik of water aanneemt,
aan zich zelf overgelaten. Men kan gemakkelijk bewijzen, dat de
omwentelingssnelheid der nevelvlek bij hare inkrimping toeneemt.
Terwijl zij rondwentelt, wordt zij aan de polen afgeplat, en neemt
zij den vorm aan van eene groote lens. Het kan gebeuren, dat hare
snelheid zoo groot wordt, dat de middelpuntvliedende kracht de aantrekkingskracht der stof overtreft ; hiervan is het onvermijdelijk gevolg, dat het evenwicht verbroken wordt en dat een ring wordt afgerukt. Die gasring zal in denzelfden tijd en met dezelfde snelheid

Fig. 34. — Nevelvlek bij het Fig. 35. — Nevelvlek als
wereld in wording.
begin van hare verdichting.

Fig. 36. — Nevelvlek met sporen van losgelaten ringen.

blijven rondwentelen, maar de nevelvlek zelf zet hare verdichting
voort en wentelt met toenemende snelheid rond. Ditzelfde verschijnsel
zal zich telkens herhalen, zoodra de omwentelingssnelheid een zoodanig bedrag heeft bereikt, dat de middelpuntvliedende kracht de
aantrekkingskracht overtreft.
Door onze kijkers kunnen wij nevelvlekken waarnemen, wier vorm
in overeenstemming is met die veranderingen. Letten wij slechts op
de drie hier geteekende nevelvlekken. (fig. 34, 35, 36). De eerste
bevindt zich in het sterrenbeeld de yachthonden en is het type van
eene verdichting, waarbij zich eene ster vormt in het midden van
eene bolvormige of lensvormige nevelvlek ; de tweede ligt in het
sterrenbeeld Waterman" en doet zich aan ons voor als een
bolvormig lichaam, omgeven door eenen ring van terzijde gezien ;
zij herinnert ons dadelijk aan Saturnus met haren ring ; de derde is
gelegen in het sterrenbeeld Pegasus, en vertoont het beeld van eene
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zon, omgeven door gasvormige spiralen. Later zullen wij nog
andere, niet minder belangrijke nevelvlekken bespreken. De spectraalanalyse heeft geleerd, dat de nevelvlekken niet bestaan uit dicht
bij elkander gelegen sterren, maar uit gassen, waarin stikstof en
waterstof de .overhandhebben.
Uit deze theorie kan men de vorming der planeten, hare ligging
ten opzichte van den aequator der zon en hare beweging om de
zon op eene eenvoudige wijze afleiden. De verst verwijderde planeet,
Neptunus, zoude van de nevelvlek losgeraakt zijn, toen deze zich
nog tot Neptunus uitstrekte en om eene as wentelde in den tijd
van 165 jaren. Alleen dan, als de oorspronkelijke ring volkomen
regelmatig en gelijkslachtig was, zoude deze als ring hebben kunnen
blijven bestaan; dit is echter eene bijna onmogelijke voorwaarde ;
vandaar dat Neptunus langzamerhand tot eenen bol verdicht werd.
Achtereenvolgens zouden daarna Uranus, Saturnus, Jupiter, de kleine
planeten en Mars losgeraakt zijn. Daarna kwam de beurt aan de
aarde, die dus moet ontstaan zijn op een tijdstip, waarop de zon
zich tot aan hare grenzen uitstrekte en om eene as wentelde in
365 dagen. Venus en Mercurius zouden nog later geboren zijn. Zal
de zon nog aan nieuwe werelden het aanzijn schenken? Het is niet
waarschijnlijk. Daartoe zoude hare omwentelingssnelheid 219 malen
grooter moeten zijn, dan zij op dit oogenblik is.
Op dezelfde wijze moet ook de maan gevormd zijn uit den
aequator der aarde, toen deze nog nevelvlek was, zich tot aan het
gebied van de maan uitstrekte en in 27 dagen en 7 wren om eene
as wentelde.
Volkomen in het kader van deze theorie past hetgeen wij omtrent
de betrekkelijke dichtheden der planeten en wachters weten. De
maan, die als het ware gevormd is uit de stoffen, die in de aardsche
nevelvlek bovendreven, is veel minder dicht dan de aarde. De
verafgelegen planeten Neptunus, Uranus, Saturnus en Jupiter zijn
veel minder dicht dan de overige planeten Mars, de aarde, Venus
en Mercurius. Bovendien blijkt, dat de verschillende lichamen van
ons zonnestelsel, en zelfs de kometen, de vallende sterren en de
meteoren, dezelfde scheikundige samenstelling hebben als de zon.
Zoo is dan de aarde ontstaan door de langzame verdichting van
eenen van de zon losgelaten ring (fig. 37), terwijl eerst later, nadat
de zon verder ingekrompen en verdicht is, Venus en Mercurius
ontstaan zijn. Van toen of aan had de aarde een onafhankelijk
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bestaan. Zij ging langzamerhand over in eenen grooten gasbol, die
om eene as wentelde, en die, tengevolge van de hitte, ontstaan
door de zich steeds herhalende botsing zijner deeltjes, met een
flauw licht aan het hemelgewelf schitterde.

Fig. 37. — Vorming der planeten. Ontstaan der aarde.

Langzamerhand is zij vloeibaar en daarna vast geworden, en
zonder twijfel koelt zij nog steeds of en krimpt zij nog steeds in.
Toch neemt zij in massa toe, omdat milliarden meteoorsteenen
jaarlijks op hare oppervlakte neervallen.
De tijd, dien de natuur besteed heeft aan de schepping der werelden,
wordt niet bij jaren of eeuwen geteld. Millioenen bij milioenen eeuwen
zijn de secunden van het uurwerk des heelals. Doch dit is juist-het
voortreffelijke in onzen geest, dat hij zich tijd en ruimte kan wegdenken, zoodat hij de werelden ziet ontstaan, ze ziet schijnen met
een flauw licht, daarna ziet schitteren als glinsterende zonnen, en
ze daarna ziet atkoelen, en met eene vaste korst bedekken, dan de
geweldige uitbarstingen ziet, waardoor de korst gespleten wordt,
waarin de litteekens der verwoestingen voor eeuwig blijven bestaan.
Onze geest ziet die werelden langzamerhand vaster worden, terwijl
zij licht en warmte van de zon ontvangen, en geschikt worden voor
het leven van georganiseerde wezens, die op hunne beurt hare oppervlakte vervormen. Doch ook ziet onze geest dezelfde werelden, waarop
de rede en het verstand hunne woning gegrondvest hebben, hare
vruchtbaarheid weder verliezen, en, evenals de mensch, verouderen en
vervallen, om aan den dood to worden overgeleverd en als eene on-
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metelijke graftombe te worden voortgedreven in den eeuwigen nacht.
Welk eene gedaanteverwisseling ! Hoe menigmaal is de aarde niet
vernieuwd sedert het tijdstip, dat zij aan de zonnenevelvlek ontrukt
werd ! Hoeveel eeuwen is de zon zelf reeds oud ! Men heeft berekend, hoeveel warmte wel opgewekt moet zijn door den val der
verschillende deelen van den omtrek naar het middelpunt der zon,
in de onderstelling, dat de nevelvlek oorspronkelijk eene oneindig
kleine dichtheid bezeten heeft. Volgens Helmholtz en Tyndall zoude
daardoor eene temperatuursverhooging van 28 millioen graden Celsius ontstaan zijn. Men weet reeds sedert lang, dat warmte niets
anders is dan een vorm van beweging, eene oneindig kleine trilling
der atomen ; men kan naar willekeur beweging in warmte en warmte
in beweging omzetten. De warmte, door de verlichting der nevelvlek ontstaan, is meer dan voldoende geweest, om de zon hare
tegenwoordige, en de planeten hare oorspronkelijke temperatuur te
geven. Als de zon blijft voortgaan met zich te verdichten, dan zal
eene inkrimping van 1/2000 van hare middellijn warmte genoeg opwekken, om het verlies door uitstraling gedurende 2000 jaren te
dekken. De tijd, die voor de verdichting van ons zonnestelsel noodig
was, overtreft onze stoutste verbeelding. Milliarden eeuwen kunnen
daarvoor zonder overdrijving gesteld worden. De proeven omtrent
de afkoeling van het bazalt schijnen te bewijzen, dat alleen onze
aarde 350 millioen jaren heeft noodig gehad, om van 2000 tot 200
graden of te koelen. En hoeveel ouder moet dan de zon niet zijn.
De geheele geschiedenis der menschheid verzinkt bij dergelijke
perioden in het niet.
Gedurende duizenden jaren was de aarde een groot scheikundig
laboratorium. Een stroom van kokend water viel uit de wolken op
de gloeiende oppervlakte neder, en steeg weer als damp in den
dampkring op, om weer als water neer te vallen. Toen de temperatuur minder werd dan die van kokend water, verdichtte zich de
waterdamp. Te midden van die ontzagwekkende stormen braakte
de aardkorst, gespleten door de uitbarstingen van het centrale vuur,
vlammen uit, om zich daarna weder te sluiten, vulkanen verrezen
boven de oppervlakte der warme zeeen, en de eerste eilanden
werden gevormd. De eerste halfvloeibare koolstofverbindingen waren
het begin der organische wereld en vormden den overgang tusschen
delfstoffen en georganiseerde stollen. De eerste planters, het in het
water levende zeewier, waren weder een stap voorwaarts. Daarop
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volgden de eerste dieren, de zoophyten, de koralen, de medusen.
Langzamerhand verloor onze aarde hare primitieve gedaante, verbeterden zich de voorwaarden voor het leven, en ontwikkelden zich
de organen der levende wezens. Het primordiale tijdvak, waarin
men slechts algen, schaaldieren, koplooze gewervelde dieren kende,
schijnt 53 honderdsten van den tijd geduurd te hebben, die er verloopen is, sedert de aarde bewoonbaar is geworden. Het primaire
tijdvak, dat hierop volgt, is de tijd der steenkoolformatie en van
het eerste optreden der visschen, en moet 31 honderdsten van
genoemden tijd ingenomen hebben. Toen volgde het secundaire tijdvak, waarin het plantenrijk hoofdzakelijk vertegenwoordigd werd door
de coniferen, en het dierenrijk door hagedisachtige kruipende dieren.
Deze periode heeft 12 honderdsten van genoemden tijd geduurd.
Het tertiaire tijdvak, waarin voor het eerst zoogdieren optraden,
en die diersoorten, welke reeds meer met den mensch overeenkwamen, duurde slechts 3 honderdsten van den geheelen tijd.
Eindelijk trad in het quaternaire tijdvak de mensch op. Die
periode vertegenwoordigt slechts een honderdste van den tijd, die
er verloopen is, sedert dat de aarde bewoonbaar is geworden.
Hoezeer verwijden deze beschouwingen onzen horizon ! Als wij de
oude pyramiden in Egypte beschouwen, of de afgodenbeelden in
Mexico en Peru, of de werktuigen uit de steenperiode, dan durven
wij nauwelijks van tien of twintig duizend jaren te spreken ! Maar
al namen wij zelfs honderd duizend jaren aan, wat beteekent dit
dan nog, in vergelijking met de eeuwenoude geschiedenis der aarde !
Al rekenen wij slechts honderd duizend jaren voor het quaternaire tijdvak, dan moet toch de tertiaire periode driehonderd duizend
jaren geduurd hebben, de secundaire periode een millioen tweehonderd duizend jaren, de primaire periode drie millioen jaren, en
het primordiale tijdvak meer dan vijf millioen jaren. Te zamen tien
millioen jaren ! Wat is die tijd echter in vergelijking met de geheele
geschiedenis onzer aarde, die drie honderd millioen jaren noodig had,
om van buiten 200 graden of te koelen ? En hoevele millioenen
jaren moeten hier nog bijgevoegd worden, om den tijd voor te
stellen, die er verloopen is tusschen de afkoeling van 200 tot 7o
graden, welke laatste temperatuur de hoogste is, waarbij het leven
mogelijk is.
Bewonderen wij de schoonheid der natuur, de ruischende beken,
de met ijs bedekte bergen, de onmetelijke zeeen, de bosschen met
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hunne kweelende vogels, en zijn wij opgetogen over het menschelijk
vernuft, dat bergen doorboort, dat zeepaleizen bouwt, om den
oceaan te doorklieven, dat hemelhooge tempels opricht, dat ons
idealen voortoovert in zijne gewrochten van beeldbouw- en schilderkunst, dat onze edelste gedachten in heerlijke tonen vertolkt, dat
bij het ontsluieren van de geheimen der natuur ons oog voor het
Hoogere opent, dan vergeten wij, dat dit alles vergankelijk is.
De aarde is geboren. Zij zal ook sterven.
Ja, zij zal sterven, hetzij van ouderdom, als hare edele organen
versleten zijn, hetzij omdat de zon, Wier stralen haar leven onderhouden, wordt uitgedoofd.
Ook zou zij door een ongeval kunnen sterven door eene botsing
met een hemellichaam, dat zij op haren weg ontmoet, maar een
zoodanige dood is zeer onwaarschijnlijk.
Zij kan, zeiden wij, haren natuurlijken dood sterven door een
langzaam opslorpen van hare levenssappen. Het is toch waarschijnlijk,
dat het water en de lucht verminderen. Men mag aannemen, dat het
water en de dampkring vroeger veel uitgebreider waren dan thans.
Het water dringt in de aardkorst en verbindt zich scheikundig met
de gesteenten. Het is bijna zeker, dat reeds op eene diepte van 1 o
kilometers de temperatuur der aarde die van kokend water is, zoodat
het water thans nog niet dieper kan doordringen, maar naarmate
de afkoeling voortgaat, zal ook de opslorping toenemen. Zoo ook
vermindert de zuurstof, de stikstof en het koolzuur, waaruit onze
dampkring bestaat. Men kan zich dus voorstellen, dat de tijd zal
aanbreken, waarop de aarde, beroofd van den waterdamp in den
dampkring, die haar beveiligt tegen de uitstraling der warmte, den
doodsslaap zal intreden. Het sneeuwkleed, thans over de toppen der
bergen gespreid, zal tot in de vlakten afdalen en leven en beschaving voor zich uitjagen. Langzamerhand zal zich de menschelijke
maatschappij tot binnen de keerkringen terugtrekken, en gedurende
een aantal eeuwen zullen expedities uitgezonden worden om Londen,
Amsterdam, Parijs en Rome onder het ijs op te sporen. De dag
zal komen, waarop de laatste volksstam, verstijfd van koude en
uitgeput door honger, zich aan het strand der laatste zee zal nederzetten, om zich te koesteren in de stralen der zon, die een wandelend
graf verlichten zal. Door de koude overvallen, wordt het laatste menschengeslacht door den vinger des doods aangeraakt, en zal weldra
zijn gebeente onder het lijkkleed van het eeuwige ijs bedolven zijn.
DE WONDEREN DES HEMF.LS.
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Daar ligt dan de geheele menschheid begraven ! Daar liggen
alle droomen der eerzucht, alle veroveringen van den oorlog, alle
systemen der wijsbegeerte, alle eeden van eeuwige liefde ! Daar ligt
al wat schoon op aarde was ..... Maar geen enkele grafsteen wijst
de plaats aan, waar de aarde haren laatsten snik gegeven heeft.
Misschien zal de aarde zoolang leven, totdat de zon is uitgedoofd.
Ook dan zal het lot der menschheid hetzelfde zijn. Koude is ook
nu weer de oorzaak van den dood, doch deze volgt eerst veel
later. In het eerste geval liggen er nog eenige millioenen jaren
voor ons ; in het laatste geval nog eenige millioenen eeuwen.
Zeker zal de zon eens worden uitgedoofd. Gedurig verliest zij door
uitstraling een deel harer warmte. Zij straalt in een uur zooveel
warmte uit, dat daarmede 2900 millioen cubieke myriameters water
van nul tot honderd graden zouden kunnen worden verhit. Bijna
al die hitte gaat in het heelal verloren. Het gedeelte, dat door de
planeten wordt opgevangen en tot de instandhouding van haar leven
besteed wordt, is van geene beteekenis in vergelijking met de
hoeveelheid, die verloren gaat.
Als de zon zich thans nog zooveel verdicht, dat een zoo groot
verlies aan warmte daardoor wordt goedgemaakt, of als zij dat
verlies aanvult door de op hare oppervlakte neervallende meteoorsteenen, dan koelt zij nog niet of ; wordt echter dit verlies niet
aangevuld, dan is het vernietigingsproces reeds begonnen. Uit de
zonnevlekken meenen wij reeds tot die afkoeling te mogen besluiten.
De tijd zal aanbreken, waarop die zonnevlekken zoozeer in aantal
zullen zijn toegenomen, dat z ij een groot gedeelte van de zon zullen
bedekken. Van eeuw tot eeuw zal de verduistering der zon toenemen,
maar niet regelmatig. Telkens toch zal de korst, waarmede de gloeiende
vloeibare oppervlakte bedekt wordt, ineenstorten, om door nieuwe
lagen te worden vervangen. Telkens zal het licht der zon worden uitgedoofd en weder worden aangestoken, totdat hare laatste flikkeringen
voor altoos verdwijnen, en het zonnestelsel van haar licht zal zijn beroofd.
Dit is de bestemming van de aarde en van alle werelden. Moeten
wij daaruit besluiten, dat eindelijk het geheele heelal een onmetelijk
en donker graf zal zijn ? Neen. De krachten der natuur zijn nooit
werkeloos. De sterren zullen uit hare asch verrijzen. De botsing der
oude puinhoopen zal het vuur weder ontsteken, en de omzetting van
beweging in warmte zal nieuwe nevelvlekken en werelden doen
ontstaan. Het heelal is niet ten doode opgeschreven.

Het laatste menschenpaar, door den vinger des floods aangeraakt, bedolven
onder het lijkkleed van het eeuwige ijs.
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DE MAAN.
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DE MAAN.
EERSTE HOOFDSTUK.
De maan als Wachter der aarde. Hare schijnbare grootte.
Haar afstand. Het meten van afstanden aan den hemel.

Wij hebben reeds vroeger gezien, dat de maan de dochter is der
aarde, dat zij reeds millioenen jaren en eeuwen oud is, en dat zij uit
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de aardsche nevelvlek ontstaan is lang voor den tijd, waarop onze
planeet hare bolvormige gedaante had aangenomen en bewoonbaar
werd. Reeds lang scheen zij aan den hemel, toen het menschelijk oog
voor het eerst haar zacht licht bewonderde en hare beweging gadesloeg.
De maan is van alle hemellichten het dichtst in onze nabijheid.
Zij is als het ware ons eigendom en vergezelt ons op ons levenspad.
Zij is eene kolonie der aarde. Haar afstand is slechts dertig maal de
middellijn • der aarde, zoodat negen en twintig aardbollen, op eene
zelfde lijn op elkander gestapeld, eene brug zouden vormen, die de
twee werelden verbindt. Die onbeduidende afstand is uit een sterrenkundig oogpunt nauwelijks de moeite waard. Er zijn zeelieden,
reizigers of voetgangers genoeg, die grootere afstanden hebben
afgelegd, dan dien, welke ons van de maan Scheidt. De electriciteit
en het licht kunnen dien weg in enkele secunden afleggen. Zij ligt 400
malen dichter bij ons dan de zon en meer dan honderd millioen maal
dichter dan de meest nabij zijnde vaste ster ! Onze wachter is dus
werkelijk wel de eerste halte op onze reis door het heelal. Toch is die
eerste pleisterplaats nog 384000 kilometers van ons verwijderd.
Hoe weet men, zoo vraagt een onzer lezers wellicht, dat die getallen
nauwkeurig zijn ? Wie staat ons borg, dat de sterrenkundigen zich in
hunne berekeningen niet vergist hebben ? Wie verzekert ons zelfs,
dat zij bet goedgeloovige publiek niet wat wijs maken ? Zoodanige
bedenkingen getuigen van den wensch, om nauwkeurig ingelicht te
worden. De twijfel is een der voornaamste karaktertrekken van den
menschelijken geest. Hij is de vader van den vooruitgang. Alle exacte
wetenschappen eerbiedigen den twijfel en pogen daaraan te gemoet
te komen. Wij zullen daarom ook nu weer trachten, evenals bij de
beweging der aarde, alle bedenkingen tot zwijgen te brengen, en aan
te toonen, dat alles wat de sterrenkunde ons leert, onwederlegbaar is.
De grootte der sterren wordt in eenen hoek uitgedrukt en niet in
eene lengtemaat, zooals de meter. De schijnbare grootte van een
voorwerp hangt of van zijne ware grootte en van zijnen afstand.
Het is dus ongerijmd te zeggen, (zooals men zoo dikwijls boort) :
de maan komt ons zoo groot voor als een tafelbord." Indien wij
toch een tafelbord op verschillende afstanden van ons oog houden,
heeft het voor ons lang niet dezelfde grootte.
Als men den afstand van een voorwerp niet kent, is er slechts
een middel om zijne schijnbare grootte uit te drukken, en wel door
den hoek te meten, dien het inneemt. Als men dan later ook
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nog den afstand kan meten, kan men daaruit de ware grootte bepalen, door dien afstand met de schijnbare grootte te verbinden.
Op eenen gegeven afstand neemt een voorwerp van eene bepaalde
grootte eenen bepaalden hoek in. Omgekeerd zal een lichaam, dat
eenen zekeren hoek inneemt en op eenen bepaalden afstand geplaatst
is, eene bepaalde grootte hebben. Het is dus natuurlijk, dat wij
moeten . beginnen met te spreken over het meten van hoeken. Wel
is er in dit onderwerp niet veel poezie, en is het niet bijzonder
boeiend, maar daar het voor het juiste begrip van het volgende
onvermijdelijk is, moeten onze lezers ons een oogenblik op dit pad
volgen, dat trouwens niet bijzonder hobbelig of vermoeiend is.
Een ieder weet, wat men door eenen hoek verstaat, (zie fig. 41),
en dat men eenen hoek kan
meten door het aantal graden van eenen cirkel, waarvan het middelpunt in het
hoekpunt gelegen is. De lijn
0 x, (fig. 42) beweegbaar Fig. 41. — Een hoek. Fig. 42. — Het meten van
hoeken.
om het middelpunt 0, meet
alle hoeken van A tot B, en zelfs grootere hoeken, als men haar
in dezelfde richting blijft voortbewegen. De geheele cirkelomtrek is
in 36o gelijke deelen verdeeld, graden genoemd. Een halve cirkelomtrek bevat dus 18o graden, het vierde van den omtrek of een
rechte hoek bevat 90 graden. Een halve rechte hoek bevat dus 45
graden enz. Op den halven cirkel A M B zijn verdeelingen aangebracht . van 1 o tot 1 o graden, terwijl de eerste tien graden nog in
deelen van eenen graad ieder verdeeld zijn.
Een graad is dus het 3 60ste deel van den omtrek (fig. 43). Deze
maat is volkomen onafhankelijk van den afstand. Op eene tafel van
36o centimeters omtrek is iedere graad een centimeter.
De hoek verandert niet met den afstand, en een graad blijft
altijd een graad, of hij gemeten wordt op het papier dan wel aan
den hemel.
Daar men dikwijls kleinere hoeken te meten heeft dan van eenen
graad, heeft men de graden verdeeld in 6o deelen, minuten genaamd.
De minuten worden weer in 6o deelen, secunden, verdeeld. Deze
namen staan niet in het minste verband met de minuten en secunden
bij de tijdsverdeeling.
Graden, minuten en secunden worden voorgesteld door de tee-
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kens : ° ' ". De helling der ecliptica, die 23 graden, 27 minuten,
I () secunden bedraagt, wordt dus aldus uitgedrukt : 23° 27' Id'.

Fig. 43. — Verdeeling van den cirkelomtrek in 36o graden.

Wij vragen onze lezers, vooral onze lezeressen, wel verschooning
voor deze eenigszins dorre beschouwingen, maar wij konden ze niet
achterwege laten. Om eene taal te kunnen spreken, moet men
haar verstaan. Daar de sterrenkunde uit metingen is opgebouwd,
moeten wij de maten kennen. Wil men iets van astronomie begrijpen, dan moet men zich eenige moeite daarvoor getroosten. Toen
Archimedes den tyran van Syracuse eens eene astronomische
quaestie zou uitleggen, en hij daartoe eenige wiskundige beschouwingen in zijne redeneering inlaschte, beval de tyran hem, het wiskundig gedeelte achterwege te laten. Doch Archimedes antwoordde
bedaard : daat ons voortgaan, er is geen gereserveerde weg voor
koningen."
De schijnbare middellijn van de maan is 31' 24", dus iets meer
dan een halve graad. Men zou dus aan den hemel 344 manen
naast elkander kunnen plaatsen, tusschen twee tegenovergestelde
punten van den horizon. (I)
(I) De zon en de maan schijnen ons veel grooter toe bij het op- en ondergaan, dan
wanneer zij hoog aan den hemel staan. Dit is echter gezichtsbedrog. Indien men toch hare
schijnbare middellijn meet, als zij dicht bij den horizon gekomen zijn, dan blijkt het, dat
deze inderdaad kleiner is, dan wanneer zij hooger staan. Waaraan moet dit gezichtsbedrog
worden toegeschreven ? Men dacht vroeger, dat de waterdamp in den dampkring daarvan
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Merken wij hierbij nog op, dat ieder lichaam ons
kleiner voorkomt, naarmate het verder van ons verwijderd is, en dat de schijnbare grootte van een lichaam,
dat op 57 maal zijne middellijn van ons verwijderd is,
juist eenen graad bedraagt. Een cirkel van 1 meter middellijn wordt op eenen afstand van 57 meters onder
eenen hoek van eenen graad gezien.
Hieruit volgt dus, dat de maan, wier middellijn
iets meer dan eenen halven graad bedraagt, bijna
2 X 57 maal hare middellijn van ons verwijderd is.
Nauwkeurig is die afstand 1 1 o middellijnen. Willen wij
echter den werkelijken afstand van de maan kennen,
dan moeten wij lien langs den volgenden weg trachten
te vinden. (Reeds sedert twee duizend jaren is die afstand tamelijk nauwkeurig bekend ; doch eerst in het
jaar 1752 is hij voor goed bepaald door twee astronomen, Lalande en Lacaille, waarvan de eene zijne
waarnemingen deed te Berlijn, de andere aan de
Kaap de Goede Hoop).
Letten wij een oogenblik op fig. 44. De maan is
boven, de aarde beneden geplaatst. De hoek, gevormd
door de lijnen, uit het midden der maan naar het
uiteinde eener middellijn
: der aarde getrokken, zal
.._
kleiner zijn, naarmate de maan verder verwijderd is ;
die hoek leert ons de schijnbare middellijn der aarde
kennen, van de maan uit gezien.
Men noemt den hoek, waaronder men, van de maan
uit, de halve middellijn der aarde ziet, de parallaxis
der maan. Die parallaxis is 57'. Uit onderstaande tabel
de oorzaak was. De metingen hebben echter het tegendeel aangetoond.
Er schijnen twee redenen voor te bestaan. De eerste is de schijnbare
afplatting van het hemelgewelf, waardoor de horizon ons voorkomt verder
afgelegen te zijn dan het zenith, zoodat dezelfde hoek ons aan het lagere
gedeelte van den hemel grooter voorkomt dan aan het hoogere gedeelte.
Men kan daar gemakkelijk de proef van nemen, door op het oog eenen
boog van het zenith tot den horizon in twee gelijke deelen te verdeelen.
Men zal dan het deelpunt veel te laag zoeken, en wel op 30 0 in plaats
van op 45°. Daarbij komt, dat wij aan den horizon de zon en de maan
kunnen vergelijken met boomen en huizen daar voor geplaatst, en de
hemellichten ons door uitstraling grooter voorkomen dan niet-lichtgevende voorwerpen.
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Fig. 44. — Afstand
van de maan (dertig maal de middellijn der aarde)
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blijkt de betrekking tusschen de parallaxis van een hemellichaam en
zijnen afstand tot de aarde.
Parallaxis.
I0
30' .
6'
1'
30"

Afstand in aardstralen.
57
"4
570
3438
6875

20"10313
10"20626
1 "206265

Opdat men zich een denkbeeld kunne vormen van eenen hoek van
eene secunde, zij opgemerkt, dat een hoofdhaar van 'i t° millimeter
dikte op 20 meters, afstand eene schijnbare middellijn heeft van
eene secunde. Een zoodanige hoek is met het bloote oog onzichtbaar.
Daar de parallaxis der maan ruim 5 7' bedraagt, zoo volgt hieruit,
dat de maan op 6o, 2 7 aardstralen van ons verwijderd is.
Daar de aarde eenen straal heeft van 6 366 198 meters, zoo is die
afstand 384 400 kilometers. Dit is even zeker als ons eigen bestaan.
Wij hebben dien afstand van de maan op eene juiste schaal voorgesteld (fig. 44). De aarde is geteekend met eene middellijn van 6
millimeters, de maan met eene middellijn, die 3/11 is van die der aarde,
dus van 1,6 millimeter, terwijl de afstand van de maan tot de aarde
3o maal 6o millimeters is. Die betrekkelijke afstand is bepaald met
eene vrij wat grootere nauwkeurigheid, dan die waarop men gewoonlijk op aarde afstanden meet. Hoe vermetel deze verklaring ook moge
schijnen, zeker is het, dat men den afstand van de maan tot de
aarde op een willekeurig oogenblik, vrij wat nauwkeuriger kent,
dan dien van Groningen tot Maastricht.
Trachten wij thans, ons dien afstand voortestellen.
Een kanonskogel, zich voortbewegende met eene eenparige snelheid van 500 meters in de secunde, zoude in 8 dagen en 5 uren de
maan bereiken. Het geluid legt in de lucht, bij eene temperatuur
van o° , 332 meters in de secunde af. Als dus de ruimte tusschen de
aarde en de maan met lucht gevuld was, zou het geluid van eene
heftige vulkanische uitbarsting op de maan, ons eerst bereiken 13
dagen en 20 uren na de uitbarsting zelf. Een spoortrein, die de reis
om de aarde in 27 dagen zou volbrengen, zou eerst in 38 weken op
de maan aankomen.
Het licht der maan bereikt ons reeds na 1 1/4 secunde !
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De kennis van den afstand van de maan stelt ons in staat, haar
volume te bepalen, nu wij ook hare schijnbare middellijn kennen.
Daar de schijnbare middellijn der aarde, van uit de maan gezien,
115' bedraagt, en die der maan, van uit de aarde, 31' 24", zoo
verhouden zich de middellijnen der beide lichamen als 115' : 31' 24"
of als moo : 273. Daar de middellijn der aarde 12732 kilometers
bedraagt, zoo is die der maan 3484 kilometers. De omtrek der
maan is 10940 kilometers, hare oppervlakte is 38 millioen vierkante kilometers, haar volume is 22150 millioen kubieke millimeters.
Hare oppervlakte is vier maal zoo groot als Europa, of zoo groot
als Noord- en Zuid-Amerika te zamen (fig. 45). Het volume der
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Fig. 45. — Vergelijking van de grootte van aarde en maan.

maan is 49 maal geringer dan dat der aarde en 62 millioen maal
geringer dan dat der zon.
De maan draait op den afstand van 384400 kilometers om de
aarde in 27 dagen, 7 wren, 43 minuten, I I secunden, met eene
gemiddelde snelheid van 1017 meters in de secunde.
De beweging der maan zal ons de beweging der hemellichamen
in het algemeen en het evenwicht in het heelal duidelijk maken.
De studie van de beweging van onzen wachter heeft geleid tot de
ontdekking der wetten van de aantrekkingskracht der stof.
Twee eeuwen geleden zat een jongman van 23 jaren in den tuin
van het ouderlijke huis. Te midden van de avondstilte valt een
appel neder. Dit zoo eenvoudige feit, reeds door duizenden vOOr

II0

DE AANTREKKINGSK RACHT DER STOF.

hem waargenomen, trekt zijne aandacht. De maan schijnt aan den
hemel. Hij denkt na over den aard Bier zonderlinge kracht, die de
lichamen naar de aarde toetrekt ; hij vraagt zich af, waarom dan
de maan niet valt, en doordenkende doet hij eene der schoonste
ontdekkingen, waarop de menschelijke geest rcemen kan. Die jonge
man was Newton ! De wetten, die hij afleidde uit het vallen van
eenen appel, waren die van de algemeene aantrekkingskracht der
stof, de grondslag der sterrenkunde !
Door de volgende redeneering wordt de volkomen overeenstemming van de zwaartekracht met de kracht, die de sterren beweegt,
duidelijk.
De zwaartekracht, die de lichamen naar de aarde toetrekt, werkt
niet alleen in de onmiddellijke nabijheid van de oppervlakte van
den grond, zij werkt ook op de hoogste bergen, zonder dat zij
eene merkbare verzwakking schijnt to ondergaan. Het vermoeden
is dus niet gewaagd, dat die zwaartekracht zich ook openbaren zal
op grootere afstanden, en dat, als men zich van de aarde verwijdert tot op 6o aardstralen, dat is tot aan de maan, de zwaartekracht nog niet geheel verdwenen zal zijn. Zou die zwaartekracht
niet de oorzaak kunnen zijn, waardoor de maan haren loop om de
aarde blijft behouden ? Zoo stelde zich Newton de vraag, die hij zoo
gelukkig mogelijk oploste.
Reeds Galilee had de beweging der vallende lichamen aan een
streng onderzoek onderworpen. Hij had bevonden, dat de zwaartekracht zich steeds op dezelfde wijze openbaart, hetzij de lichamen
in rust, hetzij ze in beweging zijn. Valt een lichaam zonder beginsnelheid vertikaal neer, dan neemt de snelheid in iedere secunde
met een zelfde bedrag toe, hoe groot ook de tijd is, sedert het
begin van den val verloopen. Wordt een lichaam in eene willekeurige richting opgeworpen, dan zal het door de zwaartekracht lager
komen, dan het geval zou geweest zijn, indien die kracht niet had
gewerkt, en wel zooveel, als het zou zijn gedaald, indien het zich
alleen onder den invloed der zwaartekracht had bewogen.
Een kogel, die horizontaal wordt voortgeschoten, zou zich met
eene eenparige snelheid in eene rechte lijn bewegen, als de aarde
hem niet aantrok ; door de zwaartekracht zal hij zooveel onder die
rechte lijn dalen, als hij in denzelfden tijd zou gedaald zijn, indien
men hem eenvoudig had laten vallen. Verleng de richting der lijn,
waarin de kogel zich zou bewogen hebben, indien de zwaartekracht

Newton, de algemeene aantrekkingskracht der stof ontdekkend.
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niet had gewerkt, totdat die lijn den getroffen muur ontmoet ; meet
vervolgens den afstand van dat punt tot aan het punt, waar de
kogel den muur inderdaad getroffen heeft, dan zal die afstand juist
den weg voorstellen, dien de kogel in dienzelfden tijd zou hebben
afgelegd, als wij hem eenvoudig hadden laten vallen.
Deze eenvoudige beschouwingen kunnen wij nu op de maan toepassen. Men kan haar op ieder oogenblik van hare beweging om
de aarde vergelijken met eenen horizontaal geschoten kogel. In plaats
van steeds voort te gaan in de richting, waarin zij zich op dat oogenblik beweegt, daalt zij een weinig, dat wil zeggen : nadert zij de
aarde, terwijl zij eenen boog beschrijft, die niet veel van eenen cirkelboog verschilt. Zij valt dus ieder oogenblik naar ons toe, en
men kan evenals bij den kogel het bedrag, dat zij in eenen bepaalden tijd valt, gemakkelijk bepalen, door den in dien tijd doorloopen
boog te vergelijken met den weg, dien zij in dienzelfden tijd zou hebben afgelegd, indien zij niet van
et _ __ _-.–Q M
richting was veranderd.
Daar de omtrek van de aarde 4o millioen meters bedraagt, zal de baan, door de maan om de
aarde beschreven, 6o maal 40 millioen of 2400
\
millioen meters lang zijn, omdat de straal van die
\
baan 6o maal grooter is dan de straal der aarde.
De maan doorloopt dien weg in 27 dagen, 7
uren, 43 minuten en II secunden of in 2 36o 591
secunden. Door dit getal op 2400 millioen te deelen, vindt men, dat de maan in iedere secunde
1017 meters . aflegt.
Om hieruit of te leiden, hoeveel de maan in
iedere secunde naar de aarde valt, stellen wij, dat
zij zich op een gegeven oogenblik in M bevindt,
terwijl de aarde in A geplaatst is (fig. 47). Indien
de maan zich recht voortbewoog en de aarde haar
A
niet aantrok, zou zij in eene secunde in C gekomen
zijn, op 1017 meters van M, maar onder den invloed Fig. 47. — Beweging
der maan om de aarde.
van de aantrekking der aarde komt zij in B. Indien
men nu den afstand B C berekent, dan vindt men, hoeveel de maan in
eene secunde de aarde is genaderd. Dit bedraagt 1,353 of 1 1/3 millimeter.
Hieruit volgt, dat een Steen, opgetild tot eene hoogte gelijk aan
den afstand van de maan tot de aarde, in de eerste secunde van
DE WONDEREN DES HEMELS.
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zijnen val 1,353 millimeters zou afleggen. De zwaartekracht neemt
af, naarmate men zich van het middelpunt der aarde verwijdert, en
wel in de reden van de tweede macht van den afstand. Wij weten,
dat een steen, op de oppervlakte der aarde geplaatst, in de eerste
secunde van zijnen val 4,9 meters aflegt. Dus zal een steen, op 6o
aardstralen van de oppervlakte der aarde verwijderd, in de eerste
secunde eenen 6o X 6o of 360o maal kleineren weg afleggen. Het
3600 ste gedeelte van 4,9 meters is juist 1 1/3 millimeter, waaruit volgt,
dat de kracht, die de maan naar de aarde doet vallen, dezelfde is,
als die, welke de oorzaak is van den val der lichamen op aarde.
Waarom valt de maan dan niet op de aarde neder ? Omdat zij zich
...
....
in de ruimte voortbeweegt als een
kogel. leder ander lichaam, op gelijken afstand van de aarde geplaatst,
,,
en met dezelfde snelheid voortgeworpen, zou zich evenzoo bewegen als de
maan. De snelheid der beweging (meer
dan een kilometer in de secunde) ver\\
tt,!„,4
oorzaakt, evenals bij eenen steen in
//
eenen slinger, eene middelpuntvliedende
kracht, die de neiging heeft haar evenveel van ons te verwijderen, als zij door
de aantrekkingskracht der aarde tot ons
Fig. 48. — De maan keen bij hare beweging om de aarde steeds dezelfde zijde
naar de aarde toe.

zoude naderen. Zoo komt het, dat zij

steeds evenver van ons verwijderd blijft.
De snelheid van de maan om de
aarde hangt af van de grootte der aantrekkingskracht. De aarde is
als het ware de hand, die de maan in de ruimte voortbeweegt. Als
onze aarde grootere kracht zou uitoefenen, zoude haar wachter zich
met eene grootere snelheid bewegen, en omgekeerd. De snelheid
der maan is dus eene maat voor de aantrekkingskracht der aarde.
Nevensgaande figuur (fig. 48) doet ons zien, hoe de aantrekkende
kracht der aarde de maan in hare baan houdt. Die kracht doet volkomen dezelfde uitwerking als de spanning van een touw. Tevens ziet
men, hoe de maan steeds dezelfde zijde naar de aarde toegekeerd houdt.
Hetzelfde geldt voor de jaarlijksche beweging van de aarde om
de zon. Als de zon zwaarder werd, zouden alle planeten in korteren
tijd rondwentelen, en zou het jaar op iedere planeet korter worden.
Toen Newton voor het eerst de zwaartekracht op aarde vergeleek

DE AANTREKKINGSKRACHT DER STOF.

1I5

met de kracht, die de maan om de aarde doet wentelen, was de
middellijn der aarde niet met voldoende nauwkeurigheid bepaald.
Het resultaat zijner berekeningen beantwoordde dan ook niet aan
zijne verwachting. Hoewel hij uit zijne berekeningen voor den weg,
dien de maan in iedere secunde naar de aarde valt, eene waarde
vond, die niet veel van de waarheid afweek, zoo was de fout groot
genoeg, om nog aan de juistheid zijner ontdekking te twijfelen. Eerst
zqstien jaar later werd hem de oorzaak van dit verschil opgehelderd.
Toen hij in het jaar 1682 eene vergadering van de ,Royal Society"
te Londen bijwoonde, hoorde hij daar spreken van de nieuwe meting der aarde door Picard. Hij lies zich het resultaat dier metingen
mededeelen, keerde onmiddellijk naar huis terug en begon de berekeningen, die hij voor 16 jaren gedaan had, opnieuw, met de veranderde gegevens. Het is niet te verwonderen, dat hij, toen onder
het werk meer en meer bleek, dat de nieuwe getallen in volkomen
overeenstemming waren met zijne theorie, zoo gejaagd en zenuwachtig werd, dat hij zijne berekeningen niet kon voleindigen, en dit
aan eenen zijner vrienden moest overlaten.
Reeds vroeger had Newton met behulp van eenen tak der wiskunde, door hem zelf uitgevonden, bewezen, dat onder den invloed
eener dergelijke kracht, van de zon uitgaande, alle planeten om de
zon ellipsen moeten beschrijven, waarvan de zon een der brandpun-.
ten inneemt ; dit resultaat was in overeenstemming met eene der
wetten van Keppler omtrent de beweging der planeten. Hij was dus
gerechtigd, om aan te nemen, dat de planeten aangetrokken worden
door de zon, op dezelfde wijze als de wachters worden aangetrokken door de planeten, waarom zij zich bewegen, en dat de zwaartekracht op aarde slechts eene bijzondere uiting is van de algemeene
aantrekkingskracht der stof, zooals zij zich openbaart in de beweging
van de planeten om de zon en van de wachters om de planeten.
De vorderingen der sterrenkunde hebben de algemeenheid dier kracht
(waarvan het wezen ons nog onbekend is) buiten twijfel gesteld. Wij
kunnen dus met volkomen zekerheid de volgende wet aannemen :
Alle lichamen /rekken elkander aan met eene kracht, evenredz,*0met het product hunner massa' s en omgekeerd evenredig met het
vierkant van hunnen afstand.
Wij zullen later (3 de boek, 1 Ste hoofdstuk) naar aanleiding van de
beweging der planeten om de zon deze wet nog nader ontwikkelen.
Zooals met groote geesten dikwijls het geval is, was ook Newton,
8*
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wiens gedachten steeds ingenomen werden door zijne diepzinnige
onderzoekingen, ongeloofelijk verstrooid. Men verhaalt van hem, dat
hij, Coen hij eens een ei wilde koken, na eene minuut wachtens bemerkte, dat hij het ei in de hand hield en het horloge, dat om zijnen
nauwkeurigen gang eene groote waarde had, in den ketel had gedaan. (Zoo verhaalt men van eenen anderen mathematicus, dat hij
in zijne verstrooidheid bij zijne colleges het bord met zijnen zakdoek

Fig. 49. — Siderische en synodische omloopstijd der maan,

afveegde en den krijtdoek in zijnen zak stak).
Maar laat ons zelf uit verstrooidheid het onderwerp, in dit hoofdstuk to behandelen, niet uit het oog verliezen. Wij zagen reeds
vroeger, dat de middelpuntvliedende kracht, evenwicht makende met
de aantrekkingskracht, door de aarde op de maan uitgeoefend, oorzaak is, dat de maan steeds op denzelfden gemiddelden afstand van
de aarde verwijderd blijft. Kon zij in hare baan worden tegenge-

SIDERISCHE EN SYNODISCHE OMLOOPSTI JD DER MAAN.

117

houden, dan zou de middelpuntvliedende kracht ophouden te bestaan
en zou de maan aan de aantrekking der aarde gehoorzamen en
daarop nedervallen in den tijd van 4 dagen, 1 9 uren, 54 minuten
en 57 secunden. Wij laten het aan onze lezers over, de verbazing te
schetsen, waarmede die val de bewoners der aarde zou vervullen !
Terwijl de maan om de aarde wentelt, draait deze om de zon. In
den tijd van 27 dagen volbrengt de aarde een dertiende van haren
jaarlijkschen loop. Het gevolg hiervan is, dat de maan, als zij eene
geheele omwenteling om de aarde volbracht heeft, niet weder denzelfden stand ten opzichte van de zon inneemt. De tijd tusschen
twee opvolgende voile manen is dus grooter dan de tijd, waarin de
maan hare omwenteling om de aarde volbrengt (fig. 49).
De maan is evenals de aarde een donker lichaam, en is alleen
zichtbaar als zij door de zon verlicht wordt. Deze verlicht natuurlijk
slechts eene helft van de maan. De schijngestalten der maan wisselen
dus of naar gelang van haren stand ten opzichte van de zon en van
de aarde. Als zij tusschen de aarde en de zon geplaatst is, dan is
hare verlichte helft juist van ons afgekeerd en kunnen wij haar niet
zien. Wij hebben dan nieuwe maan. Als de lijn uit ons oog naar de
maan getrokken loodrecht staat op die, Welke de maan met de zon
vereenigt, dan zien wij de helft van het verlichte halfrond der maan ;
wij zien haar dan in hare kwartierstanden. Als de maan met betrekking tot de zon achter ons staat, (als dus de aarde tusschen zon en
maan geplaatst is) dan is hare verlichte helft naar ons toegekeerd en
hebben wij voile maan. Om het verschil tusschen den omloopstijd der
maan en den tijd, die er verloopt tusschen twee voile manen, duidelijk te maken, beschouwen wij onzen wachter bij nieuwe maan. Wij
kunnen ons op dat oogenblik zon, maan en aarde in eene rechte lijn
geplaatst denken (zie stand C in fig. 49). Terwijl de maan om ons
heen draait in de richting door de pijltjes aangewezen, verplaatsen
zich de maan en de aarde van links naar rechts, en als de maan
na 27 dagen eene geheele omwenteling volbracht heeft, zijn de aarde
en de maan in de standen A' en M' gekomen. De lijnen A M en A'M'
zijn evenwijdig. Als dus juist in de richting A M eene ster gestaan heeft,
dan zien wij die na 27 dagen weder in dezelfde richting (I). Maar opdat
de maan weder voor de zon kome te staan, moet zij nog 2 dagen, 5 uren,
o minuten en 52 secunden voortloopen. De zon heeft zich dan door onze
(I) De vaste sterren zijn zOOver van ons verwijderd, dat de lijnen uit A en nit A' naar eene
zelfde vaste ster getrokken, evenwijdig zijn.
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beweging van links naar rechts, schijnbaar naar links verplaatst. De tijd,
die er verloopt tusschen twee nieuwe manen, is dus 2 9 dagen, I 2 uren,
44 minuten en 3 secunden. Men noemt dezen tijd ,synodische" om--_,="--:------=-.
-_..=-_---

loopstij a' der maan. De werkelijke omloopstijd heet si derische" omloops/lid. Er is tusschen die tijden een dergelijk verschil, als wij vroe-

ger hebben leeren kennen tusschen sierredag en zonnedag (blz. 2 9).
De beweging van de maan van het westen naar het oosten en hare schijngestalten vormden in de oudste tijden de bouwstoffen voor den kalender.

TWEEDE HOOFDSTUK.
De schijngestalten der maan. De week.

Onze voorouders regelden veel meer dan wij hunne levenswijze
naar de natuur. Zij kenden niet de gekunstelde vormen, de huichelarij
en de gemaaktheid der moderne samenleving. Zij hebben den grondslag gelegd van de natuurwetenschappen door de waarneming der
natuurverschijnselen. Is de sterrenkunde de oudste der natuurwetenschappen, de waarneming der maan is de oudste der astronomische
waarnemingen, omdat zij het eenvoudigst, het gemakkelijkst en het
nuttigst was. De opvolging der schijngestalten was voor de herders
en reizigers het eerste middel om den tijd te meten, na de verdeeling van dag en nacht, die op de dagelijksche beweging der aarde
berust. De schijngestalten der maan waren, zooals wij reeds opmerkten, de bouwstoffen voor den eersten kalender.
In den tijd van ongeveer eene maand volbrengt onze wachter
eene geheele wenteling aan den hemel, in tegengestelden zin van
de dagelijksche beweging, en terwijl zij even als alle andere hemellichamen schijnt op te komen en onder te gaan, komt zij iederen
avond drie kwartier later op, en schijnt zij bij de sterren achter te
komen of zich naar het oosten te ' verplaatsen.
Die beweging is zeer goed merkbaar. Men behoeft de maan slechts
drie avonden na elkander waar te nemen, om hiervan overtuigd te
worden. Als zij bijvoorbeeld in de nabijheid eener heldere ster geplaatst is, verwijdert zij zich daarvan en beweegt zij zich in tegengestelden zin van de dagelijksche beweging. Op den tweeden avond
is zij er reeds 13° van verwijderd, op den derden avond reeds 26°.
Na 26 dagen ziet men haar 13° ten westen van de ster, en na 27
dagen weder op dezelfde plaats als 27 dagen te voren.
. De schijngestalten der maan zijn nog eerder opgemerkt dan
hare ' beweging. Als wij haar voor het eerst na nieuwe maan kort
na zonsondergang in het westen waarnemen, zien wij haar in den
vorm van eene smalle sikkel, waarvan de bolle zijde cirkelvormig
en naar de zon gekeerd is, terwijl de holle zijde, die een weinig
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elliptisch is, naar het oosten gericht is. De cirkel en ellips snijden
elkander onder zeer scherpe hoeken in twee tegenover elkander
staande punten, de horens genaamd.
De sikkel wordt iederen dag grooter ; in vijf of zes dagen krijgt
de maan den vorm van eenen halven cirkel. De grens tusschen
licht en donker is dan eene rechte lijn, en de maan is in haar eerste
kwarder. Men kan haar dan gemakkelijk over dag zien.
Terwij1 zij zich verder van de zon verwijdert, neemt zij den vorm
van een ovaal aan en groeit zij gedurende 7 of 8 dagen aan; daarna wordt zij volkomen cirkelvormig en is zij gedurende den geheelen
nacht zichtbaar. Men heeft dan voile maan. De maan is dan in ofifiositie of iegenoverstand met de zon ; zij komt des middernachts in
den meridiaan en gaat onder, als de zon opkomt ; het is duidelijk,
dat zij geheel zichtbaar is, omdat de zon haar van voren en niet
meer van ter zijde verlicht.
Na voile maan begint zij weder af te nemen. Zij wordt weder
eerst ovaal, en krijgt daarna weder den vorm van een halven cirkel
(lads& kwartier). Die halve cirkel neemt af en wordt weer eene
sikkel, die dagelijks smaller wordt, en wier horens steeds van de zon
zijn afgekeerd. Men ziet haar dan des morgens in het oosten even
voor zonsopgang, zij nadert nog meer tot de zon en gaat eindelijk
in hare stralen verloren. Het is dan weer nieuwe maan geworden,
de maan is in conjunctie met de zon. De hier geschetste schijngestalten zijn, zooals wij reeds opgemerkt hebben, gebonden aan eene
periode van 29 dagen en bijna 13 uren.
Het is duidelijk, dat het oogenblik van nieuwe maan alleen dan
door waarneming kan bepaald worden, wanneer op dat oogenblik
de maan juist voor de zon heengaat en eene zoneclips veroorzaakt.
Zelfs eenigen tijd voor en na nieuwe maan is de maan niet zichtbaar.
Hoe lang voor nieuwe maan is zij met het bloote oog nog te zien, en hoe
lang na nieuwe maan komt zij weder te voorschijn ? Die vraag is
vooral van gewicht voor de Mohammedanen, daar de vasten van
den Ramadan eindigen, zoodra de nieuwe maan zichtbaar is. Daar dus
in het oosten millioenen menschen hunne aandacht hierop gevestigd
houden, zoo is daar vooral het antwoord op onze vraag te zoeken.
Hevelius verzekert, dat Amerigo Vespucci de maan op denzelfden
dag ten oosten en ten westen van de zon gezien heeft ; hij zelf heeft
in Duitschland de maan nooit eerder gezien dan 40 uren na nieuwe
maan e n nooit later dan 27 uren voor dien tijd, hoewel Keppler
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verzekerde, dat men haar zelfs juist met nieuwe maan kon zien, als
zij vijf graden van de zon verwijderd was (I).
Men kan duidelijk na nieuwe maan zien, dat de lichte sikkel aangevuld wordt tot eenen cirkel door een flauw licht, dat den naam
draagt van het aschgrauwe licht (fig. 51). Dit licht wordt veroorzaakt door terugkaatsing van het licht der aarde op de donkere maan.
Indien toch de maan nieuw is, dan is de aarde voor de maanbewoners
vol, omdat dan het gedeelte der aarde, dat door de zon verlicht wordt,
naar de maan gekeerd is. Het licht, door de aarde teruggekaatst, is
veel sterker dan het door de maan teruggekaatste licht, zoodat de

Fig. 51. — Het aschgrauwe licht der maan,

voile aarde voor de maanbewoners een treffend gezicht moet opleveren.
De eerste, die eene juiste verklaring van het aschgrauwe licht gegeven heeft, was de beroemde schilder Leonardo de Vinci, die in
de vijftiende eeuw leefde.
Men ziet het aschgrauwe licht het helderst, als men zich zoodanig
plaatst, dat de lichte sikkel achter een dak verborgen is. Men kan
dan zelfs de groote vlekken op de maan herkennen, vooral ongeveer drie dagen na nieuwe maan. Het verdwijnt geheel en al in
( 1 ) Den 7den December 1885 is to Soumagne (Belgic) de maan gezien 26 uren 47 minuten
na nieuwe maan.
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de kwartierstanden, vooreerst omdat de aarde dan viermaal minder
stralen naar de maan uitzendt, en bovendien omdat het aschgrauwe
licht zwakker schijnt, naarmate een grooter deel der maan verlicht
wordt. Het aschgrauwe licht is bij ons vO6r nieuwe maan beter te zien
dan na nieuwe maan, omdat het oostelijk deel der aarde het zonnelicht beter terugkaatst dan het westelijk deel, waar een groot deel

(1

O
N

.

MIDDER

MIDDRG,

NACHT

Fig. 52. — De schijngestalten der maan.

der zonnestralen door de zee worden opgeslorpt. Het aschgrauwe
licht is als het ware de spiegel der aarde. In den winter, als het
grootste gedeelte van ons halfrond met sneeuw bedekt is, zien wij
het daarom ook het helderst. VOOrdat Australia ontdekt was, hadden de astronom en reeds vermoed, dat daar vast land moest wezen,
omdat het licht, daarvan naar de maan teruggekaatst, te helder

Het verschijnen van de maan werd door trompetgeschal aan de menigte verkondigd.
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scheen, dan dat het door terugkaatsing van den oceaan kon veroorzaakt zijn.
De schijngestalten der maan hebben het aanzijn geschonken aan
het gebruik, om den tijd te meten naar maanden en naar weken.
Geen enkel verschijnsel aan den hemel trail zoo regelmatig op. Men
regelde daarom bijeenkomsten, offerfeesten en openbare oefeningen
naar de schijngestalten der maan. Men rekende de nieuwe maan van
het oogenblik, waarop men haar voor het eerst zag.
Om haar gemakkelijk te zien, kwam men des avonds op de hooger
gelegen plaatsen bijeen. Men bespiedde het eerste verschijnen van
de maansikkel met de meeste oplettendheid, en zoodra de hoogepriester haar had waargenomen, werd dit door trompetgeschal aan
de menigte verkondigd. Het gewichtigst was de nieuwe maan, die
samenviel met de wisseling der jaargetijden ; men vindt daarvan nog
de sporen terug in de quatertempers der Katholieke kerk.
Het feest van nieuwe maan werd zoowel gevierd bij de Ethiopiers,
als bij de Perzen en Grieken. De Olympiaden begonnen met nieuwe
maan. Bij de Galliers had ook bij nieuwe maan de plechtigheid van
den misteltak plaats ; de druiden droegen dan eene wassende maan,
zooals uit oude afbeeldingen blijkt. Die zelfde gebruiken heeft men
teruggevonden bij de Chineezen, de Peruanen, de Caraiben en op
het eiland Tahiti.
Het openbaar gezag moest dus langen tijd vooruit bekend maken,
op welke dagen van het jaar nieuwe maan moest gevierd worden.
Het orakel had de geloovigen den grootsten eerbied voor de oude
gebruiken bevolen. Men begrijpt dus, van hoeveel belang het voor
hen wezen moest, om eene periode te vinden, waarin dezelfde schijngestalten op dezelfde dagen van het jaar vielen. In het jaar 433
voor Christus werd door Meton aan de Grieken, die bijeengekomen
waren, om de Olympische spelen te vieren, het volgende medegedeeld : ledere schijngestalte der maan komt in 2 9 1 /2 dag terug ; daar
nu 19 zonnejaren of 6940 dagen 235 maal 29 1/2 dag bevatten, zoo
zullen na 19 jaren de schijngestalten der maan weder op denzelfden
datum terugkeeren, zoodat men die datums slechts eens gedurende
eene periode van 19 jaren behoeft te hebben opgeteekend, om ze
in het vervolg altijd te kennen. (Men maakt hierbij eene fout van
i dag in 312 jaren).
De Grieken vonden deze ontdekking zoo belangrijk, dat zij de berekening ten dienste hunner medeburgers in gulden letteren op hunne
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publieke plaatsen ophingen, en dat men het aantal jareri, verloopen
sedert het begin eener zoodanige periode, guldengetal noemde. Dit
getal komt nog altijd voor in den Katholieken kalender, die meer
naar de beweging der maan dan naar die der zon geregeld is (1).
Men begint de periode van 1 9 jaren te tellen van het jaar, waarop nieuwe jaar op 1 Januari valt. Dit jaar (18 9 8) is het guldengetal 18, zoodat in 1900 nieuwe maan weder op 1 Januari valt.
Ook de week berust op de beweging der maan.
leder der schijngestalten duurt eene week. De verdeeling der weken
is van zeer ouden oorsprong : De Egyptenaren, de Joden, de Arabieren en de Chineezen gebruikten die verdeeling reeds.
De dagen der week hebben hunnen naam ontleend aan de zon, de
maan, en de vijf bij de ouden bekende planeten, Saturnus, Jupiter,
Mars, Venus en Mercurius. Wel hebben sommige dier namen bij ons
veranderingen ondergaan, maar in de Latijnsche namen vindt men
de zeven genoemde hemellichamen terug.
Zondag
dies Solis.
Lunae.
Maandag
Martis.
Dinsdag
Mercuri
Woensdag
Donderdag
Jovis.
Veneris.
Vrijdag
» Saturni.
Zaterdag
De volgorde van de dagen der week schijnt een astrologischen
grondslag te hebben. Plaatsen wij toch de zeven hemellichamen op
gelijke afstanden langs den omtrek van eenen cirkel, en vereenigen
wij ze, telkens twee overslaande, door rechte lijnen, dan ontstaat
eene kabbalistische figuur, een ster met zeven stralen, omgeven door
eenen cirkel.
Gaan wij van de zon uit langs eene der rechte lijnen, dan komen
wij aan de maan, volgen wij dan de tweede rechte lijn uit de maan,
dan verkrijgen wij Mars enz.
(I) Door middel van het guldengetal kan men de veranderlijke feestdagen in de Christelijke
kerk berekenen. Het paaschfeest valt op den Zondag, volgende op den dag, waarop het voor het
eerst voile maan is na 21 Maart. De berekenaars van den kalender nemen aan, dat de zon altijd
op 21 Maart door het lentepunt gaat. Vandaar dat Paschen nooit vroeger kan vallen dan op
22 Maart en nooit later dan op 26 April.
Voegen wij hierbij, dat men, voor het gemak der berekeningen, zich niet bedient van de maan
zelf, maar van eene denkbeeldige maan, die zich regelmatig beweegt. Deze kan somtijds een of
twee dagen vOOr de ware maan vol zijn. Zoo viel in 1876 de eerste voile maan na 21 Maart op
Zaterdag 8 April, en toch was het eerst op 16 April Paschen, en niet op 9 April.
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Dio Cassius, een Grieksch historieschrijver van de tweede eeuw,
beweert, dat de volgorde van de dagen der week van de Egypte..
naren afkomstig is. De zeven meergenoemde hemellichamen beheerschten in volgorde de uren van den dag. De week begon met
den Zaterdag, omdat Saturnus, de meest verwijderde planeet, het
eerste uur van den dag beheerschte. Jupiter beheerschte het tweede
uur, Mars het derde, de zon het vierde, Venus het vijfde, Mercurius
het zesde, de maan het zevende, en Saturnus weder het achtste uur.
Zoo voortgaande beheerschte Saturnus ook het i5 de en het 2 2ste
uur, Jupiter het 23 ste, Mars het 24ste uur en de zon het eerste uur
van den volgenden dag, waarom die dag Zondag genoemd werd.
Op deze wijze voortgaande, verkrijgt men de dagen der week in
de Maa n

Saturnus

Mercurius

Jupiter

y Venus

Mars cr

0

de Zon
Fig. 54. — Volgorde van de dagen der week op kabbalistischen grondslag.

de juiste volgorde. Bij ons is de beteekenis van de dagen der week
de volgende :
Zondag
naar de zon.
» » maan.
Maandag
Dinsdag
Tioe, Diu, een der zonen van Wodan.
Woensdag
Wodan, den koning van het heelal.
Donderdag Donar, den grootsten zoon van Wodan,
die over regen, donder en bliksem
gebiedt, den god van den landbouw.
Vrijdag
Frigga (Fria), de gade van Wodan.
Zaterdag
Saturnus.

DERDE HOOFDSTUK.
De beweging van de maan om de aarde. Gewicht en dichtheid
der maan. De zwaartekracht op de andere lichamen van
het zonnestelsel. Bepaling van het gewicht der maan.

Zooals wij reeds vroeger zagen, beweegt zich de maan niet in
eenen cirkel, maar in eene ellips om de aarde. De excentriciteit dier
ellips is slechts 1/18 .. Indien men dus de maanbaan voorstelt door
eene ellips met eene groote as van 18 centimeters, dan zijn de
beide brandpunten op 1 centimeter van elkander, verwijderd. De
excentriciteit is nauwkeurig 0,0549, terwijl die aardbaan 0,0168 is.
De afstand van de maan tot de aarde verandert dus in verhouding
meer, dan die van de aarde tot de zon. Men kan die verandering
van den afstand der maan gemakkelijk waarnemen, door de schijnbare middellijn der maan te meten. Indien de maan in dat uiteinde
der groote as gekomen is, dat het dichtst bij het brandpunt ligt,
door de aarde ingenomen, dan is haar afstand tot de aarde het
kleinst en hare schijnbare middellijn het grootst. In het andere
uiteinde der groote as is haar afstand het grootst en hare schijnbare middellijn het kleinst. De twee uiteinden der groote as worden
pert' geiim en apogam genoemd. Is de maan in een der uiteinden
van de korte as gekomen, dan is haar afstand tot de aarde en
hare schijnbare middellijn een gemiddelde.
middellijn der
maan.

Grootste afstand der maan .
Gemiddelde afstand .
Kleinste afstand . . .

29' 31,0,,
31, 8,2"
32' 56,7"

verhouding der
afstanden.
.

1,0549
1,0000
0,9451

afstand in
kilometers.

405 500
384 400
363 000

De invloed der verandering in afstand openbaart zich, zooals wij
spoedig zien zullen, zeer duidelijk in de kracht van den vloed. De
kleinste afstand van de oitspervlakte der aarde tot de oplervlakte
der maan kan zijn 355 200 kilometers.
De beweging der maan in de ruimie is nog veel ingewikkelder dan
die der aarde. Zonder te zeer in bijzonderheden of te dalen, zullen
wij de meest merkwaardige bijzonderheden dier beweging bespreken.
1 0 . De ellips, door de maan om de aarde beschreven, draait in
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haar vlak rond in dezelfde richting, waarin de maan de ellips doorloopt. De groote as doorloopt door die beweging het vlak der ellips
in 3232 dagen of in iets minder dan negen jaren. Men ziet, dat deze
beweging van denzelfden aard is als de op blz. 66 besproken beweging
van de groote as der aardbaan, al is de periode, waarin laatstgenoemde beweging plaats heeft, veel grooter, namelijk 21 000 jaren.
2°. Het vlak van de loopbaan der maan valt niet samen met het
vlak van de loopbaan der aarde om de zon ; ware dit het geval,
dan zouden wij bij iedere nieuwe maan zoneclips en bij iedere voile
maan maaneclips hebben. Het vlak der maanbaan maakt echter
eenen hoek van 5° met het vlak der ecliptica. De lijn van doorsnede
dier beide vlakken heet : lijn der knoopen. Die lijn der knoopen
doorloopt het vlak der ecliptica in 6793 dagen of 18 2/3 jaar.
3°. De helling der maanbaan is ook veranderlijk. Gemiddeld is
die helling 5° 8' 48", maar zij wisselt of tusschen 5° o' I" en 5° 17' 35",
zoodanig dat zij na 173 dagen weder dezelfde is.
Voegen wij nog hierbij, dat nog een tal van andere storingen de
beweging der maan beheerschen, zooals de evade, wier periode 32
dagen bedraagt, de variatie, met eene periode van 15 dagen, de
jaarlijksche verefening, met eene periode van een jaar, de parallactische verefening van 29 dagen, en nog tal van andere storingen.
De beweging der maan is zoo nauwkeurig bekend, dat men eene
vermeerdering in de snelheid heeft kunnen aantoonen van 12 boogsecunden in eene eeuw. De eene helft dier versnelling wordt veroorzaakt door de langzame vermindering van de excentriciteit der
aardbaan, de andere heeft door eene bijna onmerkbare vertraging in
de wenteling der aarde om hare as, waardoor de dag in honderd
duizend jaar eene secunde toeneemt en onze wachter dus schijnbaar
sneller om de aarde draait ! Als die storing in denzelfden zin bleef
voortwerken, dan zou de maan eindelijk op ons neerkomen ! doch
de genoemde storing is periodiek. Men begrijpt, dat de zoo liefelijke
maan de astronomen en wiskundigen dikwijls tot wanhoop moet
gebracht hebben. Reeds meer dan zesiig onregelmatigheden in de
beweging der maan zijn ontdekt en verklaard ! ....
Om ons de ware beweging der maan duidelijk voor to stellen,
zullen wij thans nagaan, wat het gevolg is van de beweging van de
maan om de aarde, verbonden met die van de aarde om de zon.
Als de aarde onbewegelijk was, zou de maan na iedere omwenteling
in haren ouden stand terugkeeren en zou dus hare baan eene gesloten
DE WONDEREN DES HEMELS,
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kromme lijn zijn (fig. 55). Maar dit is niet het geval. TerwijI de
maan zich verplaatst van A naar B, van nieuw
A
tot eerste kwartier aangroeiende, beweegt zich de
7
aarde naar rechts en verplaatst zij zich in zeven
D
B
dagen zeven maal 2 552 000 kilometers. In B is
de maan in haren kwartierstand (fig. 56). Zeven
dagen
later is de aarde weder verder verplaatst
C
Fig. 55. — Beweging en is de voile maan in C gekomen. Eene week
der maan.
later komt de maan in haar laatste kwartier in D.
Als zij dus, na eene geheele omwenteling te hebben volbracht,
weder in A is teruggekomen, heeft zij geene gesloten kromme lijn
doorloopen, maar eene lijn, ontstaande door de punten A. B. C. D. A.
in fig. 56 te verbinden.
Gewoonlijk let men er niet op, dat die kromme lijn zoo gerekt
is, dat zij bijna niet verschilt van de baan, welke de aarde jaarlijks

/
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Fig. 56. — Beweging van de maan in verband met die der aarde.

om de zon beschrijft, en dat zij steeds hare holle zijde naar de zon
gekeerd houdt, en niet op het oogenblik van nieuwe maan met hare
bolle zijde naar de zon gericht is. In fig. 57 hebben wij die kromme
lijn geteekend op eene schaal van 1 millimeter op 400 000 kilometers. De aardbaan is geteekend met eenen straal van 37 centimeters op 148 millioen kilometers.
Wij kennen nu den afstand, de grootte en de beweging der maan.
Zoo aanstonds zullen wij op hare oneffene oppervlakte afstappen ;
doch vOOr dien tijd moeten wij nog eene belangrijke vraag trachten
te beantwoorden, namelijk : hoeveel weegi de maan ? Daaruit kunnen
wij dan de dichtheid afleiden van de stoffen waaruit zij bestaat, en
de grootte der zwaartekracht op hare oppervlakte:
Hoe heeft men de maan gewogen ?
Men kan dit gemakkelijk duidelijk maken, zonder dat men in wiskundige beschouwingen behoeft te vervallen.
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Het gewicht der maan wordt bepaald door de
uitwerking van hare aantrekking op de aarde. Het
duidelijkst openbaart zich die uitwerking door de
verschijnselen van eb en vloed. De zee verheft zich
twee malen per dag onder den invloed der maan.
Als men nauwkeurig de hoogte van het opgeheven
water meet, dan kan men daaruit de kracht afleiden, die daartoe noodig was, en daaruit bepalen
de massa van het lichaam, dat die werking uitoefende.
Eene tweede methode berust op den invloed,
lien de maan op de beweging der aarde uitoefent ;
als zij de aarde vOOr is, trekt zij de aarde vooruit en versnelt zij hare beweging ; is zij bij de
aarde achter, dan houdt zij deze tegen. Op de
aarde moet zich die wijziging in de beweging der
aarde duidelijk openbaren in den stand van de zon
aan den hemel bij eerste en laatste kwartier ; immers de stand van de zon aan den hemel hangt
of van de plaats der aarde in hare baan. De zon
schijnt zich dan 1/290 van hare middellijn verplaatst
to hebben. Het is duidelijk, dat die werking van de
maan op de aarde afhangt van de massa der maan.
Ook kan men hare massa bepalen uit de aantrekking, die de maan op onzen evenaar uitoefent,
waarvan de praecessie en nutatie (blz. 59 en 64)
het gevolg zijn.
Langs welken weg men de massa der maan bepaald heeft, men vindt steeds, dat deze 1/ 81 van de
massa der aarde is. De maan weegt dus 81 maal
minder dan de aarde. Haar gewicht is 74 000
trillioen kilogram. De dichtheid der maan is 1/6 van
die der aarde, en wel 3,27, dat wil zeggen, zij
weegt 3,27 maal zooveel als een even groote bol
van water zoude wegen.
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Gewicht der aarde 6000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram
Gewicht der maan 74 000 000 000 000 000 000 000
03

De zwaartekracht is op de oppervlakte der maan
kleiner dan op eenig lichaam van ons zonnestelsel ;
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als wij de zwaartekracht op aarde duizend noemen, dan is zij op
de maan 164. De lichamen wegen daar dus zes maal minder dan
hier. Een steen, die op aarde een kilogram weegt, heeft op de
maan een gewicht van 164 gram. Iemand die op onze planeet 70
kilogram weegt, weegt op onzen wachter 11 112 kilogram. Als men
zich dus Iemand naar onzen wachter verplaatst denkt, en bovendien
onderstelt, dat daar zijne lichaamskracht dezelfde blijft, dan zou hij
daar vijf of zes maal zwaarder lasten kunnen optillen dan op aarde ;
ook zou zijn lichaam hem vijf of zes maal lichter voorkomen. De
minste inspanning zou reeds voldoende zijn, om tot verbazende hoogten op te springen, of te loopen met de snelheid eener locomotief.
Wij zullen later zien, welke gewichtige rol die geringe intensiteit der
zwaartekracht op den toestand der maan heeft uitgeoefend, omdat
daardoor bij vulkanische uitbarstingen reusachtige bergen zich op
elkander hebben kunnen stapelen. Was de maan even groot als de
aarde, doch behield zij daarbij de massa, die zij thans heeft, dan
zou de aantrekkingskracht nog 16 malen zwakker zijn dan zij nu is,
omdat dan de voorwerpen vier malen verder van het middelpunt
zouden verwijderd zijn, terwijl de aantrekking vermindert in de reden
van de vierkanten der afstanden van het middelpunt. In het geheel
zou dan de aantrekking slechts 1/90 zijn van die op aarde. Een
kilogram zou daar dan slechts 1 1 gram wegen. Iemand van 7o kilogram zou daar slechts een gewicht van 77o gram hebben. Met dezelfde krachtsinspanning, waarmede wij hier op eenen stoel springen,
zouden wij daar in eenen sprong boven op eenen berg kunnen
komen, en de minste vulkanische uitbarsting zou de stollen daar
hemelhoog opwerpen.
Er zouden lichamen kunnen bestaan, wier massa zoo gering en
wier omwentelingssnelheid zoo groot is, dat de voorwerpen er niets
meer zouden wegen, omdat het geringe gewicht volkomen werd opgeheven door de middelpuntvliedende kracht. Omgekeerd kunnen er
werelden bestaan van eene zoo groote dichtheid, dat de voorwerpen
daar een ongeloofelijk gewicht hebben. Stellen wij bijvoorbeeld eens
dat de aarde, zonder van grootte te veranderen, even zwaar was
als de zon, dan zou een kilogram daar 324 000 kilogram wegen ;
eene slanke, jeugdige schoone, die thans 5o kilogram weegt, zou
dan een gewicht hebben van zestien millioen kilogram ! Al was zij
van ijzer, toch zou zij door haar gewicht ingedrukt worden en in een
oneindig aantal stukken verdeeld worden. Zou de natuur, hoe oneindig
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haar scheppingsvermogen ook moge zijn, in staat zijn, wezens voort
te brengen, die aan eene zoc groote kracht weerstand kunnen bieden ?
Wat al verscheidenheid moet er hierdoor alleen reeds bestaan op
de verschillende werelden, die de oneindige ruimte bevolken !
Laten wij ons, vOOrdat wij verder gaan, een denkbeeld trachten
te vormen van het merkwaardig onderscheid in de intensiteit der
zwaartekracht op de verschillende lichamen van ons zonnestelsel.
Later zullen wij hun gewicht en volume nauwkeurig bepalen.
Verhouding tusschen de intensiteit der zwaartekracht op :
De zon . . . 7,47
. 2,58
Jupiter .
. 1,10
Saturnus .
.
De aarde
Neptunus . . 0,95
2

1,00

o,88
o,86
0,52
0,37
0,16

Uranus .
Venus .
Mercurius
Mars . .
De maan

.

Op de maan is dus de zwaartekracht het geringst, op de zon is
zij het grootst. Terwijl op de maan een kilogram slechts 164 gram
zou wegen, zou dat gewicht op de zon 2 7 1 /2 kilogram en op Jupiter
2 1/2 kilogram bedragen. Maar wij krijgen eene betere voorstelling
van dat verschil, indien wij het uitdrukken in den weg, dien een
lichaam doorloopt, dat men van eene hoogte laat vallen.
Valruimte gedurende de eerste secunde :
o,8o Meters.
Op de maan C (I) $
1,86
Op Mars d' . ...
2,55
. .
Op Mercurius
),
4,21
Op Venus 9 ...
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Op Uranus 1-11.
,,
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Op Jupiter 9. ...
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Op de zon 0 . . .
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Bij deze berekening is geen rekening gehouden met den tegenstand der lucht, die naarmate van hare dichtheid de snelheid van
den val vermindert. Doch de zwaartekracht zelf is in het geheele
heelal aan dezelfde wetten gebonden. Misschien bestaan er echter in
de natuur krachten, die wij niet kennen en die op sommige hemellichamen eene zoodanige rol spelen, dat zij de werking der zwaartekracht gedeeltelijk opheffen. Indien wij niets wisten van de magneetkracht, dan zouden wij ons niet kunnen voorstellen, dat een magneet
ijzeren voorwerpen zou kunnen aantrekken tegen de zwaartekracht in.
Het zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn, dat het ijzer, dat in geringe
hoeveelheid in ons bloed voorhanden is, in grootere hoeveelheid voor(I) De figuren achter de namen stellen de teekens voor, waardoor men die lichamen voorstelt.
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kwam bij andere wezens op andere planeten,
en dat daardoor die wezens, onafhankelijk van
de zwaartekracht, aan andere krachten onderworpen waren. Zoo zouden wij ons eene reeks
andere krachten kunnen denken, die de uitwerking der zwaartekracht wijzigden. Maar de
natuurwetenschappen zijn nog niet ver genoeg
gevorderd, om van de planeten iets anders
....
te berekenen dan de massa, het volume, de
dichtheid en de zwaartekracht. Wanneer zullen wij zoover gevorderd zijn, dat wij de
levende wezens zullen kunnen ontdekken,
9 die onder verschillende gedaanten op die verschillende werelden kunnen bestaan ? Wan... neer zullen wij ze zien en leeren kennen ?
0, onmetelijke, oneindige natuur ! Wie onzer
kan uwe hemelsche harmonie begrijpen. Nog
is onze jonge wetenschap vol van onopgeloste raadselen. Nog altijd bestudeeren wij
slechts het alphabet van het groote boek,
welks geheimen wij nog niet kunnen doorgronden. Maar wij hebben toch reeds de
eerste schrede genet op het gebied der kennis, en den eersten steen gelegd van het
gebouw der wetenschap, waarvan de grondslagen heel wat hechter zullen zijn dan die,
waarop voorheen de menschelijke ijdelheid
de wetenschap der sterrenkunde meende te
moeten opbouwen.

Fig. 58. — Valruimte gedurende de eerste secunde op de maan en de planeten.

VIERDE HOOFDSTUK.
Natuurkundige beschrijving der maan. De bergen, vulkatten
en vlakten. Topographie der maan. Maankaart.
De vroegere uitbarstingen op de maan.

De menschelijke geest dorst naar kennis ; het ligt in zijne natuur,
het wezen der Bingen te doorgronden en gissingen te maken omtrent datgene, waarover hij in onzekerheid verkeert. Hoe gaarne
zou hij alles willen weten, wat plaats vindt op eene wereld, zoo
dicht bij de onze gelegen ! Wat beduidt immers een afstand van
384 000 kilometers in vergelijking met de millioenen en milliarden
kilometers, waarop de vaste sterren van ons verwijderd zijn ? Hoe
trotsch wij er reeds nu op mogen wezen, te weten, dat onze aarde
de heerscheres is over haren wachter, hoeveel te meer zou dit nog
het geval zijn, als wij wisten, dat deze bevolkt is met redelijke
wezens, die in staat zijn onze planeet op hare waarde te schatten !
De meeste geleerden der oudheid hebben over de maan hunne
meening gezegd ; daar zij geene voldoende middelen tot waarneming
hadden, hebben zij alleen hun gezond verstand geraadpleegd. Sommigen hebben reeds het vermoeden uitgesproken, dat zij geen eigen
licht heeft en dat zij alleen schittert met eenen glans, aan de stralen
der zon ontleend. Dit was het gevoelen van Thales, Anaximander,
Anaxagoras en Empedocles. Die laatste philosoof beweerde reeds,
dat het licht der maan geene merkbare warmte voortbrengt, omdat
het teruggekaatst licht is. Proclus citeert drie verzen, aan Orpheus
toegeschreven, aldus luidende : God schiep eene tweede onmetelijke
aarde, door de onsterfelijken Selene genoemd, en die door de menschen maan geheeten wordt, waarop een groot aantal bergen, steden en woningen voorkomen." Anaxagoras sprak van de weiden, de
bergen en de dalen der maan, maar maakte geen melding van steden of woningen.
Pythagoras en zijne leerlingen traden hieromtrent in veel meer
bijzonderheden ; zij toch verzekerden, dat de maan met de aarde
overeenkomt alleen met dit verschil, dat op de eerste grootere dieren
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en schoonere boomen voorkomen, en dat hare bewoners vijftien maal
langer en krachtiger zijn. Diogenes van Laerte verhaalt, dat Heraclides van Pontus eenen man gezien had, die van de maan was
neergedaald ; hij geeft van hem echter geene beschrijving. Ook verhaalden de ouden, dat de Nemdsche leeuw, die door Hercules gedood was, uit de maan gevallen was. Zelfs nog in de zestiende eeuw
zou Cardanus, een sterrenwichelaar, des avonds een bezoek ontvangen hebben van twee maanbewoners. Het waren volgens hem twee
bijna volkomen stomme grijsaards. Die astroloog was zoozeer van
de waarheid der sterrenwichelarij overtuigd, dat hij, zoodra zijn horoskoop hem den dag en het uur van zijnen dood voorspeld had,
zijne bezittingen in zooveel deelen verdeelde als hij nog dagen te
leven had, en daarna den hongerdood stierf!
Andere wijsgeeren hielden de maan voor eenen spiegel, die de aarde
terugkaatst. Het bestaan van eenen dampkring en van water op de
maan, eene vraag, die ook thans nog aan de orde is, werd reeds
ten tijde van Plutarchus besproken. Genoemde schrijver deelt in de
volgende woorden de meening mede van hen, die het bestaan van
water en lucht ontkenden : Is het mogelijk, dat de maanbewoners
gedurende eene reeks van jaren de zon zouden kunnen verdragen,
die iedere maand vijftien dagen achtereen hare stralen op hunne
hoofden zou schieten ? Het is niet te denken, dat er bij eene zoo
groote hitte en eene zoo verdunde lucht winden, wolken en regenbuien zouden zijn, waar wij zien, dat de hevigste orkanen zich op
aarde niet verheffen tot de toppen der bergen. De lucht op de
maan is z(5(5 verdund en door hare groote ijlheid z(5o bewegelijk,
dat hare moleculen zich niet kunnen opeenhoopen en tot wolken
verdichten." Dit argument verschilt niet veel van de tegenwoordige
argumenten voor de onbewoonbaarheid der maan. De twistgesprekken over de maan en hare bewoners waren in de oudheid zoozeer
aan de orde, dat diezelfde wijsgeer de meeningen zijner tijdgenooten
over dit onderwerp verzameld heeft in een geschrift (de facie in orbe
lunae), en dat Lucianus van Samosata als critiek daarop eene reis
op de maan geschreven heeft, niet minder onderhoudend dan zijne
geestige doodendialogen.
Gedurende de middeleeuwen, en zelfs tot aan de uitvinding der
kijkers, werd van onzen wachter geene ernstige studie gemaakt.
Galild bediende zich in 160 9 van den eersten kijker, dien hij voor
astronomische waarnemingen had geschikt gemaakt, one de maan te
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DE WONDEREN DES HEMELS.
Namen
der
bergen.

1. Manzinus
2. Mutus
3. Pentland
4. Curtius
5. Biela
6. Rosenberger
7. Vlacq
8. Pitiscus
9. Baco
10. Jacobi
11. Zach
12. Steinheil
13. Nicolai
14. Maurolycus
15. Cuvier
16. Licetus
17. StOfler
18. Furnerius
19. Stevinus
20. Rheita
21. Metius
22. Neander
23. Lindenau
24. Rabbi Levi
25. Busching
26. Aliacensis
27. Petavius
28: Snellius
29. Fracastor
30. Piccolomini
31. Polybius
32. Fermat
33. Sacrobosco
34. Apianus
35. Playfair
36. Werner

Hoogte
in
meters.

3246 37.
3742 38.
39.
6789 40.
41.
42.
3171 43.
3073 44.
3773 45.
3147 46.
3708 47.
3587 48.
1908 49.
4325 50.
3661
4146
3556
3281
3503
4373
4020
2429
3617

Namen.
der
bergen.

Hoogte
in
meters.

Colombo
2449
Magelhaens
Theophilus 4853
Catharina
5011
Beaumont
1876
Almanon
1858
Abulfeda
3119
Geber
2634
Albategnius 4529
Goclenius
1424
Toricelli
Delambre 4563
Hipparchus
Reaumur
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1370
4425
3299
2079
2595
4734
2364

Namen
der
bergen .

1. Short
2. Moretus
3. Newton
4. Blancanus
5. Kircher
Be
t ti uuss
z u ch
6..
7

Hoogte
in
meters.

5500 19;
4870 20.
7264 21.
5487 22.
5369 23
3773 24.
25.
xgnus
iealuic
89 . D
26.
4397 27.
10
1
1. Clavius
7091 28.
Bayer
2460 29.
1432.. sSp cahhuosilesly rride e s
3850 30.
2680 31
32.
5: Pictet
116
33.
Tycho
5300 34.
118
L omontanus 1360 35.
7. Street
4432 36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Namen Hoogt e
in
der
bergen. meters.

Wilhelm I 3374
Hainzel 3534
Schickard 2579
1635
Hell
Gauricus 2836
2579
Cichus
Capuanus 2606
(1300)
Vitello
Purbach 2466
2560
Thebit
Pitatus
Bulliald 2732
Mercator 1416
Campanus 1989
Mersenius 2563
Arzachel 4141
Alpetragius 3668
Gassendi 2914
Billy 1034
Herschel 2870
Lalande
Mosting
2294
Parry 499
Landsberg 2944
Flamsteed 1779
Damoiseau
Grimaldi
Riccioli

3669
2854
3667
4761

1062
1. Taruntius
1416
2. Maskelyne
1630
3. Arago
4. Sabine
807
1208
5. Ritter
- 6. Julius Caesar 1651
2059
7. Agrippa
8. Tr iesnecker 1652
1618
9. Picard
1373
10. Vitruvius
1917
11. Plinius
2001
12. Menelaus
13. Sulpicius Gallus
14. Manilius
2346
3146
15. Eimmart
16. Macrobius
4681
3528
17. Romer
18. Littrow
19. Bessel
1172
20. Linnaeus
21. Conon
22. Geminus
3761
23. Burckhardt 4441
24. Franklin
2415
25. Posidonius
1735
26. Calippus
6216
27. Cassini
1331
28. Autolycus
2746
29. Aristillus
3398
30. Hercules
3316
31. Burg
2069
4541
32. Eudoxus
33 Aristoteles
3258
34. Archytas
1203
35. Democritus 1721
36. Scoresby
2994

NOORD

1. Pallas
2. Bode
3. Copernicus
4 Reinhold
5. Milichius
6. Encke
7. Keppler
8. Reiner
9 Cavalerius
10. Eratosthenes
11. Gay Lussac
12. Bessarion
13. Marius
14. Kraft
15. Archimedes
16. Timocharis
17. Lambert

(1790)
18. Pytheas
1817
19. Euler
20. Diophantus(1300)
1817
21. Delisle
22. Aristarchus 2292
23. Herodotus 1310
1362 24. Briggs
25. Seleucus
3438 26. Helicon
2865 27. Lichtenberg
28. Maupertuis
2578
551 29. Bianchini
2257
3054 30. Sharp
2442
3024 31. Mairan
2920 32. Louville
2212
4768 33. Plato
34. Bouguer
4832
35. Harpalus
1387 36. Horrebow
37. Fontenelle 2069
1651 38. Epigenes
2204 39. Timaeus
1812 40. Pythagoras
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bestudeeren ; hij zag dadelijk, dat zij een bol was, vol groote oneffenheden, waar uitgestrekte en diepe valleien en hooge bergen
met elkander afwisselen.
Ongetwijfeld was de eerste teekening, die men van de maan gemaakt heeft, eene ruwe voorstelling van het menschelijk gelaat, daar
de ligging der met het bloote oog zichtbare vlekken eenigszins overeenkomt met de oogen, de neus en den mond. Die gelijkenis verdwijnt dadelijk, zoodra men de maan door eenen kijker waarneemt.
Met eene levendige verbeelding schijnt men in de plaats van een
hoofd, zelfs een geheel lichaam te kunnen zien, ten minste sommigen
herkenden daarin Judas Iscariot, anderen ook Kalb, eenen takkenbos
met doornen dragend.
Hoewel men de voornaamste vlekken met het bloote oog kan
zien, zoo is het aantal, dat men met kijkers kan onderscheiden, oneindig talrijker.
Om een overzicht van de maanschijf in haar geheel te verkrijgen,
moet men haar met voile maan waarnemen. Indien wij haar met
voile maan tegen middernacht beschouwen, dan zien wij haar in het
zuiden. Men heeft dan het noorden boven, het zuiden onder aan de
maan. Aan den linkerkant heeft men het oosten, aan den rechterkant het westen. Door eenen astronomischen kijker ziet men de
maan omgekeerd : het zuiden is dan boven, het noorden onder, het
oosten rechts, het westen links. Zoo vindi men het op alle maankaarien geteekend. De astronomen hebben maankaarten vervaardigd,
zooals de geographen aardkaarten ; zelfs zijn de eerste nauwkeuriger
dan de laatste. Dit is ook natuurlijk : de maan kunnen wij zien, de
aarde in haar geheel echter niet.
De eerste maankaart is in 1647 door Hevelius geteekend. Hij
deed dit met eene zoo groote nauwkeurigheid, dat hij haar ook zelf
wilde graveeren. Toen hij de verschillende vlekken namen moest
geven, wijfelde hij tusschen die van beroemde personen en die van
landstreken op aarde. Hij erkent openhartig, dat hij van het eerste
heeft afgezien, uit vrees van zich diegenen tot vijand te maken, die
hij vergeten of niet genoeg geeerd zoude hebben. Hij besloot dus
de namen onzer zeeen, steden en bergen naar de maan over te brengen. Riccioli, die eenigen tijd na Hevelius eene maankaart vervaardigde, nam in die kaart, welke de vrucht was van de waarnemingen
van zijnen vriend en medewerker Grimaldi, de namen van personen
op. Men heeft dien astronoom verweten, dat hij aan zijne medeleden
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der Jezdetenorde eene te groote plaats heeft ingeruimd en zichzelf
ook onder de bevoorrechte geleerden geplaatst heeft. Het nageslacht
heeft echter zijne terminologie behouden. In onze eeuw is de oppervlakte der maan voornamelijk bestudeerd door Beer en Maedler,
Lohrman, Schmidt, Kaiser en anderen, die afbeeldingen vervaardigd
hebben van grootere of kleinere gedeelten der maan.
Nemen wij thans eene maankaart voor ons, waarop niet te veel
bijzonderheden zijn aangeteekend. De groote grijze vlakten zijn daarop als zeeen aangewezen en de voornaamste bergen zijn van een
cijfer voorzien, dat overeenkomt met eenen naam, op den rand geplaatst. Horizontale lijnen en bogen door het noorden en zuiden getrokken vervullen de rol der parallellen en meridianen op aarde.
In de eerste plaats blijkt het, dat de groote donkere vlekken
voornamelijk voorkomen op de onderste of noordelijke helft der
schijf, terwiji de bovenste of zuidelijke helft wit en bergachtig
is ; men vindt echter die witte tint ook terug aan den noordwestelijken rand en in het midden, terwijl men daarentegen op
het zuidoostelijk gedeelte weder meer donkere vlekken vindt, en
evenzoo, hoewel niet zoo uitgestrekt, op het zuidwestelijk deel. Wij
zullen beginnen met op de kaart de verdeeling der donkere vlekken of zeeen na te gaan.
Letten wij het eerst op het westelijk deel der maanschijf, dat het
eerst na nieuwe maan verlicht wordt, als wij des avonds eene smalle
sikkel aan den hemel zien, die van dag tot dag breeder wordt, om
op den zevenden dag na nieuwe maan tot eene halve maan aan te
groeien, (voor het bloote oog de linkerkant, op de kaart de rechterkant). Men ziet daar, dicht bij den rand, eene kleine ovale vlek,
van alle kanten in het wit ingesloten. Deze draagt den naam van
Buienzee (Mare crisium).
Men moet hier het woord zee niet letterlijk opvatten ; de oudste
waarnemers noemden zoo alle groote donkere vlekken ; zij meenden,
dat deze groote watermassa's waren. Wij echter weten, dat daar
evenmin water is als op eenig ander deel der maan. Het zijn uitgestrekte vlakten.
De buienzee kan men, omdat zij op de westelijke grens der maan
gelegen is, reeds dadelijk na nieuwe maan met het bloote oog herkennen ; zij blijft tot voile maan zichtbaar, en verdwijnt na voile
maan weder het eerst.
Rechts van de buienzee, iets ten noorden, vindt men eene groote
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onregelmatige, ovale vlek, die eveneens met het bloote oog gemakkelijk kan gezien worden : deze is de Helderheidszee (Mare
serenitatis). Tusschen deze beide vlekken vindt men : de Sidle
zee (Mare tranquillitatis), eindigend in eene golf, die zich uitstrekt
tot aan het midden der schijf, en die den naam draagt van
Dampenzee (Mare vaporum).
De helderheidszee verdeelt zich in twee takken, die de beenen
van het menschelijk lichaam moeten voorstellen. De tak, Welke het
dichtst bij den rand ligt, heet : de VruchMaarheidszee (Mare foecunditatis), de andere heet : de Neciarzee (Mare nectaris). Onder de
helderheidszee, in de nabijheid van de noordpool, ligt eene vlek,
lang en smal, in de richting van het oosten naar het westen, bekend
onder den naam van Zee der koude (Mare frigoris). Tusschen de
helderheidszee en de zee der koude heeft men het Droomenmeer
(Lacus somniorum) en het Doodenmeer (Lacus mortis). De Moeras
der verroding (Palus putredinis) en de Moeras der nevels (Palus
nebularum) liggen in het westelijk deel der regenzee (Mare imbrium),
die aan hare noordzijde eindigt in de Irisg-olf (Sinus iridum).
Bijna het geheele oostelijk gedeelte der maanschijf wordt door
eene donkere vlek ingenomen. Het noordelijk deel dier vlek heet,
zooals wij reeds zagen : de Regenzee (Mare imbrium), die door
eene golf in gemeenschap is met de Stormzee (Oceanus procellarum),
waarin twee grootere kraters : Keeler en Aristarchus schitteren. De
zuidelijke gedeelten dier niet scherp begrensde zee heeten : tie Welkenzee (Mare nubium) en de Vocktigheidszee (Mare humorum).
De meeste dier vlakten heMen ronde grenzen, zooals de Buienzee,
de Helderheidszee, en de Regenzee.
Behalve deze vlekken, die ongeveer een derde van de maanschijf
innemen, ziet men met het bloote oog eene reeks van lichte punten. In
het bovenste gedeelte kan men met het bloote oog den voornaamsten
berg der maan Tycho, herkennen, die tot op eenen grooten afstand
zijne stralen uitzendt. (wij moeten hier nogmaals er op wijzen, dat
men op de kaart alles omgekeerd ziet, en dat men hierop letten
moet, als men de maan met het bloote oog waarneemt).
Men heeft de oppervlakte der maan nauwkeurig uitgemeten. Het .
gedeelte, dat wij met voile maan kunnen zien, is 18 920 Goo vierkante kilometers groot. De donkere vlekken beslaan 5 64o 000 vierkante kilometers, de bergen 13 2 8o coo vierkante kilometers.
Onder op de kaart hebben wij eene kilometerschaal gegeven. Daar
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de schijnbare middellijn der maan 31' 24" is (zie blz. 106) en hare
werkelijke middellijn 3484 kilometers (zie blz. 109), zoo is iedere
boogsecunde 1865 meters en iedere minuut 112 kilometers groot.
Elke secunde wordt grooter, naarrnate men den rand der maan

Fig. 6o. — Een gedeelte der maan bij geringe vergrooting.

nadert, daar de maan niet vlak, maar bolvormig is.
Op de kaart zijn de 172 voornaamste bergen aangewezen.
Men behoeft de maan slechts door eenen kijker met geringe
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vergrooting waar te nemen, om reeds dadelijk te zien, dat hare
oppervlakte zeer sterke oneffenheden bevat. Fig. 6o, de maan voorstellende twee dagen vOOr haar eerste kwartier, geeft daarvan een
duidelijk denkbeeld. De onregelmatigheid van den binnensten rand
komt hier duidelijk aan het Licht. Bovendien ziet men, tot op eenigen
afstand van den rand, cirkelvormige schuin verlichte holten en zeer
geprononceerde schaduwen. Als men die schaduwen eenige dagen na
elkander waarneemt, dan ziet men, dat zij toenemen en afnemen in
uitgestrektheid en in scherpte, naarmate de zonnestralen op het overeenkomstig deel van de oppervlakte der maan schuiner vallen. Van
den tijd af, dat men de maan met kijkers heeft waargenomen, wist
men dus reeds, dat zij een vaste bol is, met kraters bedekt.
De helderheidszee met hare omgeving geeft ons een duidelijk inzicht
in het verschil in karakter tusschen een vlak en een bergachtig terrein
op de maan (fig. 61) ; wij zien hierop zoowel het zandige, ruwe,
oneffene der maanzeeen, als het kratervormige van de bergen.
Willen wij een denkbeeld krijgen van het bergachtige deel in zijn
geheel, dan moeten wij op onze maankaart het zuidelijk deel van
onzen wachter bestudeeren. Reeds met het bloote oog ziet men in
het onderste deel der maan (op onze kaart boven), een schitterend
wit punt, waarvan een stralenbundel uitgaat. Met eenen gewonen
tooneelkijker is het reeds te onderscheiden. Het is de bekende berg
Tycho. Deze neemt, met de daarvan uitgaande ketenen, het midden
van het zuidelijk deel der maanschijf in. Hij is de grootste en statigste
van al die bergen en vertoont ons eenen ronden, wijden krater, die
85 kilometers doorsnede heeft, en dien men door middel van eenen
astronomischen kijker met geringe vergrooting kan waarnemen,

Die berg schijnt wel het centrum der vulkanische uitbarstingen op
de maan geweest te zijn.
Bij voile maan is Tycho omgeven door eenen stralenkrans, die
zooveel Licht uitstraalt, dat hij de oogen verblindt en ons belet, de
bijzonderheden van den krater na te gaan.
Beschouwen wij thans een ringgebergte meer in bijzonderheden en
kiezen wij daartoe Copernicus (op onze kaart n°. 91 oost), die een
der schoonste en meest eigenaardige is van de geheele maan. Hij
heeft eene middellijn van 90 kilometers. Bij voile maan gaan van
dezen evenals van Tycho stralen uit. Als hij niet volkomen verlicht
wordt, kan men de centrale bergen onderscheiden, die uit den krater
verrijzen, en de beide glooiingen van den cirkelvormigen wal, die
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hem omgeeft. Het binnenste gedeelte van den tamelijk steilen krater
vertoont eenen driedubbelen kring van rotsen en een groot aantal
groote blokken, aan den voet der steile bergen opgestapeld, alsof

Fig. 61. — De helderheidszee.

zij van boven den berg waren losgeraakt en naar beneden gevallen
waren. In het midden ziet men nog de overblijfselen van den cen-
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tralen berg (fig. 62). Aan de buitenzijde ziet men een menigte kleine
bergen, afgewisseld door diepe ravijnen.
Dit is het type van alle bergen op de maan. Zij zijn alle hol, en
hebben steile wanden, die dikwijls eene diepte hebben van drie tot
vier duizend meters. Op de Maan-Alpen, die iets minder hoog zijn
dan de Caucasus en de Apennijnen op de maan, vindt men eene
breede vallei, die den keten doorsnijdt van het zuidoosten naar

Fig. 62. — Copernicus.

het noordwesten. Deze vallei wordt begrensd door bergen, die
zich hooger boven den bodem uitstrekken dan de Piek van Tenerife boven de oppervlakte der zee. (De Piek van Teneriffe is 37oo
meters hoog).
Men heeft reeds meer dan 50 000 bergen op de maan leeren
kennen.
De hoogte der bergen op de maan is nauwkeuriger bekend dan
op aarde. De fout bedraagt hoogstens eenige meters.
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De hoogste zijn :
Leibnitz gebergte .
Dorfel gebergte
Newton
Clavius
Casatus . ..

. 7650 meters. Curtius
. 7603
Calippus .......
Huygens (Apennijnen) . .
7264
7091
Short, bij Newton ..
. 6956
Tycho

6769 meters.

93

6216

91

556o

95

93

5500
5300

91

2.5‘

93

,3

De ketenen Leibnitz en DOrfel liggen bij de zuidpool der maan.
Aan de polen der maan (waar men noch sneeuw, noch ijs vindt)
vindt men bergen, op wier top de zon nooit ondergaat.
De maankraters hebben eene veel grootere uitgestrektheid dan die
op aarde. De grootste nog werkende vulkanen op aarde hebben nog
geen duizend meters middellijn. De Monte Somma bij den Vesuvius
heeft eene middellijn van 3600 meters, terwiji de Val del Bove bij
de Etna eene middellijn heeft van 5 50o meters. Op Ceylon vindt
men eenen uitgedoofden krater van 70 000 meters middellijn,
Op de maan vindt men walvlakten van meer dan 200 000 meters
middellijn. Er zijn er minstens twintig, wier middellijn grooter is dan
100 kilometers. En dat terwiji de maan 49 maal kleiner is dan de aarde!
De hoogste bergen op de maan zijn wel is waar duizend meters
lager dan die op aarde, maar indien men de grootte der maan met
die der aarde vergelijkt, dan is de hoogte der maanbergen verbazend
groot in vergelijking met die op onze planeet. De maan is veel
bergachtiger dan de aarde, en onder die bergen komen ook veel
meer reuzen voor. Is bij ons de Gaurisankar (Mount-Everest) de
hoogste berg van het Himalaya gebergte en tevens de hoogste op
aarde, 8840 meters hoog of 1 /1440 van de middellijn der aarde, op de
maan vindt men bergtoppen tot eene hoogte van 7600 meters, zooals
DOrfel en Leibnitz, wier hoogte 1/470 van de middellijn der maan is.
Opdat echter onze vergelijking juist zij, moeten wij ons op aarde
het water der zeeen wegdenken, en van den bodem der zee of
rekenen. De peilingen op zee leeren ons, dat dan de hoogte der
bergtoppen verdubbeld wordt. De Gaurisankar ligt dus 1/720 van de
middellijn der aarde boven den bodem der zee.
Dit neemt echter niet weg, dat de bergen op de maan nog altijd
betrekkelijk veel hooger zijn dan die op aarde. Opdat de verhouding
dezelfde ware, moest de Gaurisankar 13 kilometers hoog zijn.
De bergen op de maan zijn van vulkanischen oorsprong. Dit belangrijke feit volgt uit den ringvormigen, ronden vorm der groote
valleien, walvlakten en kraters.
Het bestaan dier kraters, de grootte en het aantal der walvlakten
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zoowel als de vorm dier bergen bewijzen, dat de maan oudtijds
evenals de aarde, doch in veel sterkere mate, het slachtoffer geweest
is van ontzaglijke uitbarstingen. Ook zij was oorspronkelijk vloeibaar,
doch is later afgekoeld en met eene vaste korst bedekt geworden.
Die korst was de zetel van vulkanische verschijnselen, waarvan
de sporen nog thans bestaan in de verschillende terreinverheffingen,
die veroorzaakt werden door de uitzetting der gassen en dampen,
welke bij de hooge temperatuur van de kern ontwikkeld werden.
Oorspronkelijk bood de vaste korst der maan door hare geringe
dikte weinig wederstand, en daar zij niet door vroegere schokken
geteisterd was, moest zij overal ongeveer dezelfde dikte hebben. De
uitzetting der gasseri, loodrecht op de buitenste lagen werkende,
moest op de plaatsen, waar de weerstand het minst was, de buitenste
laag verbreken en cirkelvormige opheffingen te voorschijn roepen.
In dien tijd moeten dus de groote grauwe vlakten ontstaan zijn, die
men zeeen noemt. Wij hebben reeds gewezen op den ronden vorm
der buienzee, der helderheidszee, der regenzee en der vochtigheidszee.
Hare randen, gedeeltelijk door latere uitbarstingen vernield, bestaan
nog heden uit eene aaneenschakeling van oneffenheden, namelijk de
bergketenen : de Karj5athen, de Apennijnen, de Caucasus, de Alj5en,
het Haemus- en het Taurusgehergie.
Daarna kwamen nieuwe opheffingen in eenen tijd, toen de maankorst reeds dikker geworden was. Toen werden de groote ringgebergten gevormd, die reeds veel kleinere afmetingen hebben. Zoo
ontstonden bijvoorbeeld de ringgebergten Schickardi,Grimaldi,Clavius.
Eindelijk ontstond dat onnoemelijk aantal kraters van kleinere afmetingen, waarmede de geheele maan overdekt is, en waarvan velen
zelfs in de zeeen voorkomen. Men begrijpt gemakkelijk, waarom de
kringen telkens kleiner werden. Elk dier kringen heeft als het ware
zijn ontstaan te danken aan opblazingen ; de grootte van die blazen
hing of van de inwendige kracht, waardoor zij werden voortgebracht,
en van den weerstand van de vaste of liever breiachtige korst der
maan. De grootste kringen moeten dus het eerst gevormd zijn. De
oppervlakte der maan kan dus in twee duidelijk te onderscheiden
types verdeeld worden. Het eerste, dat het helderst is, zou men het
vaste land kunnen noemen, het is het zuidelijke en bergachtige gedeelte. Zijn terugkaatsend vermogen en zijne groote verheffing boven
de vlakten onderscheiden het duidelijk van den effen grond, welks
donkere en gladde oppervlakte de kenmerken van aanslibbing verDE WONDEREN DES HEMELS.
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toont. Het donkere gedeelte moet werkelijk met water bedekt geweest zijn Wat is er van die zeeen geworden ? Zij moeten veel

Fig. 63. — De Apennijnen op de maan, de drie ringgebergten Archimedes,
Aristillus en Autolycus, en de rillen,

minder uitgestrekt en diep geweest zijn dan de groote oceanen op
aarde, en zij zijn dus waarschijrilijk langzamerhand opgeslorpt door
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den poreuzen bodem, waarop zij rustten. Misschien is er nog in de
diepere lagen eenig vocht overgebleven.
Fig. 63 geeft ons een beeld van eene der belangrijkste bergketenen
op de maan : de Alennijnen, op de grens van de regenzee, bij dat
gedeelte, dat den weinig aesthetischen naam draagt van : moeras der
verroiiing. Deze uitgestrekte bergketen is 72o kilometers lang en hare
hoogste toppen zijn meer dan 5000 meters hoog. De bergen leveren,
als zij tijdens het eerste kwartier schuin door de zon verlicht worden
en hunne donkere schaduwen op de maan werpen, een treffend
schouwspel op. Het groote ringgebergte onder op de teekening is
Archimedes, met eene doorsnede van 9 3 kilometers en eene hoogte
van ongeveer I 600 meters. Daarnaast ziet men twee andere bergen,
waarvan de bovenste Arisfillus, de onderste Autolycus heet. Diezelfde
teekening doet ons de groeven of rillen zien, die over sommige
maanvlakten heenloopen. De eene begint aan den zuidelijken rand van
Archimedes en strekt zich tot over de 150 kilometers uit. Zij is eerst
1 1/2 kilometer breed, maar wordt langzamerhand smaller; de andere
begint aan de tegengestelde zijde van denzelfden berg en slingert zich
naar het noorden. Die groeven hebben eene diepte van verscheidene
kilometers en zeer steile hellingen. Twee andere uitgestrekte rillen
loopen langs de Apennijnen en liggen gedeeltelijk in de schaduw der
reusachtige bergen aan den rand van afgronden van ontzettende diepte.
De toppen werpen schaduw tot op eenen afstand van 130 kilometers.
Het is uit het voorgaande duidelijk, dat er een grout onderscheid
bestaat tusschen dein vorm der bergen op de maan en op de aarde.
Alle maanbergen zijn hol en hun diepste gedeelte is bijna altijd lager
dan de gemiddelde hoogte van de oppervlakte der maan, daar de
hoogte van den buitensten wal gewoonlijk slechts een derde is van
de diepte des kraters. Enkele streken op aarde vertoonen echter eene
treffende overeenkomst met sommige deelen der maan. Het duidelijkst
komt dit uit bij den Vesuvius, met het omringende land, bekend onder
den naam van fthlegreische vlakie. Onze lezers kunnen zich daar een
denkbeeld van vormen, indien zij fig. 64 beschouwen, geteekend naar
twee photographieen van reliefkaarten, waarvan de eene voorstelt eene
vulkanische streek op de maan, de andere eene vulkanische streek
op de aarde. De rechtsche teekening stelt voor de golf van Napels,
den Vesuvius, Pozzeoli, Baja, tot aan het eiland Ischia. Zij is het geraamte van het prachtige landschap bij Napels, schuin verlicht door
de zon, evenals de teekening van dat gedeelte der maan, waarmede
I0 *
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het vergeleken wordt. De Vesuvius, die een der grootste vulkanen van
Europa is, zou op de maan een van die kleine nauwelijks zichtbare
kraters zijn, zooals er in de nabijheid van Copernicus en de overige
reuzen op de maan zoovele gevonden worden. Die wanverhouding
zoude ons zelfs doen twijfelen aan den vulkanischen aard der maan-

Fig. 64. — Vulkanisch landschap op de maan en op de aarde,

kraters, indien men niet daarin, evenals in de kraters op aarde, den
centralen kegel had opgemerkt, die ontstaan is door de laatste stuiptrekkingen van den vulkaan, die in eenen laatsten zucht de overgebleven verbrandingsproducten van den uitdoovenden oven uitwerpt.
Tusschen de aarde en de maan bestaat dus bijna geen ander
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verschil in karakter, dan het verschil, dat teweeggebracht wordt door
de geringe zwaartekracht op de maan.
Alles wat wij tot nu toe over de oppervlakte der maan hebben
medegedeeld, geldt atleen voor het naar ons toegekeerde halfrond.
Onze lezers weten, dat wij altijd dezelfde helft van de maan zien,
en dat geen sterveling ooit de achterzijde gezien heeft of zien zal.
Terwijl de maan om ons heenwentelt, keert zij steeds dezelfde helft
naar ons toe, alsof zij door middel van eene ijzeren staaf aan de
aarde verbonden was (zie fig. 48, blz. I 14). Zij draait om ons heen
op dezelfde wijze als wij ons zouden bewegen, als wij de aarde
zouden omwandelen. Evenals wij steeds onze voeten op aarde hebben,
zoo heeft de maan steeds hetzelfde gedeelte naar de aarde toegekeerd. Een ballon, die eene reis om de aarde volbrengt, geeft ons
eene juiste voorstelling van de beweging der maan om de aarde :
de ballon draait in den tijd, waarin zij hare reis volbrengt, juist eenmaal om eene as ; als hij bij onze tegenvoeters gekomen is, dan is

Fig. 65. — Krater op de maan.

zijne richting juist tegengesteld aan die, welke hij bij ons had. Hieruit
volgt dus, dat ook de maan om eene as wentelt in denzelfden tijd,
waarin zij zich om de aarde beweegt. Deed zij dit niet, dan zouden wij
bij iedere omwenteling na elkander alle deelen van de maan moeten zien.
Een der astronomen, die zich het meest met de mathematische
theorie van de beweging der maan heeft beziggehouden, de beroemde Hansen, heeft uit de theorie dier beweging afgeleid, dat de
maan in de richting der aarde als een ei uitgerekt moet zijn, en dat
het zwaartepunt der maan op 59 kilometers van het midden der
maan moet verwijderd zijn. Volgens hem is het naar ons toegekeerde halfrond in denzelfden toestand als een hooge berg, en kan
het andere halfrond zeer goed eenen dampkring hebben en alle
voorwaarden bezitten voor het leven van planten en dieren, daar
het beneden het gemiddelde niveau gelegen is.
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Wij zeiden zooeven, dat de maan altijd dezelfde zijde naar ons
toekeert, dit is echter alleen in hoofdzaak waar ; daar zij om de
aarde heendraait met eene' niet eenparige beweging, terwiji de beweging om hare as eenparig is, zoo laat zit ons nu eens iets van
hare linkerzijde, dan weder iets van hare rechterzijde zien. Daar
bovendien de as der maan niet volkomen loodrecht staat op het
vlak der maanbaan, zoo zien wij van tijd tot tijd een gedeelte van
wat achter haren bovensten en ondersten rand gelegen is. Men
noemt dit de schommelingen of liaraties der maan. Hieruit volgt,
dat wij in het geheel iets meer dan de helft der maan kunnen zien :
de verhouding van het steeds onzichtbare en het zichtbare gedeelte
is als 42 : 58. Acht honderdsten van de maan zijn dus afwisselend
zichtbaar en onzichtbaar. Op die acht honderdste deelen is de toestand volkomen dezelfde als op het steeds naar ons toegekeerde
gedeelte. Het is dus waarschijnlijk, dat het achterste halfrond in
wezen niet van het andere verschilt. Het zou zeker veel aangenamer
zijn, als wij werkelijk wisten, hoe het op die achterzijde gesteld was,
maar tot onze spijt kunnen wij er bij ons leven niet achter komen.
Dit doet ons denken aan dien ongelukkigen sterrenwichelaar, die de
maan altijd hoog vereerd had, maar daarentegen voor eenen der
roofridders van dien tijd weinig eerbied had gehad. De arme astroloog werd daarvoor ter dood veroordeeld. Om hem zijn laatste uur
te verzachten, trachtte een geestelijke hem de genietingen des hemels
met levendige kleuren te schilderen. Ach," antwoordde hij : dat
onzekere geluk kan mij geen troost bieden, daar denk ik zelfs niet
aan ; maar eerlijk gezegd, doet het mij genoegen, dat ik de maan
nu ook eens van achteren zal zien."

VIJFDE HOOFDSTUK.
De dampkring der maan. Bewoonbaarheid der maan.

Wij zagen in het voorgaande hoofdstuk, dat de maan bij alle
overeenkomst met de aarde toch ook door haar vulkanisch karakter
vele punten van verschil met onze planeet oplevert. Belangrijk is de
invloed, door den dampkring op de aarde uitgeoefend. Hij tooit den
dorren grond met een groen tapijt ; hij geeft bloei en leven aan
weiden en bosschen ; aan hem danken bloemen en vruchten haar
bestaan. In den dampkring vormen zich de wolken met hare grillige
omtrekken, die den vruchtbaren regen over de aarde uitgieten, en
waarin de regenboog optreedt als de bode van den herstelden vrede
in de natuur. De lucht wekt leven in onze ademende longen, maar
neemt ook den laatsten zucht van den stervende op. Zonder dampkring kunnen wij ons geen leven denken, maar zou de stilte des
doods op de aarde heerschen. Wij kunnen ons Beene planten of
dieren, zelfs niet de laagste organismen voorstellen zonder die veerkrachtige, bewegelijke middenstof, waarin wij leven. Wel kennen wij
niet alle vormen, waarin zich het leven zou kunnen openbaren, maar
als wij het terrein der feiten niet willen verlaten, dan moeten wij
wel erkennen, dat de dampkring ons voorkomt, de onmisbare voorwaarde te zijn voor het bestaan van georganiseerde wezens.
Wij zeiden : )ons voorkomt" ; het is toch niet uitgemaakt, dat de
natuur niet in staat zoude zijn, wezens voort te brengen, zoo geschapen, dat zij zonder lucht zouden kunnen leven. Er zijn menschen,
die dit ontkennen. Wij zullen hen niet tegenspreken, maar gelooven
toch recht tot twijfel te hebben. Indien iemand, die nooit gehoord
had van de ontelbare wezens, die de zeeen bevolken, plotseling vernam, dat het voor sommige wezens mogelijk is, te ademen en zich
te bewegen te midden van het water, terwiji voor hem een eenigszins langdurig verblijf onder water doodelijk is, dan zoude dat bericht hem ten hoogste verbazen. Zoo zou het ook met ons het geval zijn, indien men ons op onweerlegbare wijze het bestaan van
levende wezens op de maan aantoonde. Maar de natuur is zoo
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verscheiden in de openbaring van hare macht, dat wij de onmogelijkheid niet durven uitspreken.
Dit is echter zeker, dat de oplossing der vraag omtrent het bestaan
van eenen dampkring op de maan ons tevens leert, of onze wachter
bewoonbaar is voor wezens van denzelfden bouw als die op aarde.
Eene aandachtige waarneming van de maan heeft reeds dadelijk
aangetoond, dat, als er een dampkring om de maan bestaat, daarin
geene wolken gevormd worden ; die wolken zouden toch sommige
deelen van de oppervlakte der maan voor ons bedekken, en wij
zouden dan telkens witte, meer of minder uitgestrekte vlekken
moeten zien, aan verschillende bewegingen onderworpen. Dit nu is
niet het geval ; steeds kunnen wij de bijzonderheden op de maan
zonder bezwaar waarnemen.
T

Fig. 66. — Bedekking van Uranus,
den 25sten Maart 1877.

Fig. 67. — Bedekking van Regulus,
den 27sten Februari 1877.

Hieruit volgt, dat indien de maan eenen dampkring heeft, deze
steeds doorschijnend is. Maar wij kunnen nog verder gaan. Iedere
dampkring veroorzaakt schemering. Daar de heeft der maan zonnelicht ontvangt, zouden de zonnestralen, die den dampkring verlichten,
welke zich boven de plaatsen uitstrekt, die nog in de duisternis
liggen, langs den donkeren rand eene zekere helderheid verspreiden,
die tot aan de verlichte heeft zou toenemen. Van uit de aarde gezien,
zoude de maan aan de grenslijn eenen langzamen overgang van licht
tot donker moeten vertoonen. Van eenen zoodanigen overgang blijkt
niets : het verlichte en het donkere gedeelte zijn gescheiden door
eenen scherp begrensden rand. Die lijn is door de bergen wel onregelmatig en gekronkeld, maar zij vertoont geen spoor van eene
langzame lichtvermindering. Men ziet dus, dat, zoo al de maan eenen
dampkring heeft, deze dan toch zeer onbeduidend moet zijn, omdat
zij tot geene merkbare schemering aanleiding geeft.
Er is een nog nauwkeuriger middel, om het al of niet bestaan
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van eenen dampkring uit te maken. Als de maan, bij hare beweging
aan den hemel, eene ster passeert, dan kan men de juiste oogenblikken aangeven, waarop de ster achter de maan verdwijnt, en
waarop zij weder te voorschijn treedt, zoodat de duur der sterbedekking daaruit kan worden afgeleid. Verder kan men door
berekening vinden, welken weg de ster gedurende hare bedekking
achter de maanschijf aflegt, en daaruit den tijd afleiden, waarin de
maan zich zooveel aan den hemel verplaatst. Indien dus de lichtstralen van hunnen weg werden afgebogen door straalbreking in
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Fig. 68. — Bedekking van Venus, den 14den October 1874.

eenen dampkring, dan zoude de ster nog eenigen tijd zichtbaar
blijven na het oogenblik waarop de maan haar bedekt ; zoo ook
zoude de ster weder te voorschijn treden eenigen tijd vOOrdat de
bedekking had opgehouden ; de duur der bedekking zoude dus
daardoor verkort moeten zijn. Doch er is volkomen overeenstemming
tusschen waarneming en berekening. Bovendien wordt het licht der
ster in het minst niet verzwakt in de nabijheid van den rand der
maan. Hieruit volgt, dat de dampkring der maan, zoo hij al bestaat,
ijler moet wezen dan de lucht, die onder de klok eener luchtpomp
overblijft, nadat men deze zooveel mogelijk luchtledig gepompt heeft !
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Indien de maan bij eene zonsverduistering langs de zon passeert,
vertoont haar omtrek nooit eenig spoor van bijschaduw.
Fig. 68 geeft eene voorstelling van • de bedekking van Venus
door de maan, te Parijs waargenomen den 1 4den October 1874, bij
prachtig helder weder. Men ziet bij deze teekeningen drie waarnemingen bij het verdwijnen der planeet achter de maan en drie
bij het weder te voorschijn treden. Er openbaart zich geen spoor
van bijschaduw of van eene vervorming, waaruit het bestaan van
eenen dampkring zoude kunnen worden vermoed. Jupiter, Saturnus
en Mars zijn ook van tijd tot tijd door de maan bedekt. Ook die
bedekkingen hebben tot hetzelfde resultaat geleid.
Men heeft de spectraalanalyse, (waarvan wij het beginsel later
zullen bespreken) te hulp geroepen, om door hare bemiddeling
sporen van eenen dampkring op de maan te ontdekken. Bestaat die
dampkring, dan moeten de zonnestralen daar eerst doorheen vallen,
vOOrdat zij de oppervlakte der maan bereiken, en dan weder, indien
zij naar de aarde teruggekaatst worden. Het spectrum van het
maanlicht zoude dus, behalve de absorptiestrepen van de zon, ook
nog die van den dampkring der maan moeten bevatten. De waarneming leert, dat de maan het zonnelicht als een gewone spiegel
terugkaatst, zonder dat dit licht op eenigerlei wijze gewijzigd wordt.
Er bestaat nog een ander middel, om het bestaan van eenen
dampkring of van waterdamp op den rand der maan te ontdekken,
en wel door het spectrum eener ster te onderzoeken op het oogenblik, dat zij door de maan bedekt wordt. De geringste hoeveelheid
gas zoude dat spectrum wijzigen. Daar dit niet het geval is, zoo
volgt hieruit, dat aan den rand der maan geen dampkring merkbaar is.
Dit zijn de feiten, die tegen het bestaan van eenen maandampkring strijden. Naar het ons voorkomt, zijn zij niet voldoende, om
daaruit te besluiten tot eene volkomen afwezigheid van luck/ op de
oppervlakte der maan, te meer, daar wij enkele waarnemingen
zullen mededeelen, die er op wijzen, dat er misschien wel eenig
spoor van eenen dampkring op de maan bestaat, al moge die dan
ook zeer laag en ijl zijn.
De sterbedekkingen hebben plaats op den rand der maan ; die
rand wordt gevormd door de toppen van de bergen, op elkander
geprojecteerd ; slechts zelden kan men op den rand der maan eene
vlakte ontdekken, daar deze bijna altijd door eenen berg voor ons
bedekt gehouden wordt. Bestaat er een dampkring, dan moeten wij
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dien niet op de bergen, maar juist laag boven de oppervlakte der
maan zoeken.
Reeds op het einde der vorige eeuw had Schroeter opgemerkt, dat
de toppen der maanbergen, die als op zichzelf staande punten op het
niet verlichte gedeelte gezien worden, minder verlicht zijn, naarmate
zij verder verwijderd zijn van de grenslijn van licht en schaduw, of wat
op hetzelfde neerkomt, naarmate de lichtstralen over eene grootere
uitgestrektheid langs de oppervlakte der maan zijn heengestreken.
Terwijl hij eens des avonds de smalle sikkel der maan waarnam
twee dagen na nieuwe maan, wenschte hij na te gaan, of haar
donkere rand, die alleen aschgrauw licht ontving door terugkaatsing
van het zonlicht op de aarde, bij het afnemen der schemering op
aarde plotseling in zijn geheel zichtbaar zoude worden, dan wet of hij
bij gedeelten te voorschijn zoude treden ; het bleek, dat de donkere
rand het eerst zichtbaar werd in het verlengde der horens, over
eene lengte van 1' 20" en eene breedte van 2", met een zwak
grijsachtig licht, dat in duidelijkheid en breedte afnam naarmate
het verder oostwaarts te zien was. Op datzelfde oogenblik waren
de overige gedeelten van den donkeren rand geheel onzichtbaar,
en toch zoude men die het eerst moeten zien, omdat zij het verst
verwijderd zijn van bet heldere deel der maan. Dit verschijnsel kan,
naar onze meening, alleen verklaard worden door aan te nemen,
dat de zonnestralen, na terugkaatsing in den dampkring der maan,
schemerlicht veroorzaken op dat gedeelte der maan, dat nog niet
door de zonnestralen zelf verlicht wordt.
De beroemde Engelsche astronoom Airy heeft uit 295 nauwkeurig
waargenomen sterbedekkingen afgeleid, dat de straal der maan 2"
te kort schijnt bij het verdwijnen der sterren achter den donkeren
rand en 2,4" te kort bij het weder te voorschijn treden van achter
dien donkeren rand. De waarneming der sterbedekkingen achter den
lichten rand geeft echter voor den straal der maan eene grootere
waarde, dan men zoude vermoed hebben. Men schrijft dit toe aan
de uitstraling (irradiatie), waardoor de straal de maan voor ons oog
grooter moet schijnen dan hij inderdaad is en het licht der ster dus
wordt uitgedoofd vOOrdat zij de maanschijf bereikt, zoodra de ster
binnen dien schijnbaren lichtrand gekomen is. (I) Doch het zou
kunnen zijn, dat de straalbreking in den dampkring der maan daarbij
(I) De uitstraling of irradiatie is het verschijnsel, dat lichte voorwerpen op eenen donkeren
achtergrond grooter schijnen dan zij werkelijk zijn.
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eveneens in het spel komt. Hansen tenminste vond voor de schijnbare
middellijn der maan, afgeleid uit de sterbedekkingen, eene waarde,
die met de waarde, uit de metingen afgeleid, inderdaad verschilt.
In overeenstemming hiermede zijn de metingen van den straal der
maan bij totale zonsverduisteringen, waar de uitstraling der maan
is opgeheven.
Bij eene bedekking van Jupiter, den 2 den Januari 1857 waargenomen, kon men langs den rand der
maan eene donkere lijn zien, die op
de schijf van Jupiter uitliep (fig. 69).
Ditzelfde is ook waargenomen den
2 4sten Mei 186o.
Men heeft berekend, dat de hoogte
eener atmosfeer, die de oorzaak zoude
zijn van bovengenoemde afwijkingen,
hoogstens 32 kilometers kan bedragen ;
hare dichtheid zou bij so° Celsius en bij
Fig. 69. — Bedekking van Jupiter door de gewone drukking 23 10000 moeten
1
de maan, den 2den Januari 1857.
zijn van de dichtheid van den dampkring der aarde bij 0° aan de oppervlakte der zee.
Het gewicht van eenen zoodanigen dampkring zoude op iedere
vierkante engelsche mij1 (ruim 2 1 /2 millioen vierkante meters) 400
millioen kilogrammen bedragen. De geheele dampkring zoude ten
opzichte van het gewicht der maan acht maal minder wegen dan

de dampkring der aarde ten opzichte van het gewicht der aarde.
De dichtheid der lucht op eene planeet hangt van de aantrekking
der planeet af. leder gewicht op aarde zou verdubbeld worden, indien
de aantrekking op aarde verdubbeld werd ; dit geldt evenzeer voor
de lucht als voor iedere andere stof. Als de aantrekkingskracht op
aarde even gering werd als op de maan, zoude de drukking en de
dichtheid der lucht zes maal kleiner worden dan zij nu is; een bepaald
gewicht aan lucht zou eene grootere ruimte innemen, en de geheele
dampkring zou zes maal hooger zijn. Als dus op de maan een
dampkring bestond met den onzen overeenkomende, zou deze zes
maal hooger zijn dan op aarde ; de drukking zou op de gemiddelde
hoogte der maanvlakten zes maal minder bedragen dan bij ons aan
de oppervlakte der zee. Gesteld dus, dat de maanbewoners op iederen
vierkanten meter evenveel lucht hadden als wij, dan nog zoude die
lucht voor de ademhaling van aardsche wezens ongeschikt zijn.
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Onderstellen wij daarentegen, dat de samenstelling der lucht op de
maan van die op aarde verschilt, en dat zij uit eene zes maal dichtere
stof bestaat dan bij ons, dan zou zij door de geringere aantrekkingskracht op de maan toch slechts dezelfde dichtheid hebben, als die
welke wij inademen, en even hoog zijn als de dampkring der aarde.
Men heeft wel eens verschijnselen van schemering meenen op to
merken bij de uitgestrekte oostelijke vlakte van de helderheidszee,

Fig. 70. — Schuin verlichte walvlakten op de maan bij zonsopgang.

den zesden dag na nieuwe maan. De verlichte rand der vlakte eindigt
niet plotseling in eene duidelijke afscheiding van licht en schaduw,
maar smelt langzaam weg in eene halve schaduw, die veel grooter
is dan die, welke de zon zou teweegbrengen, en die 16 kilometers
zoude bedragen. Bovenstaande teekening geeft van die langzame
vermindering eene duidelijke voorstelling. (fig. 7o).
Het is dus niet onwaarschijnlijk, dat op de maan een dampkring
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bestaat van geringe dichtheid, en van eene andere samenstelling dan
de onze. Misschien komen er ook enkele vloeistoffen zooals water
op voor, maar dan toch in geringe hoeveelheid. Als er in het
geheel geen lucht was, dan zou er ook geen enkele druppel water
kunnen zijn, daar het water alleen onder den invloed van de drukking der lucht vloeibaar blijft en in het luchtledige dadelijk zoude
verdampen. Het is mogelijk, dat het maanhalfrond, dat wij nooit
zien, meer vloeistof bevat. In ieder geval gaat het niet aan, om
met absolute zekerheid to verkondigen, dat de maan noch dampkring,
noch vloeistoffen op hare oppervlakte heeft.
Hoe dicht de maan ook bij de aarde staat, zoo zijn toch de voorwaarden harer bewoonbaarheid geheel anders dan bij ons. Wij zagen
reeds, dat de lichamen op hare oppervlakte bijna geen gewicht
hebben, en dat alles daar gemakkelijk bewogen kan worden. Daar
de dampkring op de maan zeker zeer ijl is, is er geen hemelgewelf,
zooals bij ons en zijn er ook geene wolken ; maar men heeft er eenen
onpeilbaren, vormloozen, zwarten achtergrond, waarin een oneindig
aantal sterren des daags evenzeer flikkeren als des nachts. Het licht
en de warmte, van de zon afkomstig, hebben daar dezelfde kracht
als bier, daar de maan en de aarde op gelijken afstand van de zon
verwijderd zijn. (Wat toch beteekenen 384 000 op de 148 000 000
kilometers?) ; de uitwerking is echter eene geheel andere, omdat de
dampkring het licht niet tempert. In de voile zon is het licht schel en
vermoeiend, in de schaduw heeft men geen ander licht, dan hetgeen
door de verlichte rotsen wordt teruggekaatst. Verstrooid licht kent men
daar niet. In de voile zon is de warmte ondragelijk, in de schaduw
heeft men ijzige koude. Op aarde werkt de dampkring als een reservoir, dat de warmte vasthoudt, die wij over dag ontvangen, terwijl
de wind de uitersten in temperatuur nivelleert ; op de maan daarentegen straalt al de warmte, des daags opgenomen, weder uit, zoodra
de zon is ondergegaan, en heerscht er in den nacht eene ondragelijke
koude. De wezens op de maan kunnen dus alleen blijven bestaan,
als hunne organen ingericht zijn op het verdragen van die verbazende
verschillen, waaraan ons lichaam geen weerstand zou kunnen bieden.
Een lichaam, op de maan aan de zonnewarmte blootgesteld, zou op
de maan eene temperatuur verkrijgen, gelijk aan die van kokend
water, terwij1 het des nachts eene temperatuur zou hebben van vijftig
graden onder nul, waarbij kwik bevriest. Waarschijnlijk zijn de verschillen nog veel grooter. De dagen en nachten zijn er toch bijna
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44 minuten om hare as wentelt, zoo is het etmaal daar 709 uren lang.
De dagen en de nachten duren daar ieder gemiddeld 354 uren.
Geen enkele wolk matigt daar den gloed van de brandende zon ! In
het geheele heelal kennen wij nergens zulke lange dagen en nachten.
De ijlheid van den dampkring is oorzaak, dat daar zoowel des
daags als des nachts de sterren aan den hemel schitteren. Men ziet
ze dus langzaam wentelen om de pool der maan, die in de nabijheid van onze pool der ecliptica gelegen is, in het sterrebeeld de
Draak. De sterredag duurt ook daar korter dan de zonnedag, en
wel 27 dagen, 7 uren, 43 minuten. Bij ons is het verschil tusschen
sterredag en zonnedag 4 minuten, daar is het 53 uren.
Het jaar op de maan is korter dan dat op de aarde, het bevat
346 aarddagen of 11,74 maandagen.
Iemand, op de maan zich voortbewegend, zou zich bijzonder licht
gevoelen, hij zou met groote snelheid de steilste bergen kunnen bestijgen, afgronden kunnen overspringen, en steenen verbazend ver
kunnen werpen. Terwij1 op de oppervlakte der zon ons krachtigst
geschut eenen kogel nauwelijks eenige meters ver zou kunnen werpen, omdat hij dadelijk met kracht naar den grond toegetrokken
zou worden, zou een flinke straatjongen op de maan eenen Steen
over de hoogste bergen kunnen werpen.
Indien wij den tegenstand der lucht buiten rekening laten, zou een
kogel, horizontaal geschoten uit een kanon, dat op den top van den hoogsten berg op aarde geplaatst was, nooit meer neerkomen, als hij eene
snelheid had van 8000 meters in de secunde. Dan zou de middelpuntvliedende kracht juist evenwicht maken met de zwaartekracht en zou
de aarde in den kogel eenen nieuwen wachter rijk geworden zijn (I).
Zoude men eenen kogel met zulk eene snelheid veriikaalkunnen

deriic maal /anger dan bij ons. Daar de maan in 29 dagen
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(I) Op de zon zoude die snelheid 430 000 kilometers in de secunde moeten zijn. Is die snelheid geringer, dan komt het lichaam op de zon neder. Was die snelheid 1,414 maal grooter en
dus 6o8 000 kilometers, dan zou het lichaam niet meer aan de aantrekkingskracht der zon gehoorzamen, voor eeuwig aan de heerschappij der zon ontrukt zijn, en zich vrij in de wereld
voortbewegen. Indien dus de zon bij hare ontzaglijke uitbarstingen stoffen uitwierp met eene
snelheid van 6o8 000 meters, dan zouden deze tot voorbij de loopbanen van alle planeten kunnen
vliegen. Hadden zij eene snelheid van 578 000 meters, dan zouden zij op de aarde kunnen neerkomen met eene snelheid van 298o meters in de secunde.
De snelheid der aarde om de zon bedraagt 29 450 meters in de secunde. Werd deze door de
eene of andere oorzaak, bijvoorbeeld de aantrekking van een ander lichaam, 1,414 (V 2) maal
grooter, dan zouden wij ons voor altijd vdn de zon verwijderen, en zoude de aarde den eeuwigen
nacht en den doodslaap ingetreden zijn, vOOrdat de astronomen de berekeningen van de oorzaak
van hun verderf voltooid hadden.
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opschieten, dat zij nooit meer op aarde zou terugkeeren ? De aantrekkingskracht der aarde vermindert, naarmate een lichaam zich verder
van haar verwijdert, maar zij wordt nooit nul, tenzij het lichaam binnen
de aantrekkende sfeer van een ander hemellichaam komt. Doch een
lichaam, dat in horizontale richting eene beginsnelheid van II 300
meters heeft, zal nooit meer op aarde terugkeeren, en zal evenmin om
haar heenwentelen, maar voor goed uit haar gebied verdwijnen.
Keeren wij thans tot de maan terug. Terwijl een kogel op de
zon eene horizontale snelheid van 430 000 meters en op de aarde
eene snelheid van 8000 meters moet hebben, om niet meer op hare
oppervlakte neer te vallen, maar om haar heen te blijven wentelen,
behoeft die snelheid op de maan slechts 3200 meters te zijn. Indien
men dus op den top van den berg Leibnitz eenen kogel met die
snelheid horizontaal wegschoot, zoude die kogel als wachter om onzen
wachter blijven wentelen. Was die snelheid weder 1,414 (V 2) maal
grooter, dan zou de kogel aan de aantrekkende werking der maan
onttrokken worden. Was het geschut naar de aarde gericht, dan
zou de kogel onze planeet bereiken. Zelfs zou dan die snelheid
niet eens noodig zijn. Met eene snelheid van 2500 meters in de
secunde zou de kogel reeds de aarde kunnen bereiken, omdat hij
zich dan zoover van de maan zou verwijderen, dat de aantrekkende
werking der aarde die der maan overtrof. Eene zoodanige snelheid
kan men op aarde wel aan de lichamen mededeelen.
In het begin dezer eeuw beweerden reeds Olbers, Laplace en
anderen, dat de aerolieten of meteoorsteenen wel afkomstig konden
zijn van de vulkanen der maan.
Opdat een kogel, op aarde vertikaal opgeschoten, de maan zou
kunnen bereiken, zoude men dezen eene snelheid moeten geven van
10 900 meters. (wij herhalen nog eens, dat deze redeneeringen
berusten op de onderstelling, dat de geworpen lichamen geen tegenstand in de lucht ondervinden).
Indien over eenige duizenden jaren de staten van Europa, Azie,
Afrika en Amerika tot eene groote republiek vereenigd, en de laatste
veldslag op aarde zal geleverd zijn, zullen de overwinnaars hunne
krachten nog op de maan kunnen beproeven ; indien men hunne
eerzucht weet te prikkelen, zullen zij zeker de maan wel den oorlog
verklaren. Maar wee dan de aardbewoners ! Terwiji alle bommen,
uit de maan geschoten, de aarde zullen bereiken, zal het grootste
gedeelte van onze projectielen weer op onze hoofden neerkomen!

ZESDE HOOFDSTUK.
Is de maan bewoond?

Reeds van de vroegste tijden of heeft men zich met de bewoners
der maan beziggehouden. Twee duizend Jaren geleden schreef Plutarchus zijn werk : ,De facie in orbe lunae" en Lucianus van Samosata
zijne denkbeeldige reisbeschrijving naar de maan. Hun voorbeeld vond
vooral navolging in den eersten tijd na de uitvinding der kijkers,
zoodat er meer dan honderd reisbeschrijvingen bestaan, die echter
niet aide getuigen van de wetenschappelijke kennis der schrijvers.
Nog in de eerste helft onzer eeuw, in 1835, werd door geheel Europa
eene brochure verspreid, die (natuurlijk ten onrechte) toegeschreven
werd aan Sir John Herschel, waarin de maanbewoners voorgesteld
werden, met vleermuisvleugels over de maanmeren vliegende. Edgar
Poe laat eenen eerzamen Rotterdammer per ballon eene reis naar
de maan doen, en tevens eenen maanbewoner Rotterdam bezoeken,
om over die reis eenige wetenswaardigheden mede te deelen. Ook
Jules Verne's fantaisie heeft zich aan dat onderwerp gewaagd. De
vele lezers van Verne's werken zullen zich echter herinneren, dat de
reizigers de maanbewoners niet te zien gekregen hebben.
De meeningen over de maan hebben elkander ten alien tijde afgewisseld. Nu eens werd zij voorgesteld als een aardsch of zelfs
hemelsch paradijs, bewoond door de edelste schepselen en met eenen
heerlijken plantengroei bedeeld, dan weder als eene doodsche graftombe, ontdaan van elken zegen. VOOr de uitvinding der kijkers
was men meestal geneigd, daarin een lichaam te zien, dat groote
overeenkomst had met de aarde. Toen Galilei later zijnen kijker
op onzen wachter gericht had en daarop bergen en dalen had leeren
kennen, overeenkomende met die op aarde, en groote grijze vlekken, die men gemakkelijk voor zeeen kon houden, scheen de overeenkomst tusschen de aarde en de maan zoo treffend, dat men haar
met menschen en dieren bevolkte. Men teekende de eerste kaarten,
en noemde de groote vlekken zean, welken naam zij nog steeds
behouden hebben.
DE WONDEREN DES HEMELS.
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OUDE THEORIEEN OVER HET LEVEN OP DE MAAN.

Ten tijde van Huygens, Hevelius en Cassini maakte men kijkers
van meer dan honderd voet lengte, en toch waren die kijkers,
waarin de kleurschifting niet was opgeheven, lang niet zoo goed als
de tegenwoordige van vijf meters.
Men meende toen, dat men de teleskopen slechts grooter behoefde
te maken, om meer vorderingen te maken in de kennis der maan.
Men stelde zelfs ten tijde van Lodewijk XIV voor, eenen kijker
van 10 000 voet te vervaardigen, waarmede men zeker wel levende
wezens op de maan zou kunnen onderscheiden.
Naarmate de kijkers verbeterd werden, bleek het duidelijker, dat
de overeenkomst tusschen de maan en de aarde slechts schijnbaar
was. Toen men voor het eerst duidelijk de oppervlakte der zeeen
kon onderscheiden, zag men dat de oppervlakte niet vloeibaar of
effen was, maar ruw en oneffen, met duizenden heuvels, valleien,
walvlakten en ringgebergten. Met de beste toestellen kon men op
de maan geene werkelijke zee of geen meer herkennen en vond
men geen enkel bewijs voor de aanwezigheid van water, ook in den
vorm van wolken, sneeuw of ijs. Eene aandachtige waarneming der
sterren en planeten op het oogenblik harer bedekking door de maan,
bewees, dat die sterren geene straalbreking ondervinden, als zij den
rand der maanschijf aanraken, en dat de maan dus geenen merkbaren dampkring kon bezitten.
Zoo verdween de overeenkomst tusschen de aarde en de maan,
en ging het leven op de maan weder in rook op ; van toen of aan
schreef men dan ook in alle handboeken der sterrenkunde : Er is
Keen leven mogelijk oft de maan. Zij is dood."

Doch ook deze gevolgtrekking was voorbarig. Al beweren ook
enkele natuurkundigen, dat, als op de maan kudden waren, overeenkomende met de buffelkudden van Amerika, of soldaten, die in slagorde optrokken, of rivieren, kanalen, spoorwegen of groote gebouwen,
men ze met den grooten teleskoop van Lord Rosse moest kunnen
onderscheiden, zoo is deze bewering toch ongegrond. Die teleskoop,
welks spiegel eene middellijn heeft van 1,83 meters en die 16 meters
lang is, moet 6000 maal vergrooten (fig. 7 I). Waar nu een verwijderd voorwerp vergrooten of dichter bijhalen hetzelfde is, zoo zou
men de maan tot op 64 kilometers (iets meer dan de afstand van
Arnhem tot Utrecht) kunnen bijhalen. Men vergeet echter, dat de teleskoop van Lord Rosse niet volmaakt is, en dat, zoo men de lichamen,
scherp wil zien, de vergrooting 2000 maal niet kan overtreffen.

DE GROOTE SPIEGELTELESKOPEN EN XIJKERS.
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Hetzelfde geidt voor den spiegelteleskoop van Lassell, II meters lang,
met eenen spiegel van 1, 2 2 meters middellijn. De beste kijkers zijn het
aequatoriaal te Washington, waarmede de manen van Mars ontdekt
zijn, die van Mount Hamilton, die te Nizza, en de kijker van YerkesObservatory bij Chicago. De eerste is 1 o meters lang en heeft een
voorwerpglas, welks middellijn 6o centimeters bedraagt. Onder de
gunstigste omstandigheden kan men daarmede geene sterkere vergrooting verkrijgen dan van 2000 malen. De tweede heeft een objectief van 97 centimeters en is 15 Meters lang ; de derde heeft een
objectief van 76 centimeters en is 18 Meters lang ; de laatste heeft

Fig. 71. — Groote spiegelteleskoop van Lord Rosse.

een objectief van 102 centimeters en is 21 meters lang. Wat beteekent
eene sterkere vergrooting, als het beeld ophoudt zuiver te zijn ? Onder
de gunstigste omstandigheden kan men de maan niet meer dan 100
kilometers bijhalen. En wat kan men op eenen zoodanigen afstand
onderscheiden ? Het afbreken der pyramiden van Egypte zou op dien
afstand onopgemerkt voorbijgaan. ,Men ziet geene beweging op de
maan" zegt men dikwijls. Geen wonder. Er moest al eene heftige
aardbeving (of liever maanbeving) op de maan plaats hebben, als een
astronoom op aarde, begunstigd door eenen helderen hemel en voorzien van eenen uitstekenden kijker, daar iets van zoude bemerken !
Indien men dus zegt, dat de maan onbewoond is, omdat men er
II *
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geen beweging ziet, dan maakt men zich eene verkeerde voorstelling
van het vermogen der teleskopen. Op eenige kilometers hoogte kan
men in eenen ballon bij helder weder met het bloote oog steden,
bosschen, weiden, rivieren of wegen herkennen ; maar beweging
ziet men niet, en men krijgt den indruk van stilte, eenzaamheid en
dood. Levende wezens zijn niet meer te herkennen, en als wij niet
wisten, dat er landbouwers op de akkers, kudden in de weiden,
vogels in de bosschen, of visschen in het water waren, zouden wij
dit zeker niet vermoeden uit hetgeen wij zien. Als dus de aarde
reeds op eenige kilometers afstand levenloos schijnt, hoe kan men
dan zeggen, dat de maan dood is, als wij haar op eenen afstand
van meer dan honderd kilometers moeten waarnemen ? Op dien
afstand verdwijnen bosschen, weiden en steden voor ons.
Het eenige middel, om ons een nauwkeurig denkbeeld te vormen
van de maan, is, dat wij met de meeste nauwkeurigheid bepaalde
gedeelten waarnemen en teekenen, en dat wij van jaar tot jaar die
teekeningen met de werkelijkheid vergelijken, terwiji wij rekening
houden met het verschil in de gebruikte instrumenten. Men moet
zelfs zijne aandacht vestigen op het onderscheid in gezicht van
verschillende waarnemers en op de meerdere of mindere doorschijnendheid der lucht. Men mag niet uit het oog verliezen, dat eene
andere verlichting een geheel ander beeld geeft, en dat, naarmate de
zonnestralen schuiner op de maan vallen, de oneffenheden in het terrein
beter te voorschijn treden. Om van dat verschil een denkbeeld te geven,
wijzen wij op de hier bijgevoegde twee teekeningen van Piazzi Smith,
directeur der sterrenwacht te Edinburgh; beide stellen de buienzee
(Mare crisium) voor. (Zie pl. IV en V). Doch in het eerste geval wordt
zij loodrecht verlicht, in het tweede geval valt het licht er schuin op.
Nu men in de laatste jaren deze methode toepast, wordt de
onderstelling, als zoude de maan dood zijn, niet bevestigd. Veeleer
zou men geneigd zijn, te besluiten, dat op de oppervlakte van onzen
wachter nog steeds geologische en meteorologische veranderingen
plaats grijpen. Het zou trouwens zeer te verwonderen zijn, indien de
oppervlakte der maan niet evenzeer veranderde als die der aarde.
Wel hebben wij op onze planeet nog altijd hevige vulkanische uitbarstingen en vreeselijke aardbevingen ; wel knagen de golven der zee
nog gedurig aan onze kusten en veranderen zij steeds de omtrekken
van het vaste land ; wel hebben wij de zon, de vorst, den wind,
den regen, de rivieren, de planten, de dieren en de menschen, die
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onop'houdelijk de oppervlakte der aarde wijzigen. Maar op de maan
zijn de warmte en de koude alleen reeds oorzaak van veel grootere
en snellere wijzigingen. In den loop van iedere maand ondervindt
onze wachter temperatuursverschillen zoo groot, dat op den duur de
hoogste bergen daaronder moeten ineenstorten. Gedurende den langen
nacht moeten al de stoffen, waaruit de oppervlakte bestaat, onder
den invloed der ijzige koude meer of minder samentrekken. Daarop
volgt eene hitte, grooter dan die van kokend water, waarbij alle
stoffen, die vijftien dagen te voren inkrompen, zich nu weder uitzetten. Wij behoeven slechts te letten op den invloed van de zomers
en winters op de aarde, om ons een denkbeeld te vormen van de
honderden malen sterkere uitwerking van uitzettingen en inkrimpingen
op de maan, waar de stof veel minder samenhangend is dan op
aarde. En als wij daar dan nog bijvoegen, dat die uitersten niet
ieder jaar, maar iedere maand terugkeeren, dan is het te verwachten,
dat nog altijd veranderingen plaats vinden op de oppervlakte der
maan, en dat wij er volstrekt niet aan behoeven te wanhopen, om
die wijzigingen waar te nemen.
Werkelijk schijnen dan ook op de maan nog steeds vulkanische
werkingen plaats te vinden. In den loop van het jaar 1875 moet
zich een vulkaan gevormd hebben, grooter dan de Vesuvius, of ten
minste moet deze zoo zijn toegenomen, dat hij eerst toen zichtbaar
is geworden in eene streek, bij de maanbeschrijvers anders genoeg
bekend. Als de maan in haar eerste kwartier gekomen is, begint
de zon de oppervlakte der dampenzee (Mare vaporum) te verlichten,
die op het midden der maanschijf gelegen is. Men vindt daar den
berg Hyginus (fig. 72) met zijne bekende rille. Ten noordwesten
van Hyginus ziet men tegenwoordig eene walvlakte van 4500 meters
middellijn, die nooit . te voren was waargenomen. Een der astronomen,
die de maan het ijverigst heeft bestudeerd, Klein uit Keulen, heeft
haar den 1 9 den Mei 1876 voor het eerst opgemerkt. Al heeft men
iets te voren nooit gezien, dan bewijst dit op zichzelf nog niet, dat
het niet bestaan heeft. Doch indien een groot aantal astronomen
met ernst en nauwgezetheid de maan hebben waargenomen en nooit
die walvlakte opgemerkt hebben, die thans zoo bijzonder duidelijk
is, dan is, gelooven wij, geen twijfel meer mogelijk.
In Engeland bestaat een genootschap, dat trouw aan de maan"
in hare banier geschreven heeft en haar geene enkele maand vergeet : het is the Selenograj5hical society ; dit genootschap heeft in
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zijn tijdschrift de waarnemingen van Klein gepubliceerd, en sedert
dien tijd wordt de nieuwe krater ieder oogenblik waargenomen op
de plaats, door de letter 13 op onze kaart aangewezen, terwijl zij op
geene enkele der oudere teekeningen voorkomt.
In de Nectarzee (Mare nectaris) is een kleine krater met eene
middellijn van omstreeks 6000 meters, die nu eens zichtbaar, dan
weder onzichtbaar is. Van 183o tot 1837 was hij bepaald onzichtzo°
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Fig. 72. — De omstreken van Hyginus en zijne rille.

baar, want noch Madler, noch Lohrmann, die dat gedeelte der maan
met de meeste zorg bestudeerd en in kaart gebracht hebben, en in
de nabijheid van dien krater veel minder belangrijke bijzonderheden
hebben opgemerkt, geven dien berg op hunne kaarten aan. Ook
Schmidt heeft in 1842 en 1843 diezelfde streek onderzocht zonder
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hem te zien. In 1851 zag hij hem voor het eerst. Op eene
photographie van Rutherfurd, in 1865 genomen, komt hij daarentegen wel voor. Neison, die in 1875 die streek met de meeste
nauwkeurigheid beschreef, uitmat en teekende, zag er geen spoor
van. In 1879 was hij daarentegen weer goed zichtbaar. Het is
mogelijk, dat die vulkaan van tijd tot tijd rook of dampen uitwerpt,
die eenigen tijd daarboven blijven zweven en hem voor ons verbergen op dezelfde wijze als de Vesuvius voor den daarboven
zwevenden luchtreiziger bedekt zou zijn, zoo dikwijls als hij werkt.
Wil men bovenstaande gevolgtrekkingen niet aannemen, dan zou
men moeten besluiten, dat astronomen, bekend wegens de nauwkeurigheid hunner waarnemingen, ieder oogenblik verkeerd gezien
hebben. Eene zoodanige conclusie is te ongerijmd, om aan te nemen. (I)
(I) In de vruchtbaarheidszee (Mare foecunditatis), eene vlakte, waaruit het water zich reeds
sedert lang heeft teruggetrokken, ziet men eenen dubbelen krater, door Beer en Madler van 1829
tot 1837 meer dan 300 malen waargenomen. Die dubbele krater draagt den naam van Messier
naar den bekenden franschen kometenzoeker, omdat hij eene lichte streep achter zich heeft, die
op den staart eener komeet gelijkt. Zij hebben die kraters met de meeste nauwgezetheid bestudeerd en geteekend en daaromtrent het volgende medegedeeld : „De twee wallen zijn volmaakt
aan elkander gelijk. Middellijn, gedaante, hoogte, kleur van binnen en aan den rand, alles is
zoo volmaakt aan elkander gelijk, dat men dit alleen zou kunnen verklaren als het gevolg
eener zonderlinge speling of van eene nog onbekende natuurwet. Die dubbele formatie is nog
opmerkelijker door twee even groote, rechtlijnige naar het oosten loopende lichtstrepen."
Van die nauwkeurige beschrijving kan men uitgaan, om vergelijkingen te maken. Maar nu is
niets meer opmerkelijk en meer onverklaarbaar dan het resultant dier vergelijkingen. Gruythuisen,
een zeer bekwaam en nauwkeurig waarnemer, heeft in 1825 opgemerkt, dat de oostelijke krater
tweemaal grooter was dan de westelijke, en van het westen naar het oosten uitgerekt. Den
13den Februari 1826 zag hij in de lichte streep eene donkere strook, waarover lichtende punten
verspreid waren, die telkens van plaats veranderden.
In 1855 zag Webb weer, dat de oostelijke krater de grootste was en dat de westelijke van
het westen naar het oosten was uitgerekt. Latere waarnemingen (1857) toonden aan, dat de
oostelijke krater onveranderd was gebleven, maar dat de westelijke krater eenigszins van vorm
veranderd was en de gedaante van eene
ellips gekregen had, wier groote as 18,
en wier korte as 12 kilometers lang was.
Van 1870 tot 1875 was de groote as 20,
de korte as 15 kilometers. Neison zegt in
1876, dat het verschil in vorm en grootte
tusschen beide kraters met de minst
vergrootende kijkers merkbaar is. Klein
daarentegen constateert in 1877 en 1878,
dat dit toen niet het geval was. Het
blijkt dus duidelijk, dat de eene krater
telkens veranderd is. Wat kan daarvan
In 1835.
In 1875.
de reden zijn ? De teekening (fig 73.)
Fig. 73. — De twee kraters Messier.
doet ons zien, dat de groote as van den
westelijken krater gedraaid is. Dat de wal, die den krater omgeeft, aan de noord- en zuidzijde
naar binnen omgestort zoude zijn, aan de oost- en westzijde naar buiten, is niet aan te nemen,
waar de beide kraters dan weer aan elkander gelijk zijn, dan weer verschillen. In ieder geval
bewijzen deze feiten en nog eene reeks andere van denzelfden aard, dat de maan nog niet dood is.
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Bovenstaande feiten bewijzen, dat een nauwkeurig onderzoek naar
de gesteldheid der maan lang niet van belang ontbloot is. Hoe dicht
de maan ook bij ons is, zij verschilt veel meer van de aarde dan
Mars, Wier overeenkomst met onze planeet dan ook in het oog
vallend is. Toch is het niet onmogelijk, dat ook op de maan, een
plantengroei bestaat, die met de flora der aarde vergeleken kan
worden. Het zou mogelijk kunnen zijn, dat ook daar dichte wouclèn
zich uitstrekken over uitgebreide streken, zooals dit bij ons in
Centraal-Afrika en Zuid-Amerika het geval is. Op de maan is geen
lente en herfst ; wij behoeven ons dus niet voor te stellen, dat op de
maan dezelfde veranderingen in de tinten der bladeren plaats vinden
als bij ons, waar het prachtige voorjaarsgroen en de afvallende gele
herfstbladeren elkander afwisselen. Daar volgt steeds na vijftien dagen
de zomer op den winter; daar is de nacht de winter, de dag de
zomer. De zon blijft daar vijftien maal vier en twintig uren onder den
horizon ; zoo fang duurt dus de nacht en de winter. Men begrijpt dus,
dat daar geheel bijzondere omstandigheden den plantengroei beheerschen. In de tropen op aarde veranderen de bladeren niet van kleur.
Ook in onze luchtstreek vinden wij planten en heesters, die met de
seizoenen niet veranderen, en het gras der weiden blijft in den winter
even groen als in den zomer. Het is dus moeilijk, een antwoord te
geven op de vraag, of er op de maan georganiseerde stof bestaat,
overeenkomende met onze planten, en als er planten bestaan, of
die groen zijn; indien zij groen zijn, veranderen zij dan met de
temperatuur van kleur, en als zij van kleur veranderen, kunnen wij
dat dan van uit de aarde zien ?
Heeft nu de waarneming met de kijkers van den tegenwoordigen
tijd een antwoord op deze moeilijke vragen gegeven ? Gedeeltelijk
wel ; er is op de maan geene enkele streek, zoo groen als eene
weide of zelfs een Bosch op aarde, maar toch zijn er wel verschillende en zelfs veranderende tinten. De helderheidszee heeft eene groene
tint met eene onveranderlijke witte stook er in. Klein beweert, dat
de groene tint, die van tijd tot tijd lichter wordt, door planten
veroorzaakt wordt. Die planten kunnen zoowel mossen en zwammen
als eiken en dennen zijn ; de witte strook is dan een dorre en
onvruchtbare gordel. De sterrenkundigen, die zich veel hebben beziggehouden met het photographeeren der maan, zijn van meening,
dat de donkere kleur der zeeen (zoo donker, dat zij nauwelijks de
gevoelige plaat van den toestel aandoet, zoodat de donkere deelen
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der maan eenen veel langeren tijd behoeven, om een beeld to
vormen, dan het lichte gedeelte) het gevolg is van plantengroei. Die
groene kleur der helderheidszee verandert wel eens min of meer.
Andere zeeen zijn ongekleurd, met geelachtige stippen. Is dit nu de
kleur van het terrein zelf, of wordt dit door planten veroorzaakt?
Er zijn vlakten, die van tint veranderen naarmate de zon ze anders
verlicht, en wat het vreemdst is, de groote walvlakte Plato (fig. 75)

Fig. 75. — De walvlakte Plato.

wordt donkerder naarmate zii meer door de zonverlichlworaY, hetgeen
in strijd schijnt met de leer van het licht. Na volle maan, (wanneer
het dus op dat gedeelte der maan zomer is) is de oppervlakte daar
veel donkerder dan op eenig ander deel der maan. Is het nu niet
hoogstwaarschijnlijk, dat dit niet veroorzaakt wordt door het licht
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der zon, maar wel door den invloed der warmte op den plantengroei ? Men vindt hiervan nog een aantal andere voorbeelden op verschillende deelen der maan, waar de grond wit is, als de zon voor
die plaatsen opkomt en al dcnkerder en donkerder wordt, naarmate de
zon hooger komt, om weer wit te worden bij het ondergaan der zon.
Bovenstaande waarnemingen, moeilijk, ja zelfs onmogelijk te verklaren, als wij blijven volhouden, dat de oppervlakte der maan van
zuiver delfstoffelijken aard is, doch die opgehelderd worden, zoodra
wij aannemen, dat een plantenkleed over hare oppervlakte is uitgespreid, zullen onze lezers wel overtuigd hebben, dat het niet aangaat,
te zeggen, dat er geen leven op de maan mogelijk is. Wij mogen
gerust uit de gegevens afleiden, dat de maan eertijds de zetel van
ontzaglijke geologische storingen geweest is, waarvan de sporen op
hare oppervlakte nog steeds zichtbaar zijn, en dat die uitbarstingen
nog niet geheel hebben opgehouden ; dat de zeeen met water bedekt waren, en dat dit water nog niet volkomen verdwenen is; dat
hare atmosfeer op het punt is te verdwenen, maar nog niet geheel
verdwenen is, en dat ook het leven nog niet volkomen is uitgebluscht.
Voegen wij daarbij het geringe bedrag der zwaartekracht, den langen duur der dagen en der nachten, het verschil in temperatuur van
den zomer (den dag) en den winter (den nacht), dan blijkt het, dat
het leven op de maan zich in eenen geheel anderen vorm moet
openbaren dan op aarde.
Van dat leven op de maan kunnen wij nog niets bespeuren. Onze
beste verrekijkers halen de maan niet dichter bij dan tot ruim Too kilo=
meters ; op lien afstand blijven niet alleen de maanbewoners zelf
onzichtbaar, maar ook hunne wegen, kanalen, steden en gebouwen
blijven voor ons verborgen. Wel worden van de maan prachtige
photographieen gemaakt, waarop alles, wat op de maanoppervlakte
voorkomt, in latenten (verborgen) toestand aanwezig is. Zijn er maanbewoners, dan staan zij op de photographie, met hunne woningen,
steden en gewrochten. Wij staan aan den ingang van het beloofde
land ! Eene voldoende vergrooting dier platen zou ons alles doen zien,
evenals men onder den mikroskoop de krioelende menigte van eenen
waterdroppel herkent. Doch helaas ! hoe prachtig die photographieen
ook zijn, zij zijn niet volmaakt, wel kan men ze vijf, ja zelfs tien
malen vergrooten, maar men vergroot dan tevens de oneffenheden van
het collodium en de fouten van het beeld, zoodat alles veel minder
duidelijk en veel onjuister wordt dan het oorspronkelijke beeld.
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Vergeten wij niet, dat al het voorgaande alleen geldt voor die
helft der maan, welke naar ons toegekeerd is, en dat wij niets
kunnen zeggen omtrent de andere helft. Zooveel is echter zeker, dat
het gedeelte van de randen, dat door de libratie van tijd tot tijd
zichtbaar wordt, met de ons bekende helft volkomen overeenkomt.
Al is de maan veel kleiner dan de aarde, zoo zullen toch de
bewoners der maan, zoo die er zijn, langer zijn dan wij, en zoo zij
gebouwen hebben opgericht, zullen ook deze grootere afmetingen
bezitten. Wezens van onzen bouw zouden op de maan zes maal
minder wegen, maar ook zes maal sterker zijn, en gewichten kunnen
optillen, die op aarde moo kilogram wegen. Minder tegengehouden
door de aantrekkingskracht der maan, dan wij door die der aarde,
zullen zij waarschijnlijk forscher, steviger en langer zijn. • Diet alleen
zullen zij door hunne grootere lichaamskracht en door de geringe
intensiteit der zwaartekracht hooge gebouwen kunnen oprichten,
maar zij moeten die ook op breedere grondslagen optrekken, om
daarvan den duur en de stevigheid te verzekeren.
Geven wij ons thans rekenschap van de wijze, waarop zich de
aarde aan de maanbewoners moet voordoen, en van de beweging
van den sterrenhemel, van de maan uit gezien.
Onderstellen wij, dat wij op de maan aankomen tegen het aanbreken van den dag. Geen dageraad kondigt aan, dat de zon op
het punt is boven den horizon te verrijzen ; want daar, waar in
het geheel geen of slechts een ijle dampkring is, daar is ook geen
schemering ; alleen is het zodiakaallicht, dat bij ons zoo zelden voorkomt, daar altijd door zichtbaar en de voorlooper van den dag.
Plotseling schiet de zon hare stralen uit den donkeren horizon en
worden de toppen der bergen verlicht, terwijl de vlakten en valleien
in het duister gehuld blijven. Het licht neemt langzaam toe terwijl
op aarde, op onze breedte, de zon in 2 1/4 minuut boven den horizon
komt, verloopt daarmede op de maan ongeveer een geheel uur. Is
na een half uur de zonneschijf half boven den horizon, dan is haar
licht voor het bloote oog even fel, als wanneer zij geheel boven
den horizon is gekomen. Het opgaan der zon is op de maan lang
niet zoo indrukwekkend als bij ons. De zachte en liefelijke verlichting
van den dampkring, de gouden en purperen kleur der wolken, de
dauw op de velden, waarin het morgenrood speelt en de heerlijkste
kleurschakeeringen toovert, dat alles is op de maan onbekend. Daarentegen vertoont de zon zich daar met hare gloeiende atmosfeer en
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hare protuberances. Zij rijst statig en langzaam aan den zwarten,
vormloozen hemel, terwiji de sterren even helder blijven schitteren
als des nachts, omdat geen sluier ze bedekt. Geen zee of meer
weerkaatst den hemel in zijn gladden spiegel.
Luchtperspectief bestaat op de maan evenmin. De meest verwijderde
voorwerpen zijn even duidelijk zichtbaar als de meest nabijzijnde, en
alles schijnt daar in een vlak to liggen. Geene van die verschillende
tinten, die op aarde de afstanden vergrooten door hun ineenvloeiend
licht, geen blauw azuur, dat al bleeker wordt naarmate het den
horizon nadert, en dat eenen doorschijnenden blauwen sluier over de
verwijderde bergen uitspreidt, maar een hard, eentonig, schitterend
licht valt op rotsen en bergen ; geen verstrooid licht : al wat niet
aan de zonnestralen zelf is blootgesteld, blijft in duisternis gehuld.
Evenals wij slechts eene zijde van de maan kunnen zien, zoo worden
ook wij alleen gezien door de eene helft der maan. De maanbewoners, die naar ons toegekeerd zijn, zien aan den hemel een
schitterend lichaam, welks middellijn vier maal zoo groot en welks
oppervlakte veertien malen grooter is dan die der maan, van de aarde
uit gezien. Dat lichaam is de aarde. Zij is bijna onbewegelijk aan den
hemel. De bewoners van het midden van het voor ons zichtbare
halfrond zien haar altijd in het zenith ; hare hoogte neemt af, naarmate
men verder van dat midden verwijderd is, terwijl men aan den rand
der maan de aarde als het ware als een groote schijf op de bergen
ziet liggen. Nog verder af kan men de aarde in het geheel. niet zien.
De aarde vertoont aan de maanbewoners dezelfde schijngestalten
als de maan ons aanbiedt, maar in omgekeerde volgorde. Bij nieuwe
maan verlicht de zon het geheele halfrond der aarde, dat naar de
maan is toegekeerd, en heeft men daar dus voile aarde; bij voile

maan daarentegen is de niet verlichte helft der aarde naar de maan
gekeerd en heeft men daar dus nieuwe garde; is de maan in haar
eerste kwartier, dan is de aarde in haar laatste kwartier en omgekeerd.
De maanbewoners zien de aarde in vier en twintig uren om eene
as wentelen, of juister in 24 uren, 48 minuten, daar de maan eerst in
dien tijd iederen meridiaan der aarde gepasseerd is. Die tijd wisseit
echter af tusschen 24 uren, 42 minuten en 25 uren 2 minuten. Indien
de maanbewoners sterrenkunde gestudeerd hebben, dan zullen zij
begrijpen, dat die onregelmatigheid het gevolg is van de onregelmatige beweging der maan om de aarde, en dat de werkelijke
omwentelingstijd der aarde om hare as 23 uren, 56 minuten bedraagt.

Valle aarde, van de maan gezien.
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Op dat gedeelte der maan, dat naar de aarde is toegekeerd,
heeft men somtijds prachtige zonsverduisteringen, waaronder totale
verduisteringen, die twee uren kunnen duren. De groote donkere
aardschijf, omgeven door eene lichtende stralenkroon, veroorzaakt
door de breking van het zonnelicht in onzen dampkring, gaat langs de
schitterende zonneschijf heen. Ook ziet men van tijd tot tijd partieele
aardverduisieringen, dat wil zeggen, het verdwijnen van enkele deelen
der door de zon verlichte aarde in den schaduwkegel der maan.
Door vele geleerden wordt aldus geredeneerd : , De maan, misdeeld van vloeistof en dampkring, vertoont geen enkel der meteorologische verschijnselen, die wij op aarde ondervinden : daar is geen
regen, geen hagel, geen storm, geen onweer. Zij is eene vaste,
dorre, woeste, doodsche massa zonder het minste spoor van plantengroei, waar oninogelijk eenig dierlijk wezen kan hesiaan. Wil men
met alle geweld aannemen, dat de maan bewoond is, dan moet
het zijn met wezens zonder gevoel, zonder beweging, voor geene indrukken vatbaar ; dan moeten het ruwe massa's zijn, rotsen, steenen,
metalen, wat ook, maar in ieder geval levenlooze schepselen."
Zoo zullen ook de geleerden op de maan op hunne beurt met
doctorate deftigheid aldus leeraren : ,De aarde bestaat uit zeer
heterogene en vreemde elementen. De kern, die zich aan ons
vertoont als eene verzameling van onveranderlijke vlekken, schijnt
eenige vastheid te bezitten, maar zij is bedekt met eene andere
stof, die de vreemdste eigenschappen vertoont ; die stof schijnt niet
de minste vastheid te hebben ; zij heeft kleur noch dichtheid ; zij
neemt alle mogelijke vormen aan, beweegt zich in alle richtingen,
geeft aan alle stooten gehoor, rekt uit, kort in, condenseert, komt te

voorschijn en verdwijnt zonder bekende oorzaak. De aarde is de
wereld der veranderlijkheid, de planeet der beroeringen ; zij schijnt
steeds in gisting en in ontbinding. Men ziet er slechts stormen,
hoozen, orkanen en cyclonen. Er zijn er, die beweren, dat de aarde
bewoond is, maar waar zouden die wezens dan moeten leven ? , Op
de vaste kern ? Zij zouden daar verbrijzeld, vermorseld, verstikt
worden door die andere stof, die van alle zijden op hen drukt.
Moeten zij dan door de openingen in het beweegbaar gordijn den
zuiveren ether des hemels inademen ? Zouden zij niet ieder oogenblik
van den grond gerukt worden door de hevige omwentelingen op
hare oppervlakte? Of wil men soms, dat zij wonen in die bewegelijke en lichte laag, die zoo dikwijls de kern voor ons verbergt?
DE WONDEREN DES HEMELS.
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Hoe zouden zij zich kunnen in evenwicht houden in eene zoo onsamenhangende omgeving. Werkelijk, zoovele redeneeringen zijn
niet eens noodig, om met zekerheid vast te stellen, dat de aarde wel
is waar zeer groot is, maar toch geene plaats heeft voor bezielde
wezens. Wil men echter met alle geweld, dat de aarde bewoond is,
dan moet het zijn met fantastische wezens, die tot speelbal dienen
aan alle krachten, die elkander op die oorlogzuchtige planeet bestrijden. Dit zouden de eenige bewoners der aarde kunnen zijn."
De geleerden op de maan bezitten, zooals men ziet, voortreffelijk
de gave, om op onwederlegbare wijze aan hunne leerlingen duidelijk
te maken, dat de aarde onbewoonbaar is, en dat hare eenige bestemming is, om le dienen als uurwerk voor de maanbewoners en
tot verlichiing gedurende den langen flack.
De maanbewoner ziet de verschillende deelen der aarde zeer verschillend verlicht. Aan de beide polen ziet hij twee groote witte
vlekken, die periodiek grooter en kleiner worden. Naarmate de eene
aangroeit, neemt de andere of ; men zou meenen, dat de eene altijd
zooveel aanwint als de andere verliest ; de vlek aan de zuidpool is
steeds veel uitgestrekter dan die aan de noordpool. Men verkondigt
op de maan duizenden theorieen over die witte vlekken, maar men
vermoedt in de verste verte niet de ware oorzaak.
De aarde is altijd grootendeels door wolken omgeven. Toch kunnen de maanbewoners door nauwkeurige waarnemingen de beweging
der aarde om hare as volgen.
Beschouwen wij de aarde op het oogenblik, waarop Amerika aan
den oostelijken rand der aardschijf verdwijnt : men ziet dan van de
maan uit op het donkere gedeelte de lange schaduwen van de
Cordillera's en enkele lichte punten, verblindend wit. Daarop ontrolt
zich gedurende eenige uren aan den tegenovergestelden rand eene
groote, donkere vlek, die telkens breeder wordend naar het zuidelijk deel der schijf afdaalt, totdat zij bijna de geheele schijf inneemt;
het is de Groote Oceaan, bezaaid met eene menigte kleine eilanden,
die zich als grijze punten in de duistere vlek vertoonen.
Daarop volgen dicht bij het zuidelijke ijs twee grijze vlekken, die
voor de maanbewoners zich vertoonen als eene uitgerekte vlek (de
twee eilanden van Nieuw-Zeeland), en dan komt eene groote groene
vlek te voorschijn, met alle kleurschakeeringen van den regenboog :
het is het vaste land van Australie ; aan de noordzijde zien wij de
eilanden van den Indischen Archipel.
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Maar tevens ziet men in het noorden, op den donkeren achtergrond van den Grooten Oceaan, eene grijze vlek, die in het zuiden
spits eindigt (het schiereiland Kamschatka) ; die grijze vlek breidt
zich al verder en verder westwaarts uit, afzakkende naar den aequator ;
zij heeft zeer onregelmatige omtrekken.
Wij hebben Azie onder ons. Ook daar is de kleur lang niet
homogeen : ten noorden hebben wij de Siberische vlek, de sneeuw
en het ijs.
Het midden dier vlek wordt ingenomen door eene schitterend
witte streep, die -aan hare noord- en zuidzijde omlijst schijnt door
hooge bergen (het Altai- en het Himalaya-gebergte). Die gordel begint bij de woestijn van Gobi, en strekt zich door Kaboel en Perzie
tot de zandvlakten van Arabie uit. De Libysche woestijn en de Sahara
zijn de voortzetting
daarvan. Die groote woestenij verdeelt dus de
.
geheele oude wereld in twee bijna gelijke gedeelten en kaatst het
zonnelicht naar den hemel terug : het is de melkweg der aarde.
Beneden die zandstreek is een groot gedeelte van het Aziatische
waste land, ingesloten tusschen de bergen en den oceaan, dat een
groen licht terugkaatst. Daartoe behoort het ten zuiden van Thibet
en Mongolie gelegen China en Indio.
Boven de Sahara ziet men eene in alle richtingen vertakte, donkere
vlek, de Middellandsche zee, die de zuidelijke grenslijn vormt van
eene streek, wier kleur tusschen groen en grijs afwisselt. Die streek,
in eilanden en schiereilanden verdeeld, die den maanbewoners weinig
belang inboezemt, is Europa, dat de geheele wereld de wet voorschrijft. Men moet al uitstekende oogen hebben, om Nederland te
herkennen. Met sterk vergrootende teleskopen zou men Amsterdam
kunnen vin en.
Europa is de uiterste westelijke grenslijn van de oude wereld.
Nog eenige graden verder, en alle vaste land is verdwenen ; de
maanbewoners zien niets anders dan eene zwarte vlek, den Atlantischen Oceaan, totdat Amerika, waarmede wij begonnen zijn, voor
hen weder te voorschijn treedt.
De maangeleerden hebben een groot voordeel boven onze aardrijkskundigen. Zij Loch kunnen alle gedeelten der aarde waarnemen, ook
die landen, die door ons nog niet bereikt zijn, zooals de poolstreken,
die thans zoozeer onze belangstelling opwekken, en Centraal-Afrika,
dat in onzen tijd voor het eerst voor de beschaving geopend wordt.
Indien de maanbewoners des avonds die onherbergzame oorden
12 *
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beschouwen, dan hebben zij geen denkbeeld van de groote gevaren,
die wij te doorstaan hebben, om eene kennis op te doen, welke zij
zoo gemakkelijk kunnen verwerven.
De vaste sterren en de planeten vertoonen zich aan de maanbewoners op dezelfde wijze als aan ons ; het aantal sterren echter,
dat bij hen zichtbaar is, is veel grooter, omdat de hemel bij hen
veel helderder is. De van ons afgekeerde helft der maan, die nooit
door de aarde verlicht wordt, biedt eene gelegenheid aan tot het
doen van astronomische waarnemingen, die de astronomen op aarde
zou doen watertanden. De vraag naar de bewoners der maan moge
eenen tijdlang onze aandacht hebben bezig gehouden, voor hem,
wiens geest den oneindigen tijd zoowel als de oneindige ruimte overziet, is zij van weinig belang. Of eene wereld gisteren bewoond was,
heden bewoond is, of morgen bewoond zal zijn, wat beteekent dat
voor de eeuwigheid ? De maan is de wereld van gisteren ; de aarde
is de wereld van heden, Jupiter die van morgen. De onverbiddelijke
wijzer van het hemeluurwerk blijft zich voortbewegen en het lot der
werelden beheerschen. Wij mogen al spreken van gisteren of morgen;
de natuur kent slechts het heden.
VOOrdat de mensch zijne blikken hemelwaarts richtte, bestond reeds
het heelal, zooals het thans bestaat. Er waren reeds toen bewoonde
planeten, schitterende zonnen, in evenwicht gehouden door de grondkrachten der natuur ; zijn er niet sterren, zOOver van ons verwijderd,
dat haar licht ons eerst na millioenen jaren bereikt? Zijn de lichtstralen,
die ons oog thans treffen, niet reeds uitgezonden vOOrdat de mensch
op aard geschapen was, ja zelfs voor het bestaan der aarde ? In het
samenstel der schepping is de mensch, die zich zoo gewichtig acht, en
die zich God en het Heelal schiep naar zijn beeld, van niet het minste belang. Als de laatste mensch op aarde den laatsten snik zal gegeven hebben, als onze aarde, na gedurende zoo langen tijd de zetel
geweest te zijn van het leven met zijne hartstochten, met zijne genietingen en smarten, met zijne liefde en haat, met zijne kerkelijke en
staatkundige twisten, den slaap zal zijn ingetreden, waaruit de uitgedoofde zon haar niet meer zal wekken, dan nog zal het heelal even
volmaakt zijn als thans, de sterren zullen er niet minder om schitteren,
nieuwe zonnen zullen nieuwe planeten verkwikken, andere lentes zullen de knoppen van nieuwe bloemen en de illusien van jeugdige
harten doen ontluiken ; want de schepping is eeuwic.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
Eb en Vloed.

Het water der zee rijst en daalt dagelijks door de regelmatige
afwisseling van eb en vloed. Die beweging wekte zoozeer de verbazing der ouden op, dat men haar het graf der menschelijke
nieuwsgierigheid noemde. Toch hadden zij reeds ingezien, dat er
tusschen eb en vloed en de beweging der maan verband moest
bestaan. Reeds Plinius en Plutarchus, om van ouderen niet te spreken,
wezen op dat verband, dat echter door anderen ontkend werd. Zelfs
Galilel en Keppler geloofden er niet aan. Het was weder aan Newton
voorbehouden, den sluier op te heffen, en daarachter de aantrekkende werking van de maan en de zon te herkennen.
De oppervlakte der aarde is voor een groot gedeelte met water
bedekt, dat zich door zijne groote bewegelijkheid gemakkelijk onder
den invloed der aantrekkende kracht van de maan verplaatsen kan.
Niet al dat water is op gelijken afstand van de maan verwijderd
en wordt dus niet even sterk door de maan aangetrokken. Het
water, dat juist onder de maan gelegen is, wordt sterker aangetrokken dan het vaste gedeelte der aarde ; het water daarentegen,
dat van de maan afgekeerd is, wordt minder sterk aangetrokken,
omdat het verder van de maan is verwijderd. Hieruit volgt, dat het
water, dat naar de maan toegekeerd is, door die groote aantrekking
opgeheven wordt, terwip het water, dat van de maan is afgekeerd,
bij het vaste deel der aarde achter blijft. Van daar, dat het water
zich ophoopt aan de naar de maan toegekeerde zijde en daar eene
verhooging vormt, die er zonder de aanwezigheid der maan niet zou
bestaan, en er eene dergelijke verhooging moet ontstaan aan de
tegengestelde zijde (fig. 77). Houdt men nu in het oog, dat door
de wenteling der aarde om hare as in 24 uren en 48 minuten, de
verschillende deelen der aarde achtereenvolgens naar de maan gericht worden, zoo volgt hieruit, dat men op eene bepaalde havenplaats in dien tijd twee malen vloed en twee malen eb moet hebben.
De zon veroorzaakt eene dergelijke werking ; hoewel de massa
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der zon ruim zes millioen maal grooter is dan die der maan, zoo
heeft toch de werking der maan de overhand boven die der zon, omdat zij zooveel dichter bij . ons geplaatst is. Het
verschijnsel wordt dus beheerscht door
den stand der maan met betrekking tot
de aarde, terwiji de zon alleen het oogenblik van hoogwater vervroegt of verlaat of
de hoogte van den vloed vermeerdert of
vermindert, naarmate zij eenen anderen
stand ten opzichte van de maan inneemt.
Indien men uit de massa's van zon en
maan en'. hare afstanden tot de aarde den
invloed dier lichamen op de aarde afleidt,
dan vindt men voor den invloed der zon
ongeveer de helft van die der maan. Aan
den evenaar heft de maan alleen het
water 5o centimeters op ; de maan en de
zon to zamen 74 centimeters, indien beide
op haren gemiddelden afstand van de
aarde verwijderd zijn. Die hoogte neemt
af, naarmate men de polen nadert, aan de
polen zelf blijft het water volkomen in rust.
De hoogste vloed of springtij heeft plaats
ongeveer bij nieuwe en bij voile maan,
omdat dan zon en maan samenwerken,
terwijl de vloed het laagst is bij de kwartierstanden. Dan toch veroorzaakt de zon
eb, op de plaats waar de maan vloed
teweegbrengt. Bij ons valt springtij ongeveer 1 1/2 dag na voile en nieuwe maan.
Ook heeft men eerst hoog water eenigen
tijd nadat de maan den meridiaan gepasseerd is.
De hoogte van den springvloed is aan
den evenaar 74 centimeters. Er zijn plaatFig. 77. — Eb en vloed.
sen, waar die hoogte 13 meters bedraagt. Wij zullen zoo aanstonds zien, waaraan dit moet worden toegeschreven.
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De kracht, die eb en vloed veroorzaakt, moet ook het gewicht
der lichamen wijzigen. Stellen wij voor een oogenblik, dat de maan
in het zenith staat, dan trekt zij de voorwerpen aan in eene richting
juist tegengesteld aan de richting der zwaartekracht; die kracht is
echter hoogstens q6 0001 000 van de zwaartekracht. Een lichaam van
16 kilogram zal dus, als de maan in het zenith staat, i milligram
minder wegen. Hoe gering schijnbaar die kracht moge zijn, wij
moeten niet vergeten, dat zij gedurende duizenden eeuwen twee
malen per dag duinen en rotsen gebeukt heeft en daardoor den
vorm der kusten langzaam doch onweerstaanbaar heeft gewijzigd.
Het zeewater, door het vasteland in eene begrensde ruimte ingesloten, slingert onder den invloed der storende werking van maan
en zon been en weer. Als de oppervlakte der zee dus door die
werking rijzen moet, dan stroomt het water daarheen, maar verkrijgt daardoor eene zekere snelheid, die oorzaak is, dat het water
niet ophoudt te stroomen, als het evenwicht hersteld is, maar dat
het zich blijft voortbewegen, totdat die snelheid door de zwaartekracht en de wrijving is uitgeput ; van daar, dat aan het strand der
zee het water veel hooger stijgt, dan wanneer de zee ieder oogenblik in evenwicht was onder den invloed der krachten, die er op
werken. Het is dus duidelijk, dat het water meer rijst en daalt, dan
onder den invloed van de zon en maan alleen het geval zoude zijn,
en dat het bij voile en nieuwe maan niet altijd hoog water is, op
het oogenblik dat de maan den meridiaan passeert ; wel is op dat
oogenblik de aantrekkende kracht van zon en maan het grootst,
maar door de snelheid, die het water gekregen heeft, blijft het water
nog eenen tijd na den doorgang door den meridiaan stijgen. De
vorm van sommige kusten is oorzaak, dat het water als het ware
in bekkens wordt opgezameld en tot eene verbazende hoogte stijgen
kan. Zeer sterk openbaart zich dit in het Kanaal. Als het te Brest
hoog water wordt, dan gaat de vloedgolf langzaam naar het kanaal
voort. Daar dit betrekkelijk nauw is, moet het water, dat in zijne
beweging gestuit wordt, daar zeer hoog stijgen, zoodat b. v. te
St. Malo de gemiddelde hoogte van de springtijden I 7,36 meters en
te Granville 12,3o meters bedraagt.
De volgende tabel geeft bet haventij of tijd van hoog water aan
op de dagen van nieuwe en voile maan voor eenige plaatsen van
Nederland. Die tijd stelt tevens voor, hoeveel tijd na den doorgang
der maan door den meridiaan het hoog water is.
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Namen der plaatsen :
Brielle
Brouwershaven
Delfzijl
Goes
Harlingen
Hellevoetsluis
Kampen
Nieuwediep
Scheveningen
Urk
Veere
Vlissingen
IJmuiden

Haventij :
2u 49m.
2u 20m.

nu 23m.
2u om.
Su 3om,
3u om,
4u 30m.
711 6m.
3u 45m.
om.
iu am,
lu um.
3u om.
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In de mondingen der groote rivieren veroorzaakt de vloed dikwijls
treffende natuurtafereelen. Zoo heeft men te Caudebec aan de monding der Seine bij springtij een prachtig verschijnsel, dat de bewondering opwekt van alien, die het bijwonen. De eerste golven, die
zich voortbewegen in ondiep water, worden ingehaald door andere,
die in dieper water voortgaan en die daardoor eene grootere snelheid krijgen. De snelheid toch neemt toe, naarmate het water dieper
is. De achterste golven, op de voorgaande neervallende, veroorzaken
die eigenaardige beweging van het water, welke in nevensgaande
teekening wordt voorgesteld (fig. 78).
Indien de maan, Wier massa 81 maal kleiner is dan die der aarde,
reeds zulke getijden veroorzaakt, hoe groot moet dan niet de invloed
der aarde op de maan geweest zijn, toen deze nog vloeibaar was !
Daardoor is de maan in de richting der aarde uitgerekt, en is zij
gedwongen, steeds dezelfde zijde naar de aarde toe te keeren.
Zullen de zon en de maan in den dampkring der aarde niet evenzeer eb en vloed veroorzaken ? Aan eene zoodanige werking valt
niet te twijfelen, al is deze ook uiterst gering.
Daar wij niet buiten den dampkring geplaatst zijn, zoo kunnen
wij die getijden niet op dezelfde wijze waarnemen, als die van het
water. Onder in den dampkring geplaatst, moet zich die werking
voor ons op dezelfde wijze openbaren, als de eb en vloed, als wij
op den bodem der zee stonden. Wij zouden dan niets antlers ondervinden dan eene periodieke verandering in de drukking van het water
tengevolge van de veranderingen in de hoogte van de boven ons
staande waterzuil. Wij kunnen dus de getijden in den dampkring
alleen leeren kennen uit periodieke veranderingen in de drukking van
den dampkring, zooals zij zich openbaren in het rijzen en dalen van
den barometer. Die veranderingen kunnen hoogstens eenige tienden van
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eenen millimeter bedragen. Daar bij ons de barometerverschillen tot
40, 5o of 6o millimeters kunnen bedragen, aan geheel andere
oorzaken toe te schrijven, zoo is het moeilijk, verschillen van tienden
van millimeters met zekerheid aan te toonen, en is het zeker ongerijmd, uit die werking der maan weersvoorspellingen te willen
afleiden, terwijl deze bij de grootste meteorologen nog altijd tot de
pia vota behooren.
Het is niet onmogelijk, dat de maan niet alleen eb en vloed in
het water en den dampkring veroorzaakt, maar ook in het inwen-
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Fig. 78. — Springtij te Caudebec.

dige gedeelte der aarde. Daar de kern der aarde vloeibaar is, zoo
zoude het mogelijk zijn, dat die dichte massa onder de aantrekkende
werking der maan tegen de buitenste korst aandrukte en zoo de
oorzaak was van vele aardbevingen. De statistiek der aardbevingen
maakt het niet onwaarschijnlijk, dat de meeste plaats hebben bij
voile en nieuwe maan, en op de tijdstippen, waarop de maan zoo
dicht mogelijk bij de aarde geplaatst is.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
De invloed der maan op het weer.

Indien de spreuk ) Vox y5oj5uli vox Dei" waarheid bevat, dan
moet de maan op de aarde en hare bewoners eenen buitengewonen
invloed uitoefenen. Men hoort immers algemeen beweren, dat de
maan hare werking doet gevoelen op het weer, op den dampkring,
op de dieren, op de menschen, op de kippen, op de planten, in
een woord op alles. Wat is hiervan waar ?
Men zegt bij voorbeeld, dat de maan, die in April nieuw is, en
op het einde van April of in het begin van Mei vol wordt, eene
nadeelige werking uitoefent op de jonge planten. De tuinlieden
beweren, dat in lien tijd des nachts, als de lucht helder is, de
bladeren en knoppen, aan het maanlicht blootgesteld, bevriezen,
niettegenstaande de thermometer in de lucht eene temperatuur aanwijst van eenige graden boven nul. Zij voegen daar nog bij, dat
bij dezelfde temperatuur de planten niet bevriezen, als de stralen
der maan bij eene bedekte lucht de planten niet kunnen bereiken.
Zij leiden daaruit af, *dat de stralen der maan eene verkoelende
werking moeten uitoefenen. Indien men echter het licht der maan
opvangt en in een punt concentreert door middel van lenzen of
holle spiegels, dan blijkt het, dat van die verkoelende werking van
de stralen der maan niets to bespeuren valt. Terwijl nu de natuurkundigen den invloed der Aprilmaan naar het rijk der sprookjes
verbannen hebben, blijven de landbouwers overtuigd van de juistheid
hunner waarnemingen.
De Engelsche natuurkundige Wells is de eerste, die den strijd heeft
opgelost. Hij toch heeft aangetoond, dat des nachts de voorwerpen
eene temperatuur kunnen verkrijgen, die zeer veel verschilt van die
der omringende lucht. Plaatst men in de lucht lapjes katoen, watten
of andere stoffen, dan kan de temperatuur dier stoffen 6, 7 of 8
graden lager zijn dan die der omringende lucht. De oorzaak van
dit verschijnsel is hierin gelegen, dat die voorwerpen hunne warmte
in de oneindige ruimte uitstralen, door de lucht heen, die de
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warmtestralen doorlaat, zonder zelf hare warmte te verliezen. Zoo
stralen ook de planten warmte uit, terwijl de omringende lucht hare
temperatuur behoudt. Men kan dus niet oordeelen over de temperatuur eener plant uit de aanwijzingen van eenen thermometer, in de
lucht opgehangen. De plant kan bevroren zijn, terwip de lucht niet
onder nul was afgekoeld. Dit verschijnsel heeft alleen plaats bij
heldere lucht. Als de lucht bedekt is, stralen de voorwerpen geene
warmte uit en is hunne temperatuur dezelfde als die der lucht.
Nu is in April en Mei de temperatuur der lucht dikwijls slechts
enkele graden boven nul. Het is dan Licht mogelijk, dat de planten,
blootgesteld aan het maanlicht, tot onder nul graden afkoelen, al
blijft de thermometer boven nul graden aanwijzen, omdat de lucht
dan helder is. Schijnt echter de maan niet, dat wil zeggen, is de
lucht betrokken, dan daalt de temperatuur der planten niet onder
nul, tenzij de lucht ook onder nul is afgekoeld. De tuinlieden hebben
dus wel gelijk, indien zij beweren, dat bij dezelfde temperatuur der
lucht de planten wel of niet bevriezen, naarmate de maan wel of
niet schijnt ; zij tasten echter mis, als zij dit aan den invloed der
maan toeschrijven. Het maanlicht bewijst alleen, dat de lucht helder
is ; de oorzaak ligt uitsluitend in de helderheid der lucht en de uitstrafing, die daarvan het gevolg is, het bevriezen heeft even goed
plaats, als de maan onder, als wanneer zij boven den horizon is.
Door die nachtelijke afkoeling wordt de waterdamp uit de luchtlagen, die met den grond en de boomen in aanraking zijn, verdicht
en worden deze dus met dauw bedekt. De dauw komt niet uit den
grond en valt evenmin van boven neer, zooals sommigen beweren.
De minste beschutting, zooals een blad papier, een doek of wat
ook, is voldoende, om dauw of nachtvorst tegen te gaan.
Men schrijft evenzoo aan de maan het vermogen toe, om oude
gebouwen te vernielen. De maan moet hier lijden voor hetgeen
regen en zon misdreven hebben. Het is inderdaad waar, dat alle
gebouwen aan de zuidzijde veel meer te lijden hebben dan aan de
noordzijde. Maar men vergete niet, dat de zon aan den hemel denzelfden weg volgt als de maan, en het dus moeilijk is na te gaan,
wat de zon en de maan ieder op haar geweten hebben. Bedenkt
men bovendien nog, dat de regen en de wind gewoonlijk van diezelfde zijde komen, dan zal men er wel niet langer aan twijfelen,
dat hier de maan weer de schuld draagt van wat door regen en
zon veroorzaakt is.
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Een ander punt : Zeelieden beweren dikwijls dat de maan de wolken verjaagt. (Ook John Herschel geloofde dit). Men zegt dan, dat
wij, uit hetgeen wij op de oppervlakte der aarde waarnemen, niet
moeten afleiden, dat in de hoogere luchtlagen de toestand dezelfde
is. Als de maan vol is, dan is zij reeds eenige dagen door de zon
verwarmd, en is het dus mogelijk, dat de verzadigde waterdamp
onverzadigd, en dus onzichtbaar geworden is. Doch ook over dag
zien wij dikwijls in enkele minuten wolken afnemen en verminderen,
tengevolge van hare verandering in hoogte. Dit kan dus ook hier
het geval zijn. De maan zou dan alleen in zooverre medewerken,
dat zij ons in staat stelt, het verschijnsel waar te nemen.
Het maanlicht zendt chemische stralen uit. Men kan immers van
de maan uitstekende photographieen maken.
Wat nu den invloed van de maan op het weer betreft, haar Halten warmtegevend vermogen is zoo gering, dat daaruit onmogelijk
kan worden afgeleid, dat er eene betrekking zoude bestaan tusschen
de schijngestalten der maan en het weer. Bij nieuwe maan zendt
zij ons geen licht of warmte ; bij voile maan ontvangen wij van haar
zooveel mogelijk licht en warmte. Tusschen die twee perioden in
verandert die hoeveelheid langzaam en trapsgewijze ; het is dus niet
te verklaren, wat de oorzaak van de onderstelde plotselinge veranderingen zoude zijn. Bovendien moeten de waarnemingen dan toch
die feiten hebben bevestigd, vO6rdat men naar de verklaring er
van gaat zoeken. Tot nu toe is dat verband nog altijd niet uit de
waarnemingen aan te toonen. Terwijl toch de een uit eene reeks
waarnemingen op de eene plaats gedaan, afleidt, dat de meeste
regendagen vallen tusschen het eerste kwartier en voile maan,
deelt een ander als resultaat zijner waarnemingen, ergens anders
genomen, mede, dat het grootste aantal regendagen valt tusschen
voile maan en laatste kwartier. Het waarschijnlijkste is dus, dat
de maan hierop in het geheel geen invloed uitoefent. Trouwens
het licht van voile maan is 300 000 maal zwakker dan dat der
zon, terwijl de temperatuursverhooging, die zij te weeg brengt,
niet meer bedraagt dan 0,000012°. Op de piek van Teneriffe,
waar de dampkring veel ijler is dan op de oppervlakte der aarde,,
is de warmte van voile maan een derde van die eener waskaars,
op 4,75 meters verwijderd.
Indien nog altijd zoovele landbouwers en zeelieden groote waarde
hechten aan de vier schijngestalten der maan in verband met de
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veranderingen in het weer, dan komt dit hierdoor, dat zij niet
zoo nauwkeurig er op letten, of de verandering ook een of twee
dagen voor of na de verandering der schijngestalte heeft plaats
gevonden, en dat zij iedere waarneming, die met hunne theorie
overeenstemt, als eene bevestiging hunner leer beschouwen, terwijl
zij niet letten op al de keeren, dat hunne voorspelling niet uitkomt.
De menschelijke geest heeft nu eenmaal behoefte aan theorieen,
al steunen zij op geenen enkelen redelijken grondslag. Hoe dikwijls
wordt er niet den geleerden een verwijt van gemaakt, dat zij niet
op elke vraag een voldoend antwoord kunnen geven ? Eene dame
vroeg eens eenen beroemden astronoom : Wat ligt er achter de
maan ? — a weet het niet, mevrouw. — Maar vertel mij dan eens,
waarom het van het jaar zoo vreeselijk veel regent ? — Ik kan het
u niet zeggen. — Zoudt gij denken, dat er op Jupiter menschen
zijn, zooals wij ? — Ik moet u hierop het antwoord schuldig
blijven. — Maar mijnheer, wat hebt gij er dan aan, dat gij zoo
geleerd zijt ? — Om van tijd tot tijd eens te mogen zeggen, dat
ik niets weet.
De Enkhuizer almanak heeft zijn debiet alleen te danken aan
zijne dwaze weersvoorspellingen. Men is altijd zeker, te zullen slagen,
als men op de goedgeloovigheid der groote menigte speculeert ; al
worden de voorspellingen ook nog zoo dikwijls gelogenstraft, toch
blijft het groote publiek den almanak nog raadplegen. Wij zeiden
het reeds zooeven, eene enkele voorspelling, die toevallig uitkomt,
maakt eenen diepen indruk, de negentig voorspellingen, die niet
uitkomen, worden dadelijk vergeten (i).
De Berlijnsche academie had vroeger als voornaamste bron van
inkomsten de opbrengst van den verkoop van haren almanak. Een
beroemd geleerde, die zich er over schaamde, dat daarin de zotste
voorspellingen voorkwamen, welke op geenen enkelen grondslag
berustten, stelde voor, die voorspellingen in het vervolg weg te
laten en te vervangen door juiste en duidelijke opgaven over onderwerpen, die naar zijne meening het publiek belang inboezemden.
Toen men de proef een jaar genomen had, bleek het debiet van
den almanak zoo verminderd te zijn en de inkomsten der academie
(I) Een Luiksche almanak van de vorige eeuw had zijn groot debiet te danken aan de
mededeeling, dat uit den stand van Venus kon worden afgeleid, dat eene hooggeplaatste dame
in April 5774 haren grooten invloed zou verliezen. Inderdaad verdween in April van dat jaar
madame Dubarry van het hof, toen Lodewijk XV door hare schuld door de pokken was
aangetast.
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zoo ingekrompen, dat men genoodzaakt was, tot de oude voorspellingen terug te keeren, waaraan de schrijvers zelf niet de minste
waarde hechtten.
Zelfs het uitstekende Fransche sterrenkundige jaarboek, dat reeds
gedurende twee eeuwen jaarlijks de meest belangrijke astronomische
verschijnselen opgeeft, heeft oorspronkelijk ten doel gehad, meteorologische voorspellingen te geven. Nog altijd draagt het den naam
van , Connaissance des temps" (weerkennis), niettegenstaande er
over het weer geene enkele mededeeling in voorkomt.
Onze lezers hebben zeker wel eens de geschiedenis gehoord van
eenen geestelijke, die aldus tegen de loterij predikte : ,Omdat men
drie nummers (die hij opnoemde) gedroomd heeft, onthoudt men zijn
gezin het allernoodzakelijkste, om zijn geld te kunnen verdobbelen."
Toen de preek geeindigd was, kwam er een oud vrouwtje naar hem
toe, die zeide : }mijnheer de pastoor, de twee eerste nummers heb
ik verstaan, wilt u mij ook zeggen, wat het *derde nummer was ?"
Het publiek moge al waarde hechten aan den invloed der maan
op de zenuwen, op de boomen, op het broeden van eieren, op het
inmaken van snijboonen enz., niernand van die lichtgeloovige menigte
heeft ooit eene enkele proef genomen, om de juistheid zijner meening
in het licht te stellen.
Al durven wij niet beweren, dat alle opvattingen van het groote
publiek omtrent den invloed der maan in strijd met de waarheid zijn,
gerust mogen wij zeggen, dat de juistheid van het volksgeloof door
de waarnemingen niet is bevestigd. Wel mag een wetenschappelijk
man niet zonder onderzoek de juistheid eener meening ontkennen
maar evenmin mag hij iets als zeker aannemen, wat niet door feiten
gestaafd is.

NEGENDE HOOFDSTUK.
De zone- en maansverduisteringen.

Wij zijn thans genaderd tot een der treffendste en indrukwekkendste
verschijnselen aan den hemel. Wie is niet onder den indruk van het
schouwspel, indien hij op eenen helderen dag bij eenen wolkenloozen
hemel de zonneschijf langzaam ziet afnemen, als knaagde er een
onzichtbaar monster aan, totdat zij geheel verdwenen is ? En indien
men dan niet wist, dat dit verschijnsel veroorzaakt wordt door eene
tijdelijke bedekking door de maan, en dat het een noodwendig gevolg is van de beweging van onzen wachter, zoude men dan niet
vreezen, dat die ongewone nacht bleef aanhouden, en het werk was
van eenen boozen geest, of de uiting van Gods toorn ? Het is dus
niet te verwonderen, dat ten alien tijde de onbeschaafde volkeren
eenen heiligen angst voor zonsverduisteringen gehad hebben, en dat
zij werkelijk geloofden aan een monster, dat aan de zon knaagde.
Al openbaarde zich die angst niet zoo hevig bij maansverduisteringen,
ook daarbij was men onder den indruk van de schijnbare storing
in de harmonie der beweging aan den hemel.
De eclipsen werden evenals de kometen steeds beschouwd als
voorboden van dreigende rampen. De onkundige menigte zag daarin
den vinger Gods, en de uiting van Zijnen toorn over de snoodheid
der menschen. Zoo meenden sommigen, dat zij eenen nieuwen zondvloed voorspelden, of eene verbranding der aarde ; anderen waren
van oordeel, dat bij eene eclips de geheele aarde verpest werd door
eenen ondragelijken stank. Zoozeer was de menigte overtuigd, dat bij
eene totale eclips hun laatste uur geslagen was, dat men gewoon was,
op dien dag ter biecht te gaan. Men verhaalt, dat in Frankrijk bij
de eclips van het jaar 1564 het aantal biechtelingen zoo groot was,
dat een dorpspastoor op den preekstoel afkondigde, dat de eclips uithoofde van den grooten toevloed van biechtelingen veertien dagen
was uitgesteid ! Zelfs in het jaar 1851 werd te Weenen nog eene
processie voorgeschreven, om de gevolgen van de eclips of te wenden !
De eclipsen hebben dikwijls eenen grooten invloed op den loop
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der gebeurtenissen uitgeoefend. Alexander de Groote had voor den
slag van Arbela de grootste moeite, de orde onder zijne troepen te
handhaven, die bij de verduistering der zon op het punt stonden,
op de vlucht te slaan. Het leger van den Atheenschen veldheer
Nicias op Sicilie werd vernietigd, en hij zelf kwam daarbij om, omdat hij gedraald had, handelend op te treden, toen eene maaneclips
zou plaats vinden. Onze lezers kennen de historische bijzonderheid,
dat Columbus, toen hij te Jamaica op het punt was met zijn klein
leger van honger te sterven, zich van de inwoners voedsel wist te
verschaffen door hen te dreigen, dat hij hun de maan voor goed
zou ontnemen. Dit was de eclips van 1 Maart 1504, die ook in
Europa door verschillende sterrenkundigen was waargenomen en te
Jamaica te 6 uren 's avonds begon.
Thans, nu men weet, dat zij het noodzakelijk uitvloeisel zijn van
de beweging van de maan om de aarde en van de aarde om de
zon, behoeven de eclipsen niemand meer eenige vrees in te boezemen. Men kan door berekening alle mogelijke eclipsen voorspellen,
en alle eclipsen, die vroeger hebben plaats gegrepen, terugvinden.
Men kent den juisten datum van alle mogelijke eclipsen der laatste
drie duizend jaren uit de berekeningen van eenen franschen astronoom 'der vorige eeuw.
Indien de maan bij hare beweging om de aarde tusschen de zon
en de aarde komt, veroorzaakt zij eene zoneclips ; komt de aarde
daarentegen tusschen de zon en de maan, dan heeft men eene
maaneclips. Er is echter tusschen deze beide verschijnselen een
karakteristiek onderscheid. Bij eene zoneclips wordt de zon geheel
of gedeeltelijk op een klein gedeelte der aarde door de maan bedekt. Of de eclips totaal of ringvormig, dan wel gedeeltelijk is,
hangt af van de plaats, waar wij ons bevinden ; op plaatsen, iets
verder afgelegen, is er geene zonsverduistering. Bij eene maansverduistering daarentegen is de maan geheel of gedeeltelijk van
zonlicht beroofd, omdat de aarde het licht der zon onderschept ;
men kan dus eene maansverduistering waarnemen op alle plaatsen
der aarde, die op dat oogenblik naar de maan zijn toegekeerd.
Eene maansverduistering is dus eene werkelijke verduistering, terwijl
eene zonsverduistering eigenlijk slechts eene zonshedekking is.
Hieruit volgt, dat eene maansverduistering veel gemakkelijker kan
voorspeld worden dan eene zonsverduistering. Bij de eerste toch
heeft men alleen maar het verschijnsel in het algemeen af te leiden,
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bij de tweede moet men ook rekening houden met de standplaats,
die men op aarde inneemt. Men begrijpt dus, dat de ouden, die de
beweging der maan lang niet zoo nauwkeurig kenden als wij, niet
in staat waren, zoneclipsen met juistheid te voorspellen. De maaneclipsen werden door hen afgeleid uit het feit, dat deze aan eene
periode van 18 jaren en 1 i dagen gebonden zijn ; zoodat men slechts
alle maansverduisteringen in die periode behoeft te hebben nagegaan,
om ze voor iedere volgende periode te kunnen voorspellen.
Met de kennis, die wij tegenwoordig van de beweging der maan
en der zon hebben, kunnen wij gedurende eeuwen vooruit niet alleen
verduisteringen in het algemeen voorspellen, maar ook alle bijzonderheden eener zoneclips voor eene willekeurige plaats op aarde.
Wij kunnen zelfs nagaan, onder welke omstandigheden eene vroegere
eclips zich op eene willekeurige plaats heeft vertoond, en dikwijls
heeft men den juisten datum van eene historische gebeurtenis kunnen
terugvinden uit de mededeeling, dat er toen eene verduistering heeft
plaats gevonden. Eene totale zonsverduistering is voor eene bepaalde
plaats eene groote uitzondering. Herodotus verhaalt, dat eene totale
zonsverduistering plaats had midden in een gevecht tusschen de
Lydiers en Mediers. Nu waren de geschiedkundigen het er over
eens, dat dit feit moet hebben plaats gegrepen tusschen de jaren
626 en 583 v. C. De astronomen hebben geleerd, dat de slag geleverd moet zijn den 2 8sten Mei 585 v. C.
Trachten wij thans de eclipsen nader te verklaren.
Wij komen reeds terstond tot die verklaring, zoo wij opmerken,
dat alle zoneclipsen plaats vinden bij nieuwe maan, en alle maaneclipsen bij voile maan. Als bij nieuwe maan de maan juist tusschen
de aarde en de zon doorgaat, kan zij een grooter of kleiner deel
der zon voor ons bedekken. Bij voile maan is de aarde tusschen
de zon en de maan gelegen, en kan zij dus beletten, dat de stralen
der zon op de maan vallen.
Indien de maan zich om de aarde bewoog in hetzelfde vlak,
waarin zich de aarde om de zon beweegt, dan zoude men bij iedere
nieuwe maan zonsverduistering en bij iedere voile maan maansverduistering hebben (fig. 79). Gewoonlijk echter gaat de maan
boven of onder den schaduwkegel door, terwijl zij alleen verduisterd
wordt, indien zij in den schaduwkegel gekomen is.
In onze teekening is de zon boven geplaatst. Beneden ziet men
de aarde, door de maan begeleid. Deze draait om de aarde heen.
DE WONDEREN DES HEMELS.
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Als zij bij voile maan (benedengedeelte van de baan) in den
schaduwkegel der aarde gekomen is, ontvangt zij Been licht van de zon. Er is
dan eene maaneclips, die totaal of gedeeltelijk is, naarmate onze wachter geheel of gedeeltelijk in den schaduwkegel
gelegen is. Aan weerszijden van de
kernschaduw heeft men eene bijschaduw
(waarvan men zich gemakkelijk rekenschap kan geven, indien men slechts de
stippellijnen volgt), waar slechts een gedeelte van het zonnelicht vallen kan.
Eene tweede bijschaduw wordt door onzen
dampkring veroorzaakt.
Als bij nieuwe maan onze wachter
langs de zonneschijf heengaat, dan valt
hare schaduw op de aarde en teekent
deze daarop een cirkeltje, dat zich bij
de beweging der aarde om hare as over
de verschillende landen verplaatst. Alle
landen, waarover die schaduw heenstrijkt,
hebben eene zonsverduistering ; deze is
totaal, als de maan zOO dicht bij de aarde
geplaatst is, dat hare schijnbare middellijn grooter is dan die der zon ; zij is
ringvormig, indien de schijnbare middellijn der maan kleiner is dan die der zon ;
en partieel, als de middelpunten van zon
en maan niet samenvallen en de maan
de zon slechts van ter zijde bedekt.
Dit is in hoofdtrekken de verklaring
der eclipsen. Wij zullen thans beide in
bijzonderheden bespreken en beginnen
met de maansverduisteringen.

Hoewel de maan veel kleiner is dan
de zon, zoo zijn de schijnbare middelFig 79. — Verklaring der zonsen maansverduisteringen.

lijnen van zon en maan bijna even groot.

Naarmate de afstanden van de aarde tot
de zon en de maan veranderen, kan de maan de zon in schijnbare
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grootte overtreffen of omgekeerd. De schaduwkegel der aarde is
gemiddeld ,o8 maal de middellijn der aarde of , 376 000 kilometers
lang. Op den gemiddelden maansafstand (384 000 kilometers) is de
schaduwkegel der aarde nog meer dan twee maal (2,2) breeder dan
de maan. Onze wachter kan dus geheel in den schaduwkegel komen,
en eene totale maansverduistering zal daarvan het gevolg zijn. Bij
het begin eener totale maansverduistering bespeurt men eerst eene
geringe, langzaam toenemende verzwakking van haar licht ; de maan
is dan in de bijschaduw getreden. Daarna vormt zich eene kleine
uitsnijding, die zich langzamerhand over het geheele lichte gedeelte

Fig. 80. — Maansverduisteringen.

der schijf uitstrekt. Zij heeft eene cirkelvormige gedaante, het gevolg van de bolronde gedaante der aarde.
De kleur der schaduw is eerst grijsachtig zwart. Wij kunnen dan
van het verduisterde deel niets zien ; naarmate echter de schaduw
zich verder over de maanschijf uitstrekt, wordt deze met eene roode
tint overgoten, die ons in staat stelt, de voornaamste vlekken to
onderkennen. Zoodra de verduistering totaal geworden is, wordt het
rood helderder en verspreidt het zich over de geheele schijf. Eene
totale eclips kan bijna twee uren duren. Nadat de maan den ge13 *
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heelen schaduwkegel der aarde doorloopen heeft, komt zij als eene
smalle sikkel weder te voorschijn, die langzamerhand grooter wordt.
Daar zij zich om de aarde beweegt van het westen naar het oosten
(van rechts naar links) en sneller voortgaat dan de aarde, die zich
in dezelfde richting beweegt, zoo moet de maan met hare linker- of
oostzijde den schaduwkegel binnentreden en moet ook hare linkerzijde weder het eerst te voorschijn komen.
De maan verdwijnt bij eene totale verduistering bijna nooit geheel
en al. Men geeft hiervoor de volgende verklaring. De zonnestralen
worden, indien zij door de dichtere lagen van den dampkring heengaan, gebroken en naar de maan teruggekaatst. Bij de eclipsen van
1642, 1761 en 1816 was de maan geheel onzichtbaar. In 1703 en

Fig. 8i. — Maansverduistering van 25 October 1874.
a.

Berg Aristarchus. b. Berg Copernicus. c. Berg Tycho.
e. Berg Plinius.

d.

Berg Manilius.

1848 daarentegen was zij zoo verlicht, dat men, zoo men het niet
zeker geweten had, er aan zoude getwijfeld hebben, of zij wel verduisterd was. Den 4 den October 1884 was de maan wel zichtbaar,
maar niet zeer duidelijk. De verklaring van dit verschil moet gezocht worden in den veranderlijken toestand van den dampkring op
de plaatsen, waar de verduistering wordt waargenomen. (i).
(i) Schijnbaar in strijd met de theorie der eclipsen is het feit, dat men somtijds de zon en
de maan bij eene maaneclips tegelijk boven den horizon ziet. Daar dus de zon nog niet onder
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Daar de maansverduisteringen alleen het gevolg zijn van den
bijzonderen stand, dien zon en maan aan den hemel innemen, zoo
moet men uit de beweging dier lichamen vooruit kunnen bepalen,
wanneer en onder welke omstandigheden eene maaneclips plaats
heeft. Wij zullen trachten een denkbeeld te geven van den weg,
die daartoe gewoonlijk wordt ingeslagen.
Wij zagen reeds vroeger, dat het vlak van de maanbaan eenen
hoek van 5° maakt met het vlak der ecliptica, en dat men de lijn

Fig. 82. — Maaneclips van 3 September 1876. (De maan omringd door eenen kring.)

van doorsnede dier beide vlakken de lijn der knoopen noemt. Die
lijn, welke in 6793 dagen in het vlak der ecliptica ronddraait, heeft
ten opzichte van de zon in 6585 dagen of 18 jaar en 1 1 dagen
weder denzelfden stand hernomen. Daar de verduisteringen alleen
plaats grijpen, indien voile maan of nieuwe maan op de lijn der
knoopen valt, behoeft men slechts alle verduisteringen gedurende
is, als de maan opkomt, schijnen zon, maan en aarde niet in gene rechte lijn te liggen. De oorzaak van deze schijnbare ongerijmdheid is in de straalbreking in den dampkring gelegen.
Terwijl de zon reeds eenigen tijd onder is, wordt zij nog boven den horizon gezien.
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die periode waar te nemen, om voor altijd de eclipsen te kunnen
berekenen. Deze methode was reeds voor meer dan twee duizend
jaren bij de Chaldeers bekend onder den naam van Saros.
Het kan wel eens gebeuren, dat eene zeer kleine gedeeltelijke
verduistering niet na 18 jaar en IT dagen terugkeert, of dat er eene
kleine gedeeltelijke verduistering plaats heeft, die 18 jaar en II
dagen vroeger niet is waargenomen. Dit komt hier vandaan, dat de
gegeven periode niet volkomen nauwkeurig is, waardoor de beide
eclipsen, die 18 jaren en II dagen verschillen, niet volkomen identiek
zijn. Het feit kan zich wel eens voordoen, dat de maan op een zeker
oogenblik met een zeer klein gedeelte in den schaduwkegel der
aarde komt, en zij over 18 jaren en 11 dagen juist boven of onder
den schaduwkegel doorgaat. Ook kan eene totale eclips na 18 jaren
en 11 dagen als eene partieele terugkomen. Het behoeft geen
betoog, dat men bij de tegenwoordige hoogte der sterrenkunde
volkomen zeker de grootte der verduistering bepalen kan.
Wij zullen thans de zonsverduisierincen bespreken.
Volkomen op dezelfde wijze, waarop maansverduisteringen voorspeld worden, kan men ook voorspellen, dat er op een bepaald
tijdstip eene zonsverduistering zal plaats grijpen ; maar wij kunnen
daaruit niet afleiden, of de verduistering op eene bepaalde plaats
zichtbaar zal zijn ; evenmin kan men er de grootte der verduistering
uit leeren kennen.
Onze lezers zullen zich herinneren, dat ions- en maansverduisteringen verschijnselen zijn van zeer verschillenden aard. Wij hebben
reeds medegedeeld, dat bij de laatste de maan geen licht van de
zon ontvangt. Van daar dan ock, dat eene maansverduistering kan
worden waargenomen op alle plaatsen, waar de maan tijdens de
verduistering boven den horizon is. Bij eene zonsverduistering daarentegen verliest de zon volstrekt niets van haar licht ; alleen wordt
een deel van hare oppervlakte voor sommige waarnemers door de
maan bedekt ; de grootte van dat bedekte gedeelte hangt of van
de plaats van den waarnemer op aarde, terwijl de schaduw bij de
dagelijksche beweging des hemels over de oppervlakte der aarde
voortloopt.
Het verschijnsel kan zich wel eens voordoen, dat eene verduistering
totaal is op de eene plaats en ringvormig is op eene andere plaats.
Dit kan echter alleen geschieden, als de schijnbare middellijn van
zon en maan zeer weinig verschillen. Daar de maan niet even ver
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verwijderd is van alle plaatsen op aarde, zoo is het wel eens mogelijk,
dat hare schijnbare middellijn voor de eene plaats iets grooter is dan
die der zon, en op een ander punt der aardoppervlakte iets kleiner.
Men kan de omstandigheden, waaronder eene zoneclips zich zal
voordoen voor de verschillende plaatsen der aarde, met de meeste
nauwkeurigheid bepalen en eene kaart teekenen, waarop de loop
der verduistering wordt aangegeven. Fig. 83 geeft den loop aan
van de ringvormige verduistering van den I sten April 1764. De lijn
ABC verbindt alle punten, waarop de eclips juist begon met het
opkomen der zon ; de lijn ADC verbindt de plaatsen, waar bij het

Fig. 83. — Kaart van den loop eener zoneclips en van hare grootte voor verschillende landen.

opkomen der zon de eclips eindigde. Voor alle plaatsen op de lijn
AEC, die tusschen die beide lijnen inligt, kwam de zon op tegen
het midden der eclips. Zoo verbinden de lijnen AFG, AHG, AIG
de plaatsen, waar de zon onderging bij het einde, tegen het midden
en bij het begin der eclips. De nauwe strook LL, door drie evenwijdige lijnen voorgesteld, is de weg, door den schaduwkegel der
maan doorloopen. Die kegel heeft zich ten noorden van de Kaapverdische eilanden over de Canarische eilanden en ten Zuiden van
Madera verplaatst, daarna is hij over Portugal, Spanje, Frankrijk,
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Nederland, Denemarken en Zweden heengegaan. De verduistering
was centraal voor Lissabon, Madrid, Parijs, Nederland en een deel
van Zweden. Aan weerszijden van die strook was de verduistering
partieel, en wel kleiner, naarmate eene plaats verder van die strook
verwijderd was. Op alle punten der lijn MM was de verduistering
9112 duim, op de lijn NN 7 duim (I). Zoo is ook de verduistering
afgenomen in de richting der lijnen P, Q, R, terwiji voor de lijn
G de randen van zon en maan elkander juist aanraakten. Voorbij G
was de zon niet verduisterd, niettegenstaande zij boven den horizon was.
Voor iedere zonsverduistering wordt eene dergelijke kaart vervaardigd.

Fig. 84. — Beeld eener zonsverduistering, gevormd door de bladeren van eenen boom.

Als men bij eene partieele verduistering een stuk papier met eene
fijne opening er in aan de zon blootstelt en achter het papier een
scherm plaatst, dan krijgt men op dat scherm een beeld der zonneschijf met de uitsnijding, door de maan veroorzaakt. Ook kan men
dikwijls op den grond tusschen de schaduw van de bladeren der
boomen kleine beelden der gedeeltelijk bedekte zon zien, alle met
de uitsnijding naar denzelfden kant (fig. 84).
Gemiddeld kan men op de geheele aarde in 18 jaren 7o eclipsen
waarnemen, en wel 29 maansverduisteringen en 41 zonsverduisteringen.
(1) Men noemt duim het twaalfde deel van de schijnbare middellijn van de zon of de maan.
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Men heeft nooit meer dan 7 eclipsen in het jaar, en nooit minder
dan twee. Indien er slechts twee zijn, zijn, het beide zoneclipsen.
Het aantal zonsverduisteringen is grooter dan dat der maaneclipsen,
de verhouding is bijna 3 : 2. Omdat echter iedere maaneclips zichtbaar is op alle plaatsen, die de maan boven den horizon hebben, en
eene zoneclips slechts op een beperkt deel der aarde gezien wordt, ziet
men op eene bepaalde plaats veel meer maans- dan zonsverduisteringen.
In iedere periode van 18 jaren . zijn er gemiddeld 28 centrale
zoneclipsen, die naar gelang van den afstand van zon en maan
ringvormig of totaal zijn ; daar echter de strook der aarde, waar

Fig. 85. — Zoneclipsen.

de eclips centraal kan zijn, zeer nauw is, zoo vindt men op eene
bepaalde plaats slechts hoogst zelden eene totale of ringvormige
zonsverduistering.
Halley vond, dat to Londen van het jaar 114o tot 1715, dus in
575 jaren, geen totale zoneclips heeft plaats gehad, na 1715 is er
evenmin eene totale zoneclips waargenomen. Te Montpellier heeft
men in de laatste 50o jaren totale eclipsen gehad op den 1 st' Januari
1386, den 7 den Juni 1415, den 1 2 den Mei 1706 en den $ sten Juli 1842.
Te Parijs heeft men in de laatste twee eeuwen eene totale zon-
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eclips gehad in 1654 en 1724. In de negentiende eeuw is er geene
enkele geweest en zal er ook geene enkele meer zijn.
In Nederland heeft de laatste totale zoneclips plaats gehad in 1724
en zal er ook hoogstwaarschijnlijk in de twintigste eeuw geene
enkele plaats vinden. Den 19 den Augustus 1887 was er eene totale
eclips zichtbaar te Berlijn en in een deel van Rusland en Siberie.
De berekening leert, dat eene zonsverduistering op eene plaats
aan den evenaar nooit langer kan duren dan 4" 3o rn en in Nederland nooit langer dan 3 u 2 7m . Eene eclips kan aan den evenaar
nooit langer dan 8 m totaal blijven, in Nederland nooit langer dan

Fig. 86. — De totale zoneclips van

22

December 1870, op Sicilie waargenomen.

6m . Bij ringvormige eclipsen blijft de maan aan den evenaar nooit
langer dan 12 1/2m geheel voor de zonneschijf, in Nederland nooit
langer dan mi. . Men begrijpt, dat er van eenen kortsten tijd geen
sprake zijn. Beneden de gegeven tijdstippen vindt men naar gelang
der omstandigheden alle mogelijke waarden.
Wij zullen in het volgende hoofdstuk zien, van hoeveel belang
de zonsverduisteringen zijn voor het bestudeeren van den dampkring
der zon. Dan is de gelegenheid het gunstigst, om de wonderlijke
omgeving der zon te leeren kennen met hare onbegrijpelijke bewegingen en hare ontzaglijke ontploffingen en uitbarstingen.
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Fig. 86, de eclips van 22 December 187o voorstellende, geeft
ons een denkbeeld van de protuberances, die aan den rand der
zon zichtbaar zijn en van de corona, die haar omgeeft.
De eclipsen zijn onder andere van groot gewicht, om de omge-

Centraal-Afrika.

Marseille.

Algiers,

Parijs.

Fig. 87. — Ringvormige zonsverduistering van 19 Juli 1879.

ving der zon to leeren kennen. Zij hebben boven twijfel gesteld,
dat de zon omgeven is door eenen uitgestrekten dampkring van
veranderlijke hoogte, uit brandende waterstof bestaande, waarin
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metaaldampen zweven, en waarin van tijd tot tijd de uitbarstingen
van het inwendige gedeelte der zon eenen uitweg schijnen te vinden.
Boven die atmosfeer zijn ontelbare lichamen in wentelende beweging
om dien gloeienden haard. wij kunnen ons geen denkbeeld vormen
van die onstuimige beweging der losgelaten elementen, waarbij
lichamen, grooter dan onze geheele aarde, in eenige minuten verplaatst,
opgeworpen, verbrijzeld en samengevoegd worden. Doch loopen wij
op het volgende hoofdstuk niet vooruit.
Om eene duidelijke voorstelling te geven van het verschil in grootte
der verduistering op verschillende plaatsen der aarde, hebben wij in.
fig. 87 de ringvormige zoneclips van 1 9 Juli 1879 voor vier verschillende plaatsen der aarde geteekend. Zij was in centraal-Afrika en in
de Indische zee centraal , ten zuiden en ten noorden dier strook nam
het verduisterde gedeelte af, ten zuiden tot aan de Kaapkolonie, ten
noorden tot Frankrijk en Duitschland. Te Parijs was nog slechts 13
duizendsten van de zon door de maan bedekt, terwijl te Compiegne
de randen van zon en maan elkander juist raakten. De noordelijke
grens der eclips werd gevormd door eene lijn, die Frankrijk doorsneed van Quimper (in het noordwesten van Frankrijk) tot Rethel (in
het noordoosten). Slechts zelden geschiedt het, dat de grens eener
eclips over eene zoo bevolkte streek der aarde loopt. Hoe meer plaatsen van waarneming men heeft op de grenslijn der verduistering,
des te beter is men in staat, de nauwkeurigheid der berekeningen
te controleeren, omdat er in de nabijheid van die grens een groot
verschil is in den duur der eclips. Terwiji toch te Parijs de verduistering twintig minuten aanhield, duurde die te Soissons slechts
enkele oogenblikk en.
De zoneclips van 22 December
187o, die ook in Nederland zichtbaar was, is in de omstreken van
Parijs waargenomen tijdens het beleg.
De grootste verduistering was 1 o
duim. Terwijl te voren de vogels
rondvlogen en zich luide lieten hooren,
verstomden zij bij de verduistering
en hielden zij zich schuil, zoodat men
een kwartier lang niets anders hoorde
dan het gebulder van het geschut.
Fig. 88. — Zoneclips van 22 !December
Bij de zoneclips van 10 October
1870.
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1874 kon men de gebergten DOrfel en Leibnitz (aan de zuidpool
der maan gelegen) als schaduwbeelden op de zon zien.
Waar het oogenblik van
het begin der verduistering
met de meeste nauwkeurigheid kan bepaald worden, is
er geen gevaar, dat men ooit
eene verduistering verzuimt,
als de weersgesteldheid hare
waarnemingtoelaat.Men moet
echter zorgen, dat men het
voorbeeld niet volgt van eenen
dommen en verwaanden markies tijdens de regeering van
Fig. 89. — Zoneclips van m October 1874.
Lodewijk XV, die eenige adellijke dames naar de sterrenwacht zou geleiden, om eene zonsverduistering waar te nemen, waar men door den langen tijd, dien de
dames aan haar toilet besteed hadden, eene halve minuut na het einde
der verduistering aankwam. Daar de dames niet uit het rijtuig wilden
stappen, omdat zij zich schaamden, dat zij door hare coquetterie het
verschijnsel verzuimd hadden, zeide hij : Laat ons toch uitstappen,
dames. Cassini is een mijner beste vrienden, hij zal zeker wel zoo
beleefd zijn, de verduistering nog eens voor ons te herhalen !
Van alle astronomische verschijnselen, is er geen, dat meer op de
verbeelding werkt, dan eene totale zonsverduistering. Wij kunnen
ons den schrik voorstellen van hen, die op dit verschijnsel niet zijn
voorbereid, als plotseling op het midden van den dag de zon voor
hen verdwijnt, te midden van eene heldere lucht.
Toen de sterrenkunde nog in hare kindsheid was, werd eene
zonsverduistering als iets onnatuurlijks beschouwd en zag men daarin
eene openbaring van Gods toorn. Sedert de oorzaak van het verschijnsel bekend is en alle omstandigheden aan onze berekeningen
volkomen beantwoorden, is ook alle bovennatuurlijke vrees bij ontwikkelde menschen verdwenen, maar niettemin maakt het op den
waarnemer nog altijd eenen diepen indruk. Op het vooruit aangekondigde oogenblik ziet men een zwart lichaam over de zonneschijf
heenschuiven ; langzaam voortgaande knaagt het aan de zon, totdat
niets meer van haar overblijft dan eene smalle lichte sikkel. Het
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daglicht neemt af; een somber en flauw licht is in de plaats getreden van het vroolijk zonlicht, een droevig waas daalt op de aarde
neder. Nog slechts een lichtboog blijft over ; het is alsof de hoop
de aarde nog niet verlaten wil, die zoolang door de zon verlicht
geworden is. Aan eenen zijden draad schijnt het leven aan den
hemel nog te hangen, doch zie, daar wordt de laatste zonnestraal
uitgedoofd, en plotseling verspreidt zich diepe duisternis over de
aarde. Daar zien wij de sterren flikkeren ! Een kreet van verrassing
ontsnapt onze borst ; het is de laatste kreet, die gehoord wordt.
Doodsche stilte heerscht om ons ; de vogels, die nog zooeven hun
liefelijk gezang deden hooren, verbergen zich bevend tusschen de
bladeren der boomen ; de bond vlucht naar zijnen meester ; de
kippen bedekken hare jongen met hare vleugels. Somtijds is de
duisternis volkomen, enkele malen echter is de aarde nog flauw
verlicht door eenen rooden schijn, naar ons teruggekaatst uit dat
gedeelte van den dampkring, dat buiten den schaduwkegel der
maan gelegen is. Somtijds kan men alle sterren van de eerste en
tweede grootte, die boven den horizon zijn, zien schitteren, somtijds
alleen de helderste sterren en de planeten. De temperatuur der lucht
neemt eenige graden af.
Op de plaats, waar vroeger de zon gezien werd, ziet men eene
zwarte schijf, omgeven door eene schitterende lichtkroon. In die
kroon spreiden de stralen van de verduisterde zon zich uit, roodgetinte vlammen schijnen uit de donkere maan te stroomen. Gedurende twee, drie, hoogstens vier minuten bestudeert de sterrenkundige die vreemde omgeving, die alleen door den overgang der
maan zichtbaar wordt, terwiji de menigte verbaasd en zwijgend, met
angst het einde afwacht van een schouwspel, dat zij nog nooit gezien heeft en nooit meer zal zien. Plotseling kondigt een lichtstraal
en een blijde kreet uit duizenden kelen het oogenblik aan, dat de
zon weder is te voorschijn getreden. Het is, alsof die kreet de
citing is van de vreugde, die alien vervult, omdat de zon slechts
tijdelijk bedekt geweest is en niet voor goed is verdwenen.
Arago geeft de volgende beschrijving van de indrukken, die de
totale eclips van 8 Juli 1842, door hem bij Perpignan waargenomen,
op de menigte maakte :
Het oogenblik van het begin der verduistering naderde : Omstreeks twintig duizend personen, met een met lampzwart bedekt glas
in de hand, beschouwden de zon, die aan den helderen hemel
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schitterde. Nauwelijks zagen wij, die met uitstekende kijkers gewapend waren, een spoor van insnijding in den westelijken rand der
zon, of een kreet uit twintig duizend kelen was voor ons het
bewljs, dat wij het begin der verduistering slechts enkele secunden
eer gezien hadden, dan de twintig duizend geimproviseerde astronomen, die hun eerste proefstuk op astronomisch gebied met het
bloote oog aflegden. Geprikkelde nieuwsgierigheid, wedijver, de
begeerte, om de eerste te zijn, dit alles had het ongewapende oog
eene ongewone scherpte verleend. Tusschen dat oogenblik en de
laatste secunden, die de totale verduistering vooraf gingen, leverden
de toeschouwers geen stof tot bijzondere opmerkingen. Maar toen
de zon nog slechts een spoor van licht over ons uitspreidde, maakte
zich eene soort van angst van de menigte meester ; een ieder had
behoefte, zijne indrukken aan de hem omringende toeschouwers
merle te deelen : een dof geraas, gelijk aan dat van de op eenen
afstand ruischende zee was daarvan het gevolg. Het geraas werd
sterker, naarmate de lichte sikkel kleiner werd. Eindelijk was de
sikkel verdwenen : eene doodelijke stilte wees dat oogenblik even
nauwkeurig aan, als de Slinger van ons astronomisch uurwerk. Het
grootsche schouwspel had de overwinning behaald op de dartelheid
der jeugd, op de lichtzinnigheid der mannen, op de babbelzucht
der vrouwen. Eene diepe rust heerschte in de lucht : het vogelenkoor had zijn gezang gestaakt. Na eene plechtige stilte van twee
minuten begroette een gejuich, gelijktijdig uit duizenden monden
losgelaten, het verschijnen der eerste zonnestralen. Op de ademlooze
stilte, door het onbeschrijfelijke schouwspel teweeggebracht, volgde
eene levendige vreugde, waarvan niemand de uiting trachtte in te
houden. Voor de groote menigte was het schouwspel geeindigd.
Het overige gedeelte der verduistering had geene andere oplettende
toeschouwers dan de beoefenaars der sterrenkunde."
Bij alle verduisteringen hebben dergelijke, dikwijls eenigszins
gewijzigde tooneelen plaats. Bij die van 18 Juli 186o zag men in
Afrika mannen en vrouwen naar huis vluchten of bidden. Ook zag
men de dieren naar huis terugkeeren evenals bij het vallen van
den avond, de eenden vereenigden zich in gesloten groepen, de
zwaluwen zochten hare nesten op, de vlinders verborgen zich, de
bloemen sloten hare kelken. De vogels, insecten en bloemen waren
het sterkst onder den indruk der verduistering.
Bij de eclips van 18 Augustus 1868, die door Janssen in Engelsch
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Indio werd waargenomen, gingen de inboorlingen, die ter zijner
beschikking gesteld waren, om hem te helpen, juist op het oogenbilk, waarop de eclips begon, op de vlucht, en sprongen in de
rivier. Hun godsdienst schrijft hun voor, zich tot aan den hals in
het water te dompelen, om den boozen geest te bezweren. Zij
kwamen eerst terug, toen alles afgeloopen was.
Bij de eclips van 15 Mei 1877 schoten de Turken, die toen juist
bezig waren met hunne oorlogstoebereidselen tegen de Russen,
hunne geweren of tegen de zon, om haar uit de klauwen van den
draak te verlossen. In de Fransche en Engelsche illustraties van die
dagen vindt men daarvan aardige afbeeldingen.
Bij de eclips van 29 Juli 1878, die voor tie Vereenigde Staten
van Amerika totaal was, verworgde een neger, die meende, dat het
einde der dagen nabij was, in eene vlaag van waanzin zijne vrouw
en kinderen. Wij geven van deze eclips nevensgaande teekening.
Rondom de zon ziet men de lichtkroon, (de corona), en een aantal
uitschietende stralen. Links van de zon zijn drie sterren zichtbaar :
Mercurius, Regulus en Mars ; rechts ziet men-er twee : Castor en Pollux,
eene onder de zon : Procyon, en eene rechts beneden : Venus. Men
heeft toen gemeend, nog eene andere planeet te zien, wier loopbaan
binnen die van Mercurius zou gelegen zijn ; de waarnemingen bij
latere zonsverduisteringen hebben dit echter volstrekt niet bevestigd.
Zelfs in het beschaafde Europa zijn er nog sporen van de oude
vrees overgebleven ; in Frankrijk heeft men nog bij de eclips van
6 Maart 1867 gebeden uitgeschreven ter afwending van den toorn
des Heeren. Bij die van 22 December 1870 is dit niet geschied.
Toch was toen het gezond verstand niet minder verduisterd dan de
zon ; twee beschaafde en ontwikkelde nation vielen als razenden op
elkander aan ; twee honderd vijftig duizend menschen werden gedood
en milliarden guldens werden weggeworpen. Eertijds zou men die
rampen in verband gebracht hebben met de eclips of met het noon
derlicht, dat toen zoo dikwijls scheen ; thans begrijpt ieder, dat de
eenige oorzaak daarvan geweest is : de menschelijke dwaasheid.
In deze eeuw zullen nog de volgende eclipsen plaats grijpen :
1898.
7 Januari
. Partieele maaneclips (11/ 2 duim) .
in Nederland zichtbaar.
22 Januari
. Totale zoneclips. ..... .
onzichtbaar.
3 Juli .
. Partieele maaneclips 0 I duim) .
zichtbaar.
18 Juli .
. Ringvormige zoneclips ..onzichtbaar.
27 December . Totale maaneclips ...zichtbaar.
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1899.
Januari .
8 Juni .
•
23 Juni . .
17 December

Partieele zoneclips . ....
Partieele zoneclips. (2 duim) .
Totale maaneclips .. ...
Partieele maaneclips (i 11/2 duim)

Mei . .
28 November

Partieele zoneclips (61/2 duim) . . . in Nederland ziehtbaar.
Ringvormige zoneclips . .
onzichtbaar.

11

in Nederland onzichtbaar.
ziehtbaar.
onzichtbaar.
ziehtbaar.
3.5

/3

33

53

53

53

1900.
22

53
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Al hopen wij alien het einde dezer eeuw te mogen beleven, toch
zullen wij voor dien tijd in Nederland -geene totale zoneclips kunnen
waarnemen ; indien echter nieuwe uitvindingen op het gebied van
stoom en electriciteit gedaan worden, zal de tijd wel aanbreken, dat
men van hier naar Indie kan reizen met minder moeite, dan thans
van Amsterdam naar Rotterdam, en zal dus voor een ieder de gelegenheid openstaan, het schitterende schouwspel bij te woven. In
Nederland zal men hoogstwaarschijnlijk geene totale eclips hebben
voor de 2 I ste eeuw. Te Parijs zal dit in het jaar 2026 het geval
zijn. In Londen geschiedt het in het jaar 2090, doch zal de eclips
eerst een kwartier voor zonsondergang totaal worden. Het is te
hopen, dat de Londensche mist de waarneming dan niet belet.
Fig. 91-94 geeft eene teekening van vier totale verduisteringen,
'zooals zij in vier groote steden gezien zijn op het oogenblik, dat
zij daar het grootst waren. (De laatste moet nog plaats hebben).
Wij verlaten nu de aarde en de maan en verplaatsen ons naar
de zon, het middelpunt van ons zonnestelsel. Wij hebben ons eerst
rekenschap gegeven van de plaats, die wij in de wereldruimte innemen, en onze aarde bestudeerd als bewegelijke basis voor onze
waarnemingen. Daarna hebben wij den stand, de beweging en de
gesteldheid van de maan, onzen trouwen wachter, nagegaan, en zijn
toen geeindigd met het behandelen der eclipsen, die ons reeds een
oogenblik in aanraking gebracht hebben met de zon, door ons Naar
protuberances en haren lichtenden dampkring te leeren kennen,
zooals wij dien zien, indien de donkere maanschijf het felle zonlicht
voor ons bedekt. Ook hebben wij reeds van de zon gesproken
naar aanleiding van de jaarlijksche beweging der aarde, en gezien,
dat zij ongeveer in het middelpunt der aardbaan geplaatst is. Om
nader met de zon in kennis te komen, moeten wij thans nauwkeurig
de betrekking leeren kennen tusschen haren afstand en dien der
maan, onze eerste pleisterplaats.
Letten wij op fig. 95. Terwijl de baan der maan in de onmid14
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dellijke nabijheid der aarde gelegen is, is de loopbaan der aarde
ver van de zon verwijderd. Terwijl de aarde in een jaar om de
zon wentelt, neemt zij de maan met zich merle, die in gene maand

Fig. 91. — Weenen, 19 Augustus 1887.

Fig 93. — Petersburg, 9 Augustus 1896.

Fig. 92. — Rio de Janeiro, 16 April 1893.

Fig. 94. — Rome, 28 Mei 1900.

hare baan om de aarde beschrijft. De verhouding tusschen die afstanden is in fig. 9 5 niet juist geteekend. De afstand der zon is
immers 385 maal grooter dan die der maan. Indien wij den zons-
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afstand voorstellen door eene lijn van 192,5 millimeters, dan is die
der maan een halve millimeter. Wij hebben dit in fig. 96 voorgesteld. De aarde is daarin door een punt beneden in de figuur
aangegeven. Daaromheen is een cirkeltje getrokken, de maanbaan
voorstellende met eenen straal van eenen halven millimeter. Het
lijntje, door de aarde gaande, dat weinig van eene rechte lijn verschilt, maar inderdaad een cirkelboog is, stelt een deel der aardbaan
voor. Op eenen afstand van 385 maansafstanden is boven in de

Fig. — 95. Loopbaan der maan en der aarde.

figuur de zon gep1 aatst, op haren waren afstand en op hare ware
grootte. De middellijn der zon is immers twee maal grooter dan de
middellijn der maanbaan. Uit deze figuur blijkt duidelijker dan uit
alle redeneeringen, dat de maan als het ware de aarde raakt, en
onder hare onmiddellijke heerschappij staat.
In werkeiijkheid zijn die afmetingen de volgende :
De straal der aarde is 6371 kilometers.
De afstand van de maan tot de aarde is 6o aardstra'en.
De afstand van de zon tot de aarde is 23200 aardstralen.
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Een spoortrein, die met eene snelheid van 6o kilometers in het uur de maan zou bereiken in 38 weken,
zou 266 jaar in eene rechte lijn moeten voortrijden,
eer hij de hoofdplaats van ons zonnestelsel zou bereiken. Waren wij op eenen kanonskegel gezeten,
die zich met eene snelheid van Soo meters in de
secunde voortbewoog, dan zouden wij op den negenden dag onzer reis op de maan aankomen, doch
eerst na negen jaren de zon bereiken. Maar ook dit
duurt ons nog to lang. Laat ons voortvliegen, door
eenen lichtstraal gedragen : in 1 1/3 secunde bereiken
wij de maan, in acht minuten komen wij op de zon
aan. — Welnu, begeven wij ons op reis en stappen
wij op de zon af.

DERDE BOEK.

DE ZON.

DERDE BOEK.

DE ZON.
EERSTE HOOFDSTUK.
De zon, vorstin van het zonnestelsel.
Afmetingen van het zonnestelsel. De harmonie der getallen.

Van de oudste tijden of is de zon als bron van Licht, warmte en
beweging door het menschdom geeerd en gehu l digd. De leek bewondert
haar, omdat hij hare macht ondervindt ; de geleerde stelt haar op
prijs, omdat hij hare beteekenis en hare rol in de natuur kent ; de
kunstenaar heeft haar lief, omdat hij in haar het beginsel van de
harmonie der natuur begroet. Zij is het hart van het planetenstelsel ;
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ieder harer kloppingen doet naar onze aarde, die op 148 millioen
kilometers van haar verwijderd is, naar Neptunus, die op 4400 millioen kilometers afstand om haar been wentelt, naar de flauw verlichte kometen, die op milliarden kilometers kunnen verwijderd zijn,
de levenskracht stroomen, die voor de instandhouding dier werelden
noodig is. Die kracht, welke onophoudelijk van haar uitstraalt, verspreidt zich door het heelal met eene ongelooflijke snelheid ; in acht
minuten doorklieft het licht de ruimte, die ons van de zon scheidt.
Hoe kunnen wij ons een denkbeeld vormen van dat reusachtige lichaam,
welks middellijn ruim 108 maal, welks volume 1 283 72o maal en
welks massa ruim 324 000 maal grooter is dan die der aarde ?
Indien wij de aarde voorstellen door eenen bol van 1 meter middellijn,
dan moeten wij ons de zon denken als eenen bol met eene middellijn
van i o8 meters. Men zal zich van eenen zoodanigen bol een denkbeeld vormen, als men zich voorstelt, dat de koepel van den dom
van Florence, de grootste koepel der wereld, slechts eene middellijn heeft van 46 meters en die van de Pieterskerk te Rome eene
middellijn heeft van 43 meters. Wij kunnen niet genoeg nadruk
leggen op de beteekenis der zon en op hare meerderheid over de
aarde. Wij geven daarom ook bier de teekening, die de verhouding
dier beide lichamen zoo helder in het licht stelt. Wij vestigen hierbij
tevens de aandacht op het korrelige van hare oppervlakte, waarop
wij spoedig nader zullen terugkomen. (fig. 98).
Indien men de zon op eene der schalen eener balans zou kunnen
plaatsen, dan moest men, om daarmede evenwicht te maken, op de
andere schaal 324 000 planeten van de massa onzer aarde plaatsen.
De zon zetelt in het midden van het zonnestelsel en beheerscht
van daar uit de planeten. In vergelijking met haar, zijn de planeten
slechts kinderspeelgoed. Dit blijkt duidelijk uit de volgende tabel :
AFSTAND DER PLANETEN TOT DE ZON EN OMWENTELINGSTIJD.

Planeten.
DE ZON
MERCURIUS
VENUS
DE AARDE ( I wachter) .
MARS (2 wachters) ..
JUPITER (5 wachters) .
SATURNUS (8 wachters) .
URANUS (4 wachters). .
NEPTUNUS (I wachter) .

Afstand van de zon.
----.....
De afstand van in millioentallen
de zon tot de
aarde 1 gesteld. kilometers.
-

Omwentelingstijd.
-

0.387

6o

0.723

104

225

I

365
I jaar 322
315
II
55
29 „ 167
84 ,,
7
164 „ 281

1.524

148
224

5.203

768

9.53
19.183

1420

30.055

4440

2840

88 d agen
,,
53
53
53
53

,,
13
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Men ziet, dat de verst verwijderde planeet van het stelsel, Neptunus, dertig maal verder van de zon verwijderd is dan de aarde,
en bijna 8o maal verder dan Mercurius. Daar het licht en de warmte
afnemen in de reden van de vierkanten der afstanden, ontvangt

Fig. 98 . — De zon en de aarde. Korrelige oppervlakte der zon.

Neptunus 6400 maal minder licht en warmte van de zon dan Mercurius.
Het jaar op Neptunus is bijna 165 maal langer dan op aarde en 684
maal langer dan op Mercurius. Wij geven thans de grootte en het gewicht van de zon en de planeten, in eene afdalende reeks gerangschikt.
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AFSTAND, MIDDELLI JN EN MASSA DER PLANETEN.
Afstand in
zonstralen.
DE ZON .
MERCURIUS

.

I
83

VENUS ..
DE
E AARDE

214

MARS .

322

155

JUPITER

1116

SATURNUS
URANUS .
NEPTUNUS .

2041
4108

6420

Middellijn
Massa
(de middellijn der (de massa der
zon 1 gesteld).
zon 1 gesteld).
I
1
T- - I

g

1_
115
1
IO2
1
202
1_
9,7
_1_
11,4
1
24
1
25

I
_

I

5-2-1-6W0
4121150
1
324439
1
3093500
T0-4-7
1
1_3530
24000
1-19700

Uit deze tabel volgt, dat Mercurius van de zon verwijderd is op
83 zonstralen, Venus op 155 zonstralen, de aarde op 214 zonstralen; dat de middellijn van Mercurius 1/282 is van die der zon, die
van Jupiter 10/97 ; dat men ruim 5 millioen bollen als Mercurius of
324 439 bollen als de aarde zou moeten nemen, om een gewicht
to verkrijgen, gelijk aan dat der zon. Jupiter weegt 310 maal meer
dan de aarde, maar 1047 maal minder dan de zon. Hare middellijn
is I I maal grooter dan die der aarde, maar 9 ,7 maal kleiner dan
die der zon. Hoewel dus Jupiter in volume en massa tusschen de
aarde en de zon inligt en dus inderdaad verbazend groot is, zoo
weegt toch de zon nog zeven honderd maal meer dan alle planeten

Het planetenstelsel (op eene schaal van

I

millimeter op 40 millioen kilometers).
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to zamen. Uit de massa's en volumina kan men gemakkelijk de
dichtheid der lichamen van het zonnestelsel afleiden :
VERHOUDING TUSSCHEN DE DICHTHEDEN (DE DICHTHEID DER AARDE
I GESTELD).
DE ZON .

. 0,253

DE AARDE

I

JUPITER .

. 0,242

VENUS ..

0,807

NEPTUNUS

. 0,300

MARS . .

0,71 I

URANUS .

. 0,195

DE MAAN .

0,615

SATURNUS

.

MERCURIUS

1,173

0,128

Men ziet hieruit, dat de dichtheid van Mercurius het grootst en
die van Saturnus het kleinst is.
Wij hebben in geene enkele dezer tabellen rekening gehouden met
de kleine planeten, tusschen de ban en van Mars en Jupiter gelegen.
Wij komen op die opmerkelijke lichamen, waarvan enkele slechts
eenige kilometers middellijn hebben, en waarvan er thans (October
1898) bijna 440 bekend zijn, in een afzonderlijk hoofdstuk terug.
Onze lezers kunnen de afstanden der verschillende lichamen van
het zonnestelsel nog beter beoordeelen uit nevensgaande teekening,
(fig. 99) waarop de loopbanen der planeten geteekend zijn op eene
schaal van 1 millimeter op 40 millioen kilometers. Op den derden
cirkel zijn will geplaatst. Vreemde gewaarwording. Op dat kleine punt
worden alle sociale, godsdienstige en politieke vraagstukken van
aarde en maan behandeld en beslist ! .. .
Men kan uit die teekening geene regelmaat in de afstanden bespeuren. Terwijl de onderlinge afstand der planeten in het algemeen hoe
langer zoo meer toeneemt, is dit met Uranus en Neptunus niet het geval. Neptunus is even ver van Uranus verwijderd als Uranus van Saturnus. De astronoom Titius had in de vorige eeuw opgemerkt, en Bode heeft
deze opmerking gepubliceerd (waarom zij ook de wet van Bode genoemd
wordt), dat men de afstanden der planeten tot de zon door eene
eenvoudige reeks kan voorstellen. Wij schrijven daartoe de getallen :
3, 6, 12, 24, 4 8, 96.
welke eene meetkundige reeks vormen. Wij voegen dan daaraan
toe als eersten term nul en tellen bij iederen term 4 op, dan krijgen
wij de volgende reeks van getallen :
4, 7, 10, 16, 28, 52, loc.

Het blijkt nu, dat als men den afstand van de zon tot de aarde
1 o stelt, de afstanden der overige planeten ongeveer met die ge-.
tallen overeenkomen, zooals uit de volgende opgave volgt :
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Mercurius,

Venus,

3,9

7,2

Aarde,
10

Kleine planeten,
2o-35

Mars,
15,2

Jupiter,
52

Saturnus.
95

De planeet Uranus, eerst na dien tijd ontdekt, ligt op eenen afstand 192, welk getal weinig verschilt van 196, dat wij als volgenden
term der reeks zouden gevonden hebben (2 X 96 + 4 = 196).
Maar Neptunus, die op eenen afstand van 2 X 192 + 4 = 388
zou moeten liggen, is slechts op eenen afstand van 300 van de zon verwijderd en dus veel te dicht bijgelegen. Men ziet dus, dat de wet
van Bode slechts een spel van het toeval is en geene werkelijke wet.
De aantrekkingskracht der zon is oorzaak, dat alle planeten om
haar heenwentelen. Zij draaien alle met eene verbazende snelheid
rond. Hoe dichter zij bij de zon gelegen zijn, des te sneller volbrengen zij Karen loop. Wij hebben reeds vroeger bij de maan
gezien, dat de snelheid der planeten in hare baan ze juist zooveel
van de zon verwijdert, als zij door haar worden aangetrokken,
waardoor zij op denzelfden afstand van de zon verwijderd blijven.
Toen wij over de beweging der maan om de aarde en over de
onderzoekingen van Newton omtrent de oorzaak van de beweging
der hemellichamen handelden, merkten wij reeds op, dat de aantrekkende kracht afneemt in de reden van de vierkanten der afstanden. Op eenen twee maal grooteren afstand is die kracht vier
maal minder, op eenen drie maal grooteren afstand negen maal minder enz. Het is dus gemakkelijk, na te gaan, hoe groot de aantrekkende kracht der zon is op den afstand van ieder der planeten,
en daaruit of te leiden den weg, dien ieder der planeten in de
eerste secunde naar de zon zou afleggen, indien zij in hare beweging
om de zon gestuit werden.
VALRUIMTE IN DE 1 ste SECUNDE.
Op de oppervlakte der Z0N
Op den afstand van MERCURIUS ..
5,

5,

134

meters.

0,0 1 96

,3
53

53

53

VENUS

0,0056
0,0029

5,

0,0013

,,

,,

91

5,

53

,,

5,

DE AARDF
13
53 MARS

,,

53

5,

,3

JUPITER

5,

55

,3

53

SATURNUS

,,

5,

,,

,, URANUS .......

o,000008

,3

,,

,,

53

53

......

0,000003

,3

NEPTUNUS

...

.. .

.......

.

0,0001

,,

0,000032

5,

De snelheid, waarmede de planeten naar de zon zouden vallen,
wordt tijdens den val hoe langer hoe grooter ; zij zouden op het
oogenblik, dat zij op de zon neerkwamen, eene snelheid gekregen
hebben van boo kilometers ! En toch zou de aarde in de eerste secunde
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slechts 2,9 millimeters, Jupiter 1110 millimeter en Neptunus 3/1000 millimeter afleggen De tijd, waarin ieder der planeten op de zon
zoude neerkomen, bedraagt voor :
MERCURIUS
.
VENUS
DE AARDE
MARS .

• 15,55 dagen.

765,89 dagen.

JUPITER .
SATURNUS

39,73 ,,
64,57 55
. 121,44 ,,

.

URANUS .

1902,03 ,,

• 5424,57
10628,73

NEPTUNUS

53
93

De snelheid van de aarde orn de zon bedraagt 2 9 kilometers in
de secunde, die van de maan om de aarde t kilometer. De snelheid
is voor :
MERCURIUS
VENUS . .
DE AARDE

47 kilometers in de secunde of 4 048 coo kilometers per dag.
„ 3 000 000
,,
55
13
55
53
35
2 544 000
29
,,
/3
55

53

MARS ..

24

55

53

JUPITER .

13

93

SATURNUS .
URANUS .
NEPTUNUS

10

7
5

53

„

2 072 000

5.5

5.3

000

13

23

/3

55

53

13

5.3

53

,,

„

55

55

53

55

55

53

55

,,

23

,,

53

82o Soo
578 Boo

55

55

53

464 000

53

I 115

De aarde beweegt zich dus om de zon met eene snelheid, die 75
maal grooter is dan die van eenen kanonskogel, die den loop verlaat
met eene snelheid van 400 meters. De snelheid van Mercurius is
nog 0/2 maal grooter dan die der aarde. De snelheid der planeten
is zoo verbazend groot, dat indien twee planeten elkander in haren
loop zouden ontmoeten, zij niet alleen door den schok zouden verbrijzeld worden, maar door de omzetting der beweging in warmte
zulk eene temperatuursverhooging zouden ondergaan, dat water, planten,
levende wezens, gesteenten, in een woord alles, tot damp zoude
overgaan en eene nevelvlek zoude vormen.
Tengevolge van hare verschillende snelheden veranderen de planeten
ieder oogenblik in stand ten opzichte van elkander.
Wij hebben reeds vroeger gezien (blz. 2o), dat de aarde eene
ellips om de zon beschrijft, en tevens hebben wij duidelijk gemaakt,
hoe Newton uit de beweging der maan de wetten van de aantrekkingskracht der stof heeft afgeleid. Wij kennen, toegerust met de
opgedane kennis, thans de Brie wetten leeren kennen, die de
beweging der planeten bepalen. Zij zijn de volgende :
I. De planeten bewegen zich om de zon in ellipsen, waarvan de
zon een der brandpunten inneemi.
II. De oj5j5ervlakken der sectoren, door de voersiralen doorlooj5en,
zign evenredig met de tilden, waarin zij doorloopen worden.
DE WONDEREN DES HEMELS.
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Beschouwen wij eene zelfde planeet op verschillende tijdstippen, en
nemen wij op de baan (fig.
I oo), door de planeet doorloopen, bogen AB, CD, EF,
in gelijke tijden, b.v. in 3o
dagen, afgelegd. Wij zien dan,
dat, als de planeet dicht bij de
zon geplaatst is, de snelheid
grooter is dan wanneer zij
verder van de zon verwijderd
is. De beweging der planeten
in hare baan is dus volstrekt
Fig. moo. — Wet der sectoren.
niet eenparig. De aarde beweegt zich het snelst in Januari, als zij in het perihelium geplaatst
is, het langzaamst in Juli, als zij in het aphelium is gekomen. De
in denzelfden tijd doorloopen bogen zijn kleiner, naarmate de planeet
verder verwijderd is. Maar de oppervlakte der sectoren, gevormd door
de lijnen, die uit de zon naar de uiteinden der in gelijke tijden doorloopen bogen getrokken zijn, zijn onderling gelijk. De aarde heeft
dus evenveel tijd noodig, om van E naar F to gaan, als van C
naar D, hoewel de eerste boog veel kleiner is dan de tweede. Men
noemt de lijnen ZD, ZF, ZA, uit de zon naar de planeet getrokken, voerstralen. De oppervlakken der sectoren, door die voerstralen doorloopen, zijn evenredig met de tijden, waarin zij doorloopen zijn ; in den dubbelen tijd zijn de oppervlakken der sectoren
twee maal grooter.
III. De tweede machien van de omloopsqden zijn evenredig met
de derde machien der afsianden. (I).
De omloopstijden der planeten worden grooter, naarmate de afstanden tot de zon toenemen ; de omloopstijden groeien echter sneller
aan dan de afstanden.
Neptunus b.v. is 3o maal verder van de zon verwijderd dan de
aarde.
,.„‘„,„,..„nommon1111111111111iiin11111111111101

(I) De tweede macht of het vierkant van een getal is hetzelfde als een getal met zichzelf
vermenigvuldigd. De tweede macht van 3 is 3 X 3 of 9 ; van 4 is de tweede macht 4 X 4 of
16. De tweede macht van 3 wordt geschreven : 32. De derde macht of de cubus van een getal
is hetzelfde als een getal tweemaal met zichzelf vermenigvuldigd. De derde macht van 3 is
3 X 3 X 3 of 27 ; van 4 is de derde macht 4 X 4 X 4 of 64. De derde macht van 4 wordt
geschreven : 43.
Zelfs onder het ontwikkelde publiek worden er velen gevonden, die eenen zekeren angst voor
de wiskunde koesteren, en toch is die wetenschap zoo eenvoudig en helder.
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De derde macht van 3o is 3o X 30 X 30 = 2700o. Nu is 27000 de
tweede macht van 165. De omloopstijd van Neptunus is dus 165 maal
grooter dan die der aarde. Wij zien dus, dat een 165 maal grootere
omloopstijd overeenkomt met eenen 3o maal grooteren afstand.
De verhouding der omloopstijden van de aarde en van Mars is als
365,2564 : 686,9796 en de verhouding der afstanden tot de zon als
100 000 : 153 369. Nu is :
(365,2564)2000000r
(686,9796)2 (153369)3
De drie genoemde wetten, door Keppler ontdekt, zijn een noodzakelijk uitvloeisel van de wet, door Newton gevonden :
De stolen irekken elkander aan met eene krachi, evenredig met het
product der aanlrekkende massa' s, en omgekeerd evenredig met de
tweede mach' van Karen afstand.
Fig. an zal ons duidelijk maken, hoe eene kracht afneemt in de

Fig. Dm. — Vermindering der kracht in de reden van het vierkant van den afstand.

reden van het vierkant van den afstand. Zij A eene kaars, en zijn
B, C, D, E schermen, op afstanden van I, 2, 3, 4 decimeters van
A verwijderd, dan ziet men, dat het licht op den dubbelen afstand
zich over eene vier maal grootere oppervlakte verspreid heeft, op eenen
drie maal grooteren afstand over eene negen i-naal grootere oppervlakte,
op eenen vier maal grooteren afstand over eene zestien maal grootere
oppervlakte.
Wat het wezen dier aantrekkingskracht van de stof is, weten wij
niet. Wij kennen alleen hare uitwerking. Die aantrekkingskracht is
niet de oorzaak der beweging ; zij regeli die alleen. Oorspronkelijk toch
moeten de planeten reeds eene beweging bezeten hebben, anders
zouden zij door de aantrekkingskracht naar de zon gevallen zijn.
De geheele beweging kan tot twee bewegingen worden teruggebracht.
De eene dier bewegingen is het gevolg der zwaartekracht of aantrekkingskracht ; deze is de neiging, die de lichamen hebben, om zich naar
15*
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elkander toe te bewegen ; het is dezelfde kracht, die de lichamen
op de oppervlakte der aarde doet vallen, welke, als zij alleen werkte,
de maan op de aarde, en maan en aarde samen op de zon zoude
doen neerkomen.
Maar die aantrekkingskracht is niet de eenige factor, die de beweging der planeten bepaalt ; zij hebben nog eene tweede beweging,
en wel door de oorspronkelijke snelheid, aan de planeten medegedeeld,
toen zij van de nevelvlek werden losgerukt. Uit die twee bewegingen
heeft Newton de werkelijke beweging afgeleid en bewezen, dat deze
overeenkomt met die, welke Keppler door waarneming heeft gevonden.
Dit zijn de wetten, die de beweging der planeten bepalen. Wel
moet men met eenige aandacht de redeneering volgen, maar zij is
noch duister noch dubbelzinnig. Men hoort dikwijls beweren, dat de
mathematische werken lang niet de helderheid en sierlijkheid der
zuiver litterarische geschriften bezitten ; doch inderdaad is niets sierlijker dan een streng mathematisch betoog. Het is niet moeilijk, bij
de beste dichters dwaasheden te vinden, die men in de geschriften
van werkelijk bekwame wiskundigen nooit vinden zal.
Wij hebben de beweging der planeten om de zon en die der
wachters om de planeten besproken ; maar het zonnestelsel bevat
nog andere lichamen, die zich ook volgens de voorgaande wetten
bewegen, en waarvan sommige zeer gerekte banen beschrijven, wier
aphelium buiten de loopbaan van Neptunus gelegen is: wij bedoelen
de kometen. De komeet van Halley kan zich zelfs 35 maal verder
dan de aarde van de zon verwijderen. (Neptunus ligt, zooals wij
zagen, 3o maal verder van de zon of dan de aarde) ; de kometen
van I 53 2, I66I, 186 2 bewegen zich, evenals de zwerm van vallende
sterren van 10 Augustus, tot op eenen afstand van bijna 7 milliard
kilometers, en op dien onmetelijken afstand, dien het geluid eerst
in 668 jaren zou doorloopen, gehoorzamen zij nog aan de stem der
zon, en keeren zij weder terug tot de haar roepende vorstin, om
wie zij hare wenteling volbrengen. Ook daar liggen nog niet de
grenzen harer aantrekkende werking. Hare kracht strekt zich uit
tot op eenen oneindigen afstand, en nooit geeft zij hare macht prijs,
tenzij het lichaam op zijnen weg eenen anderen gebieder ontmoet,
die niet op milliarden, maar op duizenden van milliarden kilometers
afstand zetelt.
Iedere vaste ster heeft haar gebied, waarin zij haren schepter
zwaait ; eene reeks van trawanten gehoorzamen aan hare bevelen ;
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slechts enkele onderdanen verlaten haren dienst, om zich aan de.macht
eener andere gebiedster to onderwerpen. Die ontelbare vorstinnen,
die de oneindige ruimte bevolken, houden elkander in bedwang door
de algemeene aantrekkingskracht der stof.
Heerlijke en aanbiddelijke harmonie der schepping ! De sterren,
atomen van de oneindige ruimte, bewegen zich voort onder den invloed eener zelfde kracht. De maan wentelt -om de aarde, de aarde
om de zon, de zon voert de planeten en hare wachters met zich
mede naar het sterrenbeeld Hercules, en al die bewegingen hebben
plaats volgens bepaalde wetten, in de schoonste harmonie, als de beweging van eenen wijzer van een uurwerk of als de ronde kringen,
welke in de effen watervlakte gevormd worden, als een enkel punt
in beweging wordt gebracht. Al kunnen wij die heerlijke harmonie
niet in werkelijkheid hooren, zooals Pythagoras meende, de ooren van
onzen geest vangen die reine harmonie der natuur met verrukking op.
Wanneer de klankvolle modulation van het orgel of de reine
tonen van het lied ons een tijd lang de ketenen doen vergeten, die
ons aan het stof gekluisterd houden, en ons in het rijk der idealen verplaatsen, als het f Wilhelmus van Nassouwe onze soldaten in het
rijk van Insulinde met nieuwen moed ten strijde doet gaan, of het
f Stab al mater ons tranen van weemoed uit de oogen perst, dan
spreekt de trilling der lucht hare geheimzinnige taal tot ons. Als de
bloemen van het grasperk hare schitterende kleurenpracht ten toon
spreiden, dan is het weer de ether, welks trillingen ons netvlies treffen.
In het violette licht volbrengen de etheratomen 740 billioen trillingen
in de secunde ; het roode licht volbrengt in dienzelfden tijd 38o billioen
trillingen. De violette kleur is voor het licht, wat de hooge tonen
voor het geluid zijn, de roode lichtstralen komen overeen met de lage
tonen. Evenals een lichaam, drijvend op het water, gehoor geeft aan
de golven, die het treffen, zoo trilt het etheratoom onder den invloed
van het licht en de warmte, de luchtmolecule onder den invloed van
het geluid, en gehoorzamen de planeten met hare wachters aan de
aantrekkingskracht der stof.
Overal in de natuur heerscht de schoonste harmonie. Voor hem,
die de leer der trillingen bestudeerd heeft, leveren de golvingen in
eene watervlakte een treffend schouwspel op. Door het samenkomen van
verschillende golfbewegingen wordt de ruimte, waar die golven elkander ontmoeten, dikwijls verdeeld in een mozalek van rhytmische bewegingen, als het ware eene zichtbare muziek. Als men de opper-
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vlakte van het kwik in trilling brengt, en dat oppervlak door eenen
lichtbundel krachtig verlicht, dan kan men die harmonische trilling
van het kwik op een scherm zichtbaar maken. De vorm van het vat
bepaalt den vorm der voortgebrachte figuren. Op een cirkelvormig
oppervlak krijgt men figuren van de gedaante van fig. 1 02 . Als men
het kwik beweegt met de punt eener naald, in eene richting, concentrisch met den omtrek van het vat, dan draaien de lichtlijnen
rond en vertoonen zij de wonderlijkste combination. De eenvoudigste
oorzaken leveren de treffendste resultaten op. De geluidtrillingen

Fig.

102. -

Harmonie der golvingen.

kunnen evenzoo zichtbaar gemaakt warden in figuren, die niet minder
harmonie vertoonen dan de vorige.
Nemen wij, op het voorbeeld van Chladni, eene glazen plaat, of
eene dunne koperplaat, die wij met fijn nand bestrooien (fig. 103).
Strijken wij met eenen strijkstok het midden van eene der zijden
aan, terwijl wij met twee vingers der linkerhand de tegenovergestelde zijde aanraken, dan zullen wij het nand in trilling zien geraken,
zich zien ophoopen op bepaalde plaatsen en naar gelang van de
voortgebrachte tonen eene der bier geteekende figuren voortbrengen (fig. 104). Men kan, door de band to verplaatsen, naar willekeur
andere figuren doen optreden.
De tonen van den toonladder onderscheiden zich alleen door het
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aantal trillingen, die op eenvoudige wijze samenhangen. Op eene
bepaalde wijze verbonden, brengen zij het groot accoord voort. De

Fig. 103. — Trillende platen.

leer der harmonie is slechts eene leer van cijfers. Indien wij twee
stemvorken aan het trillen brengen, waarvan de eene horizontaal,

Fig. 1o4. — Harmonie der trillingen.

de andere vertikaal geplaatst is, terwijl beide stemvorken van een
spiegeltje voorzien zijn, dan kunnen wij een lichtend punt, dat op
die spiegeltjes teruggekaatst is, op een scherm projecteeren. Indien
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de beide stemvorken denzelfden toon voortbrengen, dan zien wij
eene der figuren van de bovenste rij (fig. 105). De duur der trillingen verhoudt zich hierbij als 1 : 1. Als de eene stemvork het
octaaf der tweede voortbrengt, dan ontstaat eene der figuren van
de tweede rij. De trillingstijden verhouden zich dan als I : 2. Indien de twee stemvorken tonen voortbrengen, die zich verhouden als
I 3, b.v. c en de g van het volgende octaaf, dan ontstaan de figuren
der derde rij. Verhouden zich de trillingen als 2 : 3, b.v. als de
tonen zijn c en g van hetzelfde octaaf, dan brengen zij de figuren

Fig. 105. — De meetkunde in de muziek.

der vierde rij voort. Als eindelijk de trillingen zich verhouden als
3 : 4, b.v. als de tonen zijn c en f, dan ontstaan de figuren der
vijfde rij. De leer der muziek is slechts de leer der getallen.
De natuur openbaart echter niet alleen hare harmonie in de leer
der tonen, in de schitterende kleuren van den regenboog of in den
glans der ondergaande zon ; op eenen somberen winterdag, als de
sneeuwvlokken op de oppervlakte der a arde neervallen, openbaart
zich die harmonie der natuur nog in den regelmatigen worm der

DE HARMONIE DER SCHEPPING.

233

sneeuw. Beschouwen wij de sneeuwvlokken onder den microskoop,
dan treft ons de rijke verscheidenheid dier kleine kristallen, wier
symmetrische vormen getuigenis afleggen van de harmonie der schep-

Fig. io6. — De meetkunde in de sneeuwvlokken.

ping. Reeds Pythagoras gafaan die gedachte uitdrukking, door to zeggen :
de Godheid werki alajd meeikundig. (AEI 0 OEOX rEfIMETPEI).

•WEEDE HOOFDSTUK.
Het meten van den afstand der zon. De overgangen van
Venus. Gewicht en grootte der zon.

De getallen, die wij in het vorige hoofdstuk gegeven hebben voor
de grootte, de massa en den afstand der zon en voor de afmetingen
van het zonnestelsel, zijn alle afgeleid uit de meting van den afstand
van de zon tot de aarde. Die afstand is de maat, waarin het geheele
heelal is uitgedrukt. Wel blijven de betrekkelijke afstanden dezelfde,
hoe groot ook de werkelijke afstanden zijn ; maar de ware afmetingen,
die inderdaad van groot gewicht zijn, kunnen wij alleen kennen, als
de eenheid, waarin alle maten uitgedrukt zijn, nauwkeurig is vastgesteld. Wij weten bij voorbeeld, dat de afstand tot de zon van de
uiterste planeet van het zonnestelsel, Neptunus, 3o maal grooter is dan
die van de aarde tot de zon ; evenzoo weten wij, dat de meest nabijzijnde vaste ster minstens 275 000 maal die eenheid van ons verwijderd is, maar zoolang wij onze eenheid niet nauwkeurig hebben bepaald,
kennen wij den waren afstand dier lichamen niet. Het is dus natuurlijk, dat de astronomen aan die bepaling groot gewicht hechten.
Wij hebben v‘ roeger (biz. 1 o8) gezien, hoe men den afstand der
maan heeft bepaald. Als men diezelfde methode zou willen toepassen.
om den afstand van de zon te bepalen, zoude men zijn Joel niet
bereiken. Die afstand is te groot. De geheele middellijn der aarde
is veel te klein in vergelijking met dien afstand, om als basis van
eenen driehoek te kunnen dienen.
Onderstellen wij, dat wij uit de twee uiteinden eener middellijn
van de aarde twee lijnen door het middelpunt der zon trekker, dan
zullen die lijnen als evenwijdig kunnen beschduwd worden, daar in
vergelijking met den afstand van de zon tot de aarde, die middellijn slechts een punt zou zijn. Die afstand toch is bijna twaalf duizend maal de middellijn der aarde ! Het is, alsof men eenen driehoek
wilde construeeren, welks basis den millimeter en wiens opstaande
zijden 12 meters lang waren. Men begrijpt, dat de beide hoeken
aan de basis niet merkbaar van negentig graden zouden verschillen.
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Men moest dus die moeilijkheden trachten te vermijden, hetgeen in
het begin der vorige eeuw den astronoom Halley gelukt is. Deze stelde
voor, de overgangen van Venus langs de zonneschijf daartoe te gebruiken. Wij zagen reeds vroeger, dat Venus dichter bij de zon gelegen is dan de aarde, en dat dus hare baan binnen de baan der
aarde moet vallen. In fig. 107 zijn de beide loopbanen geteekend op
eene schaal van 1 millimeter op 4 millioen kilometers. Indien nu
Venus tusschen de zon en de aarde gekomen is, zullen twee waarnemers, op de uiteinden eener zelfde middellijn der aarde geplaatst, de

107. — Loopbanen van Venus en de aarde om de zon.

planeet niet op hetzelfde punt der zonneschijf geprojecteerd zien ; het
verschil in stand van Venus op de zonneschijf leidt tot de kennis van
eenen hoek, die den afstand der zon bepaalt. Onderstellen wij, dat
twee waarnemers op de uiteinden eener middellijn der aarde geplaatst
zijn, dan zal Venus voor ieder van hen eenen verschillenden weg
over de zonneschijf afleggen. Dit is een verschijnsel van perspectief.
Als wij eenen van onze vingers vertikaal voor ons houden, dan bedekt
deze andere voorwerpen, wanneer wij het rechteroog sluiten, dan wanneer wij het linkeroog dicht houden. In het eerstegeval bedekt de
vinger voorwerpen rechts gelegen, in het tweede geval voorwerpen
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links gelegen. De afstand der beide projecties hangt of van den afstand,
waarop wij onzen vinger plaatsen. De afstand onzer beide netvliezen
vervult bier de rol der beide waarnemingsplaatsen op aarde, de beide
netvliezen zijn de beide waarnemers; onze vinger is Venus, en de
beide projecties van onzen vinger stellen de beide plaatsen voor,
waarop de astronomen de planeet op de zonneschijf geprojecteerd zien.
Wilden wij de vergelijking nog juister makers, dan moest men in de
plaats van den vinger uit te strekken, eene speld met grooten knop
op eenen bepaalden afstand van het oog houden, zoodanig, dat die
knop gezien werd tegen eene schijf papier, op eenige meters van ons
geplaatst. Indien wij dan dien speldeknop langs de schijf voortbewegen, dan stelt de koorde, die deze over de schijf schijnt te doorloopen, beurtelings met beide oogen gezien, den weg voor, dien Venus
voor ieder der beide waarnemers over de zon doorloopt (I).
(I) Zijn A en B twee waarnemers, op de oppervlakte der aarde zoo ver mogelijk van elkander
verwijderd, dan ziet de eerste Venus in V 1, de laatste in V2 op de zonneschijf. Verbinden wij
die twee punten door eene rechte lijn, dan stelt die lijn den afstand dier beide punten op de zon
voor. Indien wij dan de lijnen BV2 en AV1 trekken, dan ontstaan twee driehoeken, waarvan de
eene zijne basis op de zon heeft en zijnen top in Venus. De tweede driehoek heeft eveneens
Venus tot top en tot basis de lijn AB.
V2 _......
ZO N

Van den laatsten driehoek is AB gegeven. Deze stelt den afstand der beide waarnemers op
aarde voor en is bekend, omdat men alle afmetingen op aarde nauwkeurig bepaald heeft.
Bovendien kan men uit de derde wet van Keppler afleiden, dat de afst and van Venus tot de
aarde 37/100 is van den afstand van Venus tot de zon, en dat dus AB 37hoo is van V 1V2. Wij
kennen dus de lengte V1V2. Indien wij dan tevens weten, hoe groot de hoek is, waaronder
wij van uit Venus de lijn V1V2 zien, dan kan daaruit de afstand van Venus tot de zon gemakkelijk worden afgeleid. De derde wet van Keppler geeft ons dan tevens den afstand van de
aarde tot de zon.
Door waarneming heeft men gevonden, dat de 'hoek, waaronder men van Venus de lijn
V1V2 ziet, 48" bedraagt. Hieruit volgt, dat de hoek, waaronder men van Venus de middellijn der aarde zou zien, eveneens 48" bedraagt, en dat dus de hoek, waaronder die middellijn
van uit de zon zou gezien worden, 0,37 X 4 8" of 17,76" is. Daar een voorwerp van een zekere
lengte, op eenen afstand van 206265 maal die lengte, gezien wordt onder eenen hoek van I", zoo
is de zon 2 H36 5 of 11614 maal de middellijn der aarde. Met andere woorden : de zon is op
23228 aardstralen van ons verwijderd.
Men noemt: de parallaxis der zon, den hoek waaronder men van de zon den straal der
aarde zoude zien. De parallaxis der zon is dus 1/ 2 X 17,76" of 8,88".
Halley kwam reeds in 1678 op 22 jarigen leeftijd op het denkbeeld, om langs dien weg den
afstand van de zon tot de aarde te bepalen. Opmerkelijk is het, dat hij wist, dat zijne methode
eerst eene eeuw later, in 1761, voor het eerst zou kunnen worden toegepast.
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De overgangen van Venus hebben slechts zelden plaats. Zij treden
steeds paarsgewijze op met eene tusschenruimte van acht jaren, om
zich dan eerst to herhalen na 1 13+ + 8 of '131 — 8 jaren. De eerste
overgang na de uitvinding der kijkers had plaats in December 1631, de
volgende weder acht jaren later, in December 1639. Daarop is die van
Juni 1761 gevolgd, d. i. IQ+ -I- 8 jaren later , toen kwam die van
Juni 1769. Na I I 31- -- 8 jaren, in December 1874, werd de volgende
waargenomen en 8 jaren later, in December 1882, de laatste. Er zal
nu geen overgang plaats vinden vOOr Juni 2004 (na I 131- -I- 8 jaren),
die gevolgd zal worden door dien van Juni 2012. De overgangen
hebben alleen plaats in Juni en in December, omdat alleen dan de
aarde in of in de nabijheid van een der beide snijpunten van de aardbaan met de baan van Venus gekomen is, zoodat Venus dan in eene

VENUS .....

ZON

Fig. 109. — Helling der aarde bij de overgangen van Venus langs de zonneschijf.

rechte lijn met de zon en de aarde kan staan. Niet altijd echter
hebben de overgangen op dezelfde datums plaats, omdat Venus ook
langs de zonneschijf kan heengaan, als zij niet juist in een der beide
snijpunten van hare baan met die der aarde gelegen is. Op die
datums is de helling der aardas met betrekking tot de lijn van de
zon naar de aarde getrokken zeer groot, waaruit volgt, dat twee
waarnemers A en B het verschijnsel kunnen waarnemen van uit
twee tegenovergestelde meridianen (fig. 109) met de pool tusschen
beiden in gelegen.
Wij geven hier alle overgangen, sedert de uitvinding der kijkers
tot aan het einde der dertigste eeuw. De astronomen zijn dus op
het verschijnsel voldoende voorbereid. De sterrenkunde is trouwens
de eenige wetenschap, die even nauwkeurig de toekomst kent als
het verledene.
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OVERGANGEN VAN VENUS, VAN DE 1 7 de TOT DE ;taste EEUW.
Datum.

235 jaren
235 jaren
235 jaren

1631
1639
1761
1769

2004

6 December
4
5 Juni
3
8 December
„
6
7 Juni
5
10 December
8
I I Juni
8 )3
12 December
Ic)
,
12 Juni
9 ,,
15 December
13
15 Juni
13

23

23

235 jaren

23

235 jaren

2
21122 20
81184
21187 275274

235 jaren .
235 jaren .
235 jaren .

53

235 jaren .

12 ,

235 jaren .

16 December
14
17 Juni
23

2 2 2 2 2 29
92j66332a88:844

75996615a3046380
'814;r5 '

14

)3

. Duur.
3u Ion'.

34m
6u 16m
4u om
4u um
5 u 57m
5u 3om
6u 42m
4u 46m
5u 37m
4u 16m
7u 12m
511 25m
4u 59m
2u 4m
7u 33m
5 u 53m
412 30m
kort.
7 u 46m
6u 14m
3u 48m
zeer kort
71.1 52m
6u

Van den overgang op 9 December 1882 was in Nederland het
begin zichtbaar.
De omstandigheden, waaronder de overgangen van 7 Juni 2004
en 5 Juni 2012 zullen plaats vinden, zijn reeds nu besproken en
overwogen. Men zou zelfs kunnen zeggen, dat de verschillende
expedities gereed staan om te vertrekken, en dat alleen nog de
namen der astronomen moeten worden ingevuld.
De overgang van 1874 is de eerste, die door middel van de
hulpmiddelen der moderne wetenschap kon worden waargenomen.
Van daar dan ook, dat reeds jaren te voren alles in gereedheid
gebracht was, om het verschijnsel zoo goed
mogelijk waar te nemen. Frankrijk zond zes
expedities uit, en wel naar Nagasaki, Peking,
Saigon, Noumea, het eiland St. Paul en het
eiland Campbell. Engeland zond waarnemers
naar Indio, Egypte, Perzie, Syrie, China,
Japan, de Kaap de Goede Hoop, Tasmania,
Fig. Ho. — De overgangen Java en de Sandwicheilanden. De Amerivan Venus in onze eeuw.
kaansche expedities waren verdeeld over
Siberie, China, Japan, Nieuw-Zeeland, de eilanden Kerguelen, Chatham en Tasmania. Italie zond eene expeditie naar Bengalen. De
Duitschers deden hunne waarnemingen in Perzie, Egypte, China,
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Nieuw-Zeeland, de Aucklandeilanden, Kerguelen en Mauritius. De
Russen hadden stations opgericht over de geheele lengte van hun
uitgestrekt gebied tot aan de Behringstraat. Nederland zond eene
expeditie naar Reunion.
Men had vooruit berekend, op welke plaatsen de waarnemingen
konden gedaan worden. In westelijk Europa kon het verschijnsel in
het geheel niet worden waargenomen, daar de overgang gedurende
den nacht plaats vond. Ditzelfde was in Amerika het geval.
In 1882 werden de waarnemingen herhaald, hoewel niet op zoo
groote schaal. Uit Nederland werd geene expeditie uitgezonden, doch
aan de officieren van een te Curacao gestationeerd oorlogsschip werdi
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Fig. III. — Kaart van den overgang van Venus op 6 December 1882.

opgedragen, de noodige observaties te doen. Fig. 11 i is eene kaart
van den overgang, zooals hij toen plaats vond.
Niet alle expedities zijn door het weder begunstigd ; een tal van
astronomen zijn in hun vaderland teruggekeerd zonder de zon te
hebben gezien, daar zij door regenwolken bedekt was ; andere meer
begunstigde waarnemers daarentegen zijn teruggekeerd met eene rijke
verzameling van metingen en photographieen. Bekend is het, hoe
Venus met hen, die de overgangen in de vorige eeuw zouden waarnemen, den spot gedreven heeft. Le Gentil kon er van medespreken.
Deze vertrok uit Frankrijk in i 760, om den overgang van 1761 waar
te nemen ; de oorlog tusschen de Engelschen en Franschen in Indie
belette hem echter aan wal te gaan, hij betrad Pondichery eerst,
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nadat het verschijnsel had plaats gegrepen. Blakend van ijver voor
de sterrenkunde, neemt hij het manmoedig besluit, om acht jaren
te Pondichery te verblijven, ten einde den volgenden overgang in
1769 waar te nemen ! . . . Daar in Juni in die streken de lucht bijna
altijd helder is, twijfelt hij niet aan den gunstigen uitslag ; hij bouwt
daarom een observatorium, leert de taal van het land en schaft
zich prachtige instrumenten aan. Eindelijk breekt het lang verwachte
jaar aan. Gedurende de maand Mei is het weder prachtig, in de
eerste dagen van Juni schijnt de zon met ongekenden luister. Ook op
den morgen van den overgang is de lucht helder... Doch zie, daar
betrekt de lucht, op het oogenblik van het uittreden van Venus is
de zon bedekt, en . . . enkele minuten na haar uittreden schittert de zon
weer in vernieuwden glans, en blijft zij dagen achtereen onbedekt !
Daar hij den volgenden overgang (1874) niet kan afwachten, besluit
de ongelukkige geleerde, naar Frankrijk terug te keeren ; op refs lijdt
hij tweemaal schipbreuk ; eindelijk komt hij in zijn vaderland terug ;
daar blijkt het, dat men hem reeds lang dood gewaand had, en in de
Academie van wetenschappen eenen opvolger voor hem had gekozen ;
zelfs hadden zijne erfgenamen zijne bezittingen reeds verdeeld, en
kon hij zijn vermogen niet meer terug krijgen. Het is niet te verwonderen, dat hij spoedig daarna van verdriet stierf!
De laatste overgangen hebben geleerd, dat de straal der aarde van
-de zon uit gezien wordt onder eenen hoek, gelegen tusschen 8,8o" en
8,86". Dit is dus de parallaxis der zon.
Men kan den afstand der zon bepalen langs verschillende wegen,
die geheel van elkander onafhankelijk zijn, en de uitkomsten der verschillende methodes met elkander vergelijken. Wij zullen de voornaamste dier methodes bespreken.
Men weet, dat het licht eenen zekeren tijd behoeft, om zich voort
te planten, en dat het van 3o tot 40 minuten noodig heeft, om van
Jupiter de aarde te bereiken. Die duur hangt of van den afstand
van Jupiter tot de aarde. Bij het waarnemen van de verduisteringen
van Jupiter vindt men, dat naarmate de aarde zich verder van Jupiter
verwijdert, elke volgende verduistering later wordt waargenomen,
omdat het licht telkens grootere afstanden moet afleggen. Zoo is er
ruim zestien minuten tijdsverschil tusschen de tijdstippen, waarop die
verduisteringen worden waargenomen, als Jupiter in de richting van
de zon staat, en die, waarop zij aan de tegengestelde zijde geplaatst
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is. Het licht heeft dus ruim zestien minuten noodig, om de middellijn
der aardbaan te doorloopen, en dus ruim 8 minuten of 496 secunden
om van de zon de aarde te bereiken. Daar nu uit de proeven van
Foucault, Fizeau en Cornu gebleken is, dat de snelheid van het licht
ongeveer 300 000 kilometers is, zoo volgt hieruit, dat de afstand
van de zon 496 X 300 000 of ruim 148 millioen kilometers bedraagt.
Eene derde methode berust eveneens op de snelheid van het licht.
Een eenvoudig voorbeeld zal die methode duidelijk maken. Onderstellen wij, dat wij onder eene verticale regenbui geplaatst zijn ;
blijven wij onbewegelijk staan, dan moeten wij onze parapluie vertikaal houden ; als wij loopen, moeten wij haar schuin houden,
en wel schuiner, naarmate wij sneller vooruitgaan. De helling der
parapluie hangt of van de verhouding tusschen de snelheid van onzen
gang en die van de waterdruppels. Eene zelfde redeneering geldt
voor het licht. In den tijd, waarin het licht der sterren onzen kijker
doorloopt, verplaatst zich de aarde .door hare beweging om de zon ;
wij moeten dus onzen kijker doen hellen in de richting, waarin zich
de aarde beweegt ; uit de grootte dier helling volgt, dat de snelheid
der aarde wui . van die van het licht is. Men kan dus uit de snelheid
van het licht de snelheid der aarde vinden ; deze bedraagt bijna 3o
kilometers in de secunde ; daaruit kunnen wij de lengte der geheele
aardbaan, die in ruim 365 dagen doorloopen wordt, berekenen,
waaruit de middellijn dier baan kan worden afgeleid ; de helft dier
middellijn stelt den afstand der zon voor. De zooeven besproken
afwijking heet de aberratie van het licks.
Eene vierde methode berust op de beweging der maan. Deze wordt
gewijzigd door de aantrekking der zon ; daar die aantrekking verandert
in de reden van het vierkant van den afstand, zoo moet men uit
den invloed der zon op de beweging der maan haren afstand kunnen
afleiden, zooals ook inderdaad Laplace en Hansen gedaan hebben.
Ook kan de afstand der zon gevonden worden uit de massa's der
planeten, wier beweging bepaald wordt door de massa en den afstand
der zon. De planeten oefenen storingen uit, die men door waarneming leert kennen ; als men dus langs eenen weg, volkomen onafhankelijk van die storingen, de massa's der planeten bepaald heeft,
dan kan men uit het bedrag der storingen de afstanden der planeten
tot de zon afleiden. Deze methode is door Le Verrier toegepast.
Eene zesde methode berust op den stand van Mars of eene der
kleine planeten ten opzichte van de vaste sterren, voor twee verDE WONDEREN DES HEMELS.
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schillende waarnemers op aarde; indien wij toch van twee verschillende plaatsen, die zoover mogelijk van elkander verwijderd zijn, eene
dier planeten waarnemen, dan worden zij van uit beide plaatsen aan
verschillende punten van den hemel gezien. De hoekafstand dier beide
punten aan den hemel hangt of van den afstand der beide plaatsen
op aarde, en dien der planeet. Men heeft deze methode in 1832,
1862 en 1877 op Mars toegepast, in 1874 op Flora en in 1877
op Juno.
De verschillende methodes leiden tot resultaten, die treffend met
elkander overeenstemmen. Men vindt uit :
De overgangen van Venus in 1769 ..... eene parallaxis van 8,91"

on bereiken.
wij zullen zoo aanstonds zien, dat de zon de zetel is van verbazende uitbarstingen. Als de ruimte tusschen de zon en de aarde
het geluid zou kunnen voortplanten met eene voortplantingssnelheid
van 340 meters in de secunde, dan zou het geluid dier uitbarsting
ons eerst bereiken 13 jaren en 9 maanden nadat de uitbarsting

heeft plaats gevonden (i).
Een sneltrein, rijdende met eene snelheid van 6o kilometers in
het uur, zou 148 millioen minuten, of 266 jaren noodig hebben,
om de zon te bereiken. Op i Januari 1898 vertrokken, zou hij in
(I) Men hoort dikwijls beweren, dat men nooit gevaar loopt, door eenen kanonskogel getroffen te worden, als men bet schot heeft hooren afgaan, omdat de snelheid van den kogel
grooter is dan die van het geluid. Dit is niet juist. Bij het beleg van Parijs is het tegendeel
dikwijls genoeg gebleken. Men kon het geschut te Meudon zien afgaan, men hoorde den knal
en had dan nog tijd genoeg, om voorover te gaan liggen, teneinde den kogel te vermijden. De
oorzaak is hierin gelegen, dat de snelheid van het geluid steeds dezelfde blijft, terwijl de kogel,
die zich oorspronkelijk sneller bewoog dan het geluid, langzamer voortgaat, naarmate hij langer
in beweging is, zoodat, als de afgelegde weg slechts lang genoeg is, het geluid den kogel inhaalt.
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op de zon aankomen. In dien tijd zouden zeven menschengeslachten van de aarde verdwenen zijn !
Men weet, dat gevoelsindrukken eenen zekeren tijd noodig hebben, om zich langs de zenuwen naar de hersenen voort te planters,
waar de zetel is van het gevoel. Als wij ons aan den vinger branden, voelen wij het niet dadelijk, maar een onderdeel van eene
secunde later ; de voortplantingssnelheid van het gevoel wordt op
28 meters per secunde geschat. Was onze arm zoo lang, dat wij de
zon konden aanraken, dan zouden wij de brandwond eerst 167 jaar
later voelen. Wij zouden dus al lang dood zijn, vOOrdat wij iets
er van zouden voelen.
Nu wij den afstand der zon kennen, is het eenvoudig genoeg,
om hare ware grootte te bepalen. Wij zagen reeds zooeven, dat
de middellijn der aarde, van de zon uit gezien, 17,72" bedraagt. De
middellijn der zon, van de aarde uit gezien, is 32' 4" of 1924".
De verhouding der middellijnen is dus 17,72 : 1924 of 1 : Io8,55.
Daar de middellijn der aarde 12732 kilometers bedraagt, zoo is die
der zon I 382 000 kilometers. De omtrek der zon is dus 4 35o 000
kilometers, hare oppervlakte is 12 000 maal grooter dan die der
aarde en wel zes billioen vierkante kilometers, haar volume is ruim
I 28o 000 maal grooter dan dat van onze planeet en wel
I 390 050 000 000 000 000
cubieke kilometers.
Daar de middellijn der zon I 382 000 kilometers is, is haar middelpunt 691000 kilometers van hare oppervlakte verwijderd. De
afstand van de aarde tot de maan bedraagt 384 000 kilometers.
Indien men dus de aarde plaatste in het middelpunt der zon, dan
zoude de maan nog binnen de zon vallen, en zelfs nog 307 000
kilometers van hare oppervlakte verwijderd zijn.
Het is moeilijk, zich eene voorstelling te maken van het verschil
in volume tusschen de aarde en de zon. Een voorbeeld uit het dage
lijksch leven is daarom niet overbodig. Een liter graan bevat ongeveer tien duizend korrels. Een decaliter bevat dus honderd duizend,
een hectoliter millioen korrels. Indien men dus 1,3 hectoliters graan
op eenen hoop werpt, en daarvan eene korrel afneemt, dan heeft
men in ronde getallen de verhouding tusschen het volume der zon
en dat der aarde ; wil men daarbij een denkbeeld krijgen van het
werkelijke volume der zon, dan behoeft men zich slechts te denken,
dat iedere graankorrel een billioen cubieke kilometers grooter is !
16*
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Het volume van Jupiter is 1279 maal grooter dan dat der aarde.
Saturnus, Neptunus, Uranus zijn ook veel grooter dan onze planeet.
En toch, indien men alle planeten en alle wachters bijeenbracht, zou
het gezamenlijke volume boo maal kleiner zijn dan dat der zon.
Een zoodanig volume wekt terecht onze verbazing op. Doch de
natuur is niet minder schoon in het oneindig kleine dan in het oneindig groote. De zon bevat niet meer cubieke kilometers dan er
atomen in eenen speldeknop zijn ! Het geheele lichaam van sommige
infusiediertj es neemt, onder den microskoop gezien, nog niet de ruimte
in tusschen twee streepjes van eenen in duizend deelen verdeelden
millimeter. Een zoodanig diertje is dus kleiner dan 1/1000 millimeter.
Dat kleine wezen leeft, beweegt zich en heeft zenuwen en spieren.
Men mag aannemen, dat de atomen zeker niet verder dan een
tien millioenste van eenen millimeter van elkander verwijderd zijn.
In een voorwerp van de grootte van eenen speldeknop van 2 millimeters moeten dus
8 000 000 000 000 000 000 000
atomen aanwezig zijn. Wilde men dus het aantal
atomen van eenen speldeknop uittellen, dan zou
men daartoe 250 billioen jaren noodig hebben, in
de onderstelling, dat men in iedere secunde een
atoom afzonderde.
De zon is niet alleen gemeten, zij is ook gewogen. Wij zullen trachten de weetgierigheid onzer
lezers te bevredigen door duidelijk te maken, hoe
men het gewicht der zon bepaalt.
Wij zagen reeds vroeger, dat de zwaartekracht
en de aantrekkingskracht der stof identiek zijn, en
dat Newton het verband tusschen die krachten
heeft afgeleid uit het bedrag, dat de maan bij hare
beweging om de aarde in iedere secunde naar de
aarde valt. Wij vonden toen voor dat bedrag 11/2
z millimeter. Daar de omtrek der aardbaan bekend
is en men den tijd weet, waarin die aardbaan
Fig. 112. - Het
meten van de aanwordt doorloopen, zoo kan men gemakkelijk aantrekking der zon.
toonen, dat de aarde in eene secunde 2, 9 millimeters naar de zon valt. Dat bedrag zou veel grooter zijn, als de
aarde niet zoover van de zon verwijderd was. Had de zon dezelfde
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massa als de aarde, dan zouden de voorwerpen, die op 23 000
aardstralen van haar verwijderd waren, in eene secunde slechts
2,0, meters naar haar toe vallen, omdat een lichaam, dat op de
oppervlakte der aarde gelegen is, en dus op eenen aardstraal van
haar middelpunt is verwijderd, in eene secunde 4,9 meters valt, en
de aantrekkende kracht omgekeerd evenredig is met het vierkant
van den afstand. Nu is „4+0 meter 9 millioensten van eenen millimeter; hieruit volgt, dat de massa der zon zooveel maal grooter is
dan de massa der aarde als 9 millioensten van eenen millimeter op
4,9 millimeters begrepen is. Wij weten dus, dat de zon ongeveer
324 000 maal zoo zwaar is als de aarde.
Wij vonden (blz. 13 I) voor het gewicht der aarde ongeveer :
6 000 000 000 000 000 000 000 000
kilogram, het gewicht der zon is dus :
1 9oo 000 000 000 000 000 000 000 000 000
kilogram, of in ronde getallen 2 quintillioen kilogram.
Men ziet, hoe eenvoudig die redeneering is. Een leerling van de
hoogste klasse eener hoogere burgerschool kan, als de astronomen
hem hunne waarnemingen leveren, de zon wegen.
Nu wij het volume en bet gewicht der zon bepaald hebben, kunnen
wij die gegevens gemakkelijk aanvullen met de dichtheid der zon.
Daar zij 1 2 8o 000 maal grooter volume heeft dan de aarde en toch
slechts 324 000 maal zwaarder weegt, zoo is hare dichtheid T312840000006
van die der aarde of 0,253 (de dichtheid der aarde 1 gesteld.) De
stoffen, waaruit de zon bestaat, moeten dus bijna vier maal minder
wegen, dan die der aarde.
De zon weegt iets meer dan een even groote bol van water.
Indien wij nu nog een enkel woord over de zwaartekracht op de
oppervlakte der zon gesproken hebben, dan hebben wij alles behandeld, wat wij in dit hoofdstuk wenschten to bespreken.
De grootte der zwaartekracht op de oppervlakte van eenen bol
hangt of van de massa van dien bol en van den afstand van de
oppervlakte tot het middelpunt.
Als de straal der zon even groot was als die der aarde, dan zoude
hare aantrekkingskracht 324 000 maal grooter zijn dan op onze planeet, omdat de massa der zon die der aarde 324 000 malen overtreft.
Maar men vergete niet, dat de voorwerpen op de oppervlakte der
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zon 108,6 maal verder van het middelpunt der zon afliggen, dan de
voorwerpen op de oppervlakte der aarde van het middelpunt der aarde
verwijderd zijn. Daardoor wordt dus de aantrekkende kracht 108,62
of bijna 1 i 800 maal verzwakt. De aantrekking op de oppervlakte
der zon is dus 313f48%-'9 of 27,47 maal sterker dan die op de oppervlakte der aarde. Wij hebben van dit resultant reeds op blz. 133
gebruik gemaakt, toen wij mededeelden, dat een lichaam op de zon
in de eerste secunde eene 2 7 , 4 7 maal grootere valruimte heeft dan
op aarde, of 27,47 X 4,9 = 134,6 meters.

DERDE HOOFDSTUK.
Het licht en de warmte der zon. De toestand harer oppervlakte. De zonnevlekken. De wenteling der zon om
hare as. Vorm en beweging der zonnevlekken.

De oude volken aanbaden en eerden de zon, als de Godin van den
dag en de bron van het licht. Met bijzonderen luister werd hare opkomst
gevierd, op den dag waarop zij weder het lentepunt gepasseerd was.
Zonder dat men een volkomen juist denkbeeld had van hare ware
grootte en belangrijkheid, wist men toch reeds, dat de aarde aan
haar het leven verschuldigd is, dat hare warmte de bron van het
leven op aarde is, dat zij de boomen in de bosschen doet groeien,
de rivieren doet stroomen, de knoppen der geurige bloemen open;
de vogels in het woud doet zingen, het graan en den wijnstok doet
rijpen, in een woord, dat de zon de schutsgodin der aarde is.
De moderne wetenschap heeft die beschouwingen in alle opzichten
bevestigd en uitgebreid. Het licht en de warmte der zon overtreffen
de stoutste voorstellingen. Geen kunstlicht kan met het zonnelicht
vergeleken worden. Het electrische licht schijnt zwart, als het voor
de zonneschijf geplaatst wordt. De hoogste temperaturen onzer ovens,
waarbij goud, zilver en platina smelten, zijn ijskoud, vergeleken
met de warmte der zon. De astronomen uit de school van Pythagoras,
die haren afstand op 72 000 en hare middellijn op 618 kilometers
schatten, waren even ver van de waarheid af, als de mier, die zich
in grootte een paard gelijk waant. En toch werd het als eene zoo
groote vermetelheid beschouwd, om de zon even groot voor te
stellen als den Peloponesus, dat Anaxagoras daarvoor ter dood werd
veroordeeld, welke straf op het verzoek van Terikles in ballingschap
werd veranderd. De veroordeeling van Galilei was eene herhaling
van die van Anaxagoras.
Trachten wij ons door eenige getallen een denkbeeld te vormen van
de warmte, die de zon naar de aarde uitstraalt. wij zullen zien,
dat onze temperaturen, die alle haren oorsprong aan de zon ontleenen, niets beteekenen in vergelijking met die der zon zelf. De
temperatuur van kokend water komt ons reeds hoog voor, ons orga-
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nisme kan die niet meer verdragen. Die temperatuur is i oo graden
Celsius. Zwavel smelt bij 113°, tin bij 235°, lood bij 325°, zilver bij
945°, goud bij 1245°, ijzer bij i5oo°, platina bij 1775°, iridium bij
1950°. De hoogste temperatuur, die wij in onze laboratoria kunnen
bereiken, ligt boven de 3000°. En toch, wat is die temperatuur
in vergelijking met de zonnewarmte, die op eenen afstand van 148
millioen kilometers, met het twee milliardste gedeelte van de totale
warmte, die zij uitstraalt, onze planeet zoo kan verwarmen, dat deze
daaraan leven en vruchtbaarheid ontleent ! Sir John Herschel en
Pouillet hebben, de eerste aan de Kaap de Goede Hoop, de tweede
te Parijs, de warmte gemeten, door de zon uitgestraald. De overeenstemming tusschen hunne resultaten is treffend. De eerste vond, dat
de zon, in het zenith staande, in staat is, iedere minuut een laag ijs
te smelten van o,1915 milimeter. De tweede vond hiervoor o,17 86 millimeter. Nemen wij van die twee uitkomsten het gemiddelde, dan is
dat bedrag 0,1850 millimeter of 1,11 centimeter in het uur. Indien men
nu hierbij in aanmerking neemt, dat de atmosfeer bijna de helft der
zonnewarmte opslorpt, dan volgt hieruit, dat de hoeveelheid ijs, die door
de zonnewarmte zou kunnen gesmolten worden, als de atmosfeer niet
een gedeelte der zonnestralen tegenhield, dubbel zoo groot zou zijn. Als
de warmte, die de aarde van de zon in een jaar ontvangt, regelmatig
verdeeld was, dan zou daarmede eene ijskorst van 3o meters dikte
kunnen gesmolten worden, die de geheele aarde bedekt. Zij zoude
eenen geheelen oceaan van i oo kilometers diepte van de temperatuur
van smeltend ijs tot die van kokend water kunnen verhitten (I).
De lichtsterkte der zon komt overeen met
1575 000 000 000 000 000 000 000 000
normaalkaarsen, dat is 530o maal grooter, dan het gloeiende ijzer
in eenen Bessemer oven.
De zon, wij zeiden het reeds zooeven, is de oorzaak der winden en
wolken, zij doet de rivieren stroomen, de bosschen groeien, de vruchten
rijpen, den mensch leven. Om de regenwolken tot hare gemiddelde
hoogte in den dampkring op te voeren, en de koolstof in de planten
vast te leggen, zijn 217 billioen 316 milliard paardekrachten noodig.
543 milliard stoommachines van 400 paardekracht dag en nacht
zonder ophouden doorwerkende : ziedaar den arbeid door de zon op
de aarde uitgeoefend !
(I) De zonnewarmte, door middel van holle spiegels of bolle lenzen geconcentreerd, kan ook
als beweegkracht dienst doen.
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Alles wat op aarde loopt, stroomt en leeft, is uit de zon ontstaan.
De wijn, parelende in den kristallen beker, de sappige spijzen, die
onzen smaak streelen, zijn voor ons opgestapelde zonnestralen. Het
bout, dat ons 's winters verwarmt, is door de zon opgebouwd. De
molen, bewogen door de kracht van water of wind, draait op bevel
van de zon. Het stoompaard, dat met dolle vaart op zijne baan
voortvliegt, is een zoon der zon ; de steenkool, waarmede het gevoed wordt, is zonnewarmte, gedurende millioenen jaren in de aardlagen opgestapeld. Zonder de zon zouden zelfs de lucht en het
water op aarde massieve, levenlooze blokken zijn. De zon zelf

Fig. I13. — Photographie der zon.

stroomt in het water, huilt in den storm, zingt in de keel van den
nachtegaal. Wolkbreuken en watervallen storten onder haren invloed
neder. Donderslagen en bliksemschichten zijn de uitingen barer macht
En ook is, wanneer twee vijandelijke legers op elkander losstormen,
elke uitbarsting van het geschut het misbruiken van de kracht der zon.
En toch is dit alles nog niets in vergelijking met het totale vermogen der zon ! De vloeibare toestand van den oceaan, de gasvormige toestand der lucht, de zeestroomingen, de wolken, de regen,
de stormen, de beken en rivieren, het warmtegevend vermogen van

250

VERMOGEN DER ZON.

alle bosschen en steenkolenmijnen, de beweging van alle levende
wezens, de kracht opgehoopt in onze spieren, in onze fabrieken, in
onze kanonnen . . . dit alles is slechts een gering gedeelte van wat de
zon vermag. Meen niet, waarde lezer, dat wij de zonnekracht hebben
gemeten, indien wij hare uitwerking op de aarde besproken hebben.
Is dan de zon alleen ter wille van de aarde geschapen ? Het hoeveelste
gedeelte van de warmte, die van de zon uitgaat, wordt door de aarde
opgevangen en verbruikt ? Vergeten wij niet, dat wij op ruim 148
millioen kilometers van de zon verwijderd zijn. Indien wij ons dus
eenen grooten bol met lien straal om de zon geconstrueerd denken,
dan neemt de aarde van dat oppervlak slechts het 21380100000 ge
2 milliard 138 millioen-deltin,zoaus hetgl
maal meer warmte uitstraalt, dan wij op aarde opvangen. .
Alle planeten te zamen vangen slechts 2270100000 van de geheele zonnewarmte op. Het overige valt ter zijde der planeten en schijni verloren.
Wel kunnen wij die verbazende kracht der zon in getallen uitdrukken, maar ze ons helder voor te stellen is onmogelijk. De
warmte, door de zon in iedere secunde uitge.s-traald, is even groot
als die, welke zou worden voorigebrachr door de verbranding van
1 1 trillioen 600 000 Oil/then ton sieenkolen.
Zij zou bona Brie Oil/then cubieke kilometers water in het uur
van de temperatuur van smeliend ijs tot die van kokend water
kunnen verhilien.
Men heeft ook getracht, de ware temperatuur der zon te bepalen.
Berthelot en Sainte-Claire Deville schatten haar op 3000°, Pouillet op
i600°. Winer beweert, dat de temperatuur harer oppervlakte 27000°
die der kern 85000° moet zijn. Rossetti stelt de temperatuur op
10000°, Waterston op 7 millioen en Secchi op 1 o millioen graden.
Waar de resultaten van verschillende geleerden zoo van elkander
afwijken, mogen wij gerust beweren, dat de wetenschap nog niet
de noodige gegevens bezit, om dit vraagstuk op te lossen.
De zonneschijf straalt niet uit ieder harer deelen even veel licht en
warmte uit. Dit blijkt reeds dadelijk, indien men de zon door eenen
kijker waarneemt. Onze figuren 98 en 113 maken dat reeds duidelijk.
Secchi heeft aangetoond, dat men, indien men een beeld der zon opvangt op een scherm, en in dat scherm twee openingen maakt, twee
zeer verschillende lichtbundels verkrijgt. In het punt a (fig. 114) is
het licht vijf maal zwakker dan het licht in het midden ; tegen den rand
daarentegen is het licht vier maal zwakker en roodachtig gekleurd. Die
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vermindering in licht bewijst, dat de zon door eene dunne, absorbeerende luchtlaag omgeven is. Zonder die opslorping zou de zon over
hare geheele oppervlakte even lichtgevend zijn. Zoo blijkt het ook,
indien men op eenen thermometerbol lichtstralen van verschillende
deelen der zonneschijf opvangt, dat de streken aan den evenaar
warmer zijn, dan die op hoogere breedte dan 3o° gelegen, en dat
het verschil minstens een zestiende bedraagt ; ook is de temperatuur
in het noordelijk halfrond iets hooger dan in het zuidelijk.
De zonnevlekken hebben eerie lagere temperatuur dan het overige
gedeelte der zon ; maar het verschil in warmte is veel geringer
dan het verschil in licht.

P
Fig. I 14. — Verandering in lichtsterkte der zonneschijf.

De ouden wisten van den physischen toestand der zon weinig of
niets af. Wel had men van tijd tot tijd eenige zwarte vlekken
waargenomen, die men met het bloote oog onderscheiden kon, als
de zon dicht bij den horizon stond, maar men hield ze voor planeten
of voor versehijnselen, die men niet kon verklaren. Keppler meende
eenen overgang van Mercurius over de zonneschijf waar to nemen,
doch het Week, dat hij eene zonnevlek voor oogen had. Fabricius
is de eerste, die in 161o, voor de uitvinding der kijkers de zonnevlekken door projectie op een scherm waarnam en daaruit de wenteling der zon om hare as ontdekte (I).
(I) Wij zonderen de Chineesche waarnemingen uit, die eerst in lateren tijd gepubliceerd zijn
en die loopen over een tijdvak van 904 jaren.
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Men kan zelfs met weinig vergrootende kijkers de zonnevlekken
waarnemen, als men voor het oogglas een sterk gekleurd glas houdt.
Gewoonlijk vertoonen zij zich als zwarte vlekjes van ronden vorm ;
dikwijls echter vormen zij te zamen zeer onregelmatige figuren. Het
binnenste gedeelte is zwart ; men noemt dit de kern of schaduw. De
omtrek is veel minder donker en beet daarom de bit schaduw. Gewoonlijk zijn de omtrekken van kern en bijschaduw scherp begrensd.
Door fig. 113 kan men zich een denkbeeld vormen van de betrekkelijke uitgestrektheid der vlekken.
Op korten afstand van de randen der schijf, maar nooit aan de
randen zelf, ziet men lichte vlekken, die veel meer licht geven, dan
het overige gedeelte der zon ; men heeft deze den naam van fakkels
gegeven. Al die vlekken veranderen van plaats en gedaante.
De oppervlakte der zon is verre van effen ; zij is onregelmatig
en korrelig. Men kan dit duidelijk waarnemen, als men de zon
beschouwt met een sterk vergrootend oogglas, in een Bier zeldzame
oogenblikken, waarop de dampkring volkomen rustig is, en vOOrdat
het voorwerpglas verwarmd is geworden. Men ziet dan, dat de
oppervlakte bedekt is met eene menigte kleine korrels, van verschillenden vorm, waarin de ovale vorm de overheerschende is. De
fijne tusschenruimten, welke die korrels scheiden, vormen een grijs
netwerk. Fig. 116 is gemaakt naar eene teekening, door Pater
Secchi vervaardigd. Hij zegt onder andere : Het komt ons moeilijk
voor, die vormen met een bekend voorwerp te vergelijken ; de
meeste overeenkomst daarmede heeft nog verdroogde melk onder
den microskoop bezien, als de vetbolletjes hunne regelmatige gedaante verloren hebben. De bier gegeven teekening is onder eenen
bijzonder gunstigen toestand van den dampkring gemaakt, met eene
sterke vergrooting. Maakt men gebruik van geringe vergrootingen,
dan ziet men niets dan een aantal witte stippen op een zwart veld.
Hoe duidelijk die vormen ook in het eerste oogenblik mogen zijn,
spoedig worden zij minder scherp, zoodra het oog vermoeid wordt
en het voorwerpglas en de buis verhit worden.
Voegen wij bier nog bij, dat die vorm der korrels alleen kan
worden waargenomen door instrumenten met wijde opening, omdat
anders de irradiatie of uitstraling ze grooter doet schijnen dan zij
werkelijk zijn, en zij daardoor elkander gedeeltelijk schijnen te bedekken. Wij zagen reeds vroeger (bl. 155), dat een helder voorwerp op eenen donkeren achtergrond grooter schijnt dan een donker
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De Inca's aanbaden de zon bij hare opkomst, op den dag, waarop zij
het lentepunt gepasseerd was.
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voorwerp op eenen helderen achtergrond. Fig. 118, waar de beide
cirkels werkelijk even groot zijn, geeft den indruk alsof de witte
het grootst is.

Fig. 116. — De oppervlakte der zon, door eenen sterk vergrootenden kijker.

De zonnekorrels, die wij wegens hare geringe schijnbare grootte
nauwelijks kunnen meten, hebben eene middellijn van 200 tot
30o kilometers.
Somtijds is de oppervlakte der zon zoo overdekt met die korrels,
dat men overal kleine openingen en vlekjes meent to zien. Dit is

Fig. I17. — Type der zonnevlekken.

echter niet altijd even sterk het geval ; de reden dier veranderingen
ligt niet alleen in den toestand van onzen dampkring, maar ook in
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de ' wijzigingen, die de zon zelf ondergaat. De zonneschijf bestaat dus
uit eene reeks van lichte punten, die over een minder verlicht veld
zijn verspreid ; de knoopen van het net worden somtijds wijder en
vormen dan openingen, die, als zij nog wijder worden, vlekken vormen.
In die volgorde treden gewoonlijk die verschijnselen op. De lichtende
oppervlakte van de zon draagt den naam van tholosfeer.
De bekende Fransche astronoom Janssen heeft al die bijzonderheden
gephotografeerd op platen van 3o centimeters middellijn, waarop
het licht 20100 tot 3 010u secunde inwerkte. Uit die photographieen
blijkt, dat de vorm en de afmetingen van die korrels zeer verschillend
zijn. De grootte wisselt of tusschen eenige tienden van eene secunde

•
Fig. 118. — De uitstraling of irradiatie.

en 3 of 4 secunden. In het algeineen zijn zij cirkelvormig of elliptisch,
maar dikwijls is haar vorm zeer onregelmatig. Het lichtend vermogen
der korrels, ieder afzonderlijk beschouwd, is zeer veranderlijk, zij schijnen
op verschillende diepten in de photosfeer to liggen. Eene aandachtige
beschouwing der photographieen leert ons, dat de photosfeer op
verschillende plaatsen zeer veel verschilt ; op de eene plaats zijn de
korrels scherp begrensd, hoewel van verschillende grootte ; op eene
andere plaats zijn zij half uitgewischt of uitgerekt, Of wel hebben
zij plaats gemaakt voor dunne luchtstrepen. Duidelijk is het, dat
de lichtende stof op die plaatsen aan hevige beroeringen blootgesteld
is geworden, die den oorspronkelijken vorm gewijzigd hebben.
Die lichtkorrels zijn de bron van de warmte en bet licht der zon ;
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-volgens den Amerikaanschen astronoom Langley, die van die korrels
eene bijzondere studie gemaakt heeft, nemen zij een vijfde deel der
oppervlakte van de zon in. Indien zij door de eene of andere omstandigheid nauwer aan elkander gingen sluiten en in aantal toenamen, dan zou het donkere net, waarover zij verspreid liggen, verdwijnen, en zou de zon, twee, Brie tot vijf malen meer licht en warmte
uitstralen ; indien zij in aantal zouden verminderen of onder de donkere
lagen bedolven werden, dan zouden alle licht en warmte verdwijnen.
De ontdekking der zonnevlekken is niet door een bepaald persoon
geschied, maar is het noodzakelijk uitvloeisel geweest van de uitvinding der kijkers.
Pater Scheiner, een Jeziiiet uit Ingolstadt, vestigde het eerst de
aandacht op de zonnevlekken, en dat wel tegen den zin van zijnen
superieur. De zon werd toch beschouwd en geeerd als het symbool
der reinheid en vlekkeloosheid, zoodat de geleerden van dien tijd aan
het bestaan van vlekken niet durfden te gelooven. Zij beschouwden dit
als majesteitsschennis en als een verzet tegen de vastgestelde dogma's.
Nadat Scheiner door zijne herhaalde waarnemingen het bestaan Bier
vlekken niet langer in twijfel kon trekken, ging hij den Provinciaal
der orde raadplegen, die opgevoed was in de tradition der Aristotelische
school. Deze wilde er dan ook niet aan gelooven. ilk heb meermalen
mijnen Aristoteles er op nagelezen, en ik heb niets daaromtrent gevonden. Ga mijn noon, houd u bedaard, en wees overtuigd, dat, wat
gij voor zonnevlekken aanziet, fouten in uwe oogen of in de lenzen
zijn." In dien tijd werd de studie der natuur nog aan banden gehouden
door de tradities der klassieken. Gelukkig voor de wetenschap, waren
er nog vrije geesten, die de natuur waarnamen; wat Scheiner in
Duitschland deed, dat deed Galilei in Italie. Deze bepaalde in 16ii
uit de beweging der zonnevlekken den duur van de wenteling der
zon. Die wenteling zelf was reeds in 1610 door Fabricius aangetoond,
al had hij den duur daarvan nog niet bepaald. Keppler vermoedde
de wenteling in 1609, terwijl reeds in 1591 daarop gewezen was
door Giordano Bruno, die om zijne godsdienstige en astronomische
gevoelens in 1600 levend verbrand werd.
Gewoonlijk komen de zonnevlekken te voorschijn op den oostelijken
rand der zon, en doorloopen zij de zonneschijf volgens lijnen, wier
ligging afhangt van de plaats, die de aarde in hare baan inneemt ;
na ongeveer veertien dagen verdwijnen zij aan den westelijken rand.
Niet zelden ziet men eene zelfde vlek, na veertien dagen onzichtbaar
DE WONDEREN DES HEMELS.
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geweest te zijn, weder aan den oostelijken rand te voorschijn treden,
en dikwijls tot zelfs drie of vier malen haren weg over de zonneschijf afleggen ; gewoonlijk echter veranderen zij, vOOrdat zij de
zonneschijf verlaten of terwij1 zij op den achterkant gelegen zijn,
geheel van gedaante of lossen zij zich op.
Als men dagelijks op dezelfde teekening de ligging der vlekken
aanteekent, dan blijkt het, dat hare schijnbare beweging het snelst
is in het midden, terwiji deze zeer langzaam is aan den rand. Fig. 119
geeft de banen van twee vlekken, door Scheiner waargenomen van
a

D
Fig. 119. — De wenteling der zon, afgeleid uit de beweging der zonnevlekken.
2 tot 14 Maart 1627. Op de plaatsen, waar de vlek door de aanwezigheid van wolken niet kon worden waargenomen, zijn alleen
hare omtrekken aangegeven. Men ziet, dat de vlekken scherp begrensd, en dat kern en bijschaduw duidelijk te herkennen zijn. Men
ziet tevens, dat de banen gebogen lijnen zijn, en dat de vlekken
hare ronde gedaante verliezen, naarmate zij den rand naderen. Dit
is echter slechts het gevolg van de bolvormige gedaante der zon,
en was ook het eerste bewijs daarvoor. Diezelfde veranderingen kan
men waarnemen, als men op eenen bol, dien men met de hand
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rondwentelt, eenen zwarten cirkel plakt. Ook dan ziet men dien
cirkel smaller worden, naarmate hij den rand nadert.
Uit het voorgaande volgt dus, dat de zonnevlekken op de oppervlakte der zon gelegen zijn ; Galilel vergeleek ze bij wolken, Scheiner
beschouwde ze als diepten. Wij komen daarop zoo aanstonds terug.
De lijnen KK en LL stellen de projectie der ecliptica op de
zonneschijf voor bij het begin en het einde der waarnemingen.
De banen, door de vlekken doorloopen, veranderen met het jaargetijde; in Maart zijn het langwerpige ellipsen, met hare bolle zijde
naar het noorden gericht, en met hare groote as bijna evenwijdig
aan de ecliptica. Na dien tijd naderen de ellipsen meer en meer tot
rechte lijnen en wordt hare helling ten opzichte van de ecliptica
grooter. Van Juni tot September komen de ellipsen weder terug,
maar nu met hare bolle zijde in omgekeerde richting enz. Die veranderingen zijn het gevolg van den veranderden stand der aarde.
De zonnevlekken liggen niet gelijkmatig verdeeld over alle deelen
der schijf. In de onmiddellijke nabijheid van den evenaar zijn zij talrijk en op grootere breedte dan 3o of 40 graden zijn zij zeldzaam.
De vlekken kunnen somtijds verbazende afmetingen hebben 2 zoodat zij dikwijls met het bloote oog zijn waargenomen. Opdat dit
mogelijk zij, moeten zij minstens 50" groot zijn, d. i. drie maal zoo
groot als de geheele aarde. De grootste vlekken, die men uitgemeten heeft met de bijschaduwen er onder begrepen, zijn :
Ricco, 30 Juni 1883
Flammarion, 17 Nov. 1882
Maunder, 21 Juni 1885
Tacchini, 14 Oct. 1883
Maunder, 21 April 1882

159" (dubbele vlek) 114 000 kilometers
100 000
140"
93 000
130"
124"
89 000
86 000
120"
53

)3

53

f3

Daar de middellijn der zon 1 9 24" of I 382 000 kilometers is, zoo
is iedere boogsecunde op de zon 718 kilometers. De kruisdraad van
eenen kijker bedekt door hare dikte 240 kilometers van de zon.
Het aantal zonnevlekken is zeer veranderlijk. Somtijds (b.v. in 1871,
1883 en 1894) zijn zij zoo talrijk, dat men dadelijk de streken kan
vinden, waar zij gelegen zijn. Op andere tijden daarentegen (zooals
in 1879) zijn zij zoo zeldzaam, dat men in maanden geene enkele
ziet. Wij zullen zoo aanstonds zien, dat het maximum en minimum
der zonnevlekken aan eene bepaalde periode gebonden is. Enkele
vlekken duren slechts eenige dagen. Schwabe heeft er eene waargenomen, die tot acht malen is teruggekeerd.
Gemiddeld komt eene vlek na 27 1/3 dag in haren oorspronkelijken
I7*
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stand terug. Men houde hierbij echter in het oog, dat de aarde in
dien tijd 25° in hare baan verplaatst is in denzelfden zin, waarin
de zon om hare as wentelt.
Wij krijgen daardoor dus een dergelijk verschil als bij den siderischen
en den synodischen omloopstijd der maan (fig. 49). De werkelijke omloopstijd eener vlek is dus 25 1/2 dag. Toch kan men niet zeggen, dat
die tijd de wentelingstijd der zon is. De oppervlakte der zon wentelt
niet in haar geheel met eene standvastige snelheid rond, zooals onze
aarde dat doet ; maar de snelheid is aan den aequator grooter dan
aan de polen. Men verkrijgt voor de wentelingstijden waarden, die
afwisselen tusschen 25 en 28 dagen. Naarmate eene vlek dichter
bij de polen ligt, wordt ook de verandering in snelheid grooter :
Breedte. Omwentelingstijd.

Breedte. Omwentelingstijd.

Breedte. Omwentelingstijd.

Graden.

Dagen.

Graden„

Dagen.

Graden.

Dagen.

0
1

25,187
25,188
25,193
25,200
25,210
25,222
25,238
25,256
25,277
25,300
25,327
25,356

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

25,388
25,423
25,460
25,500
25,543
25,588
25,636
25,686
25,739
25,794
25,852
25,913

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

25,975
26,040
26,107
26,176
26,248
26,322
26,398
26,475
26,555
26,636
26,717
26,804

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Breedte. Omwentelingstijd.
•

Graden.

Dagen.

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

26,891
26,979
27,068
27,159
27,252
27,346
27,404
27,536
27,633
27,730
27,828
27,926

De oppervlakte der zon wentelt dus aan den aequator in 25 dagen
en 41/2 uren, op 15 graden breedte in 25 dagen en 1 2 uren, op 25
graden breedte in 26 dagen, op 38 graden in 2 7 dagen, op 47.
in 28 dagen rond. Men heeft geene zonnevlekken verder dan op 48°
kunnen waarnemen ; toch moet die vertraging tot aan de polen
voortgaan. De hier gegeven tijd is alleen de wentelingsduur harer
oppervlakte ; wij kunnen onze lezers niet beter duidelijk maken, wat
dit beteekent, dan door hen te verzoeken, zich de aarde bedekt
te denken met eenen oceaan, die langzamer rondwentelt dan de
aarde zelf en wel langzamer, naarmate men meer tot de polen nadert.
Het is waarschijnlijk, dat de zon zelf rondwentelt in de aequatoriale
periode, dus in 25 dagen en 41/2 uren.
Uit de studie der fakkels, voor een tiental jaren (1888) door Wilsing
volbracht op photographieen der zon, genomen te Potsdam, schijnt
het, dat die fakkels op alle breedten dezelfde hoeksnelheid hebben
als aan den evenaar der zon. De ongelijke snelheid der zonnevlekken
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is in dat geval alleen beperkt tot eene zeer dunne laag van de
oppervlakte der zon.
Hebben wij aldus de vlekken door onze kijkers beschouwd, dan
doet zich thans de vraag aan ons voor : wai zijn die vlekken ?
Scheiner, de eerste, die de zon met aandacht beschouwde, had ze
eerst voor manen aangezien. Galilel schreef ze toe aan wolken of rook,
in den zonnedampkring zwevende. Enkele astronomen, waaronder ook
Lalande, meenden, dat het bergen waren, wier min of meer steile
hellingen de bijschaduw veroorzaken ; deze meening wordt voldoende
wederlegd door het feit, dat enkele vlekken zeer duidelijk eene eigen

Fig.

120. -

Type eener regelmatige zonnevlek.

beweging vertoonen. Het is toch onwaarschijnlijk, dat men bergen
zal zien wandelen. Anderen schreven de vlekken toe aan rookwolken, uitgeworpen uit vulkanische kraters op de zon. Nog anderen
beschouwden de vlekken als groote metaalslakken, op eenen gloeienden oceaan drijvende.
'Mans echter is het aan geen twijfel meer onderhevig, dat de
zonnevlekken holten zijn, die in de oppervlakte der zon ontstaan.
Dit blijkt hieruit, dat eene zonnevlek, als zij aan den rand der zon
komt, daar eene inkerving vormt.
Het is onmogelijk, eene wet to vinden voor den tijd, waarin eene
zonnevlek gevormd word : sommige vlekken vormen zich langzaam
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door uitzetting der openingen tusschen de lichtkorrels ; andere schijnen
bijna plotseling te ontstaan. Als men echter de zon dagelijks met
zorg waarneemt, dan ziet men, dat, hoe snel vlekken zich ook
kunnen vormen, dit toch nooit plotseling geschiedt. Reeds eenige dagen
te voren kondigt zich het verschijnsel aan ; men ziet de photosfeer
in beroering komen en het aanzijn schenken aan groote openingen,
uit schitterende fakkels ontstaande. Die openingen verplaatsen zich
eerst met groote snelheid, verdwijnen en komen weder terug, totdat
eene de overhand krijgt. Op het eerste oogenblik is er geene scherp
begrensde bijschaduw, deze ontwikkelt zich langzamerhand, totdat
zij den in fig. 120 geteekenden ronden vorm verkrijgt, die als type
eener zonnevlek kan beschouwd worden.
Dikwijls ziet men verscheidene vlekken ineensmelten door het oplossen der lichtende stof, waardoor zij gescheiden zijn. Enkele malen

13

Mei

15 Mei
Fig. 121.

-

16 Mei
18 Mei
Splitsing eener zonnevlek.

20

Mei

ziet men ook het omgekeerde geschieden : eene reeds gevormde vlek
splitst zich in verscheidene andere. Wij geven hier eene teekening
van eene zonnevlek, zooals zij zich in den tijd van 7 dagen veranderd heeft.
De vlek heeft zich, zooals men ziet, in tweeen verdeeld ; maar
de dochter is spoedig, nadat zij zich van hare moeder gescheiden
heeft, gestorven, terwij1 de hoofdvlek is blijven leven gedurende
twee omwentelingen der zon.
De breedte der bijschaduw is zeer ongelijk bij de verschillende
vlekken ; zij loopt gewoonlijk in talrijke spitsen uit.
Secchi teekende in 187o te Rome eene door hem waargenomen
zonnevlek, waar men (fig. 122) als het ware twee loodrecht op
elkander geplaatste stroomingen waarneemt.
Ook ziet men enkele zonnevlekken, waarin de lichtende stof als
het ware in stralen uitloopt, zoodat het den indruk geeft, alsof men
eene lichtende vloeistof zag (fig. 123).
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Wij mogen uit den aard der zonnevlekken afleiden, dat de zon
zelf een duister lichaam moet wezen. Als nu, door werkingen op de

Fig. 122. - Zonnevlek, door Secchi waargenomen.

zon, die wij vergelijken kunnen met die onzer vulkanen, trechtervormige openingen in de photosfeer der zon ontstaan, dan kan

Fig. 123. - Zonnevlek met naar het midden uitloopende lichtlijnen.

men door die openingen heen het donkere gedeelte der zon zien.
De fakkels omgeven de vlekken, alsof bij het ontstaan van eene
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opening de lichtgevende stof op zijde wordt geschoven en in den
omtrek der vlek wordt opgehoopt. Dat men die fakkels het duidelijkst ziet, als de vlekken den rand der zon naderen, kan aldus verklaard worden, dat de vlekken, smaller wordende, naarmate zij
dichter bij den rand der zon gelegen zijn, het heidere licht der
fakkels minder afbreken. In fig. 124 ziet men eene zonnevlek, in

Fig. 124. — Zonnevlek in de nabijheid van den rand der zon.

de nabijheid van den rand der zon, waarbij men de fakkels duidelijk
onderscheiden kan.
Onze kennis omtrent de natuurkundige gesteldheid der zon zal
belangrijk toenemen, indien wij de uitbarstingen op de zon tot een
punt van onderzoek hebben gemaakt. Wij zullen ons daarmede in
het volgende hoofdstuk bezighouden.

VIERDE HOOFDSTUK.
De uitbarstingen op de zon. De protuberances.
De dampkring der zon. De lichtkroon.

Wij zagen reeds vroeger, dat, indien de maan bij eene totale zoneclips
de zon bedekt, de nabijheid der zon niet effen en zuiver is, zooals
zij ons op eenen helderen zomerdag met het bloote oog voorkomt,
maar dat hare onmiddellijke omgeving wordt ingenomen door eene
stof, die of uit zich zelf lichtgevend is, Of haar licht ontleent aan
de zon, en die als het ware eene lichtkroon om de daggodin vormt.
In die lichtkroon merkt men vurige tongen op, die van de zon
uitgaan en die daaraan grenzen. Bij de eclips van 8 Juli 1842
trokken die protuberances, die als reusachtige purperkleurige vlammen rondom de maan gezien werden, het eerst de aandacht der
astronomen. Wel had men ze bij vroegere verduisteringen met
bet bloote oog waargenomen, maar men had ze toen aan gezichtsbedrog toegeschreven. Bij de eclips van 1842 bleek het, dat die
uitsteeksels verbazende afmetingen hadden. De hoogte van eene
dezer protuberances bleek 1'45" te zijn, hetgeen overeenkomt met
zes maal de middellijn der aarde of 8o 000 kilometers.
Reeds dadelijk ontstond strijd over den aard Bier protuberances.
Eerst zag men ze voor bergen aan. Het bleek echter, dat dit niet
mogelijk was, daar die zoogenaamde bergen zoo schuin waren, dat
het zwaartepunt ver buiten het steunvlak liggen moest en er dus
geen evenwicht mogelijk was. De meeste geleerden beschouwden ze
als vlammen of als wolken. Men sprak zelfs van uitsnijdingen in
de maanschijf gezien, van wolken en orkanen in den dampkring
der maan.
Het is dus niet te verwonderen, dat men met ongeduld de eclips
van 1851 afwachtte, die in Zweden totaal zou zijn. De verrassing
toch had de astronomen bij de verduistering van 1842 belet, nauwkeurig waar te nemen. Airy, de directeur der sterrenwacht te Greenwich, rustte eene expeditie uit, die de meest nauwkeurige metingen
zoude moeten doers. Op het oogenblik, dat de zon totaal verduisterd
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was, zag hij eene protuberance, die den vorm had van eenen winkelhaak, in eene punt eindigend, daaronder was een kleine kegel,
en verder eene kleine zwevende wolk. Jets later zag hij eene spits,
eene minuut later eene protuberance en eenen purperkleurigen boog.
Andere waarnemers zagen dezelfde verschijnselen, met geringe wijzigingen in den vorm.
Die waarnemingen waren voldoende, om daaruit de volgende besluiten of to leiden : I° De protuberances zijn geene bergen, eene
zoodanige onderstelling zou in strijd zijn met hare gedaante. 2° Het
zijn gasmassa's, gelijkende op onze wolken ; hare bochten doen ons

Fig. 125. — Protuberances bij de zoneclips van 186o. (Eerste helft).

denken aan den rook onzer vulkanen. 3° De verschillende vormen,
aan eene zelfde protuberance toegeschreven, kunnen het gevolg zijn
van werkelijke veranderingen, maar ook van de onvoldoende nauwkeurigheid der teekeningen. 4° Er is klaarblijkelijk een verband tusschen de protuberances en de purperkleurige lichtbogen, die men
reeds in 1842 had waargenomen, maar nu veel nauwkeuriger observeerde ; men mag aannemen, dat die bogen het zichtbare gedeelte
vormen van eene doorloopende laag, die de zon geheel omringt.
5° De protuberances werden kleiner aan de zijde, waarheen de maan
zich bewoog en grooter aan de tegenovergestelde zijde : de oorzaak
van het verschijnsel ligt dus in de zon en niet in de maan. 6° Niet
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alle waarnemers hebben hetzelfde aantal protuberances gezien en
haar niet dezelfde plaats aangewezen, dit is het gevolg van de snelheid der waarnemingen.
De eclips van 186o, die in Spanje totaal was, werd door Secchi
en Warren de la Rue waargenomen en gephotografeerd. Fig. 125
stelt de photografie voor, genomen dadelijk na het begin der totaliteit. Men vindt daarin zeven voorname protuberances, A, C, E, H,
G, I, K. De lijn X Y is een draad, in den kijker gespannen, ten
einde de ligging der protuberances ten opzichte van den aequator
der zon aan te wijzen. Aan de linkerzijde vindt men geene protu-

Fig. 126. — Protuberances bij de zoneclips van 186o (Tweede helft).

berances, daar de maan zich van links naar rechts over de zonneschijf bewee.J. Bij het einde der eclips, toen de maan de linkerhelft
had losgelaten, zag men de protuberances van fig. 126.
Uit de vermelde waarnemingen volgde, dat de protuberances
voortkwamen uit de laag, die van alle kanten de zon omgeeft, en
dat zij zich daaruit ophieven en somtijds ook zich daarvan losmaakten.
Sommige geleken op de rookwolken, die uit onze schoorsteenen of
uit de kraters van vulkanen opstijgen, en die zich in horizontale
richting ombuigen, zoodra zij eene bepaalde hoogte bereikt hebben.
Het totale aantal protuberances was ontelbaar. Bij directe waarneming scheen de zon door vlammen omgeven, te talrijk om te
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kunnen worden geteld. De hoogte van enkele der protuberances
was 1 o maal de middellijn der aarde. Alle latere waarnemingen
hebben de toen waargenomen verschijnselen bevestigd.
De eclips van 18 Augustus 1868 was belangrijk, omdat men bij
hare waarneming voor het eerst zou gebruik maken van de nieuwere
ontdekkingen der spectraalanalyse, die prachtige wetenschap, waarvan wij spoedig het beginsel zullen bespreken. Men wenschte namelijk te weten :
I 0 Den aggregaatstoestand der protuberances.
2° De stoffen, waaruit zij bestaan.

Fig. 127. — Protuberances bij de eclips van 1868.

De eerste vraag zou dadelijk opgelost worden, zoodra men slechts
eenen spectroskoop op de protuberances richtte ; men behoefde
slechts te zien, of het spectrum doorloopend was of niet.
Janssen nam de eclips onder de gunstigste omstandigheden te Guntoor waar. Hij zag dadelijk eene protuberance, die tien maal grooter
was dan de geheele aarde, De spectroskoop wees uit, dat het spectrum
niet doorloopend was en uit enkele heldere lijnen bestond : men had
dus de zekerheid verkregen, dal de protuberances gasmassa's zijn.
In de tweede plaats moest men nagaan, uit Welke gassen die
protuberances bestaan ; daartoe moest men de strepen van het
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spectrum vergelijken met het spectrum van eene bekende stof of
met dat der zon. Ook dit heeft Janssen volbracht en aangetoond,
dat het hoofclbestanddeel der protuberances waterstof is.
Men behoeft thans niet meer eene totale zonsverduistering of te
wachten, om de protuberances of de strepen van haar spectrum te
zien. Den dag toch, waarop Janssen de zonsverduistering van 1868
had waargenomen, stelde hij zich reeds de vraag, of het niet mogelijk zoude zijn, de helderste strepen der protuberances op eenen
gewonen dag waar te nemen. Daar na de eclips de lucht betrokken
was geworden, moest hij zijn onderzoek tot den volgenden dag uitstellen, doch had hij toen het geluk, om bij het voile daglicht de
strepen te zien. De spleet van zijnen spectroskoop raakte den rand
der zon, op eene plaats, waar hij den vorigen dag eene vlam gezien had. Dadelijk zag hij eene roode en eene blauwe streep, volkomen overeenkomende met de strepen van waterstof.
Op den dag, waarop het bericht dezer ontdekking Europa bereikte, deelde ook Lockyer merle, dat hij op den rand der zon
waterstofstrepen had waargenomen.
Door den spectroskoop kan men ook de protuberances der zon zelf
ten alien tijde waarnemen. Indien men toch de
spleet van den spectroskoop, die den rand der
zon raakt, evenwijdig aan zich zelf verplaatst,
s,
dan zal de lengte der heldere waterstofstrepen
afhangen van de doorsnede der protuberance op
de plaats der streep, zooals fig. 128 duidelijk
maakt. De vorm dergeheele protuberance wordt
dus bepaald door de verandering in lengte der
waterstoflijnen. De rand der zon wordt voorgesteld
door R R • de protuberance door P •;n
de lijne
2
SS1S2 stellen de Standen van de spleet voor.
Men kan dus thans den omtrek der zon teekeFig. 128. — Eene protubenen, zooals wij dien zouden zien, als het zonlicht rance, door de spleet van
den spectroskoop gezien.
ons niet verblindde. Fig. 129 is eene afbeelding
der zon op 23 Juni 1871 ; men ziet daarin 17 protuberances, ieder
op hare juiste plaats. Op die wijze kan men ook het verband der
protuberances met de zonnevlekken bestudeeren.
De zon is dus omgeven door eenen dampkring, die hoofdzakelijk uit
waterstof bestaat, en waarin de uitbarstingen van datzelfde gas plaats
vinden. Die laag noemt men de chromosfeer (van chromos, kleur).
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Op sommige sterrenwachten worden dagelijks de protuberances
waargenomen en geteekend. Pater Secchi te Rome heeft ze jaren lang

Fig 129. — De zonneschijf met protuberances op 23 Juli 1874

bestudeerd. In Italie bestaat zelfs he! genooischap der s'eciroskolisien,
waarvan de zetel te Palermo is gevestigd. Dit genootschap heeft eene

Fig. 13o. — Eene uitbarsting op de zon.

reeks teekeningen gepubliceerd, waarvan enkele hier volgen. Fig. 130
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van 2 1 April 1873, stelt een deel van den rand der zon voor ; men
ziet daarop sporen van fakkels en vlekken. Van den rand stijgen
vlammen op, die zich tot op 40 000 kilometers in de atmosfeer der
zon verheffen. De geheele zon is van dergelijke vlammen omgeven.
Nu eens is er betrekkelijke kalmte, dan weer zijn er ontzaglijke
uitbarstingen.
De helderheid dier lichtfonteinen is buitengewoon. Zij nemen soms
prachtige vormen aan, zoo schoon als het schoonste vuurwerk, dat

I

2

3

4

6

5
Fig. 131. -- Verschillende vormen van protuberances.

men zich kan voorstellen ; de takken, in meer of minder hellende
parabolen neervallende, bieden een schitterend schouwspel aan. Sommige vlammen hebben de gedaante van prachtige palmboomen met
sierlijk gekromde takken. Gewoonlijk verdeelt zich de stam op eene
bepaalde hoogte in takken. Nu eens ziet men de kruin door den wind
medegevoerd in de richting der vlam, dan weer in tegengestelden zin
teruggestooten. Haar licht is zoo sterk, dat men ze door de lichte wolken
heenziet, als de chromosfeer verdwijnt ; haar spectrum wijst, behalve
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op waterstof, op eene reeks andere stoffen. Het is een kortstondig
vuurwerk, zelden duurt het een uur ; gewoonlijk is het verschijnsel
in enkele minuten verdwenen.
In de figuren 131 en 132 vindt men alle gedaanten vereenigd :
vuurfonteinen, vuurbundels, pluimen en wolken. Wij maken opmerkzaam op fig. 131 5, f, waar de pluim aan de chromosfeer verbonden is door eenen dunnen stengel en zich op dien stengel als
eene bloem verheft. In fig. 132 7 en 8 ziet men de pluimen in eene

7

9

11

8

10

12

Fig. 132. — Verschillende vormen van protuberances.

wolkenmassa eindigen. Fig. 7, 6 wordt door verschillende wolken
doorsneden. Fig. 8, a vertoont ons twee over elkander heenloopende
pluimen. Het is zeker, dat vele haren vorm alleen aan het perspectief
to danken hebben en in werkelijkheid niet tot eerie enkele protuberance behooren. Fig. 9 geeft daarvan eene duidelijke voorstelling.
De protuberances kunnen somtijds hoogten bereiken van 15o tot
200, eene enkele maal zelfs van 240 secunden.
Onder diegenen, die de protuberances met de meeste aandacht

EENE UITBARSTING OP DE ZON.

273

hebben waargenomen, behoort de Amerikaansche astronoom Young,
die eene vreeselijke waterstofuitbarsting in den dampkring der zon
als het ware heeft bijgewoond. Hij geeft daarvan eene beschrijving,
waaraan wij het volgende ontleenen : Den 7 den September 1871,
tusschen 12 en 2 uren, had er op de zon eene uitbarsting plaats,
die belangrijk was om hare hevigheid en haar plotseling optreden.
Op den oostelijken rand der zon was reeds den vorigen dag eene
ontzaglijke protuberance waargenomen, die het voorkomen had van
eene lange, lage en rustige wolk, en die weinig veranderde. Zij
bestond voornamelijk uit bijna horizontale draden en zweefde zoo
hoog boven de chromosfeer, dat haar benedenuiteinde 24 000 kilometers daarvan verwijderd was ; zij was daarmede echter, zooals
gewoonlijk het geval is, verbonden door drie of vier heldere
kolommen. Hare lengte bedroeg 161 000 kilometers op eene totale
hoogte van 88 000 kilometers.
Plotseling wordt de kolom aan het zuidelijk deel der wolk helderder en op vreemde wijze gekromd. Bij den voet der noordelijke
kolom ontwikkelt zich tegelijkertijd eene kleine schitterende wolk.
Fig. 133 geeft eene
voorstelling der protuberance op dat oogenblik ; a is de kleine wolk.
De waarnemer, die
daarna gedurende een
half uur zijnen kijker
verliet, was niet weinig
verbaasd, toen hij bij
zijne terugkomst de geFig. 133. — Eene uitbarsting op de zon. Eerste periode.
heele protuberance tengevolge van de eene of andere uitbarsting totaal veranderd zag. In
plaats van de rustige wolk zag hij eene menigte drijvende stukken
en vertikale draden, die ieder 16 tot 1 o secunden lang en 2 tot 3
secunden breed waren, terwijl de kolommen verdwenen waren, die
hij vroeger op diezelfde plaats gezien had. Die draden hadden toen
reeds eene hoogte van 4 minuten (176 000 kilometers) bereikt.
Onder de oogen van den waarnemer rezen zij nog meer, en na
verloop van 10 minuten waren zij tot eene hoogte van 300 000
kilometers boven de oppervlakte der zon gestegen ! De vlammen
werden tot 7 149" opgeworpen ; en toch had men de waterstof van
DE WONDEREN DES HEMELS.
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de chromosfeer nooit hooger dan 5' waargenomen. De snelheid
der beweging was 267 kilometers in de secunde.
Fig. 134 geeft een denkbeeld van het verschijnsel op het oogenblik,
waarop de draden hunne grootste hoogte bereikt hadden. Naarmate
zij hooger kwamen, werden zij
tevens zwakker, zoodat men een
tijd later niets meer zag dan
enkele vlokken, met enkele lage
vlammen in de nabijheid der chromosfeer.
Tegelijkertijd was de kleine wolk
van fig. 133 grooter geworden en
had zij zich ontwikkeld tot eene
menigte vlammen, die over den
rand der zon voortrolden ; een
oogenblik later verhieven zij zich
pyramidaal tot eene hoogte van
8o 000 kilometers, en daarna verbreedde zich de top der pyramide
in lange door elkander loopende
draden, die langzamerhand zwakker werden, om eindelijk uit te
Fig. 134. — Eene uitbarsting op de zon.
dooven. Fig. 135 stelt het oogenGrootste hoogte.
blik voor, waarop die wolk
zich in draden gesplitst had.
Op denzelfden dag was
een deel der chromosfeer aan den tegenovergestelden kant der zon
gedurende eenige uren
in heftige en ongewone
beweging. Op dien datum,
7 September 1871, had
men in Amerika een prachFig. 135. — Einde der uitbarsting.
tig noorderlicht. Was dit
een antwoord op die uitbarsting ?
Het bestek van dit boek laat niet toe, te lang over die uitbarstingen uit te weiden. Aileen enkele merkwaardige voorbeelden vinden
bier nog eene plaats.
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Zoo zien wij in fig. 136 vier protuberances, met bijzonder losse
vormen.
Den 25 sten Augustus 1872 heeft men te Rome eene protuberance
waargenomen, die niet minder opmerkelijk was. Wij geven daarvan
in fig. 137 eene teekening.

Fig. 136. — Losheid van vorm van enkele protuberances.

Den 3den April 1873 zag men te Rome boven den rand der zon
eene zich hoog verheffende waterstofmassa. Na eenigen tijd had zij
de gedaante van fig. 138
aangenomen en eene
hoogte van 322 000 kilometers bereikt. Binnen vijt
en twintig minuten was
die hoogte reeds 5o 000
kilometers verminderd. Zij
had dus een hoogte van
een vierde van de middellijn der zon.
Den 30sten Januari i885
heeft Tacchini te Rome
Fig. 137. — Protuberance, te Rome waargenomen
eene der merkwaardigste
den 25sten Augustus 1871.
protuberances geteekend.
Zij was 6'18" of 228 000 kilometers groot.
De grootste protuberance is die, welke in 188o door Young is
waargenomen en die 563 000 kilometers groot was, dat is 1 1 /2 maal
den afstand van de aarde tot de maan. Met hoeveel zorg de teekeI8*
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ningen ook vervaardigd zijn, het leven ontbreekt er aan. Die gloeiende
massa's, met hare eigenaardige beweging en hare schitterende kleurenpracht, kunnen nooit worden weergegeven.
De oorsprong der krachten, die de gloeiende gassen naar de
hoogere streken van de chromosfeer opheffen, is nog niet bekend.
Zijn die bewegingen het gevolg van de geringe dichtheid der lichtende stof, of moet men ze toeschrijven aan eene opstuwende kracht,
uitgaande van het inwendige gedeelte der zon ? De
tweede onderstelling is de waarschijnlijkste. De
stof beweegt zich immers niet in eene rechte lijn,
maar zij is onderworpen aan draaiende bewegingen,
waardoor de lichtfonteinen spiralen vormen, wier
assen alle mogelijke standen kunnen innemen,
van vertikaal tot horizontaal. Die draaiende bewegingen, voornamelijk die om eene horizontale
as, moeten noodzakelijk ontstaan zijn uit eene
opstuwende kracht, verbonden met heftige stroomingen of stormen.
Tot eene bepaalde hoogte gestegen, veranderen
die lichtende massa's van gedaante, zij verliezen
haren draadvorm, en krijgen de gedaante van
Fig. 138. —Protuberance
,
nevels, evenals rook, die in de lucht verdwijnt ;
wier hoogte het vierde
deel van de middellijn naarmate zij hooger stijg
en, verspreiden zij zich
der zon bedraagt.
meer en meer, om langzamerhand op te lossen.
Hieruit kunnen wij afleiden, dat de beweging plaats heeft in eene
weerstandbiedende middenstof, die geene andere is dan de dampkring der zon.
Indien het waar is, dat sommige bewegingen eene snelheid hebben van 600 tot Boo kilometers, dan is de tegenstand in den dampkring niet groot genoeg om te verhinderen, dat de uitgeworpen stof
buiten de aantrekkende sfeer der zon komt en zich in de oneindige
ruimte verliest.
Hieruit behoeft nog niet te volgen, dat het gewicht der zon verminderen zoude, daar dat verlies kan vereffend worden door de groote
menigte stoffen, zooals aerolieten, die aanhoudend op de zon neervallen.
Zeker is het, dat de zon omgeven is door onbekende stoffen, die
zich tot op eenen grooten afstand om haar heen uitstrekken. Bij
het waarnemen eener zonsverduistering met het bloote oog worden
wij het meest getroffen door den schitterenden stralenkrans, die de
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maan omgeeft, en die den naam draagt van corona (lichtkroon).
Het is moeilijk, de lichtsterkte der corona nauwkeurig te bepalen,
zij is minstens gelijk aan die der voile maan.
Men onderscheidt gewoonlijk in de corona drie verschillende afdeelingen, waarvan de grenzen niet scherp zijn afgebakend. De
eerste en helderste is de schitterende ring, die in onmiddellijke aanraking is met de photosfeer ; in die laag schijnt de purperkleurige
stof te zweven. De glans van dien ring is zoo aanzienlijk, dat daardoor het oogenblik, waarop de totale verduistering begint, moeilijk
valt waar te nemen. Zijne breedte bedraagt 15 tot 20 secunden.

Fig. 139. — Corona en vederpluimen bij de eclips van 186o.

Om die laag heen en daarmede in aanraking, vindt men eene tweede
laag, waarin de protuberances worden voortgebracht, en die zich
uitstrekt tot op 4 of 5 minuten. Daarboven begint de eigenlijke
corona; zij is niet, zooals men vroeger meende, regelmatig, maar
zij bevat dikwijls oneffenheden en somtijds diepe holten. Men vindt
in de lichtkroon lange, rechte pluimen, gelijkende op de lichtstralen,
die tusschen de wolken uitkomen, als de zon dicht bij den horizon
staat. Deze strekken zich dikwijls tot op verbazende afstanden uit.
De oorsprong der corona en der vederpluimen is zonder twijfel
in de zon gelegen, maar haar vorm kan zeer gewijzigd worden
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door de tegenwoordigheid der maan en den toestand van onzen
dampkring. De uitgestrektheid der corona is niet met voldoende
zekerheid bekend. De onvolkomenheid onzer werktuigen en de onvoldoende gevoeligheid van ons netvlies en van onze photografische
preparaten zijn oorzaak, dat wij niet kunnen weten, hoeveel verder
hare grenzen gelegen zijn dan die, welke door ons worden waargenomen. Het is mogelijk, dat zich eene meer verdunde stof veel
verder uitstrekt, dan wij kunnen waarnemen, misschien wel tot aan
het zodiakaallicht.

Fig. 140 — Corona en vederpluimen bij de eclips van 1868.

Volgens Huggins bestaat de corona uit uiterst fijne stofdeeltjes
en uit lichtende gassen. Immers zij zendt ons licht met een doorloopend spectrum, hetgeen, zooals wij later zien zullen, bewijst, dat
het afkomstig is van gloeiende vaste of vloeibare deeltjes. Bovendien geeft zij nog een lijnenspectrum, dat duidelijk wijst op lichtende gassen.
Zeker is het, dat de corona-stof zoo ijl is, dat men geene maat
heeft, waarin men die ijlheid kan uitdrukken. Een millioenste van
de dichtheid der gewone dampkringslucht is eene dichtheid, die ontzaglijk groot is in vergelijking met de dichtheid der corona,
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Bij de zonsverduistering van 1893 is het gebleken, dat de corona
deel neemt aan de aswenteling der zon, en dus ongetwijfeld tot
hare atmosfeer behoort.
Wij geven in fig. 139, 140, 141 teekeningen van de corona, zooals zij gezien is bij de totale eclipsen van 186o, 1868 en 1889.

Fig. 141. — De totale eclips van 1 Januari 1889, in California waargenomen.

Ten slotte moeten wij nog opmerken, dat zich kosmische stof in
het zonnestelsel beweegt, die, als zij in het perihelium komt, in de
onmiddellijke nabijheid der zon gelegen is. Misschien moet hierin de
verkiaring gezocht worden van enkele buitengewone verschijnselen
die zich gedurende de zoneclipsen voordoen.

VIJFDE HOOFDSTUK.
Periodieke veranderingen op de zon.
Jaarlijksche veranderingen van het aantal zonnevlekken en
protuberances. Elfjarige periode.
Het aardmagnetisme en het noorderlicht.

In het vorige hoofdstuk zagen wij, dat de zon steeds in heftige
beroering is. Wij zullen thans zien, dat zich die werking niet steeds
even krachtig en evenmin volkomen onregelmatig openbaart, maar
dat zij aan eene bepaalde periode gebonden is. Evenals de zee door
den vloed rijst en bij eb weder daalt, om zich na regelmatige tusschenpoozen weder te verheffen, evenals onze borst zich bij het
ademhalen in regelmatige tusschenpoozen uitzet en weder inkrimpt,
zoo schiet de zon hare bliksemschichten en verricht zij hare ademhaling in periodes, geevenredigd aan de grootschheid van den
reusachtigen oven.
Wij kunnen van hier uit die perioden waarnemen, al zijn wij ook
op duizelingwekkenden afstand van de zon verwijderd. Het blijkt,
dat het aantal vlekken en protuberances alle elf jaren een maximum
bereikt, daarna gedurende 7,5 jaar vermindert om weder 3,6 jaar
aan te groeien. Doch die periode van 11,1 jaar is evenmin standvastig. Zij wisselt of tusschen 9 en 12 jaren.
Schwabe is in het jaar 1826 begonnen de zonnevlekken te tellers.
Men ziet in de volgende tabel, die loops van 1826 tot 1889, dat
in de jaren 1828, 1837, 1848, 186o, 1870-1871, 1883 het
maximum bereikt werd, en in de jaren 1833, 1843, 1855, 1867,
1878, 1889 het minimum ; de periode van het afnemen is grooter
dan die van het toenemen. Het laatste maximum had plaats in 1893.
Sedert 1888 heeft men de zonnevlekken niet alleen geteld, maar
heeft men ook bepaald, hoe groot het oppervlak is, dat die vlekken
beslaan, uitgedrukt in millioenste deelen van het naar ons toegekeerde gedeelte der zon.
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AANTAL ZONNEVLEKKEN NAAR DE JAREN.
Jaren.

Aantal.

Jaren.

1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852

118
161
225
199
190
149
84
33
51
17
272
333
282
162
152
102
68
34
52
114
157
257
330
238
186
141
125

1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

maximum

....
minimum

....
....
....
maximum

...
minimum

...
maximum

5 jaren

4 jaren

6 jaren

5 jaren

7 jaren

Aantal,
....
minimum

maximum .

..

...
minimum

maximum .

minimum

91
67
28
34
98
202
205
211
204
160
124
130
93
45
25
101
198
305
3( 4
292
215
159
91
571
48
19

7 jaren

5 jaren

7 jaren

4 jaren

7 jaren

Van nu of aan wordt het oppervlak opgegeven, dat door de
vlekken bedekt wordt, uitgedrukt in millioenste deelen der naar ons
toegekeerde helft der zon.
1878
1879
1880
1881
1882
1883

met vlekken bedekt.
.
24
. 49
. . 416 5 jaren
. . 730
. . 1002
maximum
. 1155
minimum

1884
1885
1 886
1887
1888
1889

.
.
.
.
.
.

.
.
.

met vlekken bedekt.
. 1079
. 811
.. 381
179 6 jaren
.—1
.

Elk maximum ligt dichter bij het vorige minimum dan bij het
volgende. Indien men op gelijke afstanden van elkander elf vertikale
lijnen trekt, Wier hoogte overeenkomt met
het aantal vlekken voor ieder jaar, en men
verbindt de toppen Bier lijnen door eene
kromme lijn, dan verkrijgt men fig. 142,
waar alleen de vertikalen der maxima en
der minima behouden zijn.
Fig. 142. — Elfjarige periode
Fig. 143 toont aan, dat ook de verschilder zonnevlekken.
lende perioden niet onderling gelijk zijn ;
indien echter in eene periode het afnemende gedeelte grooter of kleiner
wordt, dan is dit met het toenemende gedeelte evenzeer het geval.
Niet alleen de zonnevlekken zijn aan eene periodieke verandering
onderworpen, dit is ook met de protuberances het geval. Wij zagen
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vroeger, dat sedert het jaar 1871 dagelijks de protuberances door
middel van den spectroskoop worden waargenomen. Indien men het aantal op de zon getelde protuberances deelt door het aantal dagen, dat
men ze heeft kunnen waarnemen, dan vindt men het gemiddelde aantal voor iederen dag. Op deze wijze is de volgende tabel samengesteld :
GEMIDDELD AANTAL PROTUBERANCES, IN EENEN DAG OP DE ZON
WAARGENOMEN.
1871 .
1872 .
1873 .
1874 .
1875 .

. 15
. 12
.
9
.
7
.
6

1876 .
1877 .
1878 .
1879 .
1880 .

. 5
4
2
3
7

1881 .
1882 .
1883 .
1884 .
1885

.
.
.
.
.

11
11
9
11
10

1886 .
1887 .
1888 .

. 7,3
. 9,0
. 7,8

Fig. 143. — Schommelingen in de elfjarige periode.

Hetzelfde resultaat levert de waarneming der fakkels op. De dfjarige
periode speelt dus in de natuurlijke gesteldheid der zon eene belangrijke rol.
Schwabe had die periode oorspronkelijk op no jaren geschat. Wolf
jaren bedroeg.
uit Zurich vond, dat zij
Waar men verschijnselen waarneemt, moet ook een oorzaak bestaan.
Wat is dus de oorzaak van die wijzigingen op de oppervlakte der zon ?
De oorzaak kan in de zon zelf gelegen zij n. Zij kan ook daar buiten

DE ZONNEVLEKKEN EN DE BEWEGING VAN JUPITER.

283

huizen. In het eerste geval zal het niet gemakkelijk zijn, die oorzaak te ontdekken.
In het tweede geval ligt het voor de hand, de oorzaak te zoeken
in de beweging en de aantrekking der planeten.
Onder de planeten is er eene, die het in belangrijkheid verre van
alle andere wint en wier omloopstijd om de zon niet veel van II , II
jaren verschilt. Onze lezers hebben reeds Jupiter genoemd, wier
middellijn lho en wier massa limo is van die der zon. Zij volbrengt
hare beweging om de zon in 11,85 jaren.
Haar afstand tot de zon verandert gedurende hare beweging aanmerkelijk. Terwijl haar gemiddelde zonsafstand 5,203 bedraagt, (die
der aarde = I gesteld) wordt die afstand in het perihelium 4,950 en
in het aphelium 5,456. Het verschil dier beide laatste afstanden is
0,506, dus ruim de helft van den afstand van de aarde tot de zon
of 76 millioen kilometers. Terwijl Jupiter om de . zon wentelt, oefent
zij daarop eene aantrekkende werking uit, die gemakkelijk berekend
kan worden, en verplaatst zij het zwaartepunt der zon, dat dus nooit
kan samenvallen met het middelpunt en altijd verschoven is in de
richting van Jupiter. De aantrekking der overige planeten is oorzaak,
dat die werking niet regelmatig is; doch de groote massa van Jupiter
geeft haar ook in dit opzicht het overwicht boven alle andere planeten.
Het zou kunnen zijn, dat er een verband bestond tusschen het
maximum der zonnevlekken en den afstand van Jupiter tot de zon.
Als dit werkelijk het geval was, dan zou de periode der zonnevlekken 11,85 jaren zijn.
Wij zagen echter, dat, terwiji Jupiter na 11,85 jaren in haar perihelium terugkomt, het maximum der zonnevlekken na 1 1,I 1 jaren
terugkeert, hetgeen een verschil maakt van 26o dagen. Nu zou het
kunnen zijn, dat andere planeten de oorzaak waren van het vervroegen
dier periode. Venus, die zich in 225 dagen om de zon beweegt,
komt alle 245 dagen tusschen Jupiter en de zon, de aarde alle 399
dagen. Die beide planeten moeten op de zon eene zelfde werking
uitoefenen als Jupiter, hoewel in veel geringere mate. Men zou dus
in de periode der zonnevlekken eene combinatie van 11,85 jaren met
1 jaar en met 225 dagen moeten terugvinden, waarbij Venus meer
invloed moest uitoefenen dan de aarde, omdat zij sterker op de zon
werkt. Ongelukkig is van een zoodanig verband niets te bespeuren.
Hetzij toch het maximum der zonnevlekken wordt waargenomen,
als Jupiter in het perihelium, hetzij als deze in het aphelium gelegen
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Fig. 144. — Vergelijking van de verandering in het aantal zonnevlekken met den afstand van Jupiter tot de zon.

is, dat maximum zou toch
steeds moeten samenvallen
met denzelfden stand van
Jupiter in hare baan.
Nu blijkt het, dat, indien
op een zeker tijdstip het
maximum der zonnevlekken wordt waargenomen
op het oogenblik, dat Jupiter in het perihelium
staat, na I3 of 14 Jupiterjaren de rollen juist omgekeerd zijn, omdat de
omwentelingstijd van Jupiter met de periode der
zonnevlekken 26o dagen
verschilt.
Uit nevensgaande lijnen
(fig. 144) blijkt dit verspringen van het maximum
der zonnevlekken ten opzichte van den afstand van
Jupiter duidelijk. In het
jaar 1756 viel het maximum van den afstand van
Jupiter samen met het
minimum der zonnevlekken ; in 1803 daarentegen
viel het maximum van den
afstand van Jupiter samen
met het maximum der
zonnevlekken. Thans is de
toestand weer ongeveer
dezelfde als in 1756. Daar
het niet is aan to nemen,
dat dezelfde oorzaak juist
tegenovergestelde gevolgen zou kunnen teweegbrengen, moeten wij dus
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het verband tusschen den afstand van Jupiter en het aantal zonnevlekken laten varen.
Zou het nu ook mogelijk kunnen zijn, dat men de meeste zonnevlekken vindt op dat gedeelte der zon, dat naar Jupiter is toegekeerd ? Indien dit het geval was, dan zou men op aarde telkens na
13 maanden een maximum van zonnevlekken moeten waarnemen,
omdat telkens na dien tijd de aarde tusschen Jupiter en de zon
geplaatst is. Men ziet dan echter niet meer zonnevlekken dan
61/2 maand te voren. Bovendien zouden, daar de zon in 26 dagen
om hare as wentelt, telkens na dien tijd de zonnevlekken weer naar
ons toegekeerd moeten zijn. Hoe men dus de zaak ook beschouwt,
van den invloed van Jupiter is niets te bespeuren. De overige planeten
kunnen dan zeker niet van invloed zijn op het aantal zonnevlekken.
Opmerkelijk is echter het verband tusschen het aantal zonnevlekken en de verschijnselen van het aardmagnetisme.
Men weet, dat de magneetnaald niet onbewegelijk blijft in het
vlak van den magnetischen meridiaan, maar onophoudelijk heen en
Magnetisch
weer schommelt. De grootste oostelijke
NOORDEN.
verplaatsing heeft zij des morgens te 8
xu. 3om.
8u.'smorg.
uren. Daarna keert zij weer naar den
•• . —
0
8u. 's a y. 0
meridiaan terug, schommelt zij verder en "
CD
"( <--CL x xu. 's a y. --).
----›- -----). --). :--3
heeft zij hare grootste westelijke ver8u. 's morg.
plaatsing te to 15m n.m. Die schommeZUID
ZUID.
ling heeft dus plaats in ruim 5 uren, doch Fig. 145. — Dagelijksche
schommeling van de magneetnaald.
die periode verandert met het jaargetijde.
Des avonds te 8 uren is de oostelijke verplaatsing weder het grootst,
van daar beweegt de naald zich weder naar het westen tot 11 uren
's avonds, om weer des morgens te 8 uren in den stand van den
vorigen morgen terug te keeren. Fig. 145 stelt die vier bewegingen
voor op evenwijdige lijnen.
Dit verschijnsel is algemeen ; het heeft volgens dezelfde wetten
plaats op de geheele aarde ; alleen de wijdte der schommeling is
verschillend op verschillende breedten. Zij is te Utrecht gemiddeld
8 minuten, tusschen de keerkringen is zij slechts 1 of 2 minuten,
en zij neemt toe, naarmate men de polen nadert. Bovendien wordt
de gang van de naald van tijd tot tijd gewijzigd door storingen,
die zich op hetzelfde oogenblik over een groot gedeelte der aarde
doen gevoelen.
Indien men de gemiddelde declinatie (afwijking uit den magnetischen
• irc•— ■ ■

.C ■
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(f) ."---->- ■-----). ■■■•-- , --->

<—■

<—■••■•

286

DE ZONNEVLEKKEN EN HET AARDMAGNETISME.

meridiaan) door eene rechte lijn en het bedrag der dagelijksche
storing door loodlijnen voorstelt, dan verkrijgt men de kromme
lijnen van fig. 146, die de dagelijksche veranderingen in de declinatie voor elke maand van Augustus 1876 tot Augustus 1877 voorstellen, zooals zij te Montsouris zijn waargenomen. De gedeelten
onder het gemiddelde zijn gearceerd. Iedere horizontale lijn stelt
1' voor. De gemiddelde
declinatie bedroeg in Augustus 1876 17° 17,8' en
nam of tot 17° 8,8'. Doch
voor ons van meer belang
is het feit, dat het verschil tusschen het laagste
punt (8u 's morgens) en
het hoogste punt (Pi 15m
n.m.) verandert. De wijdte
der schommelingen verandert elken dag, iedere
maand, ieder jaar. Indien
men het gemiddelde neemt
voor een geheel jaar, dan
blijkt het, dat de wijdte
der schommeling in ongeveer elf jaren verdubbell
en dat het maximum der
dagelijksche slingerwijdie
samenvalt met het maximum der zonnevlekken, het
minimum met het minimum der zonnevlekken,
en wat nog opmerkelijker
Fig. 146. --- Grafische voorstelling van de dagelijksche
is : de naald vertoont van
schommeling der magneetnaald.
tijd tot tijd buitengewone
afwijkingen, die samenvallen met buitengewone woelingen oft de zon.
Niet alle sterrenkundigen zijn overtuigd van het bestaan van het
verband tusschen de zonnevlekken en het aardmagnetisme. Om elken
twijfel weg te nemen, geven wij eene tabel, waarin de afwijking der
magneetnaald met het aantal zonnevlekken vergeleken wordt. Wij
moeten hierbij in het oog houden, dat het aantal zonnevlekken en
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protuberances slechts betrekkelijk is, omdat deze alleen kunnen
waargenomen worden bij helder weder, en omdat men de uitbarstingen
alleen zien kan op den rand der zon. Uit deze tabel blijkt, dat de
dagelijksche verandering der declinatie een maximum was in 1848,
1859, 187o-71, 1883-84 en een minimum in 1844, 1856, 1867,
1878 en overeenkomt met de maxima en minima der zonnevlekken.
Van 1842 tot 1877 vindt men alleen het aanial zonnevlekken, van 1878
of echter ook de uitgestrektheid der vlekken, uitgedrukt in millioenste
deelen van het oppervlak der zon, dat naar ons toegekeerd is.
Aantal
uitAantal
tonne- barstingen
Jaren. vlekken. per dag.
68
1842
34
1843
1844
52
114
1845
157
1846
257
1847
330
1848
238
1849
186
1850
151
1851
125
1852
91
1853
1854
67
1855
79
34
1856
98
1857
188
1858
205
1859
211
1860
204
1861
160
1862
124
1863
130
1864
93
1865
45
1866
25
1867
101
1868
198
1869
305
1870
15
304
1871
12
1872
292
9
1873 215
159
7
1874
6
91
1875
5
1876
57
4
48
1877
2,0
24
1878
3,0
49
1879
1880
416
6,7
11,1
730
1881
11,1
1882 1002
9,1
1883 1155
11,0
1884 1079
9,8
1885 811
7,3
381
1886
9,1
179
1887
7,8
89
1888

-Praag.
6,34'
6,57
6,05
6,99
7,65
8,78
10,78
10,27
9,97
8,32
8,09
7,09
6,81
6,41
5,98
6,95
7,11
10,37
10,05
9,17
8,59
8,84
8,02
7,80
6,60
6,47
7,27
19,44
11,47
11,60
0,70
9,05
7,98
6,73
6,47
5,95
5,65
5,99
6,85
8,08
7,92
8,34
8,45
7,83
7,40
6,72

Dagelijksche verandering der declinatie.
...,,
,.......____„,"■...........-........
ChrisMunchen. tiania. Londen. Milaan. Rome. Utrecht.
7,50,
7,08'
5,48'
9,04'
5,761
9,01
7,15
7,36
5,23
6,61
6,99
8,68
8,13
5,81
9,32
7,62
6,12
8,81
9,62
7,93
11,01
9,72
9,55
7,39
11,15
12,22
1,37
9,18
19,92
10,64
8,61
11,38
8,91
10,44
10,78
8,49
8,71
6,89
9,16
7,17
9,00
7,17
7,57
9,24
8,63
7,59
6,59
8,06
6,00
7.56
5,76
8,50
7,33
5,60
5,16
7,79
5,02
5,12
7,08
6,85
6,62
7,64
5,41
5,51
9,33
7,56
7,71
9,38
10,87'
10,01
11,17
9,13
11,22
10,98
10,93
8,42
8,05
11,16
9,60
10,20
7,51
7,81
10,55
7,33'
8,99
8,64
6,88
7,61
9,30
6,63
7,86
8,24
7,00
9,53
7,26
6,74
8,38
7,19
7,64
6,00
9,34
6,65
7,59
7,35
5,85
5,72
9,15
6,68
4,21
7,14
6,88
5,70
8,49
6,65
6,58
4,95
7.00
5,69
7,85
7,56
7,13
7,71
6,81
6,65
8,93
9,98
8,95
9,22
7,82
8,78
10,11
12,54
10,97
11,52
9,95
12,27
12,53
12,30
11,13
10,70
11,70
9.86
12,53
11,31
10,65
10,96
10,32
11,82
9,21
10,0
9,01
9,12
8,64
9,72
10,31
8,2
8,11
7,77
8,33
7,09
9,07
6,7
6,97
5,78
7,05
5,61
7,58
6,6
6,82
6,79
6,31
5,48
7,45
6,3
6,63
5,68
6,61
5,20
6,85
6,2
6,22
6,50
5,19
5,30
6,79
6,5
5,54
6,96
6,16
6,84
8,0
6,90
7,31
6,50
7,98
8,1
8,33
8,79
7,00
9,15
8,3
8,23
8,66
7,29
8,80
Napels
8,9
8,55
7,49
8,68
9,22
7,7
9,33
9,11
7,99
9,72
6,6
7,95
7,80
7,06
8,82
5,8
6,72
7,20
8,44
6,41
5,4
6,61
7,84
5,31
4,6
6.21
5,45
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Indien men de kromme der zonnevlekken trekt, en daaronder de
kromme der verandering in de declinatie volgens de waarnemingen
te Praag, dan krijgt men fig. 147, die ons zoo duidelijk den indruk
geeft van eene werkelijke overeenstemming, dat het geen te groote
verwondering baart, dat Wolf, de directeur der sterrenwacht te
Zurich, formules heeft afgeleid, om het gevlekte deel der zon te
berekenen uit magnetische waarnemingen, zonder de zon te behoeven
waar te nemen. De fout was nooit grooter dan eenige maanden.
De studie van het aardmagnetisme is belangrijk en leerrijk. Eene
zwakke naald, een stukje gemagnetiseerd ijzer, steeds in beweging,
schommelt onophoudelijk om den magnetischen meridiaan. Indien
men die naald in eenen luchtballon tot naar de grenzen van den
dampkring verplaatst, haar in eenen van het licht afgesloten grafkelder opsluit, of haar in eene diepe mijn doet afdalen, steeds blijft
zij dag en nacht in beweging en zoekt zij het punt, dat haar door
den dampkring of de aarde heen naar zich toetrekt. In die jaren,
waarin de schommelingen van dit kleine stukje ijzer het sterkst zijn,
heeft men op de zon de meeste zonnevlekken en protuberances, en
in de jaren, waarin hare dagelijksche afwijkingen het kleinst zijn,
vindt men op de zon bijna geene vlekken of stormen ! Zou misschien de zon zelf magnetisch zijn ? Maar het magnetisme verdwijnt
bij de temperatuur van rood gloeiend ijzer, terwijl de temperatuur
der zon veel hooger is. Zou het een electrische stroom zijn, die van
de zon naar de aarde stroomt over eenen weg van 1 48 millioen
kilometers ? Wie vermag op die vragen een voldoend antwoord
te geven ?
De zeeman op den uitgestrekten oceaan, de reiziger in verre en
onbewoonde landen, de vrome muzelman, die met het aangezicht
naar Mekka gekeerd nederknielt, de natuurkundige, die de oorzaak
van het magnetisme tracht te doorgronden, zij alien hebben het oog
gevestigd op de naald, die met eene geheimzinnige kracht bezield is.
Allah is groat !" roept de muzelman uit. De natuuronderzoeker
vraagt : ,waarom ?"
De sterkte van het magnetisme der aarde is door den grooten
natuuronderzoeker Gauss geschat. Hij vond, dat 8464 billioen staven
van 0,48 kilogram, zoo sterk mogelijk gemagnetiseerd, dezelfde
magneetkracht bezitten als de aarde.
Nog enkele bijzonderheden omtrent het verband tusschen het
aardmagnetisme en de zon vinden hier eene plaats :

DE ZON EN IIET NOORDERLICHT.

289

Op den I sten September 1859 namen twee astronomen, Carrington
en Hodgson, geheel onafhankelijk van elkander de zon waar. Plotseling zagen beiden een schitterend licht ontstaan te midden eener
groep zonnevlekken. Dat licht bleef vijf minuten schitteren, zonder
den vorm der zonnevlekken te wijzigen. Wat bleek bovendien ? Op
het oogenblik, waarop bet licht ontstond, vertoonden de magnetische
werktuigen te Kew, bij Londen, bijzondere afwijkingen, en bleef de
magneetnaald een uur lang aan de vreemdste storingen onderworpen.
Bovendien werd over een groot gedeelte der aarde, zoowel in
Europa als in Amerika, lien dag en den daarop volgenden dag

Fig. 147. — Merkwaardige overeenkomst tusschen bet aantal zonnevlekken en de afwijking
van de magneetnaald.

een schitterend noorderlicht waargenomen. Te Rome, te Calcutta,
tot zelfs in Australia waren de magnetische storingen zoo belangrijk,
DE WONDEREN DES HEMELS.
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dat de telegraaftoestellen weigerden te werken. Er zijn nog meer
voorbeelden bekend van eene zoodanige samenwerking.
Een dergelijk verschijnsel werd ook den 3den Augustus 187 2 in
de Vereenigde Staten van Amerika waargenomen.
Eene der grootste zonnevlekken is, zooals wij vroeger zagen, die,
welke in November 1882 is waargenomen. Zij had den 1 7den
November eene middellijn van meer dan too 000 kilometers. Den
1 8den November, toen zij over den middeisten meridiaan der zonne-

Fig. 148. — Krommen van het noorderlicht, de declinatie en de zonnevlekken.

schijf ging, bedekte zij meer dan 2 duizendsten der zonneschijf. Op
dienzelfden dag hadden er geweldige storingen plaats in den stand
der magneetnaald.
Wij mogen dus besluiten, dat het zeker is, dat er eene magnetische
betrekking bestaat tusschen de zon en de aarde, en dat de overeenstemming tusschen de werking der zon en het aardmagnetisme
niet toevallig is, zooals dit met de beweging van Jupiter het geval is.
Wij meenen evenzoo te mogen besluiten tot een verband tusschen
den toestand der zon en het noorderlicht. Het aantal malen, dat in

KORTE HERHALING VAN DE VERSCHIJNSELEN OP DE ZON.

291

ieder jaar het noorderlicht wordt waargenomen, verandert ook in
eene periode van elf jaren, en wel zoo, dat het maximum van
noorderlicht samenvalt met het maximum der zonnevlekken en der
storingen in het aardmagnetisme. Arago beroemde er zich op, dat
hij uit de waarneming van de magneetnaald te Parijs kon afleiden,
of er in Zweden en Noorwegen een noorderlicht zichtbaar was.
Fig. 148 geeft de krommen van het noorderlicht, van de wijziging
der declinatie en van de zonnevlekken aan van 1778 tot 1878. Het
is niet onmogelijk, dat ook het zodiakaallicht met bovengenoemde
verschijnselen samenhangt (1).
Resumeeren wij thans in het kort, wat wij in de vorige hoofdstukken omtrent de zon hebben medegedeeld.
Indien wij de zon naderen, dan ontmoeten wij eerst de corona,
die zich tot eene hoogte van vijf, tien, misschien wel vijftien minuten
boven de oppervlakte der zon verheft en dus 500 000 kilometers
hoog kan zijn. Het is zeker, dat die corona geen eigenlijk gezegde
dampkring, dat is een doorloopend gasvormig omkleedsel, wezen
kan. Hiertegen pleit het volgende :
In de eerste plaats hebben wij gezien, dat de intensiteit der
zwaartekracht 27 1/ 2 maal grooter is op de zon dan op de aarde ;
ieder gas is daar dus 27 1/ 2 maal zwaarder. In eenen dampkring
wordt iedere laag samengedrukt door het gewicht der bovenliggende
lagen, en neemt dus de dichtheid toe volgens eene meetkundige
reeks. Een dampkring, bestaande uit het lichtste gas dat wij kennen,
waterstof, zou dus in zijne onderste lagen eene veel grootere dichtheid moeten hebben, dan met de waargenomen feiten overeenkomt.
In de tweede plaats heeft men den 2 7 sten Februari 1843 eene
komeet gezien in de onmiddellijke nabijheid der zon ; zij dwaalde
zelfs in de corona zelf rond. Toen zij zoo dicht mogelijk bij de zon
gekomen was, vloog zij boven de vlammen der zon voort met eene
snelheid van 563 000 meters in de secunde, en doorliep zij minstens
400 000 kilometers der corona met die verbazende snelheid, zonder
eenige vertraging ! Om ons een denkbeeld te vormen van de wijzigingen, die zij zoude hebben ondergaan, indien zij zelfs den ijlsten
dampkring had moeten doorloopen, behoeven wij slechts op te
(r) Er zijn er, die beweren, dat er ook verband bestaat tusschen de weersgesteldheid en den
toestand der zon. Volgens lien zouden droge en warme jaren samenvallen met het maximum van
protuberances en zonnevlekken en omgekeerd. Amerikaansche astronomen meenen ook een verband te zien tusschen zonnevlekken en cyclonen. Men moet echter met het trekken van conclusies
voorzichtig zijn en geene resultaten willen afleiden uit enkele waarnemingen.
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merken, dat de vallende sterren plotseling in damp overgaan tengevolge van de hitte, door de wrijving opgewekt, indien zij onzen dampkring bereiken op eene hoogte van 15o kilometers, dat wil zeggen :
op eene zoodanige hoogte, waarop de dampkring het zonnelicht niet
meer terugkaatst. En de snelheid der vallende sterren is slechts hoog-

Fig. 149. — Het noorderlicht.

stens 6o kilometers in de secunde. Daar de weerstand en de daardoor
veroorzaakte warmte minstens in de reden van het vierkant der
snelheid toeneemt, zoo kunnen wij ons gemakkelijk voorstellen, wat
het lot zoude moeten wezen van een lichaam, dat eenige honderd
duizenden kilometers doorloopt in eenen dampkring, hoe ijl die ook
wezen moge, met eene snelheid van 500 oco meters in de secunde !
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Wat moet de corona dan wel zijn ? Waarschijnlijk is zij eene
streek, waarin zich in veranderlijke hoeveelheden losse deeltjes
bevinden, die geheel of gedeeltelijk in damp zijn overgegaan onder
den invloed der hevige hitte, waaraan zij zijn blootgesteld. Men kan
op verschillende wijze verklaren, hoe deze deeltjes op die hoogte in
evenwicht kunnen blijven : I° De stof, waaruit de corona bestaat,
zoude telkens door de zon kunnen worden opgeworpen en daarop
weer neervallen, zoodat zij in voortdurende stijgende en dalende
beweging is. Opdat dit mogelijk zij, moet de kracht groot genoeg
zijn, om aan de stof eene snelheid van 30o kilometers in de secunde
mede te deelen, en die kracht moet bijna op ieder gedeelte der
zon werkzaam zijn. 2° De stof kan op die hoogte in evenwicht
gehouden worden door electrische afstooting. De electriciteit, die
eene zoo groote rol speelt in de weerkundige verschijnselen op
aarde, zal hare werking honderden malen sterker uitoefenen in het
brandpunt van ons zonnestelsel. 3° Zou het mogelijk zijn, dat de
corona bestaat uit meteoren of aerolieten, die in de onmiddellijke
nabijheid der zon om haar heen wentelen. Misschien zijn alle drie
verklaringen gedeeltelijk juist.
Het is hier de plaats, om een enkel woord te spreken over het
bestaan van een nog niet voldoende verklaard licht, dat de zon tot op
eenen grooten afstand omgeeft, en dat wij na het ondergaan of vOOr
het opkomen der zon waarnemen in den gordel des hemels, waarin
de zon, de maan en de planeten zich bevinden, en die dierenriem of
zodiak genoemd wordt. Men kan het op onze breedte waarnemen
in Europa, Azie en Amerika tot op eenen afstand van 900 van de zon.
Aan den aequator vertoont het zodiakaallicht zich in grooteren glans
dan bij ons en heeft men het tot op 180 0 van de zon, dus tot aan de
tegengestelde zijde van den hemel kunnen volgen. Twee verklaringen
worden van dit verschijnsel gegeven : of het omgeeft de aarde, Of
wel het omgeeft de zon. De eerste onderstelling is niet waarschijnlijk,
omdat het niet in het vlak van den aequator maar in dat der ecliptica
gelegen is. Niet onmogelijk is de verklaring, dat het zodiakaallicht
bestaat uit ontelbare kleine lichamen, die zich in geregelde loopbanen om de zon bewegen, en het zonlicht naar ons terugkaatsen.
leder dier lichamen is te klein om door ons te worden waargenomen, maar hunne vereeniging bij millioentallen moet op ons
denzelfden indruk maken, dien wij inderdaad van het zodiakaallicht
ontvangen.
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Indien wij door de corona heen tot aan de chromosfeer zijn
afgedaald, dan blijkt het, dat deze vuurmassa eene dikte heeft van
meer dan Io 000 kilometers. Die chromosfeer is de zetel der
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Fig. 150. — Het zodiakaallicht, to Japan waargenomen.

verbazende uitbarstingen, die wij in den vorm van protuberances
waarnemen. Het bovenste gedeelte der chromosfeer bestaat uit
waterstof; maar naarmate wij lager komen, vinden wij magnesium-
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enzerdampen
en dampen van een aantal andere metalen. De
ij
protuberances zijn het gevolg van waterstofuitbarstingen, die aan de
stof eene snelheid mededeelen van meer dan 240 000 meters in de
secunde. De uitbarsting duurt verscheidene uren en somtijds zelfs verscheidene dagen, en die onmetelijke lichtwolken blijven onbewegelijk
hangen, totdat zij in eenen regen van vuur op de oppervlakte der
zon neervallen. Hoe zullen wij die ontzaglijke werkingen op de zon
in woorden uitdrukken ? Indien wij de chromosfeer eenen oceaan van
vuur noemen, dan moeten wij er bijvoegen, dat die oceaan warmer
is dan de sterkst gloeiende oven en even diep, als de Atlantische
oceaan breed is. Als wij de bewegingen orkanen noemen, dan moeten
wij in het oog houden, dat onze orkanen waaien met eene snelheid
van I 6o kilometers in het uur, terwijl die snelheid op de zon i 6o
kilometers in de secunde bedraagt ! Zullen wij de bewegingen vergelijken met vulkanische uitbarstingen ? De Vesuvius heeft Pompeji
en Herculanum onder zijne lava bedolven. Krakatau werd door
eene vulkanische uitbarsting verwoest ; maar eene uitbarsting,
zooals die op de zon plaats vindt, welke zich in enkele secunden
honderd duizend kilometers verheft, zou de geheele aarde met eenen
vuurregen bedekken en het leven op aarde in enkele secunden
vernietigen.
De corona en de chromosfeer zijn alleen zichtbaar bij totale
eclipsen of door middel van den spectroskoop. Wat wij met het
bloote oog of door den teleskoop zien, is de lichtende oppervlakte
zelf, photosfeer genoemd, waarop de chromosfeer rust. Deze is
het, die het licht en de warmte uitstraalt, die wij van de zon
ontvangen. Die oppervlakte schijnt noch vast, noch vloeibaar, noch
gasvormig te zijn, maar te bestaan uit bewegelijke deeltjes, evenals
de wolken ons voorkomen, van uit eenen luchtballon gezien. De
Amerikaansche astronoom Langley heeft van dit onderwerp eene
bijzondere studie gemaakt. Fig. 151 geeft daarvan eene voorstelling ;
deze teekening is gemaakt op het oogenblik, dat zich eene zonnevlek vormde. Het is waarschijnlijk, dat die korrelige lichamen te
zamen eene zeer dikke laag vormen, evenals eene laag stof. Men
denke er echter om, dat wij die lichamen slechts stof noemen in
vergelijking met de zon, daar ieder korreltje zoo groot is als een
berg ! Die gloeiende laag zweeft op eenen oceaan van gas van een
ontzettend gewicht en eene verbazende dichtheid. De geheele zon
bestaat waarschijnlijk uit een sterk verdicht gas. Onder aan de
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photosfeer vindt men eene laag scharlakenrood vuur, dat vlammen
uitwerpt over hare geheele uitgestrektheid.
Hoe wordt nu die warmte en dat licht onderhouden ? Indien de
zon uit steenkool bestond, die in zuivere zuurstof brandde, dan zou
binnen zes duizend jaren de geheele zon verbrand zijn. Er schijnen
voornamelijk Brie oorzaken te zijn, die de zonnewarmte onderhouden : de samentrekking van de zon, het neerkomen van meteoren
op hare oppervlakte en de warmteontwikkeling door scheikundige
verbindingen. De eerste oorzaak is de voornaamste. Men weet, dat
ieder lichaam, dat in zijne beweging gestuit wordt, warmte voortbrengt, en dat die warmte dezelfde is, hetzij het lichaam plotseling,
hetzij het langzamerhand wordt tegengehouden. Een lichaam van
8338 kilogram, dat zich met eene snelheid van 1 meter per secunde
voortbeweegt, zal, zoo zijne beweging ophoudt, zooveel warmte
voortbrengen, als noodig is, om 1 kilogram water 0 te verhitten.
Was die snelheid 500 meters, dan zou het 500 2 of 250 000 maal
meer warmte ontwikkelen en dus eene hoeveelheid water van 8338
kilogram tot 300 verhitten. Indien dit lichaam naar de zon toeviel,
zou het daar aankomen met eene snelheid van 6o8 000 meters en
bij zijnen val 6o8 0002 of 370 000 000 000 maal meer warmte ontwikkelen, dat wil zeggen, het zou onmiddellijk in damp overgaan.
De volgende tabel wijst aan, gedurende hoeveel jaren de zonnewarmte zou onderhouden worden door den val der verschillende
planeten op de zon :
MERCURIUS
VENUS ..
DE AARDE
MARS ..
JUPITER .
SATURNUS .
URANUS .
NEPTUNUS .

jaren dagen
219
6
326
83
19
95
259
12
32254
9652
1610
1890

Dit is te zamen meer dan 45 000 jaar. Indien jaarlijks eene hoeveelheid stof op de zon viel, die het honderdste deel bedroeg van
de massa der aarde, dan zou dit voldoende zijn, om hare warmte
te onderhouden. Die vermeerdering in massa zou eene vermeerdering
in hare snelheid teweeg brengen en eene verkorting der jaren. Doch
daar de massa der zon 324 000 maal grooter is dan die der aarde,
zou de jaarlijksche vermeerdering in massa slechts 3 2 4 010 000 zijn der
totale massa en eerst na eeuwen merkbaar worden.
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indien, zooals waarschijnlijk is, de zon eene nevelviek geweest is,
die zich oorspronkelijk tot voorbij de baan van Neptunus uitstrekte,
dan heeft hare verdichting tot den tegenwoordigen toestand
18 000 000 maal meer warmte geleverd, dan de zon thans jaarlijks
afgeeft. Hieruit zou volgen, dat de zon nog slechts 18 millioen jaren
zoude kunnen uitstralen, zooals zij dit nu doet ; maar zij was vroeger
veel grooter en straalde toen meer warmte uit. Men vergete ook niet,
dat, als de zon zich nog voortdurend verdicht, zij binnen vijf millioen
jaren tot op de helft van hare tegenwoordige middellijn zal zijn
afgenomen, en daar in dat geval hare dichtheid acht maal grooter
zal worden dan nu, zoude zij vloeibaar worden en hare temperatuur

Fig. 151. — Natuurkundige gesteldheid van de oppervlakte der zon.

afnemen, zoodat hare warmte na ongeveer 1 o millioen jaar onvoldoende zoude zijn, om het leven op aarde to doen voortbestaan. In
die onderstelling zou het leven in het zonnestelsel over dertig
millioen jaar zijn uitgedoofd. Young voegt hieraan toe, dat de val
van meteoorsteenen lien tijd nog zoude kunnen verdubbelen.
Doch wij kennen niet alle hulpbronnen der natuur, en* het is niet
onwaarschijnlijk, dat er nog andere oorzaken zijn, die de uitstraling
kunnen onderhouden. Doch zeker is het, dat zij zal uitdooven, en
dat daardoor eens de aarde den doodslaap zal intreden.
Dit is dan de aard van dat ontzaglijke lichaam, welks stralen
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het leven op aarde onderhouden. Van zijne oppervlakte, in beweging
gebracht door eenen altijd woedenden storm, gaan met bliksemsnelheid
de trillingen uit, die leven wekken op de planeten. De gesteldheid
der zon laat niet toe, dat zij bewoond wordt door wezens van dezelfde natuur als die op aarde ; maar noch onze waarnemingen, noch
onze redeneeringen, zelfs niet ons denkvermogen beperken de macht
der natuur, en er is niets ongerijmds in, om ons voor to stellen, dat
de zon bewoond wordt door wezens, wier organisatie bijna onstoffelijk is. Maar wij mogen de grenzen der positieve wetenschap niet
overschrijden. Alleen nog deze opmerking. In de toekomst zal de
zon in den toestand komen, waarin thans de planeten verkeeren, en
zal zij bewoond kunnen worden door wezens van de meer grove
samenstelling der aardsche wezens. Maar hoe zal dan de zon verlicht
worden, wier eigen licht dan is uitgedoofd ? Misschien wel door een
voortdurend magnetisch morgenrood. Misschien ook alleen door het
licht der sterren, dat voldoende is voor oogen, meer helderziend dan
de onze . . . Maar wie zal vinden, wat diep verborgen is ? . . .

ZESDE HOOFDSTUK.
De bestemming der zon. De zon is eene ster.

Wij hebben het schitterende licht en het warmtegevend vermogen
der zon leeren kennen en ons verbaasd over de krachten, die in dien
onmetelijken oven werkzaam zijn ; wij hebben de zon als heerscheres
van ons planetenstelsel begroet en weten nu, dat het leven op aarde
en op de overige planeten gebonden is aan hare levenwekkende
stralen. Maar welke plaats neemt de zon in het heelal in ? welke is
hare waarde in de schepping? wat is hare toekomst ?
Hoe vreemd het ons moge klinken na al het in de vorige hoofdstukken medegedeelde, die onmetelijke bol, die in volume de aarde
meer dan millioen malen overtreft en die meer dan drie honderd
duizend maal zwaarder is dan onze planeet, is slechts eene stip in
het heelal !
Indien wij onzen blik richten op den sterrenhemel, wanneer het
hemelgewelf met heldere sterren bezaaid schijnt, dan kost het ons
moeite, te gelooven, dat iedere lichtstip zoo groot is als onze zon,
en dat onze zon in de wereldruimte dezelfde rol vervult als ieder dier
sterren. Verplaatsen wij ons in onze gedachten op eene dier sterren
en zoeken wij dan naar ons zonnestelsel : noch de aarde, noch eene
der overige planeten is van daar uit zichtbaar ; de geheele baan, die
de aarde in een jaar tijds doorloopt, en die eene middellijn heeft van
bijna 30o millioen kilometers, wordt door de dikte van een hoofdhaar bedekt ; de zon is eene nauwelijks te onderscheiden stip.
Inderdaad, de zon is niets dan eene ster. Beschouw nevensgaande
teekening (fig. 152). Zij geeft een beeld van een deel des hemels,
dat 5°45' breed en 5°15' hoog is ; daarop zijn 4061 sterren geteekend. Zoeken wij daarop de zon, dan zal zij tot de grootste
behooren, indien wij ons niet te ver in de wereldruimte verplaatst
hebben; zij zal tot de kleinste behooren, indien wij ons verder
verwijderd hebben, en zij zal zelfs geheel onzichtbaar worden, indien
wij in de oneindige diepten weggezonken zijn.
De Imes/ nahijzijnde vaste ster is van ons zOOver verwijderd,
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dat, als men haar in den loop van een jaar aandachtig volgt, de
uitgestrekte baan, die wij in dien tijd om de zon afleggen, den
schijnbaren stand der ster aan den hemel bijna niet wijzigt. Opdat
eene verplaatsing van den waarnemer van 300 millioen kilometers
geen invloed hebbe op den stand van het voorwerp, dat hij beschouwt,

Fig. 152. — Een klein gedeelte des hemels. 4061 sterren.

moet dat voorwerp wel verbazend ver verwijderd zijn. De loopbaan
der aarde heeft, van de meest nabijzijnde ster gezien, eene nauwelijks meetbare schijnbare middellijn. Wij leerden reeds vroeger (blz.
108) de volgende betrekking kennen tusschen de schijnbare grootte
en den afstand van een voorwerp:

DE ZON ALS STER BESCHOUWD.

30I

Afstand.

Schijnbare grootte.

(De grootte van het voorwerp = 1 gesteld).
1 057
1'

1"

3438
206 265

Welnu ! de geheele baan der aarde wordt van uit die ster gezien
onder eenen hoek van 1,5" (, :00 van de schijnbare middellijn der
maan). De helft van de middellijn dier baan, de afstand van de zon
tot de aarde, waarin alle afmetingen van het heelal worden uitgedrukt, wordt onder eenen hoek van 0,75" gezien. Onze tabel leert
ons, dat een hoek van 1" overeenkomt met eenen afstand van
2.06 265 maal 148 millioen kilometers ; daar de hoek slechts 0,75"
bedraagt, zoo is de afstand van de meest nabijzijnde vaste ster
275 000 X 148 millioen kilometers.
Alle andere sterren zijn nog verder verwijderd.
Hieruit volgt : 1 0 dat de sterren te ver verwijderd zijn om zichtbaar te zijn, indien zij alleen licht van de zon ontvingen en niet
zelf lichtgevend waren ; en 2 0 dat de zon, op dien afstand geplaatst,
eene zoo kleine schijnbare middellijn zou hebben, dat zij zich aan
ons als eene ster zou voordoen.
Neptunus is, voor zoover wij weten, de buitenste planeet van het
zonnestelsel ; de oude zeegod schijnt met zijnen drietand de grenzen
van het zonnerijk aan te wijzen. De afstand dier planeet is dertig
maal de straal der aardbaan. Men moat dus 9167 van die afstanden
bij elkander voegen, om de meest nabijzijnde vasle ster le bereiken.
Al doorreizen wij de oneindige ruimte in alle richtingen, wij ontmoeten binnen den genoemden afstand geene enkele zon.
Om ons een denkbeeld te kunnen vormen van de onmetelijke
leegte, die ons zonnestelsel omringt, zullen wij enkele vergelijkingen
leveren, die daarvan een duidelijker beeld geven dan de genoemde
getallen. Indien wij den afstand van de zon voorstellen door eene
lijn van I meter, en de zon in het middelpunt van het zonnestelsel geplaatst denken, dan zou deze eene middellijn hebben van
9 millimeters, de aarde zou op eenen meter afstand geplaatst moeten
worden als een bol met eene middellijn van 8/100 millimeter, en Neptunus, een bol van 32/ 100 millimeter, zou meer dan dertig meters verwijderd zijn. Welnu! om den afstand der meest nabijzijnde ster uit
te drukken, zouden wij ons tot op 275 kilometers moeten verwijderen (ongeveer den afstand van den Helder tot Aken).
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Onderstellen wij, dat wij ons in de wereldruimte voortbewegen
met eene zoodanige snelheid, dat wij in 24 uren den weg van de
zon tot Neptunus (meer dan vier milliard kilometers) doorloopen. Die
snelheid is z66 verbazend groot, dat men daarmede in 1/10 secunde
van New-York naar Rotterdam zou kunnen komen en in 48 minuten
van de zon op de aarde. Indien wij nu, na het zonnestelsel te hebben doorvlogen, in eene rechte lijn met dezelfde snelheid zouden
voortgaan, zouden wij eerst na vijf en twintig jaren de eerste zon
bereiken. Reeds na eenen dag zou de aarde voor ons onzichtbaar
geworden zijn ; na het einde van den derden dag zouden wij geene
enkele planeet meer kunnen waarnemen ; ook de zon zou, na al
meer en meer in grootte en helderheid verminderd te zijn, spoedig
tot den rang van ster afdalen.
Wij zagen reeds vroeger, dat, indien wij eene brug sloegen van
hier tot aan de zon, die brug zou moeten bestaan uit elf duizend
zes konderd Bogen, zoo groot als de middellijn der aarde. Men zou
twee honderd vijf en zeventig duizend dergelijke bruggen moeten
slaan om de meest nabijzijnde zon te bereiken ; dat wil zeggen, dat
men 275 000 pijlers zou moeten bouwen, op 148 millioen kilometers
van elkander verwijderd. Stellen wij, dat eene ster ontplofte, dan
zouden wij den knal eerst hooren na drie millioen zeven honderd
vijf en negenfig duizend jaren.
Voegen wij nog hierbij, dat een sneltrein, die met eene snelheid
van zestig kilometers in het uur na 266 jaren de zon zou bereiken,
op de meest nabijzijnde ster eerst zou aankomen na drie en zeventi;
millioen jarent .1
De zon oefent tot op eenen oneindigen afstand aantrekkingskracht
uit. Er is in het geheele heelal geen enkel stofdeeltje, dat niet nog
aan de aantrekkende werking der zon is blootgesteld ; er is geen
enkel atoom in het heelal, of het werkt op elk ander atoom ; men
kan zeggen, dat, als wij eenen steen op aarde verplaatsen, daardoor
de maan, Mars en alle overige planeten van stand veranderen. De
aantrekkingskracht is echter evenredig met de massa's en omgekeerd
evenredig met de vierkanten der afstanden. De zon oefent dus op
de sterren eene zeer geringe aantrekkingskracht uit, omdat zij daarvan zoo ver verwijderd is. Bovendien is de heerschappij der zon
beperkt, omdat er in alle richtingen ontelbare andere zonnen zijn,
die den invloed onzer zon tegenwerken.
Toch oefent de zon hare aantrekkingskracht uit tot ver voorbij
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Neptunus. Als de komeet van 168o in haar aphelium staat, is zij
28 maal verder van de zon verwijderd dan Neptunus. Zij zal dan
onder den invloed van de aantrekkingskracht der zon in de eerste
secunde10040000 millimeter naar de zon toevallen.
Naarmate de planeten en kometen verder van de zon verwijderd
zijn, bewegen zij zich langzamer voort. Terwijl de aarde eene
snelheid heeft van 29450 meters in de secunde, legt Neptunus in
dien zelfden tijd 5300 meters af. Een lichaam zou op 1 77 billioen
398 000 millioen kilometers van de zon verwijderd moeten zijn, om
eene snelheid te verkrijgen van eenen sneltrein ; maar dan zou
cc Centauri (de meest nabijzijnde ster) de beweging van dat lichaam
verstoren. De komeet van 168o, die in haar perihelium eene snelheid heeft van 393 000 kilometers in de secunde, legt in haar
aphelium nauwelijks 3 meters in de secunde af. Een paard zou haar
dan gemakkelijk kunnen bijhouden.
De afstand van a Centauri is 325 maal grooter dan die van de
komeet van 168o in haar aphelium. Indien die ster eene zeer geringe
massa had, en zich als eene planeet om de zon bewoog, zou haar
omwentelingstijd 144 millioen jaren bedragen. Hare snelheid zou
nog steeds 56 meters in de secunde bedragen. De zon zou dus op
dien afstand nog in staat zijn die ster 4860 kilometers per dag
te doen afleggen.
De ster a Centauri is eene dubbele ster, bestaande uit twee
sterren, die in 84 jaren om elkander heenwentelen. Deze zijn op
18" van elkander verwijderd. Op den afstand, waarop die sterren
van de aarde verwijderd zijn, komt iedere secunde overeen met
bijna 200 millioen kilometers, zoodat 18" eenen afstand van 3552
millioen kilometers voorstelt. Die afstand is iets grooter dan die van
Uranus tot de zon. Daar de dubbele ster om haar zwaartepunt
wentelt in ongeveer denzelfden tijd als Uranus om de zon, maar
tevens de beide sterren van elkander verwijderd zijn op eenen afstand van 1,26 maal dien van Uranus tot de zon, zoo moet de
massa der dubbelster ongeveer het dubbele zijn van die der zon.
Later komen wij nog op de beweging der dubbele sterren terug.
Ons Joel was slechts, in het licht te stellen, dat de zon geene
grootere beteekenis heeft in het heelal dan de overige sterren.
Toen wij de verschillende bewegingen der aarde bespraken,
merkten wij reeds op, dat de zon zich in de ruimte voortbeweegt en
thans vo*ortgaat in de richting van het sterrenbeeld Hercules (biz. 67).
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Is de loopbaan der zon in de ruimte eene gesloten kromme lijn ?
Draait zij om een middelpunt rond? Is dat onbekende middelpunt
onbewegelijk of verplaatst het zich van eeuw tot eeuw, en doet het
de zon en het geheele zonnestelsel spiralen beschrijven, zooals die,
welke wij bij de beweging der aarde hebben leeren kennen ? Of
maakt onze zon, die slechts eene ster is, deel uit van een sterrenstelsel, eene verzameling sterren, met eene gemeenschappelijke beweging begiftigd ? Bestaat er in het heelal eene centrale zon, waarom
alle werelden zich volgens hunnen rang bewegen ? De nieuwere
sterrenkunde is nog niet in staat, die vragen to beantwoorden. Maar

Fig. 153. — De dubbele ster a Centauri.

zeker is he; dat de zon in haren loop den invloed der sterren moet
ondervinden, dat zij door deze in hare beweging gestoord wordt en
daarbij weder de baan van onze aarde en de overige planeten
wijzigen moet.
De eigen beweging der vaste sterren zal ons later aantoonen,
dat zich in alle richtingen zonnen voortbewegen met verbazende
snelheden. Het onderzoek van haar licht zal ons leeren, dat die
verwijderde zonnen even warm en even lichtgevend zijn als de onze,
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en dat ook zij omgeven zijn door eenen dampkring, waarin brandende stoffen zweven. Wij zullen uit hare massa's en bewegingen
afleiden, dat zij even als onze zon het midden innemen van planetenstelsels, met het onze overeenkomende. Gekoesterd door de stralen
dier sterren, leven en ontwikkelen zich andere werelden. Sommige
dier zonnen zijn grooter dan onze zon ; andere verschillen van deze in
glans en kleur, enkele zijn rood, andere groen, nog andere blauw.
Een groot aantal zijn dubbele sterren, of bestaan uit Brie of meer
sterren, zoodat de planeten, die ze omringen, verlicht worden door
verscheidene zonnen van verschillende kleur. Enkele veranderen
periodiek van glans, andere zijn uitgedoofd en geheel van den hemel
verdwenen.
Voor de zon wordt geene uitzondering gemaakt. Wij zagen reeds
vroeger, dat zij bestemd is uit to dooven, evenals alle andere sterren ; wij hebben zelfs reeds besproken, welken invloed dit op onze
aarde moet uitoefenen.
Wij hebben gezien, dat de aarde door de koude ontvolkt wordt,
en dat, als de zon langzamerhand verduisterd is door de vorming
eener harde korst, het geheele zonnestelsel beroofd zal zijn van het
licht en de warmte, waaraan het gedurende zoovele eeuwen het
leven verschuldigd is. Wat zal er van al die werelden worden ?
Zullen zij zich in de wereldruimte blijven voortbewegen als wandelende graven, of wat zal anders hare bestemming zijn, terwijl kracht
en stof toch niet kunnen vernietigd worden ?
Ondervragen wij daartoe de natuur en hooren wij naar haar
antwoord.
Wat geschiedt om ons heen ? Dezelfde moleculen komen telkens
in andere verbindingen. De lichamen veranderen, de stof blijft. Ons
eigen lichaam wordt in den loop van eene maand bijna geheel hernieuwd. Er heeft tusschen de lucht, het water, de planten, de dieren
en de menschen eene gedurige wisseling van stof plaats. Het koolstofatoom, dat thans in onze long brandt, heeft misschien gebrand in
de kaars, waarvan Newton zich bediende bij zijne proeven over het
licht, en misschien hebt gij op dit oogenblik in uwe hand atomen,
die eertijds deel hebben uitgemaakt van Cleopatra of van Alexander
den Grooten. De molecule ijzer is dezelfde, of zij in het bloed van
den geleerde voorkomt of in een stuk verroest ijzer. De molecule
water is dezelfde, hetzij zij schittert in het oog uwer beminde, hetzij
zij in eene donkere wolk de zonnestralen onderschept. Eene voortDE WONDEREN DES HEMELS.
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durende stofwisseling heeft tijdens het leven plaats, en niet minder
snel is de wisseling na den dood. Als de oorlog zijne slachtoffers
heeft weggemaaid, dan volt nieuw leven de leegten aan ; op de affuit
van het vernagelde kanon ontluiken de bloemen en zingt de vogel zijn
minnelied ; de natuur herneemt steeds hare rechten. Wat wij ademen,
eten en drinken is reeds duizenden malen geademd, gegeten en gedronken. Het stof onzer voorouders maakt deel uit van ons lichaam.
Dit geschiedt niet alleen om ons heen. Er is in de natuur geen
groot of klein. De sterren zijn de atomen der oneindige ruimte. De
werelden worden door dezelfde wetten beheerscht als de atomen.
Dezelfde hoeveelheid stof blijft eeuwig bestaan. Nadat zij gebruikt
is, om nevelvlekken, zonnen, planeten en wezens te vormen, blijft zij
niet \NT'erkeloos, maar begint zij weder eenen nieuwen kringloop ;
anders zou de wereld eindigen en zou de dag aanbreken, waarop
alle werelden dood zijn, in duisternis gehuld, zonder Joel voortrollend in de donkere ruimte, door geenen enkelen lichtstraal verlicht.
Maar hoe kunnen de doode werelden herleven ? Als onze zon zal
zijn uitgedoofd, (en ongetwijfeld zal dit eenmaal geschieden) hoe zal
zij dan weer onder de levenden worden opgenomen ?
Reeds nu kunnen wij op deze vraag twee verschillende antwoorden
geven, en het is waarschijnlijk, dat de natuur, die hare geheimen
zoo schoorvoetend openbaart, voor toekomstige eeuwen nog andere
antwoorden beschikbaar houdt.
Twee doode werelden kunnen een nieuw leven beginnen, als zij
zich tengevolge van de wetten der aantrekkingskracht vereenigen.
Dan toch zal het arbeidsvermogen, dat zij tengevolge van hare snelheid bezitten, in warmte worden omgezet. Stellen wij, dat de zon en
Sirius alleen in de ruimte geplaatst waren. Tengevolge van de zwaartekracht zullen zij tot elkander naderen. Den eersten dag vallen zij
slechts een klein onderdeel van eenen millimeter naar elkander toe.
Na een jaar zijn zij reeds merkbaar tot elkander genaderd, na eenige
millioenen jaren van onophoudelijken val storten zij op elkander met
eene zoo verbazende snelheid, dat zij smelten en vervluchtigen tot
eene onmetelijke en schitterende nevelvlek.
Als de aarde op de zon neerkwam, zoude zij de zonnewarmte
zooveel doen toenemen, dat daarmede de uitstraling gedurende 95
jaren gedekt was. De warmte, opgewekt door het neervallen van
alle planeten op de zon, zou voldoende zijn, om de zonnewarmte
gedurende 45 000 jaren aan te vullen.
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Indien dus de zon zal zijn uitgedoofd en als een donkere bol de
ruimte zal doorklieven, dan kan zij als een nieuwe feniks uit hare
asch herrijzen door de ontmoeting met eene andere uitgedoofde zon
en zoo de levensfakkel ontsteken voor nieuwe werelden, die van de
aldus gevormde nevelviek zullen losgelaten worden, onder den invloed van dezelfde krachten, waardoor de aarde en hare zusters van
de nevelvlek zijn afgerukt, waartoe wij behooren. Thans beweegt
zich de zon met groote snelheid naar het sterrenbeeld Hercules voort.
Iedere ster heeft eene eigen beweging, waardoor zij met haar geheele stelsel door de oneindige ruimte wordt voortgedreven. Verschillende dier bewegingen hebben in eene rechte lijn plaats. Het is

Fig 154. — Aeroliet van 625 kilogram, in Frankrijk neergevallen.

dus volstrekt niet onmogelijk, dat twee sterren elkander ontmoeten,
en misschien is dit het geheim van de herleving der werelden.
Wij kunnen ons nog op eene andere wijze denken, hoe werelden
vernietigd kunnen worden en herleven, waarvan de aerolieten, de
vallende sterren en de kometen de getuigenis afleggen.
Wij mogen echter hierover niet langer uitweiden. Het voorgaande
is voldoende geweest, om aan te toonen, dat al het arbeidsvermogen
in het heelal het gevolg is van de aantrekkingskracht, die de verschillende lichamen door hun verschil in plaats op elkander uitoefenen.
Evenals de gewichten van eene klok steeds trachten den laagsten
stand in te nemen, en niet weder kunnen rijzen, tenzij hun weder
nieuw arbeidsvermogen wordt medegedeeld, evenzoo moeten de
20 *
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planeten in den loop der tijden na elkander op de zon neerkomen en
duizenden malen meer warmte voortbrengen dan bij de verbranding
van een gelijk gewicht aan steenkolen. Zoo blijkt het, dat de zwaartekracht de bron kan zijn, waaruit alle sterren zijn voortgekomen.
Helmholtz, zich stellende op het standpunt van Kant en Laplace,
volgens welke de nevelvlek, waaruit ons zonnestelsel zich ontwikkeld
heeft, oorspronkelijk bijzonder ijl moet geweest zijn, heeft de hoeveelheid warmte bepaald, die bij de verdichting der nevelvlek tot zon
en planeten is opgewekt. Als de stof, waaruit de nevelvlek bestond,
bij hare verkoeling evenveel warmte afstond als een gelijk gewicht
aan water, dan zoude bij de verdichting der zon eene temperatuursverhooging van 28 millioen graden Celsius ontstaan zijn. De verdichting der kosmische stof, die in de wereldruimte zweeft, is dus
ook ruim voldoende, om nieuwe werelden voort to brengen.
De natuur, die de middelen ter vernietiging in hare hand heeft,
bezit ook de middelen ter opwekking tot een nieuw leven. De tijd
is niets voor haar. Tijd is slechts betrekkelijk, alleen de eeuwigheid
bestaat. Onsterfelijk is de stof, al verplaatst zij zich van het eene
lichaam in het andere. Wat waren wij voor onze geboorte, wat
zullen wij na onzen flood zijn? Is ook de geest onsterfelijk, of blijft
onze geest alleen voortleven in onze werken ? .... Het antwoord
op deze vragen zoeke men niet bij de sterrenkunde,

ZEVENDE HOOFDSTUK.
Het licht. Aard en snelheid van het licht.
Spectraalanalyse. Scheikundige samenstelling der zon en
der hemellichamen.

Er zijn in de natuurwetenschappen weinig onderwerpen, zoo
belangrijk als dat, hetwelk wij in dit hoofdstuk zullen behandelen.
Wat is het wezen van het licht ? Wat is zien ? Hoe bereiken de
lichtstralen onze oogen ? Wat zijn lichtstralen ? Over dit probleem heeft
men reeds duizenden jaren getwist. De ouden geloofden, dat stralen
van onze oogen uitgingen, om de voorwerpen te grijpen ; Newton
meende daarentegen, dat de lichtende voorwerpen kleine deeltjes
uitzonden, die ons netvlies bereikten. Huygens was de eerste, die
beweerde, dat de lichtgevende voorwerpen geene stofdeeltj es uitzenden, maar dat het licht veroorzaakt wordt door de trilling van eene
uiterst fijne stof, ether genaamd, die door de geheele wereldruimte verspreid is. Young en Fresnel hebben de theorie van Huygens bevestigd.
Evenals men de ronde kringen in het water elkander ziet opvolgen
om het punt been, waar het water getroffen is, zoo verdicht zich de
lucht en zet zij zich weder uit in bolvormige golven rondom de
geluidsbron en geeft de ether, die de wereldruimte vult, het aanzijn
aan lichtgolven, die elkander rondom ieder lichtend voorwerp opvolgen. De golven van het water planten zich zoo langzaam voort,
dat men ze met het oog volgen kan ; de luchtgolven vliegen vooruit
met eene snelheid van omstreeks 33o meters in de secunde, welke
snelheid afhangt van de temperatuur en de dichtheid der lucht, de
trillingen van den ether planten zich voort met eene snelheid van
300 000 kilometers in de secunde. Iedere ster, iedere zon is het
middelpunt van trillingen.
De snelheid van het licht is bij benadering reeds meer dan twee
eeuwen bekend. De oudste bepaling dagteekent van het jaar 1675.
De planeet Jupiter wordt in hare beweging om de zon vergezeld
door vijf wachters, die van tijd tot tijd in den schaduwkegel van
Jupiter treden. Die verduisteringen van de manen van Jupiter zijn
zeer geschikt om de lengte op zee te bepalen, zoodat men reeds in
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de zeventiende eeuw tafels daarvan vervaardigde. Doch spoedig
ontdekte men, dat die verduisteringen niet
regelmatig terugkeerden : somtijds kwamen zij te vroeg, somtijds ook te laat (I).
Men verbeterde de tafels, zonder grootere
nauwkeurigheid te bereiken. Toch is de
beweging van de wachters regelmatig en
moest dus de onregelmatigheid slechts
schijnbaar zijn. Een jeugdig Deensch
astronoom, Romer genaamd, aan het
observatorium te Parijs werkzaam, toonde
uit de waarnemingen aan, dat de verduisteringen van Jupiter later gezien worden,
als de aarde ver van Jupiter verwijderd
is en vroeger, als zij dicht bij Jupiter gekomen is. Hij trok daaruit de gevolgtrekking, dat het verschil wordt teweeggebracht door het verschil in tijd, dat
het licht noodig heeft, om den afstand van
Jupiter tot de aarde te doorloopen.
De Engelsche astronoom Bradley
toonde in 1727 door de aberratie van het
1.:1,-_-....-..:.
licht aan, (zie blz. 82, waar wij over de
bewijzen voor de beweging der aarde om
de zon spraken) dat de snelheid van het
licht 1 o 000 maal grooter is dan die der
aarde, en dat het zonlicht 8 minuten
en 13 secunden noodig heeft, om ons te
bereiken.
Fizeau heeft in 1849, zonder gebruik te
maken van verschijnselen aan den hemel,
door middel van een kunstlicht, eenen
kijker, eenen spiegel en eenen vernuftig uitgedachten toestel de snelheid van het licht
-----*------------_
--=-77
______
-

-m---

-_-_-

--,---

I

Fig. 155. — Verduistering
van eenen der wachters
van Jupiter.

(I) Indien de aarde in A geplaatst is (fig. 155), treedt
de verduistering te vroeg in, als zij in B is, komt zij te
laat, en wel zooveel, als de tijd bedraagt, dien het licht
noodig heeft om de middellijn der aardbaan te doorloopen. De vertraging neemt gedurig toe van
A tot B, maar men kan de verduisteringen in de nabijheid van B niet waarnemen, omdat dan
Jupiter te dicht bij de zon staat.
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gemeten tusschen twee plaatsen, die op slechts 8633 meters van
elkander verwijderd waren. Hij vond voor die snelheid 315 000
kilometers.
Foucault vond daarvoor 298 000 kilometers.
Cornu, die de waarnemingen van Fizeau in 1874 herhaalde, en
wiens wa arnemingen de meeste waarborgen voor nauwkeurigheid
opleveren, vond voor die snelheid 300 40o kilometers. Daar de afstand van de zon tot de aarde ruim 148 millioen kilometers bedraagt, zoo wordt die afstand door het licht doorloopen in 493
secunden of in 8 minuten en 13 secunden.
In 1882 vond Newcomb, door waarnemingen op de sterrenwacht
te Washington, 299 86o kilometers en Michelson 299 853 kilometers.
Wij kunnen dus in ronde getallen 300 000 kilometers aannemen.
Indien wij dus eene uitbarsting op de zon zien, dan heeft deze
reeds acht minuten te voren plaats gehad , als wij de planeet Neptunus waarnemen, dan zien wij haar, zooals zij vier uren te voren
was ; als wij eene ster beschouwen, dan zien wij haar in den toestand,
waarin zij verkeerde op het oogenblik, toen de lichtstraal haar verliet, dat is vier jaren geleden, als het de meest nabijzijnde ster geldt,
en honderd, duizend of Lien duizend jaren, als zij verder verwijderd
is. Het licht verbindt het tegenwoordige met het verledene.
Hoe moeten wij ons nu de werking der zon voorstellen bij het
voortbrengen van het licht ?
Merken wij in de eerste plaats op, dat de zon ons niet alleen
licht- maar ook warmtestralen toezendt. Wij weten, dat warmte boven
eenen bepaalden warmtegraad licht wordt. Bovendien deelden wij
reeds vroeger mede, dat warmte een vorm van beweging is, warmie
is beweging der molecules (I). Licht is evenzoo eene trilling.
Zelfs in de dichtste stollen, zooals ijzer, staal, platina, raken de
molecules elkander niet aan. Zij worden door de cohaesie, dat is de
aantrekkingskracht der molecules onderling, in evenwicht gehouden ;
maar de warmte brengt ze in trillende beweging : indien de warmte
voldoende is, vermindert de cohaesie zoozeer, dat de molecules on(s) Indien wij op een stuk ijzer hameren, dan deelt zich de spierbeweging van den arm mede
aan de molecules van het ijzer, doch z(56, dat wij de beweging dier molecules niet kunnen zien.
Die onzichtbare beweging noemen wij warmte. Men heeft gevonden, dat de warmte, die noodig
is, om I kilogram water 10 te verhitten, voldoende is, om een gewicht van ongeveer 424 kilogram i meter op te heffen. Een looden kogel van i kilogram, van eene hoogte van ongeveer
42 4 meters vallende, zou, indien door den val de grond niet verhit werd, 300 in temperatuur
rijzen. Indien de aarde plotseling in hare beweging gestuit werd, zou zij door de omzetting der
beweging in warmte niet alleen smelten, maar zelfs bijna geheel in damp overgaan.
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derling van plaats kunnen veranderen en het lichaam van den vasten
in den vloeibaren toestand overgaat. Wordt het lichaam nog sterker
verwarmd, dan houdt de cohaesie op en gaat het in damp of gas
over. Het menschelijke lichaam bestaat dus evenzeer uit molecules,
die elkander niet aanraken en in voortdurende beweging zijn. Die
molecules zijn verbazend klein. Gaan wij slechts na, dat de roode
bloedlichaampjes eene middellijn hebben van 1/30 millimeter. Een
droppel bloed van eenen cubieken millimeter bevat 5 millioen bloedlichaampjes, terwiji door onze aderen van 25 tot 3o milliard van
die lichaampjes stroomen. En ieder van die bloedlichaampjes bevat
een ontelbaar aantal molecules !
Men kan de uitzetting der lichamen en den overgang uit den
vasten tot den vloeibaren en den gasvormigen toestand alleen verklaren, door aan te nemen, dat de molecules elkander niet aanraken.
De kracht, die de verandering in stand der molecules teweegbrengt,
is verbazend groot. Indien wij 1 kilogram ijzer van o tot 100° verhitten, zet het slechts 1/800 uit, maar toch is dit voldoende, om een
gewicht van 5000 kilogram 1 meter op te heffen. Indien 1 kilogram
waterstof zich met 8 kilogram zuurstof tot water verbindt, dan is de
daarbij ontstane warmte voldoende, om 34000 kilogram water 0 te
verhitten of om een gewicht van 14 mil/then kilogram 1 meter op
te heffen !
Als eene ijzeren staaf zoover verhit wordt, dat zij begint te
gloeien, dan brengt zij den ether aan het trillen met eene snelheid
van 450 billioen trillingen in de secunde. Daar de sadheid van het
licht 300 000 kilometers in de secunde bedraagt, zoo zal het licht
d
zich slechts 1 , 0 °0 centimeter voortplanten in
den tijd, waarin eene
trillling volbracht wordt !
Indien wij eenen bundel zonnelicht door eene
nauwe spleet laten vallen en daarna op een
glazen prisma opvanFig. 156. — Het zonnespectrum.
gen, (fig. 1 56) dan wordt
die lichtbundel gebroken, en vormt hij in plaats van eene witte
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streep eenen gekleurden band. De kleuren komen in de volgende
orde voor :
Rood, Oranje, Geel, Groen, Blauw, Indigo, Violet.
Het roode licht wordt het minst gebroken, het violet het sterkst.
Men noemt dien gekleurden band ha zonnespectrum. In werkelijkheid is het aantal kleuren in het spectrum oneindig groat, daar in
ieder der genoemde kleuren de meest verschillende schakeeringen voorkomen en de overgang van de eene kleur in de andere onmerkbaar is.
Het spectrum strekt zich nog verder uit dan wij met het oog
kunnen waarnemen. Ons netvlies is slechts gevoelig voor trillingen,
wier aantal meer dan 450 billioen en minder dan 70o billioen in de
secunde bedraagt. Buiten de grenzen van het zichtbare spectrum
heeft men aan de zijde van het rood warmtestralen (infraroode stralen
genoemd), aan de zijde van het violet chemische stralen (ultraviolette
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Fig. 157. — Het warmtegevend, lichtgevend en scheikundig vermogen van het
zonnespectrum.

stralen genoemd), die hunnen invloed openbaren door de scheikundige
werking, die zij uitoefenen.
De kleur der voorwerpen hangt alleen of van het licht, dat zij
terugkaatsen. Zien wij de weiden groen, dan wordt dit hierdoor
veroorzaakt, dat zij van het witte zonlicht, dat Naar beschijnt, alle
kleuren vasthouden, met uitzondering joist van het groen, dat zij
terugkaatsen. Zien wij een voorwerp wit, dan is de oorzaak hiervan
deze, dat het al het zonlicht, dat daarop valt, terugkaatst en niets
vasthoudt. Zwart is de kleur van ieder lichaam, dat al het licht behoudt en niets terugkaatst. Men kan dus zeggen, dat een voorwerp
alle kleuren bevat, behalve die, welke het voor ons schijnt to hebben. Houden wij een stuk rood fluweel in het blauwe gedeelte van
het spectrum, dan wordt het zwart, omdat het alleen rood licht kan
terugkaatsen en geen rood licht ontvangt.
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Indien men den bol van eenen thermometer langs het zonnespectrum voortbeweegt, dan vindt men, dat de warmte
in het indigo begint en langzaam toeneemt, om
voorbij het rood haar maximum te bereiken. Het
sterkst lichtgevend gedeelte van het spectrum, het
geel, is niet het warmst. Zoo kan men langs
scheikundigen weg, en wel door de photografie,
aantoonen, dat de chemische stralen in het groen
beginnen, hun maximum bereiken in het violet,
en zich tot voorbij het violet uitstrekken. Fig. [57
stelt de betrekking voor, die er tusschen de drie
verschillende soorten van stralen bestaat. De lichtstralen strekken zich uit van het rood tot het
violet, van even voorbij de streep A tot voorbij
de streep H ; hunne helderheid wordt voorgesteld
door de kromme lijn L ; men ziet, dat het maximum dier helderheid valt tusschen de strepen D
en E. De kromme lijn C stelt het warmtegevend
vermogen, de kromme lijn Ch het scheikundig
vermogen van het spectrum voor.
...4
In het begin dezer eeuw bestudeerde Fraunhofer, de beroemde vervaardiger van optische
instrumenten, het zonnespectrum, ten einde daarin
4
eenige punten te ontdekken, onafhankelijk van
- PI
den aard der prisma's, die konden dienen als vaste
merken, om de plaats der verschillende kleuren in
het spectrum aan te wijzen. Bij eenen bepaalden
stand van het prisma bleek het, dat plotseling
donkere strepen ontstonden, die den gekleurden
band loodrecht doorsneden. De acht voornaamste
strepen duidde hij aan door de eerste letters van
c' het alphabet, de eerste ligt in het begin, de tweede
= in het midden van het rood, de derde in het
rd oranje, de vierde op de grens tusschen het oranje
<1 en het geel, de vijfde in het groen, de zesde in
Fig. 158. — De voor- het blauw, de zevende in het indigo, de achtnaamste strepen in het
olet. Het
ste ingeheele
het violet. aantal strepen
zonnespectrum.
is verbazend groot. Fraunhofer had er reeds
met eenen microskoop 600 gevonden. Later bracht Brewster dat
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getal op 2000, thans kennen wij reeds ongeveer 7000 (fig. 158).
Die strepen zijn onveranderlijk, als het spectrum, dat men bestudeert, direct of indirect van de zon afkomstig is. Men vindt ze
dus terug in het daglicht, in het licht der wolken en in het teruggekaatste licht van Bergen, gebouwen en alle aardsche voorwerpen.
Men vindt ze evenzoo terug in het licht der maan en der planeten,
omdat die hemellichamen alleen licht geven door teruggekaatst zonlicht. De ontdekking dier strepen werd weldra gevolgd door de
volgende waarneming : Indien men door een prisma lichtstralen laat

F.'
Fig. 159. — De spectroskoop.

vallen van eene aardsche lichtbron, zooals eene gasvlam, eene brandende lamp, of een gloeiend metaal, dan ziet men in de eerste
plaats, dat ook dat kunstlicht een spectrum lev ert, maar dat dit
spectrum van dat der zon verschilt door het aantal en de schikking
der kleuren ; en ten tweede, en dit is hoofdzaak, dat dit spectrum
eveneens door strepen doorsneden wordt, dat de verdeeling dier
strepen verandert met den aard van het licht, en dal iedere lichtOren hare eigenaardige slrej5en vertooni.
Stellen wij ons de proef voor, zooals die genomen is door Kirchhoff en Bunsen, de twee natuurkundigen, aan wie wij die prachtige
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onderzoekingen verschuldigd zijn. Men neemt eene gasvlam, en
brengt daarin eenen platinadraad, aan welks uiteinde men een klein
stukje van de te onderzoeken stof bevestigt. VOOr de vlam is de
speciroskoofi geplaatst, een toestel, bestaande uit eenen kijker, die
het licht doorlaat, dat daarna op een of meer prisma's valt, om
vervolgens door eenen microskoop te worden waargenomen. Het
licht der gasvlam wordt zoo verzwakt, dat deze zelf geen spectrum
geeft. Zoodra men nu in die vlam den platinadraad houdt, voorzien van
de te onderzoeken stof, neemt men, als men zich vOOr den microskoop
Rood. Oranje. Geel. Groen. Blauw. Indigo.

Violet.

Zon .....

Kalium .. •

Natrium .

Lithium

Strontium .

Sr

111 1111 I

Calcium . .

Barium .. .

Rubidium . .

Caesium ..
Fig. 16o. — Vergelijking van verschillende spectra.

plaatst, een spectrum waar. Dit spectrum is dat van de le onderzoeken stof De lichtstraal, uit L (fig. 159) uitgezonden, wordt teruggekaatst op het kleine prisma o aan het uiteinde van den kijker,
alsof hij afkomstig ware uit L'. Na de as van den kijker te hebben
gevolgd, wordt hij in de zes prisma's A—H na elkander gebroken,
en valt hij vervolgens in den kijker K, waarin hij wordt waargenomen. Door die herhaalde breking verkrijgt men een sterk gebroken
en uitgestrekt spectrum. Om de verschillende deelen te kunnen uit-
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meten, is in den kleinen kijker F een schaalverdeeling geplaatst,
die teruggekaatst wordt op het prisma H en eveneens door den
kijker K' wordt waargenomen. Daardoor kan men tevens de juiste
ligging der verschillende strepen aanwijzen.
Indien wij bij voorbeeld den platinadraad in een kaliumzout
dompelen en hem daarna in eene gasvlam houden, dan komt in den
spectroskoop het spectrum van kalium te voorschijn. Het bestaat uit
zeven kleuren, evenals het zonnespectrum, bovendien vindt men er
twee karakteristieke roode strepen en eene violette streep in.
Zoo geeft natrium een spectrum, dat niets anders bevat dan eene
heldere gele streep, op de plaats van eene donkere streep in het
geel van het zonnespectrum.
Deze methode, am de scheikundige samenstelling der lichamen te
Aa

C

E

G

Fig. 161. — Overeenkomst van de strepen van het ijzer met strepen van het zonnespectrum.

leeren kennen, is zoo nauwkeurig, dat zij het bestaan van de geringste hoeveelheden eener stof openbaart. Een millthensie van een
milligram natrium, in eene vlam aanwezig, roept reeds de karakteristieke strepen van het natrium te voorschijn.
De donkere strepen, die, zooals wij zooeven hebben opgemerkt,
in het zonnespectrum voorkomen, komen volkomen overeen met beftaalde karakterisfieke heldere sireften in het spectrum van verscheidine
stolen op aarde.
De metaaldampen, die de eigenschap bezitien van in groote hoeveelheden bej5aalde gekleurde stralen nil le zenden, slorften diezelfa'e
stralen op, als deze van eene lichibron komen, die achier die damften
geftlaalsl is. Indien men dus achter eene vlam, waarin keukenzout
brandt, het schitterende Drummonds kalklicht ontsteekt en men de
spectra van het keukenzout en van het kalklicht op elkander brengt,
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dan verdwijnt dadelijk de gele natriumstreep, om plaats te maken
voor eene donkere streep, die juist dezelfde plaats inneemt.
Eene nauwkeurige waarneming van het zonnespectrum en eene
vergelijking der donkere strepen met de spectra der metalen leidt
ons tot de volgende gevolgtrekking De zon moe1 omgeven
door eenen gasvormigen damj5kring, en in lien dam.ftkring moden
in gasvormigen toes/and die stolen voorkomen, Welke op overeenkomstige plaaisen van het spectrum heldere s/rej5en be voorschijn roeften.
Zoo heeft men in het zonnespectrum de 450 strepen van het ijzer,
de 118 strepen van het titanium, de 75 strepen van het calcium,
de 57 strepen van het mangaan, de 33 strepen van het nikkel enz.
teruggevonden, zoodat men thans zeker weet, dat op de oppervlakte
der zon in gasvormigen toestand voorkomen : ijzer, titanium, calcium,
mangaan, nikkel, cobalt, barium, magnesium, koper, kalium ; maar
men heeft er tot nu toe geen spoor van goud, zilver, antimonium,
arsenicum of kwik ontdekt. De waterstof is er gevonden in 1868,
de zuurstof in 1877. Ook is de volkomen identiteit van twee strepen
van het helium, een element, voorkomende in het mineraal cleviet,
met twee strepen in het zonnespectrum aangetoond.
Later zullen wij ons bezighouden met de toepassing der spectraalanalyse op de kennis der scheikundige samenstelling der planeten,
kometen en vaste sterren. Ons doel was slechts, een denkbeeld te
geven van de eigenaardige methode dier belangrijke wetenschap.
Wij mogen van onze reisgenooten niet vergen, dat zij nog langer
met ons op de zon vertoeven. Wij hebben nog slechts een gedeelte
van onze reis volbiacht ; het wordt dus tijd, dat wij thans verder
gaan en de verschillende planeten bezoeken.
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De schijnbare en dQ ware beweging der planeten.
Indien wij ons des avonds bij helder weder buiten bevinden, en
wij eenen uitgestrekten gezichtskring hebben, dan zien wij duizenden
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sterren aan den hemel schitteren. Wij verbeelden ons zelfs, millioenen
sterren te zien, hoewel boven denzelfden horizon nooit meer dan
drie duizend tegelijk met het bloote oog zichtbaar zijn. Die sterren,
van verschillende helderheid, behouden ten opzichte van elkander
denzelfden stand en vormen de figuren, waaraan men den naam
van sterrenbeelden gegeven heeft ; de zeven sterren van De Groole
Beer hebben reeds al de duizenden jaren, dat men ze waarneemt, den vorm gehad van eenen wagen, met drie paarden
bespannen ; de zes sterren van Cassiopea vormen nog altijd de
letter M met uitstaande beenen, Arcturus, Wega, Altair hebben nog
altijd denzelfden stand in de sterrenbeelden BoUles, de Lier en de
Arend. De oudste waarnemers hebben reeds dien vasten stand der
sterren opgemerkt, en door de voornaamste sterren door denkbeeldige lijnen te vereenigen, meenden zij gelijkenissen daarin te zien, en
bevolkten zij de eenzaamheid der hemelen met fantastische wezens.
Als men zich gewent den sterrenhemel te beschouwen, maakt
men zich onmerkbaar de sterrenbeelden eigen en leert men de
voornaamste sterren bij haren naam kennen. Dit zullen wij later,
als wij op onze reis tot de vaste sterren genaderd zijn, gezamenlijk
doen. Wij hebben echter nu nog het rijk der zon niet verlaten.
Dikwijls gebeurt het, dat men bij het beschouwen des hemels
eene heldere ster ziet op eene plaats, waar men zeker weet, nooit
te voren eene ster gezien te hebben. Die ster kan alle andere
sterren in helderheid overtreffen en zelfs helderder zijn dan Sirius,
de schitterendste vaste ster des hemels ; men kan tevens waarnemen,
dat haar licht rustiger is dan dat der sterren, en dat zij niet flikkert.
Als men haren stand bepaalt ten opzichte van de overige sterren,
in de nabijheid gelegen, en haar eenige weken volgt, dan blijkt het,
dat zij niet als deze blijft staan, maar meer of minder snel van
plaats verandert.
Dit was reeds door de eerste waarnemers van den sterrenhemel,
de herders van Chaldea en de nomadische volksstammen van Egypte,
opgemerkt.
Die sterren, die nu eens zichtbaar, dan weder onzichtbaar waren,
en zich aan het hemelgewelf voortbewogen, werden 'lane/en of
dwaalslerren genoemd.
Doch het was er verre van af, dat onze vocrouders begrepen, dat
die lichtende punten geen eigen licht hebben, dat zij duister zijn als
de aarde en met haar niet veel in grootte verschillen ; dat sommige
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zelfs veel grooter en zwaarder zijn ; dat zij door de zon verlicht worden
evenals de maan en de aarde ; dat Naar afstand in vergelijking met
die der vaste sterren zeer Bering is ; dat zij met de aarde eene
familie vormen, waarvan de zon het hoofd is ! .... Nemen wij bij
voorbeeld Jupiter. Die planeet heeft geen eigen licht, evenmin als
de aarde, maar zij wordt door de zon beschenen, en evenals de
aarde daardoor op eenen afstand als een lichtgevend punt gezien
wordt, zoo zien wij ook Jupiter als een punt, waarin al het licht,
over hare geheele oppervlakte verdeeld, geconcentreerd is. Indien
wij op een stuk zwart laken, in eene van het daglicht afgesloten
kamer, eenen steen plaatsen, en daarop eenen bundel zonlicht laten
vallen, dan zal die steen licht geven, evenals Jupiter of de maan.
De planeten zijn donkere wereldbollen, evenals de aarde, die alleen
het licht teruggeven, dat zij van de zon ontvangen.
Volgen wij eene planeet aan den hemel, dan kan men gemakkelijk hare verplaatsing ten opzichte van de vaste sterren waarnemen.
Beschouwen wij Venus, als zij des avonds aan den westelijken
horizon zichtbaar is, dan zien wij, dat zij zich van het westen verwijdert en telkens hooger stijgt, dat zij hoe langer zoo meer bij de
zon achter komt, totdat zij meer dan Brie uur na deze ondergaat,
dat zij daarna eenigen tijd schijnt stil te staan, om weer langzaam
tot de zon te naderen en eindelijk in de stralen der zon te verdwijnen. Eenige weken later zien wij diezelfde planeet als morgenster schitteren aan het oostelijk deel van den hemel, vOOrdat de
zon is opgekomen. Letten wij op de planeet Mercurius, dan zien
wij, dat deze slechts zelden zOOver van de zon verwijderd is, dat
zij uit hare stralen te voorschijn komt. Is zij eenen enkelen avond
zichtbaar geweest, dan nadert zij spoedig weer tot de zon. Saturnus
daarentegen schijnt zich maanden achtereen langs het hemelgewelf
met tragen gang voort te sleepen.
Aan die bewegingen hebben de planeten, ook in verband met
het licht, dat zij uitstralen, hare namen ontleend. Venus, de blanke
en glinsterende, de volmaakte schoonheid, de koningin der sterren ;
Jupiter, de statige ; Mars met zijne roode stralen, de god des oorlogs ; Saturnus, de langzame, het symbool van den Tijd en het
Noodlot ; Mercurius, de vlugge, blinkende, die Phoebus nu eens
voorgaat, dan weder volgt.
De planeten schijnen zich, met enkele onregelmatigheden, om ons
heen te bewegen van het westen naar het oosten, tusschen de vaste
2I
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sterren door. In de onderstelling, dat die, welke zich het langzaamst
bewegen, het verst van ons verwijderd zijn, schikte men ze reeds
voor drie duizend jaar in deze volgorde :
SATURNUS
JUPITER
MARS
DE ZO
VENUS EN MERCURIUS
DE MAAN

omloopstijd 30 jaren.
12 „
,,
2 „
,..1
1 jaar.
73

73

1

,

,,

1

2.7

Vooral de bewegingen van Mercurius en Venus leverden vele
zwarigheden op. Daar men nu eenmaal uitging van de onderstelling,
dat alle sterren zich om de aarde bewogen, die in het middelpunt
der schepping onbewegelijk vast stond, en die onderstelling onjuist
was, kon men nooit eene groote nauwkeurigheid bereiken. leder
oogenblik moest men de tafels weder verbeteren. Verschillende
astronomen waren daarom geneigd, aan te nemen, dat Mercurius
en Venus werkelijk om de zon draaiden en dat de zon de beide
planeten met zich mede voert in hare dagelijksche beweging om de
aarde. Maar de groote meerderheid der astronomen zwoer bij het
systeem van Hipparchus, door Ptolemaeus ongeveer 130 na C. te
boek gesteld (i). Cicero geeft in zijn ,S'oninium Scipthnis" daarvan
de volgende beschrijving :
„Het heelal bestaat uit negen cirkels of liever uit negen bollen, die zich bewegen. De buitenste
bol is die des hemels, die alle andere omvat en waaronder de sterren bevestigd zijn. Een eind
lager rollen zeven bollen voort in eene richting, tegengesteld aan de beweging des hemels. Op den
eersten cirkel beweegt zich Saturnus ; op den tweeden Jupiter, de weldoende en den menschen
welgevallige ster ; dan volgt Mars, rosachtig en verafschuwd ; daarop volgt op den middelsten
bol de zon, de vorstin en beheerscheres der overige sterren, de ziel der wereld, wier onmetelijke
bol de geheele wereldruimte met zijn licht beschijnt. Daarop volgen, als twee makkers, Venus
en Mercurius. Eindelijk wordt de laagste kring ingenomen door de maan, die haar licht aan de
zon ontleent. Onder dien laagsten kring is alles sterfelijk en vergankelijk, met uitzondering van
de zielen, door eene goddelijke weldaad aan het menschengeslacht geschonken. Boven de maan
is alles onsterfelijk. — Onze aarde, in het midden der wereldruimte geplaatst en van alle zijden
van den hemel afgescheiden, blijft onbewegelijk ; en alle zware lichamen worden door hun eigen
gewicht naar haar toegetrokken.
. . . . De beweging der sferen veroorzaakt eene harmonie van tonen, die in eene bepaalde
verhouding verbonden zijn en brengt de schoonste melodieen voort. Zoo groote bewegingen
kunnen niet in stilte plaats vinden, en de natuur heeft eenen lagen toon gegeven aan de zich
langzaam voortbewegende maan, en eenen hoogen toon aan het sterrengewelf ; binnen die twee
grenzen van het octaaf brengen de bewegelijke bollen zeven tonen voort, en dit getal is de sleutel
van alle dingen. De ooren der menschen, met deze harmonie vervuld, hooren haar niet meer,
evenmin als de volken, die bij de watervallen van den Nijl wonen, het vermogen behouden
hebben, die te hooren. De schitterende melodie van het heelal in zijnen snellen loop is zoo
krachtig, dat uwe ooren zich voor die harmonie sluiten, evenals gij den blik neerslaat voor de
stralen der zon, wier doordringend licht u verblindt . . . .
(I) Dit boek heet Mat hirmati ke Suntaxis, doch is meer bekend onder den naam van A lmagest,
eenen naam, dien de Arabieren er aan gaven. Dit boek stond zoo hoog aangeschreven, dat bij
de inneming van Constantinopel door de muzelmannen eene der vredesvoorwaarden was : de
overgave van een exemplaar van het handschrift.
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Zoo spreekt de welsprekende Romein. Boven de zeven cirkels was
de sfeer der vaste sterren geplaatst, die den achtsten hemel vormde.
De negende was het Primum mobile, waarop men in de middeleeuwen het Emlyreum of het verblijf der gelukzaligen plaatste. Dit
geheele gebouw dacht men zich van bergkristal. Wel schijnen enkele
groote geesten (onder anderen Plato) die vastheid van den hemel
niet letterlijk te hebben opgevat, maar de groote menigte kon zich
de beweging der sterren niet voorstellen, als het heelal niet bestond
uit eene vaste, harde, doorschijnende en onslijtbare stof. Vitruvius
beweert, dat de as der aarde uit eene vaste stof bestaat, dat zij
aan de beide polen buiten de aarde uitsteekt, en dat zij zich tot
het hemelgeweif uitstrekt.
Zelfs in de zeventiende eeuw geloofde Keppler nog aan de
harmonie der sferen. Volgens hem hadden Saturnus en Jupiter de
bas-, Mars de tenor-, Venus de alt- en Mercurius de sopraanpartij.
Hoe eenvoudig dat systeem van planeten, dat om de aarde heen
draaide, ook schijnen mocht, naarmate men de bijzonderheden der
beweging nauwkeuriger onderzocht, weken die bijzonderheden meer
en meer of van de oorspronkelijke eenvoudigheid en moest het
gebouw, met zooveel zorg opgetrokken, ineenstorten. Opdat het heelal
toch op de gegeven wijze zou kunnen wentelen, moest bijvoorbeeld
de aarde zwaarder zijn dan de zon, moest zij alleen gewichtiger zijn
dan het geheele zonnestelsel, moesten de sterren op veel geringeren
afstand van ons verwijderd zijn, in een woord moest het heelal
geheel anders gebouwd zijn, dan inderdaad het geval is. Men
begrijpt dus, dat, naarmate de astronomische waarnemingen talrijker
en nauwkeuriger werden, men telkens tot meer ingewikkelde onderstellingen zijne toevlucht moest nemen, om de ontdekte afwijkingen
te verklaren.
Aristoteles en Ptolemaeus hadden evenals alle wijsgeeren verklaard,
dat de cirkel de meest volmaakte meetkundige figuur was, en dat
de hemellichamen, goddelijk en onvergankelijk, zich alleen in cirkels
om de aarde konden bewegen.
Inderdaad echter bewegen zij zich volstrekt niet om de aarde,
maar bewegen zij zich, evenals de aarde zelf, om de zon, in elliptische,
en niet in cirkelvormige banen.
De schijnbare beweging der planeten, zooals deze zich aan ons
voordoet, ontstaat uit de beweging der aarde om de zon, verbonden
met die der planeten om hetzelfde lichaam.
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De planeet Jupiter bij voorbeeld draait om de zon rond op eenen
afstand, die vijf maal grooter is dan de afstand der aarde tot de zon.
In twaalf jaren tijd volbrengt zij haren loop. In den tijd dus, waarin
Jupiter eene omwenteling om de zon volbrengt, heeft de aarde twaalf
omwentelingen volbracht. Van de aarde uit gezien, is dus de baan
van Jupiter niet een cirkel, maar eene combinatie van de banen

Fig. 163. — Het stelsel van Ptolemaeus.

van Jupiter en de aarde. Beschouwen wij nog eens de figuur op
blz. 221, dan kunnen wij gemakkelijk nagaan, dat Jupiter alleen door
de beweging der aarde om de zon zich reeds aan den hemel moet
schijnen to verplaatsen. Die verplaatsing heeft de eene helft van
het jaar in den eenen zin plaats, de andere helft van het jaar in
tegengestelden zin. Het is, alsof de loopbaan van Jupiter uit twaalf
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krullen bestond. Om zich dus rekenschap te geven van de schijnbare
beweging van Jupiter, konden de oude astronomen hunnen eenvoudigen cirkel niet langer behouden, maar zagen zij zich verplicht, over
dien cirkel in twaalf jaren het middelpunt van eenen anderen cirkel
te doen loopen, waarop de planeet geplaatst was. Jupiter volgde
dus niet den grooten cirkel, maar bewoog zich in een jaar tijds
over eenen kleinen cirkel, die zelf met zijn middelpunt in twaalf jaren
tijds den grooten cirkel doorliep.
'
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Fig. 164. — De schijnbare beweging van Jupiter in 1879.

Saturnus beweegt zich in dertig Jaren om de zon. Om de schijnbare beweging dier planeet te kunnen verklaren, had men eveneens
tot eenen tweeden cirkel zijne toevlucht genomen.
Die tweede cirkel werd ej5icykel genaamd.
De beweging van Venus en Mercurius was nog veel ingewikkelder,
omdat zij zich veel sneller bewogen.
Er was nog eene tweede onregelmatigheid in de oorspronkelijke
cirkelvormige beweging opgemerkt. Daar toch de planeten in werkelijkheid ellipsen beschrijven, zijn zij op sommige punter van hare
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baan dichter bij de zon gelegen, dan op andere punten. Daar nu
alle planeten, en ook onze aarde, zich in verschillende perioden om
de zon bewegen, zoo volgt hieruit, dat iedere planeet nu eens dichter bij de aarde gelegen is, dan weder verder van haar verwijderd
is. De planeet Mars onder andere is op sommige punten van hare
baan meer dan vier maal verder van ons verwijderd dan op andere
punten. Om zich van dat verschil in afstand rekenschap te geven, nano
men aan, dat de cirkels, door iedere planeet gevolgd, niet de aarde
tot middelpunt hadden, maar een punt buiten de aarde gelegen, dat
zelf weer om de aarde wentelde. Men ziet gemakkelijk in, dat bij
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Fig. 165 — De schijnbare beweging van Uranus in 1879.

die onderstelling iedere planeet nu eens dichter bij de aarde gelegen,
dan weder verder van haar verwijderd is.
Dit nieuwe systeem droeg den naam van het systeem der excentrieken.
Naarmate echter de waarnemingen nauwkeuriger werden, kon men
met de aangenomen epicykels en excentrieken niet meer volstaan,
maar moest men telkens weder nieuwe er bij aannemen. Iedere eeuw
voegde er weder cirkels aan toe, zoodat ten tijde van Copernicus
reeds 79 in elkander gezet waren.
Men stelt zich gewoonlijk niet voor, hoe vreemd van vorm de
banen zijn, die de planeten van de aarde uit schijnen te doorloopen.
Letten wij b. v. op figuur 164. wij zien daar, hoe Jupiter in het

329

DE SCHIJNBARE BEWEGING DER PLANETEN.

jaar 1879 tot aan het einde van Juni zich bewoog van rechts naar
links, dat is van het westen naar het oosten, hoe de planeet toen
eenen tijd stil stond, daarna terugging tot aan het einde van
October, om na eenen korten tijd van stilstand zich weer oostwaarts
to bewegen. Bij Uranus en Neptunus hebben wij hetzelfde resultaat
(fig. 165 en 166) met dit verschil, dat de beweging veel langzamer
plaats heeft, en de slingerwijdte veel geringer is, omdat de planeten
eenen zooveel grooteren omloopstijd hebben. De planeten Venus en
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Fig. 166. — De schijnbare beweging van Neptunus in 1879.

Mercurius gaan veel sneller vooruit, zij volbrengen haren loop aan
den hemel in een jaar tijds.
Wij hebben ieder dier bewegingen afzonderlijk behandeld ; het
gebeurt echter wel eens, dat verschillende planeten elkander in
hetzelfde gedeelte van den hemel onmoeten. (I) In 1881 werden
(I) Wanneer wij hier van ontmoeten spreken, dan bedoelen wij natuurlijk alleen dit, dat de
planeten van uit de aarde ongeveer in dezelfde richting gezien worden. Daar zij op verschillende
afstanden van de zon gelegen zijn, kan van eene ontmoeting in den gewonen zin geen sprake zijn.
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Mars, Jupiter, Saturnus en Neptunus eenen tijd lang in elkanders
nabijheid gezien, terwiji ook Mercurius en Venus niet ver van dat
punt van den hemel verwijderd waren. Eene zoodanige vereeniging
van verschillende planeten komt slechts zelden voor ; als er in 1881
nog sterrenwichelaars bestaan hadden, zouden zij daaruit rampen
hebben voorspeld, die zelfs de minst vreesachtigen onder ons de

Fig. 167. — De beweging van Jupiter met betrekking tot de aarde.

haren zouden hebben doen te berge rijzen. Het is op het tegenwoordige standpunt der wetenschap gemakkelijk, na te gaan, wanneer
twee of meer planeten aan hetzelfde punt van den hemel zullen
gezien worden. De sterrenkunde kent de toekomst van de beweging
der planeten even nauwkeurig als het verleden.
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De ontmoetingen der .planeten worden dikwijls conjuncties (samenstanden) genoemd. Gewoonlijk echter wordt de naam conjunctie
gebruikt voor den samenstand eener planeet met de zon. Gaat Venus
of Mercurius tusschen de zon en de aarde door, dan zegt men, dat
die planeten in 6enedenconjundie staan. Gaan zij achter de zon heen,
dan staan zij in bovenconjunctie. De planeten, die verder dan de aarde
van de zon verwijderd zijn (buitenplaneten), kunnen nooit tusschen
de zon en de aarde doorgaan. Indien zij achter de zon heengaan

Fig. 168. — De beweging van Venus met betrekking tot de aarde.

en dus voor ons ongeveer aan hetzelfde punt van den hemel staan
als de zon, dan zegt men, dat zij met de zon in conjunctie zijn.
Staan zij juist aan het tegenovergestelde deel van den hemel als de
zon, zoodat zij juist des nachts to twaalf uren in den meridiaan
komen, dan zijn zij in opposig e (tegenoverstand) met de zon. De
aarde staat dan tusschen de planeet en de zon in. De binnenplaneten
(Mercurius en Venus) kunnen nooit in oppositie komen met de zon,
omdat de aarde nooit tusschen haar en de zon kan staan.
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Fig. 167 stelt de beweging van Jupiter voor, van de aarde uit
gezien van het jaar 175o tot I goo. Voor eenen omloopstijd zijn
de verschillende vooruitgaande en teruggaande bewegingen er bij
geteekend.
Zoo geeft fig. 167 een beeld van de schijnbare beweging van
Venus van 1879-1886. De stippellijn stelt de schijnbare beweging
der zon voor. Men kan dus gemakkelijk vinden, op welke tijdstippen
de planeet in de nabijheid van de zon stond.
Eene aandachtige beschouwing dezer figuren heeft onze lezers
zeker een helder denkbeeld gegeven van de moeilijkheden, die zich
ophoopten in het systeem van Ptolemaeus. Geen wonder dan ook,
dat groote en vrije geesten in het ingewikkelde van het systeem het
bewijs begonnen te zien voor zijne onjuistheid. Voor ons, die onbevangen het vraagstuk onder de oogen kunnen zien, moge de onbewegelijkheid der aarde eene ongerijmdheid schijnen, zelfs na Galilei
vond dat systeem nog verdedigers. Werd tegen het systeem van
Ptolemaeus aangevoerd, dat het moeilijk was te begrijpen, hoe duizenden sterren zich onafhankelijk van elkander in denzelfden tijd
om de aarde bewogen ; dat de sterren, die het verst van ons verwijderd waren, dan ook juist zOOveel s peller moesten voortgaan, dat
zij in denzelfden tijd hare beweging volbracht hadden ; dat de grootte
der zon in vergelijking met die der aarde een onwederlegbaar bewijs was voor de beweging der laatste ; dan antwoordt Riccioli in zijne
wederlegging van Galilei, dat de sterren met rede begaafd zijn ; dat,
hoe moeilijker de beweging des hemels te verklaren is, des te meer
zich Gods almacht openbaart ; dat de adel des menschen dien der
zon overtreft ; dat het niet te verwonderen is, dat duizenden sterren
om de aarde wentelen, waar alles voor ons geschapen is.
Hoewel dergelijke beweeggronden nauwelijks wederlegging waard
zijn, waren zij toch oudtijds voldoende, om den vooruitgang der
natuurwetenschappen tegen te gaan. Eerst in de vijftiende en zestiende eeuw werd het onderzoek der natuur de basis der natuurstudie, en eerst toen vond men geleerden, genoeg onafhankelijk en
vrij van vooroordeelen, om de waarheid langs proefondervindelijken
weg op te sporen (I).
De gewichtigste gebeurtenissen in de ontwikkeling der menschheid
(I) Men leze Macaulay's voortreffelijke essay over Baco, om zich een helder denkbeeld te
vormen van het verschil tusschen de oude en de nieuwe methode bij de beoefening der natuurwetenschappen.
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kwamen in dien tijd te zamen. De strijd om de godsdienstvrijheid,
de renaissance en de kennis van de ware beweging des hemels
kenmerkten de eeuw van Columbus, Vasco de Gama en Magelhaen.
In het jaar 1543, waarin het werk van Copernicus , De Revolutionibus Orbium Coelestium" (over de bewegingen der hemellichamen)
verscheen), zag ook het werk van Vesalis het licht : ,De corporis

Fig. 169. — Het stelsel van Copernicus. Facsimile eener gravure uit het werk
van Copernicus,

humani fabrica" (over den bouw van het menschelijke lichaam), dat
den grondslag vormde voor de anatomie van den mensch. Toen
tengevolge der reizen om de aarde de aardbol zijne geheimen
openbaarde, en men door waarneming leerde, dat hij rond en in de
wereldruimte vrij was, had men den gewichtigsten stap gedaan, om
tot het begrip zijner beweging te geraken.
Zooals wij zag-en, werd de meening, als zoude de aarde stil staan,
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nog in de zestiende eeuw gehuldigd ; zelfs in de achttiende eeuw
werd in Frankrijk nog op vele inrichtingen van onderwijs die opvatting onderwezen, en nog thans zijn er slechts weinigen, die zich
nauwkeurig rekenschap kunnen geven van de dagelijksche en de
jaarlijksche beweging der aarde. Copernicus is de eerste, die op het
eenvoudige denkbeeld kwam, dat men de schijnbare beweging der
planeten verklaren kan, door aan te nemen, dat de aarde eene
dubbele beweging heeft, en wel eene wentelende beweging om hare
as in vier en twintig uren en eene beweging om de zon in 365 1/4 dag.
Hij deelde zijne meening aan de geleerden van zijnen tijd mede en
publiceerde zijn werk korten tijd vOOr zijnen dood. (1543).
Het stelsel van Copernicus is naar het werk van den grooten
geleerde zelf in fig. 169 geteekend. Men ziet, dat het wel de basis is
der moderne astronomie, dat de zon in het midden geplaatst is, en
dat de planeten om haar heen wentelen, maar dat de opvolgers van
Copernicus nog enkele wijzigingen hebben moeten aanbrengen. Na
zijnen tijd is het gebleken : 1 0 Dat
de verhouding tusschen de afstanden der planeten niet juist was
voorgesteld : het genie van Keppler
ontdekte die verhouding in de
zeventiende eeuw. 2° De planeten
Uranus en Neptunus ontbraken ;
deze werden in de achttiende en
negentiende eeuw ontdekt. 3° De
kijkers en de teleskopen waren nog
niet uitgevonden, en men wist dus
niets omtrent de wachters der planeten. 4° De planeten Mercurius en
Venus volbrachten volgens hem haren
Fig. 170. — De hemel wint het van de loop in 8o dagen en in 9 maanden in
aarde Facsimile der titelplaat van het
plaats van in 88 en in 2 25 dagen.
werk van Copernicus.
5° Men gaf de aarde nog eene derde
beweging, die moest dienen om de evenwijdigheid harer as te behouden,
daar men meende, dat deze door de jaarlijksche beweging gewijzigd
werd. 6° De vaste sterren schenen niet zoo ver verwijderd, ofwzij
konden nog licht van de zon ontvangen ; ook volgens Copernicus
stond de zon in het midden der geheele schepping.
Op de eerste bladzijde van het werk van Copernicus vindt men
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eene eigenaardige teekening : de aarde en de hemel worden gewogen,
en de balans slaat door naar de zijde van den hemel ; de aarde
wordt van haren troon verjaagd.
Wel hadden reeds in de oudheid velen aan de juistheid van het
systeem van Ptolemaeus getwijfeld, maar aan Copernicus komt de
eer toe, dat hij de beweging der aarde niet als eene willekeurige
hypothese heeft aangenomen, maar dat hij eerst door studie en
navorsching zich zelf klaarheid daaromtrent heeft verschaft en eerst
daarna zijn werk schreef, om, hetgeen hij als onomstootelijke waarheid had leeren kennen, ook voor anderen te bewijzen. De ware
profeet van eenen godsdienst, de apostel eener leer, de vader eener
theorie is eerst hij, die dat geloof aan anderen mededeelt, die zijne
leer ingang doet vinden, die in zijne werken de juistheid der theorie
bewijst. Geen godsdienst, geene leer, geene theorie is het werk van
eenen enkelen persoon. Even vormloos als de jonggeborene, is elke
nieuwe theorie. De gewichtigste ontdekkingen komen slechts als kiem
ter wereld en groeien ongemerkt verder. Het eene denkbeeld maakt
het andere vruchtbaar, de eene wetenschap komt de andere te hulp ;
zoo is er vooruitgang. Velen gevoelen eene waarheid of zijn op de
grens eener ontdekking, zonder het zelf te weten. Eindelijk breekt
de dag aan, waarop een genie, dat meer dan anderen de gave van
verbinding bezit, het bijna rijp geworden denkbeeld in zich opneemt
en zich daarmede vereenzelvigt ; hij ijvert er voor, koestert en
verwerkt het ; het groeit aan, naarmate hij het meer bestudeert en
naarmate zich telkens nieuwe feiten om dat denkbeeld groepeeren,
om de juistheid er van te bevestigen. Het houdt op persoonlijke
meening te zijn, en is stelsel voor hem geworden. Hij treedt op als
apostel zijner leer, verkondigt haar in woord en schrift, en iedereen
erkent in hem den schepper der nieuwe leer, hoewel niemand
gelooft, dat hij het denkbeeld heeft uitgevonden, en alien overtuigd
zijn, dat anderen voor hem hetzelfde vermoed hebben.
Wel verre dan ook, dat hij, die door zijne werken een nieuw
stelsel gewrocht heeft, alleen aan zich zelf denkt of aan zijnen
roem, integendeel, hij tracht juist te doers uitkomen, dat velen hem
op dien weg zijn voorgegaan, en graaft alle bewijzen op, die eeuwen
lang bedolven waren onder de onverschilligheid der menigte. Zoo
eert de grondv ester van het nieuwe stelsel niet alleen zich zelf,
maar versterkt hij de grondslagen van zijnen arbeid.
Dit is ook de plaats, die Copernicus in de geschiedenis der sterren-
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kunde inneemt. Men had de onderstelling van de beweging der aarde
reeds uitgesproken, lang vOOrdat hij geboren was. Ook in zijnen tijd
vond die theorie verdedigers. Maar hij was de profeet der theorie.
Hij heeft haar onderzocht met het geduld van den astronoom, den
strengen betoogtrant van den mathematicus, de oprechtheid van den
wijze, en de bezieling van den wijsgeer. Eerst eene eeuw na zijnen
dood werd zij het gemeengoed van alien. Thans erkent ieder
geleerde in Copernicus den ontdekker van het wereldstelsel, zijn
naam zal tot op den laatsten der dagen geeerd blijven.
Eenen tijd lang vond de theorie van de beweging der aarde
minder ingang. Het was, nadat de Deensche sterrenkundige, TychoBrahe, in 1582 eene theorie had uitgedacht, die de waarneming met
den Bijbel verzoenen moest.
Tycho-Brahe erkende de verdiensten van Copernicus wel. Hij
schrijft zelf : Ilk erken, dat de beweging der vijf planeten gemakkelijk kan verklaard worden uit de beweging der aarde, en dat de oude
astronomen vele dwaasheden en tegenstrijdigheden hebben aangenomen, waarvan Copernicus ons verlost heeft." Maar hij voegt er bij,
dat diens stelsel nooit in overeenstemming kan gebracht worden met
de Heilige schrift, en daarom geeft hij het volgende systeem : »Alle
planeten, met uitzondering van de aarde, bewegen zich om de zon,
terwij1 de zon met alle planeten, die zich om haar heen bewegen,
jaarlijks eenen kring om de stilstaande aarde beschrijft."
Deze theorie liet de gewichtigste bedenking bestaan, die men
tegen het stelsel van Ptolemaeus kon inbrengen, daar, indien de
aarde onbewegelijk was, de zon, alle planeten en alle vaste sterren
in vier en twintig uren hare onmetelijke banen om de aarde zouden
beschrijven. Het stelsel van Tycho-Brahe zoude dan ook reeds lang
vergeten zijn, indien niet het gezag van diens naam daaraan groote
historische waarde verleend had. Men vindt het nog terug op de
titelplaat van het Almagesium Novum van Riccioli, in 1651 uitgegeven. Urania houdt eene weegschaal in de hand, en het stelsel van
Tycho wint het van dat van Copernicus. Een man, over het geheele
lichaam met oogen overdekt, stelt den grooten Tycho-Brahe voor.
Ptolemaeus ligt met zijn stelsel ter neder. Men ziet verder, dat de
astronomische kijkers reeds de bergen op de maan, de strooken op
Jupiter, den ring van Saturnus en de schijngestalten van Mercurius
en Venus .hadden doen kennen.
Wel werd nog in het begin der zeventiende eeuw de leer van

Urania, het wereldstelsel wegend. Facsimile eener gravure van het jaar 1651.
DE WONDEREN DES HEMELS.
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Copernicus als kettersch gebrandmerkt en werden alle boeken
veroordeeld, waarin de beweging der aarde werd aangenomen, doch
dit kon niet verhinderen, dat de werken van Tycho zelf, van Galilee,
Keppler, Newton, Bradley, Lagrange, Laplace, Herschel, Le Verrier,
Adams en andere groote geesten, aan de sterrenkunde eenen onwrikbaren grondslag gegeven hebben, die door elke volgende ontdekking
steviger wordt. Alleen zij, die willens de oogen sluiten, kunnen
blijven voortleven in de zelfmisleiding van de schildpad, die haar
schild als de grenzen van het heelal beschouwt.
Reeds de ouden hadden opgemerkt, dat de met het bloote oog
zichtbare planeten zich nooit verder dan 8 graden ten noorden of
ten zuiden van de ecliptica verwijderen. Indien wij ons dus aan den
hemel twee cirkels denken, aan weerszijden van de ecliptica op
8 graden afstand daarvan getrokken, dan heeft men op den hemelbol eenen gordel van 16 graden breedte, waar die planeten nooit
buiten komen. Die gordel heet zodiak (I) of dierenriem, omdat de
sterrenbeelden waaruit hij bestaat, voor het meerendeel uit beelden
van dieren bestaan. Die cirkel was in twaalf deelen of teekens verdeeld, waarvan ieder de plaats der zon gedurende eene maand van
het jaar aanwees. De groote planeten Uranus en Neptunus, eerst
later ontdekt, bewegen zich eveneens binnen den gordel van den
dierenriem ; maar verscheidene der kleine planeten, tusschen Mars
en Jupiter gelegen, kunnen een heel eind buiten dien gordel komen ;
sommige kometen naderen zelfs de polen der ecliptica.
De zon, de maan en de planeten worden door de volgende
teekens uitgedrukt :
De zon

De maan

Mercurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

di
9
01
It
C
Het teeken der zon stelt eene schijf voor; dit teeken was reeds
voor duizenden jaren bij de Egyptenaren in gebruik. Dat der maan
stelt de halve maan voor. Het teeken van Mercurius heeft tot oorsprong eenen slangenstaf, dat van Venus eenen spiegel, dat van
Mars eene lans, dat van Jupiter de eerste letter van Zeus (Grieksche
naam van Jupiter), dat van Saturnus eene zeis. Deze teekens zijn
sedert de tiende eeuw in gebruik,
In de zeventiende eeuw is 'men de aarde als planeet gaan beschouwen en men heeft haar het teeken 6 gegeven, eenen bol met
0

(t) Van het Grieksche woord roan, dier..
22 *
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een kruis er op. De ontdekking van Uranus op het einde der achttiende eeuw heeft het teeken a doen ontstaan, naar Herschel, den
ontdekker der planeet. Neptunus wordt voorgesteld door het teeken If :
den drietand van den zeegod. Maar het wordt tijd, de geschiedenis
van de schijnbare beweging der planeten of te breken, om met de
beschrijving van ieder der planeten afzonderlijk te beginnen.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Mercurius en de ruimte tusschen de planeet en de zon.

Om het planetenstelsel te beschrijven, zullen wij ons van het
middelpunt naar den omtrek begeven. Reeds hebben wij den glans
der zon naar waarde leeren schatten ; reeds hebben wij de volgorde
der planeten leeren kennen ; reeds hebben wij hare schijnbare en
hare ware beweging bestudeerd ; reeds hebben wij zelfs de derde
planeet van het stelsel en haren wachter in bijzonderheden besproken.
Wij zullen thans de beschrijving der overige planeten aanvangen met
Mercurius, die het dichtst bij de zon geplaatst is.
Bestaan er tusschen Mercuriiis en de zon nog planeten, die ons
onbekend zijn ? Sedert verscheidene jaren heeft deze vraag de gemoederen van vele astronomen in beweging gebracht. Wij zullen
haar nauwkeurig en onpartijdig beoordeelen.
Een der uitstekendste wiskundigen, de Fransche astronoom Le Verrier, heeft, door de beweging van alle planeten aan een gestreng
onderzoek te onderwerpen, nauwkeurige tafels vervaardigd van de
beweging van Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus en Uranus
over duizenden jaren. Hij is met dien reuzenarbeid begonnen omstreeks 1840 en heeft dien voleindigd eenige maanden vOOr zijnen
dood, als waardig slot van een arbeidzaam en nuttig besteed leven,
dat zeker gelukkiger zoude geweest zijn, indien hij niet den vrede
van zijn gemoed verstoord had door zijn ondragelijk humeur.
De beweging van Uranus had onregelmatigheden geopenbaard in
de storingen, door de toen bekende planeten uitgeoefend, die alleen
konden verklaard worden door den invloed eener nog onbekende
planeet. In 1845 spoorde Arago Le Verrier aan, dit belangrijke
vraagstuk der hoogere wiskunde aan een critisch onderzoek te
onderwerpen. Hij volgde dien raad op, gaf in 1846 eene benaderde
bepaling van de loopbaan der planeet en wees het punt van den
hemel aan, waar die planeet moest gevonden worden. Men richtte
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den kijker naar dat gedeelte des hemels en vond haar werkelijk op
de aangewezen plaats. (I)
Zoo heeft men uit de onverklaarde storingen in de beweging van
Uranus het bestaan der planeet Neptunus afgeleid. Dit is zeker wel
een der sterkste bewijzen voor de juistheid van de theorie van
Newton over de algemeene aantrekkingskracht der stof.
Het onderzoek van de beweging der planeet Mercurius heeft
Le Verrier reeds in 1859 overtuigd van het bestaan van storingen,
die uit de werking der overige planeten niet worden verklaard, maar
die wel opgehelderd zouden worden, als tusschen Mercurius en de
zon nog eene of meer planeten gelegen waren. De theorie van
Mercurius levert met de waarnemingen een verschil op, dat in de
seculaire beweging van het perihelium eene aangroeiing van 31" veroorzaakt. Indien de onderstelling van Le Verrier juist is, dan moet
men van tijd tot tijd donkere lichamen langs de zonneschijf zien
heengaan, die eene eigen beweging hebben. Werkelijk waren er
dan ook nauwelijks eenige maanden verloopen sedert die resultaten
gepubliceerd waren, of Lescarbault, een geneesheer, die bezield was
met eene groote liefde voor de sterrenkunde, en die aan den dienst
van de schoonheden des hemels al den tijd wijdde, welke niet door
de lijdende menschheid in beslag genomen werd, maakte bekend, dat
hij den 2 6 sten Maart eene ronde zwarte vlek op de zonneschijf gezien
had, dat hij die gedurende meer dan een uur had gevolgd en hare
verplaatsing over de zonneschijf duidelijk had opgemerkt.
Van 1858 tot 1876 verzamelde Le Verrier meer dan vijftig dergelijke waarnemingen, waarvan hij het grootste aantal op zijde legde,
omdat het onderzoek uitmaakte, dat het eenvoudig waarnemingen
van zonnevlekken waren. Zoo werd ook in 1876 veel gesproken over
eene ronde zwarte vlek, met eene eigen beweging, door eenen
Duitschen astronoom den 4 den April waargenomen ; het bleek echter,
dat men vijf wren te voren de zon nauwgezet had waargenomen te
Londen en te Madrid, dat men daar genoemde vlek gezien en
gephotografeerd had, en dat het dus geene planeet was. Le Verrier
beschouwde van alle waarnemingen slechts zes als vaststaande, en wel :
waarnemingen gedaan in 1802, 1819, 1839, 1849, 1859 en 1862 ;
hieruit berekende hij de loopbaan der onbekende planeet Het bleek,
(I) Wij komen op de ontdekking van Neptunus en op de bijzonderheid, dat een tweede
astronoom, Adams, nog iets vroeger tot hetzelfde resultaat gekomen was, in het negende hoofdstuk van dit boek terug.
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dat verscheidene loopbanen mogelijk waren, doch als de meest
waarschijnlijke koos hij eene baan, door de planeet in 33 dagen
doorloopen. Hij deelde zelfs mede, dat naar alle waarschijnlijkheid
Vulcanus den 2 2 sten Maart 1877 de zonneschijf zou passeeren. De
astronomen der geheele wereld bespiedden dien dag de zon met
eenparige onbescheidenheid ; maar het resultaat was, dat geene
enkele zwarte stip gezien werd.
Twee Amerikaansche astronomen, Watson en Swift, deelden mede,
dat zij bij de totale zoneclips van den 2 9sten Juli 1878 twee planeten
vlak bij de zon gezien hadden, wier loopbanen binnen die van
Mercurius gelegen waren, en zelfs haastte men zich te Parijs, een
weinig onbezonnen, naar die waarneming eene nieuwe loopbaan te
berekenen. Maar het bleek reeds spoedig, dat de twee lichte punten,
voor twee planeten
aangezien , niets
anders waren dan
de sterren B. en
uit het sterrenbeeld de Kreefi.
Later is nog door
eenen Duitschen
astronoom, Oppolzer, eene nieuwe
loopbaan berekend en daaruit een
nieuwe overgang
voorspeld ; men
heeft op dien dag
de zon veel nauwkeuriger dan ooit
Fig. 172 — De loopbaan van Mercurius.
waargenomen : en
men heeft niets gezien. Wij moeten dus wel de gevolgtrekking
maken, dat naar alle waarschijnlijkheid tusschen Mercurius en de
zon geene planeet gelegen is, met Mercurius vergelijkbaar. Toch is
het niet te ontkennen, dat de mogelijkheid bestaat, dat er tusschen
de zon en Mercurius nog eene planeet gelegen is, hoe onwaarschijnlijk het ook wezen moge.
Maar wat dan te denken van de donkere vlekken, die men over de
zonneschijf heeft zien heengaan ? Wij moeten opmerken, (zonder de
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goede trouw van eenigen waarnemer in twijfel te trekken), dat niets
gemakkelijker is, dan zich te vergissen bij het onderzoek naar de
beweging eener zonnevlek, daar de vertikale middellijn van de
zonneschijf van uur tot uur verandert, en eene vlek, die men bij
voorbeeld op een zeker oogenblik aan het bovengedeelte der schijf
gezien heeft, zich zal schijnen verplaatst te hebben, als men haar
een of twee uren later terugziet. Om zeker te zijn van de eigen
beweging der vlek, moet men de zwarte vlek gevolgd hebben van het
oogenblik af, waarop zij op de zonneschijf trad, totdat zij een goed
eind van den rand gekomen is ; Of wel men moet eenen toestel
gehad hebben, die de dagelijksche beweging des hemels volgt ; die
voorwaarden zijn door geenen enkelen der waarnemers vervuld.
Maar wat wordt er dan van de theorie der beweging van de
planeet Mercurius ? Heeft er werkelijk eene aangroeiing plaats van de
seculaire beweging van haar perihelium? Ongetwijfeld. Maar daarom
behoeft eene planeet nog niet de oorzaak van die storing te zijn.
Gedurende meer dan dertig jaren is er geen dag voorbijgegaan,
waarop de zon niet is waargenomen en gephotografeerd op eene
of meer plaatsen der aarde, en hoewel zij in dien tijd meer dan
honderd malen langs de zonneschijf moet zijn heengegaan, is zij
nooit met voldoende zekerheid gezien. Of de planeet Vulcanus bezit
de gave, zich onzichtbaar te maken, of zij bestaat niet. Mercurius
was de god der dieven ; Vulcanus houdt zich schuil als een sluipmoordenaar. Men kan de gevonden storingen verklaren, door aan
te nemen, dat een zwerm van kleine planeten zich om de zon
beweegt, die zoo klein zijn, dat wij ze van hier uit niet op de zonneschijf kunnen waarnemen, of ook uit den invloed van de kosmische
stof, die zonder twijfel in de nabijheid der zon bestaat, en waarvan
de dichtste lagen het zodiakaallicht veroorzaken.
Totdat het onderzoek nieuwe feiten aan het licht gebracht heeft,
zullen wij dus de planeet Vulcanus laten rusten, en zullen wij onze
reis . voortzetten, totdat wij op Mercurius zijn aangeland.
wij zagen reeds vroeger, dat Mercurius op 6o millioen kilometers
van de zon verwijderd is en eene baan beschrijft, die binnen die
der aarde gelegen is en in 88 dagen doorloopen wordt. Fig. 172
geeft daarvan eene voorstelling op eene schaal van 1 millimeter op
4 millioen kilometers. Die loopbaan is niet cirkelvormig maar elliptisch.
Hare excentriciteit, d. i. de afstand van het middelpunt der ellips
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tot het brandpunt, uitgedrukt in de halve groote as, is 0,2, zoodat
het middelpunt der ellips op 11 600 000 kilometers van de zon verwijderd is. In haar perihelium is de planeet op 45 500 000 kilometers
van de zon verwijderd, in haar aphelium op 69 000 000 kilometers.
De baan van Mercurius is naar verhouding de meest gerekte van
alle planetenbanen.
De afstand van Mercurius tot de aarde kan aanmerkelijk veranderen. Als de planeet tusschen de zon en de aarde doorgaat, op
het oogenblik, dat zij in het perihelium gelegen is, kan zij tot op
8o millioen kilometers van ons naderen ; hare schijnbare middellijn
bedraagt dan 13", maar als zij zoo ver mogelijk van de aarde
verwijderd is, en zij dus achter de zon doorgaat, kan haar afstand
somtijds 2 6o millioen kilometers bedragen en dan wordt hare
schijnbare middellijn 4 112". Als de planeet tusschen de zon en de
aarde doorgaat, zegt men, dat zij in &nal' en-con/um-tie is ; gaat zij
achter de zon door, dan noemt men dien stand hare boven-conjuncge.
Het perihelium van de baan van Mercurius ligt op 75° astronomische
lengte, dat wil zeggen op 75° van het lentepunt ; het perihelium der
aardbaan is 25 0 verder gelegen, en wel op 100°. Mercurius is voor
ons alleen zichtbaar op de tijdstippen, waarop de planeet zoover
mogelijk van de zon verwijderd is. Men ziet de planeet dan des
morgens of des avonds. Bevindt zij zich voor ons oog
aan de rechterzijde der zon,
dan gaat zij voor de zon
onder, en komt zij voor de
zon op, zoodat zij des morgens in het oosten zichtbaar
is. Zij is dan morgenster. . Is
zij aan de linkerzijde van de
zon, dan komt zij na de zon
op en gaat zij dus in de
lichtstralen der zon verloren ;
men ziet haar dan alleen des
Fig. 173. -- Schijngestalte van Mercurius
avonds even na zonsonderbij hare grootste elongatie.
gang, zij is dan avondster.
De planeet Mercurius, die altijd zeer dicht bij de zon geplaatst is
(zij kan zich nooit verder dan 28° daarvan verwijderen), is slechts
zelden zichtbaar, daar zij zelfs bij haren grootsten afstand van de
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zon (grootste elongatie), in het licht der schemering verloren gaat,
of des avonds in de dampen van den horizon verdwijnt.
Om Mercurius dikwijls te kunnen waarnemen, is eene eerste
voorwaarde een geschikt klimaat, Copernicus heeft de planeet in
Polen nooit waargenomen. Daarentegen heeft een dilettant-astronoom, Gallet, kanunnik te Avignon (door Lalande Hermophilos,
vriend van Mercurius genoemd), haar in de vorige eeuw meer
dan honderd maal waargenomen. Fig. 173 stelt Mercurius voor,
op 4 April 1879. De planeet had toen eene schijnbare middellijn
van 9" en vertoonde zich onder dezelfde schijngestalte als de
maan, op den dag voor eerste kwartier. In zeldzame gevallen
kan men door den teleskoop enkele bijzonderheden der planeet
waarnemen en vlekken op hare oppervlakte zien. Men heeft uit
de beweging der vlekken den duur harer aswenteling trachten af
te leiden.
Door hare snelle keweging zien wij de planeet Mercurius slechts
korten tijd aan hetzelfde deel des hemels. Zien wij haar des avonds
een oogenblik in het westen, dan is zij spoedig daarna weder in de
zonnestralen verloren gegaan, om spoedig in het oosten te schijnen
voor de opkomst der zon. Korten tijd daarna is zij weder in de
zonnestralen verloren en verwijdert zij zich des avonds weer van
de zon ; zoo wordt zij nu eens als morgenster dan weer als avondster gezien. Die periode wisselt af tusschen Io6 en 13o dagen. De
ouden meenden, dat er twee verschillende sterren bestonden : het
waren Set en Horus bij de Egyptenaren, Bouddha en Rauhineya bij
de Hindoes, Apollo en Mercurius bij de Grieken.
Mercurius is, evenals de aarde en de maan, een donkere bol, die
alleen licht geeft door het teruggekaatste licht der zon. De beweging
der planeet om de zon is oorzaak, dat zij nu eens tusschen ons en
de zon staat, dan weer schuin geplaatst is ten opzichte van de zon,
dan weer zoo, dat de lijn, die haar met de aarde verbindt, loodrecht staat op de lijn, uit de zon naar de planeet getrokken. Van
daar, dat nu eens kleinere, dan weder grootere gedeelten van die
helft harer oppervlakte, welke door de zon verlicht wordt, voor ons
zichtbaar zijn, zoodat wij bij haar door eenen kijker veranderingen
van schijngestalten zien, evenals bij de maan. Fig. 174 stelt die
verschillende schijngestalten voor ; indien wij van de planeet slechts
eene smalle sikkel zien, dan is zij zeer dicht bij ons geplaatst ; is
de planeet voor ons vol, dan ligt zij achter de zon, en is zij dus
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zoo ver mogelijk van ons verwijderd. Hieruit volgt dus, dat de
schijnbare middellijn der planeet van hare beneden- tot hare bovenconjunctie hoe langer hoe kleiner moet worden.
Men kan die schijngestalten met het bloote oog niet waarnemen ;
daarom werd ook tegen het stelsel van Copernicus aangevoerd, dat,
indien Mercurius en Venus zich tusschen de aarde en de zon bewogen, zij evenals de maan schijngestalten moesten vertoonen ! Verbeter uw gezichtsvermogen, antwoordde de beroemde astronoom, en
gij zult ze zien.
De ontdekking dier schijngestalten in de zeventiende eeuw heeft
dan ook den doodsteek gegeven aan de tegenstanders van het
stelsel van Copernicus.
indien Mercurius zich om de zon bewoog in het vlak van de aardbaan, dan zoude de planeet, bij elke benedenconjunctie, dus gemiddeld driemaal in het jaar, langs de zonneschijf heengaan. Maar het
vlak harer loopbaan maakt met de ecliptica eenen hoek van 7 0 ;

• •
Fig. 174. — Schijngestalten van Mercurius als avondster,

opdat zij dus langs de zonneschijf heenga, moet hare benedenconjunctie vallen in de lijn van doorsnede of kyn der knoofien van
beide vlakken, zooals wij dit bij de zoneclipsen en de overgangen
van Venus gezien hebben. De overgangen van Mercurius over de
zonneschijf volgen elkander veel sneller op dan die van Venus ; zij
hebben plaats met ongelijke tusschenpoozen na 13, 7, To, 3, I
en 3 jaren.
OVERGANGEN VAN MERCURIUS.
1802
1815
1822
1832
1835
1845
1848

.
.

Negentiende eeuw.
9 November
1861
12 November
1868
5 November
1878
5 Mei
1881
7 November
1891
8 Mei
1894
9 November

12 November
5 November
6 Mei
7 November
10 Mei
10 November
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Twintigste eeuw.
1907
1914
1924
1927
1937
1940

12 November
6 November
7 Mei
8 November
. 10 Mei
. 12 November

1953 ....... . 13 November
. 6 November
1960
9 Mei
1970
. 9 November
1973
12 November
1986 .
24 November
1999 .

De volgende figuur (fig. 175) wijst de plaats en de richting van
ieder der overgangen in de negentiende eeuw aan. De groote cirkel
stelt de zonneschijf voor, en de
lijnen, daarop getrokken, zijn de
banen, door Mercurius over de
zonneschijf doorloopen.
Men ziet, dat de planeet steeds
aan den linkerkant (aan de oostzijde) op de zonneschijf komt en
haar aan den rechterkant (aan de
westzijde) weder verlaat). In die
schijnbare verwarring van lijnen
bespeurt men toch werkelijk regelmaat : alle overgangen van Mei
Fig. 175. — De overgangen van Mercurius
zijn onderling evenwijdig ; zoo ook
in de 19de eeuw.
alle overgangen van November.
De laatste overgang heeft plaats gehad den I 0 den November 1894
de volgende zal plaats hebben den 12 den November 1 907. Die van
1 o November 1894 kon bier to lande worden waargenomen,
De overgang van 5 November 1868 had plaats bij het opkomen
der zon. De planeet vertoonde zich toen als een rond, zeer zwart
schijfje, dat veel donkerder was dan de zonnevlekken.
Tijdens dien overgang en dien van 1878 hebben verscheidene
astronomen eene lichte stip op Mercurius waargenomen. Door
enkelen is die aan eenen vulkaan toegeschreven. Het zou echter
vreemd zijn, dat er een vulkaan op Mercurius was, juist op de
helft, die op de dagen en uren der beide overgangen naar de
aarde toegekeerd was. Niet onmogelijk is het, dat het slechts een
optisch verschijnsel is, veroorzaakt door het sterke contrast van
het kleine, zwarte, met het bloote oog onzichtbare schijfje, met het
schitterende zonlicht.
Men moet bij dergelijke verschijnselen zeer voorzichtig zijn met
het waken van gevolgtrekkingen ; het zou ons antlers kunnen gaan
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als den dilettant-astronoom, die op eenen afstand eene vlieg voor
eenen olifant op de maan aanzag.
Wij zagen reeds vroeger, dat de planeet Mercurius hare baan
om de zon aflegt in ongeveer 88 dagen. Het jaar op Mercurius is
87,97 dagen of 2 maanden (I), 27 dagen, 23 uren, 15 minuten en
46 secunden. De bewoners van Mercurius hebben dus jaren, die
vier maal korter zijn dan op aarde. Een honderdjarige grijsaard op
Mercurius is slechts 24 van onze jaren oud. Indien het leven daar
ingedeeld is als op aarde, dan moeten daar ook de indrukken sneller en levendiger zijn, en het levensdrama veel sneller zijn afgespeeld ;
men wordt er in vijf aardsche jaren jongeling, in 1 2 jaren is men tot
den rijpen leeftijd genaderd, in twintig jaren is men grijsaard geworden.
(Het is niet te ontkennen, dat men ook op aarde wel twintigjarige
grijsaards vinden kan). Daar het licht en de warmte der zon op
Mercurius veel sterker zijn dan op aarde, en de jaargetijden daar
slechts 2 2 dagen duren, moeten de overgangen van de seizoenen
veel sterker zijn dan bij ons. De as der planeet helt veel sterker
dan de as der aarde. Ook daardoor moet het verschil tusschen
zomer en winter daar zeer aanzienlijk zijn. Bovendien is de loopbaan der planeet bijzonder gerekt en is zij in het perihelium bijna
24 millioen kilometers dichter bij de zon dan in het aphelium, en
dat op eenen gemiddelden afstand van 6o millioen kilometers ! In het
aphelium wordt de zon gezien als eene schijf, wier oppervlak 41/ 2 maal
grooter is dan bij ons, en 44 dagen later, in het perihelium, is het
oppervlak der zon 101/2 maal grooter dan voor de bewoners der aarde.
De schijnbare middellijn der zon is voor :
Mercurius in het perihelium
op den gemiddelden zonsafstand .
„
in het aphelium
f3
De aarde

104'
83,

67,
32'
Fig. 176 maakt dit verschil duidelijk. Wij beklagen ons wel eens
over de groote hitte der zon ; maar wat is die hitte, vergeleken bij
die, welke de bewoners van Mercurius te verduren hebben ! Het
is, alsof tien zonnen in het midden van Juli hare stralen op ons afschoten. Indien de bewoners van Mercurius evenals wij vroeger van
meening geweest zijn, dat de zon om hen heen wentelde, dan
moeten zij nog veel meer moeite gehad hebben, om die periodieke
veranderingen in de grootte der zon te verklaren.
i) De maand op 3o dagen gesteld.
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De planeet Mercurius wordt dus beheerscht door twee geheel van
elkander verschillende soorten van jaargetijden; in de eerste plaats
door die, welke het gevolg zijn van de helling harer as ; in de
tweede plaats door die, welke afhangen van haren afstand tot de
zon. De vraag is thans, of niet wellicht een dampkring die uitersten
matigt. Inderdaad schijnt de dampkring van Mercurius veel dichter
te wezen dan de onze. De grenslijn van de schijrigestalten van
Mercurius is niet scherp, maar
heeft eene bijschaduw. De spectraalanalyse vertoont in het
spectrum der planeet absorptiestrepen, die bewijzen, dat daar
een gasvormig omhulsel is, dat
dichter is dan het onze. Toch
is het waarschijnlijk, dat de
gemiddelde temperatuur van
Mercurius hooger is dan die
der aarde, en dat een bewoner van Mercurius bevriezen
zoude in de binnenlanden van
Afrika.
Eene nauwkeurige waarneming van den rand der planeet
doet ons zien, dat deze zeer
onregelmatig is, waaruit volgt,
dat de oppervlakte van Mercurius oneffenheden bevat, die
eene hoogte hebben van 11253
van hare middellijn. De middellijn van Mercurius verhoudt zich
tot die der aarde als 373 :
Poo() (I), waaruit volgt, dat
die middellijn 4800 kilometers
Fig. 176. — De zon, van Mercurius en de
bedraagt, en toch vindt men
aarde gezien.
er bergen, die 19000 meters
hoog zijn. Uit het regelmatig terugkeeren van dezelfde oneffenheden
heeft SchrOter gemeend te kunnen afleiden, dat de planeet in 24
(I) Mercurius is de kleinste der acht groote planeten.

Egyptische herders waren de eersten, die Mercurius in de stralen der ondergaande
zon ontdekten.
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uren en 5 minuten om hare as wentelt. Schiaparelli meende de
verrassende ontdekking to maken, dat Mercurius in 88 dagen hare
aswenteling volbrengt, en dat zij dus, daar zij ook in dienzelfden tijd
om de zon wentelt, steeds dezelfde zijde naar de zon keert. Anderen
vonden voor den duur der aswenteling 33-35 uren. Men ziet dus,
dat de duur der aswenteling nog niet voldoende bekend is.
De afplatting der aarde aan de poles bedraagt 11300. De afplatting
van Mercurius is zoo gering, dat men haar zelfs met de beste
werktuigen niet kan aantoonen.
Wij hebben reeds bij de overgangen van Venus gezien, dat de
parallaxes der zon 8,86" is, en dat dus de schijnbare middellijn der
aarde, van de zon uit gezien, 17,72" bedraagt. Indien alle planeten
op denzelfden afstand van de zon geplaatst waren als de aarde,
dan zouden hare schijnbare middellijnen zijn :
Mercurius
Venus
De aarde
De Maan
Mars

6,61"

17955"
17,72"
4,84"

Jupiter .
Saturnus
Uranus
Neptunus

. 196,00"
. 164,77"

75,02"
67,29"

9,35"

Uit deze tabel kan gemakkelijk afgeleid worden, dat het volume
van Mercurius 5 1100 van dat der aarde bedraagt. Daar de massa
van Mercurius6doo
1 van die der aarde is (zie blz. 22o), zoo volgt
hieruit, dat de dichtheid van
Mercurius grooter is dan die
der aarde. Noemen wij dedichtheld der aarde woo, dan is
die van Mercurius 1173. Die
dichtheid is grooter dan die
van eenige andere planeet.
De intensiteit der zwaartekracht is op de oppervlakte
van Mercurius de helft (o,52) Fig. 178. — Betrekkelijke grootte van de aarde
en Mercurius.
van die op aarde ; een vrijvallend lichaam, dat bij ons in de eerste secunde eene valruimte
heeft van 4,90 meters, heeft op Mercurius eene valruimte van 2,55
meters (zie blz. 133). Hoewel dus de voorwerpen op die planeet
1/5 di chier zijn dan bij ons, wegen zij bona de helft minder.
Mercurius bezit, voor zoover wij weten, geene wachters.
Wij gaven in dit hoofdstuk alle gegevens, die omtrent de eerste
DE WONDEREN DES HEMELS.
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planeet van het zonnestelsel bekend zijn. Wij zien, dat er in enkele
opzichten overeenkomst, in andere opzichten verschil met de aarde
bestaat. De bewoners van Mercurius moeten georganiseerd zijn in
overeenstemming met den toestand van hun vaderland. De oogen
moeten in staat zijn, een schitterend licht te verdragen, dat ons
verblinden zoude, het bloed moet bij eene brandende hitte kunnen
blijven stroomen, de spieren moeten stevige en toch lichte lichamen
kunnen bewegen. Het is dus waarschijnlijk, dat, waar het leven op
die planeet zich ontwikkeld heeft onder geheel andere omstandigheden dan op aarde, de mensch daar, als laatste tak van den
zoologischen boom, noch in vorm, noch in gestalte op ons gelijkt.
De onuitputtelijke vruchtbaarheid der zon moet op dat tropische
eiland eene natuur hebben voortgebracht, veel rijker dan op de
aarde, die in vergelijking met Mercurius slechts eene kille pool.streek is. In stroomen van goud worded daar de zonnestralen uitgegoten, de electriciteit vloeit in alle wezens en het leven vermenigvuldigt zich in eenen dampkring, badende in licht en warmte.
De bewoners van Mercurius zien des middernachts aan hun firmament de aarde als eene schitterende ster der eerste grootte.
Venus en de aarde zijn de helderste sterren van hunnen hemel. De
aarde en de maan vormen voor hen eene dubbele ster. Als zij goede
instrumenten bezitten, zijn zij waarschijnlijk reeds begonnen onze
planeet in kaart te brengen, — tenzij hunne godsdienstige en politieke beginselen hen doen beweren, dat Mercurius de eenige wereld
is, die bewoond is, en hun het vrije onderzoek' van den hemel verbieden. — De bewoners van iedere planeet hebben oorspronkelijk
moeten meenen, dat zij in het midden van het heelal stonden, want
zij bemerken van hunne eigen beweging evenmin iets, als de aardbewoners van de beweging der aarde, en evenals de Chineezen bij
ons, moeten zij van meening zijn, dat het overige deel van het
heelal overtollig of aan barbaren overgeleverd is.

DERDE HOOFDSTUK.
De planeet Venus.

Twee planeten bewegen zich tusschen de aarde en de zon : de
eerste is Mercurius, waar wij tot nu toe vertoefd hebben ; de tweede
is Venus, waar wij thans aanlanden. De eerste ligt op 6o millioen
kilometers van de zon af, de tweede op 104 millioen kilometers,
de aarde op 148 millioen kilometers ; wij hebben ons reeds met die
afstanden vertrouwd gemaakt, en wij kennen den bouw van het
zonnestelsel even goed als de kaart van Nederland of Europa. Dit
was dan ook eene eerste voorwaarde, om met vrucht onze reis door
den hemel te kennen volbrengen. Men ontmoet dikwijls reizigers, die
Zwitserland of Italie bezoeken zonder kaarten ; deze reizen zonder
te weten, waar zij zijn of waar zij heengaan, daardoor verminderen
zij hun genot en hunne leering.
Zoo mogen wit op onze reis niet handelen. De methode van onderzoek is niet minder van belang dan het onderzoek zelf; zij bereidt
onzen geest voor, om na elkander geleidelijk alle gegevens op te
nemen, door de wetenschap verworven ; zij stelt ons in staat, die
logisch te ordenen en ieder op hare juiste plaats te schikken. Het
moeilijkste vraagstuk is reeds half opgelost, als het goed gesteld is.
Wij zijn dus op de tweede planeet van ons zonnestelsel aangeland.
Wij behoeven de baan van Venus niet meer te teekenen, daar wij
deze reeds twee maal voor oogen gehad hebben, eerst in fig. 99,
waar wij het geheele planetenstelsel voorstelden, daarna in fig. 107,
naar aanleiding van de overgangen van Venus over de zonneschijf.
Wat wij over de beweging van Mercurius gezegd hebben, kan ook
op de beweging van Venus worden toegepast. Daar de baan van
Venus die van Mercurius omgeeft, kan Venus zich veel verder van
de zon verwijderen ; hare grootste elongatie bedraagt 48° ; zij kan
des avonds meer dan vier uren na de zon ondergaan of zelfs des
ochtends meer dan vier uren voor de zon opkomen. Maar zij kan
23 *
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zich nooit verder van de zon verwijderen, en daarom is zij, evenals
Mercurius, morgen- en avondster (i).
Zij beweegt zich om de zon in bijna 225 dagen en komt alle
584 dagen in beneden-conjunctie met de zon. Het vlak barer loopbaan maakt echter eenen hoek van 3°24' met het vlak der ecliptica,
zoodat niet bij iedere beneden-conjunctie de planeet zich over de
zonneschijf beweegt. Wij hebben op biz. 238 opgegeven, wanneer
de overgangen van Venus plaats hebben. Als Venus hare grootste
elongatie heeft, schittert zij des avonds in het westen of des ochtends
in het oosten met eenen glans, welke dien van alle andere sterren
overtreft. Zij is ongetwijfeld de schitterendste ster des hemels. Haar
licht is krachtig genoeg, om somtijds schaduw te geven. Enkele
malen kan zij te gelijker tijd met de zon over dag aan den hemel
gezien worden. In de oudste tijden zag haar Aeneas, naar de overlevering meldt, bij zijne reis van Troje naar Italie verscheidene dagen
na elkander schitteren ; in den nieuweren tijd werd Bonaparte bij
zijnen terugkeer uit Italie in 1799 door haar vergezeld. De groote
veldheer was, evenals vele krijgshelden, eenigszins bijgeloovig en
fatalist ; van daar dat hij meende, dat Venus hem geluk aanbracht.
Wel verre van eenen ruimen blik te bezitten, bracht hij alles tot
zijne eigene sfeer en zijn eigen persoon terug ; het is bekend, hoe
hij de macht van den stoom ontkende en de aanbiedingen van
Fulton afsloeg. Men verhaalt, dat hij eens des avonds, leunende op
een der vensters van de Tuilerieen, staarde op een punt van den
hemel, en zich toen tot kardinaal Fesch wendde met de woorden :
›>ziet gij Naar? Dit is mijne ster ! Zij heeft mij nooit verlaten."
De helderheid van Venus hangt of van hare schijngestalte, van
haren afstand tot de zon en van de zuiverheid der lucht. De jaren
1716, 1750, 1791, 1849, 1857 en 1889 zijn in dit opzicht merkwaardig geweest.
Venus is ongetwijfeld de eerste planeet geweest, die door de
ouden is opgemerkt, zoowel om hare helderheid als om hare snelle
beweging. Nauwelijks is de zon onder den horizon, of zij glinstert
reeds in de schemering ; van avond tot avond verwijdert zij zich
van het westen en neemt zij in helderheid toe ; gedurende maanden
achtereen heerscht zij als gebiedster der hemelen, daarna gaat zij
(I) Eene enkele maal geschiedt het echter, dat Venus des nachts te 12 uren nog boven den
horizon gezien wordt. Dit is o. a. in het noorden van ons land het geval geweest in de laatste
dagen van Mei van het jaar 1884.

Venus, het symbool der trouwe liefde.
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in de stralen der zon verloren. Zij was de avondster bij uitnemendheid, de vertrouweling van minnende paren. De namen, die men
haar gegeven heeft, zijn het bewijs van den indruk, dien zij reeds
oudtijds maakte. Homerus noemt haar Kallis/os, de schoone ; Cicero
noemt haar Vesper, avondster en Lucifer (lichtbrenger), morgenster.
Zij is de oudste en meest populaire der nude godheden. Reeds in
de oudste tijden werd het uur, waarop zij zichtbaar werd, met ongeduld afgewacht door de bruid, die de schoone planeet aanbad als
het zinnebeeld van trouwe liefde.
De oudste astronomische waarneming van Venus, die tot ons gekomen is, is eene babylonische waarneming van het jaar 685 voor
Christus. Zij is op eenen Steen geschreven en wordt in het BritschMuseum bewaard.
Gedurende vele eeuwen geloofde men, evenals bij Mercurius, aan
het bestaan van twee planeten. Maar toen de waarneming had aangetoond, dat Lucifer en Vesper nooit te gelijker tijd zichtbaar
waren, dat de morgenster alleen
dan verscheen, als de avondster
verdwenen was, toen begon men
in te zien, dat men slechts met
eene ster te doen had.
Fig. 18o stelt Venus voor, zooals zij in het voorjaar van 1884
als avondster zichtbaar was.
Evenals Mercurius, vertoont
Venus schijngestalten, die afhangen van haren stand ten
opzichte van de zon. Een kijker
Fig. i80. — Venus als avondster in het
met middelmatige vergrooting
voorjaar van 1884.
is voldoende, om die schijngestalten te zien. Als men ze voor het eerst waarneemt, verkrijgt
men wel eens den indruk, alsof men de maan voor oogen heeft.
Het best kan men Venus door eenen kijker over dag waarnemen.
Des nachts is de uitstraling dier glinsterende ster oorzaak, dat men
de omtrekken van hare schijngestalten niet scherp kan onderscheiden.
Fig. 181 doet ons de opvolging der schijngestalten zien en fig. 182
geeft de betrekkelijke grootte der planeet bij de verschillende schijngestalten aan. Indien Venus in dat gedeelte harer loopbaan gekomen
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is, dat achter de zon gelegen is, en dus in boven-conjunctie met de
zon, dan is zij zoover mogelijk van ons verwijderd, en dan zien wij

Fig 181. — Opvolging der schijngestalten van Venus,

haar als een schijfje van 91/2" middellijn, op onze teekening voorgesteld door eenen cirkel van 91/2 millimeter. Zij nadert langzaam

Fig. 182. — Betrekkelijke grootte van Venus bij hare voornaamste schijngestalten.

tot ons, en indien zij in haren kwartierstand gekomen is, op haren
gemiddelden afstand van de aarde, vertoont zij zich aan ons als
eene halve maan. Spoedig daarna verkrijgt zij haren grootsten glans,
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als zij op 39° van de zon verwijderd is en heeft zij 69 dagen v6Or
hare beneden-conjunctie eene schijnbare middellijn van 40", terwijl
de breedte van het verlichte gedeelte nauwelijks I o" bedraagt. In
dien stand is slechts het vierde gedeelte der schijf verlicht ; maar
dat vierde gedeelte straalt meer Licht uit dan een grooter deel der
schijf bij andere schijngestalten. Als zij eindelijk in dat gedeelte van
hare baan gekomen is, dat het dichtst bij de aarde gelegen is, vertoont zij zich als eene uiterst smalle sikkel, omdat zij dan bijna tusschen de zon en de aarde gelegen is en bijna geheel hare donkere
zijde naar ons toekeert ; in dien stand is hare schijnbare middellijn
het grootst ; deze is dan 62", op onze figuur aangegeven door eene
middellijn van 62 millimeters. Spoedig daarop gaat zij in de stralen
der zon verloren. Zooals wij reeds herhaaldelijk opmerkten, gaat zij
somtijds joist tusschen de zon en de aarde door ; dan schijnt zij ons
nog iets grooter toe en wel 63 of 64 secunden ; maar wij zien haar
dan als eene volkomen zwarte schijf. Nadat zij hare beneden-conjunctie
gepasseerd is, komen dezelfde schijngestalten in tegengestelden zin
terug, doch dan is zij morgenster.
Galilei is de eerste geweest, die in September van 1610 de
schijngestalten van Venus heeft waargenomen. Maar hij was op het
eerste oogenblik niet volkomen zeker van de juistheid zijner waarneming. Om den tijd te hebben, de juistheid zijner ontdekking te
toetsen, zonder gevaar te loopen, dat een ander hem vOOr zoude
zijn, legde de beroemde sterrenkundige die ontdekking neder in
het volgende anagram :
Haec immatura a me jam (frustra) leguntur..
(Die zaken, hoewel nog niet rijp, worden door mij reeds gelezen).
Indien men de 34 letters van dezen Latijnschen zin in eene andere
volgorde plaatst, kan men er dezen zin uit vormen :
Cinthiae figuras emulatur mater amorum.
(De moeder der liefde (I) bootst de schijngestalten van Diana (2) na).
Deze zin drukt duidelijk het bestaan der schijngestalten van Venus uit.
De ontdekking dier schijngestalten, die onder dezelfde omstandigheden optreden als die der maan, heeft eene der voornaamste bedenkingen tegen het stelsel van Copernicus uit den weg geruimd (3).
(I) Venus.
(2) De maangodin.
(3) Uitstekende oogen hebben met het bloote oog die schijngestalten gezien. Opmerkelijk is
het, dat vdOr de ontdekking van Galilei, nooit eenig waarnemer iets van die schijngestalten
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Somtijds ziet men binnen in de , sikkel van Venus het overige
deel der schijf, minder zwart dan den achtergrond des hemels. Men
heeft dit het aschgrauwe licht van Venus genoemd, hoewel er geen
wachter is, om het voort te brengen. Het is mogelijk, dat dit veroorzaakt wordt door de wolken der planeet, die de schijf witter
maken en het verstrooide licht van het heelal terugkaatsen ; het
oog vult instinctmatig den omtrek der sikkel aan en raadt het
overige meer dan het dat ziet.
De loopbaan van Venus is bijna volmaakt cirkelvormig. De excentriciteit bedraagt slechts 0,0068. Die baan wordt doorloopen in den
tijd van 224 dagen, 16 uren, 49 minuten en 8 secunden. Het jaar
op Venus is dus ruim zeven maanden lang. Ten tijde van Copernicus
meende men nog, dat het 9 1/2 maand bedroeg, zooals wij op de
gravure uit het werk van Copernicus zien kunnen (fig. 169). Honderd
jaren op aarde maken dus op Venus 162 en op Mercurius 415 jaren uit.
De duur der aswenteling van Venus is nog niet voldoende bekend.
Reeds in het jaar 1666 had Cassini uit nauwkeurige waarnemingen
der planeet afgeleid, dat zij in 23 uren en 15 minuten om hare as
wentelt. Die waarnemingen zijn uiterst moeilijk door den grooten
glans der planeet en de betrekkelijk geringe oneffenheden harer
oppervlakte. Bianchini leidde in 1726 uit zijne waarnemingen af, dat
de omloopstijd 23 uren en 22 minuten bedroeg. SchrOter vond daarvoor op het einde der vorige eeuw 23 uren en 21 minuten. De Vico
te Rome heeft in 184 1 die periode bepaald en daarvoor gevonden :
23 uren, 21 minuten en 24 secunden. Het jaar op Venus, dat uit
225 aardsche dagen bestaat, telt dus 231 Venusdagen, omdat de
dag daar iets korter is dan bij ons. Volgens Leo Brenner, directeur
der Manora-sterrenwacht te Lussinpiccolo, zou de omwentelingstijd
zijn 23 uren, 57 minuten, 36 1/4 secunden. Volgens Schiaparrelli zou
echter de duur der omwenteling 224,7 dagen zijn, dus juist dezelfde,
waarin de planeet zich om de zon beweegt. Hoewel ook Lowell in
1896 tot dezelfde gevolgtrekking is gekomen, meenen wij, dat de
gronden voor de juistheid van deze meening onvoldoende zijn.
Tot voor korten tijd heeft men gemeend, dat de w entelingsas dier
bemerkt heeft. Het is mogelijk, dat men ze wel eens gezien heeft, maar dat men ze heeft toegeschreven aan gezichtsbedrog. Zeker is het, dat het veel gemakkelijker is, iets te zien, waarvan
men weet, dat het bestaat, en waaraan men zijn voile aandacht wijdt, dan datzelfde te zien onder
gewone omstandigheden. Zoo hebben vele waarnemers de wachters van Mars na hunne ontdekking gezien met kijkers, waarmede zij vroeger herhaaldelijk Mars hadden waargenomen, zonder
ooit het bestaan dier wachters te vermoeden.
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planeet eene veel grootere helling heeft dan de as der aarde, en dat
die helling 55 0 bedraagt. Hieruit zou volgen, dat de afwisseling der
jaargetijden, die daar ieder 56 van onze dagen of 58 Venusdagen
Buren, zich veel sterker doet gevoelen dan bij ons. De overgang tusschen zomerhitte en winterkoude zou dan op Venus bijzonder sterk zijn.
Wij zagen reeds vroeger, dat, als men geloof mag slaan aan de
overlevering, waarvan de schriiver van The Paradise lost" zich den
tolk gemaakt heeft, de helling der aardas het gevolg geweest is van
Adams zonde, en dat Engelen uit den hemel zijn afgedaald als gezanten Gods, om de ongehoorzaamheid van het eerste menschenpaar
te straffen. Indien die overlevering waarheid bevat, dan moet het
eerste menschenpaar op Venus zich schuldig gemaakt hebben aan

fa Fig. 183. — De helling van de as der aarde en die van Venus.

veel ergere zonden, als het waar is, dat de helling der as van Venus
het dubbele is van die der aarde.
Wij behoeven slechts eene aardglobe te nemen en hare as eene
helling van 55° te geven, om ons rekenschap te geven van het klimaat
en de afwisseling der jaargetijden, die daarvan het gevolgf zijn. Men
behoeft slechts het betoog van het i e Boek 3 de Hoofdstuk eenigszins
te wijzigen, om te zien, dat dan op Venus de tropen zich tot voorbij
de koude luchtstreken uitstrekken en omgekeerd, zoodat er op die
planeet geene gematigde luchtstreek zou bestaan. Onder de tropen
schiet de zon twee maal in het jaar vertikaal naar beneden, terwijl
zij in de poolstreken dagen achtereen niet opkomt en ook dagen
achtereen niet ondergaat. Hoe groot moet dus niet de afwisseling zijn
op plaatsen, die beurtelings poolstreek en tropen zijn. Eenen tijd
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van het jaar blijft de zon onder den horizon. Eenen anderen tijd
gaat zij dagen achtereen niet onder, en tusschen die twee tijdstippen
staat zij vertikaal boven ons hoofd. Het verschil tusschen de
temperatuur van den winter, als de zon niet schijnt, en die van
den zomer, als zij hare verzengende hitte doet gevoelen (I), is zoo
aanzienlijk, dat het moeilijk is uit te maken, of het beter is, aan
de polen dan wel aan den evenaar te wonen. Er bestaat echter
.
omtrent de belling der as van Venus nog geene voldoende zekerheid.
Volgens Leo Brenner zou die helling slechts 14 0 bedragen en zou
dus de afwisseling der jaargetijden op Venus veel Beringer zijn dan
op de aarde. Ook dit punt is niet uitgemaakt.
Venus is bijna even groot als de aarde. Wij merkten reeds
zooeven op, dat zij, op gelijken
afstand van de zon geplaatst als
de aarde, eene schijnbare middellijn zou hebben van 17,55"
terwiji die der aarde 17,72" bedraagt. De middellijnen van
Venus en de aarde verhouden
zich dus als 999 : woo en de
volumina als 975 : woo. De
middellijn van Venus is 12700
kilometers, haar omtrek 39880
kilometers. Venus is de tweelingzuster der aarde. (2).
De overeenkomst van beide
. planeten wordt nog treffender,
Fig. 584. — De dampkring van Venus, door
indien wij bier bijvoegen, dat
de zon verlicht op het oogenblik, dat de
Venus van eenen dampkring
planeet de zonneschijf intrad.
omgeven is. Reeds in de vorige
eeuw had de bijschaduw langs de sikkel van Venus bet bestaan
van dien dampkring doen vermoeden, omdat men van bier uit de
schemering der verschillende meridianen Bier planeet kan zien. Een
(I) Daar Venus dichter bij de zon gelegen is dan de aarde, zoo ontvangt Venus veel meer
warmte van de zon dan onze planeet.
(2) Bij den overgang van 1874 zou het gebleken zijn, dat zij aan de polen iets meer is
afgeplat dan de aarde ; de afplatting zou 1/260 bedragen ; volgens anderen is die afplatting 1/303.
Zij weegt 0,787 maal zoo zwaar als de aarde, hare dichtheid is 0,807 (die der aarde = I
gesteld). De intensiteit der zwaartekracht op hare oppervlakte is o,86 van die op de oppervlakte
er aarde. In ieder opzicht komt Venus het meest met de aarde overeen.
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tweede bewijs is de verlenging van de horens der sikkel voorbij
hare meetkundige grenzen ; bovendien pleit hiervoor het feit, dat de
buitenste rand van Venus bij hare verschillende phases altijd veel
lichter schijnt dan de binnenste rand. Die bewijzen zijn in de laatste
dertig jaren verhonderdvoudigd door de spectraalanalyse. Als men het
licht, door die planeet teruggekaatst, door middel van eenen spectroskoop onderzoekt, verkrijgt men ten eerste de strepen van het
zonnespectrum, en natuurlijk, want de planeten hebben geen eigen licht,
maar kaatsen alleen het zonnelicht terug ; bovendien verkrijgt men
echter verschillende absorptiestrepen, overeenkomende met die van
het spectrum van onzen dampkring, en voornamelijk die van wolken
en waterdamp. De waarnemingen van Huggins, Secchi, Respighi en
Vogel stemmen hierin volkomen overeen. Bij den overgang van 1874
bestudeerde Tacchini in Bengalen met de meeste nauwgezetheid het
zonnespectrum op de plaats, waar Venus stond ; ook hij kwam tot
de gevolgtrekking, dat Venus eenen dampkring heeft, die waarschijnlijk met den onzen overeenkomt. Op eenige duizenden kilometers
daar van daan, in Japan, op het eiland Sint-Paul en in Egypte,
deden Fransche en Engelsche astronomen waarnemingen, die dit
bevestigden. Bij het in- en uittreden van Venus in de zonneschijf
zagen zij de helft van Venus omgeven door eenen smallen lichtboog, die niets anders kan zijn dan de verlichte atmosfeer der
planeet. In de Vereenigde Staten van Amerika deed Lyman in 1874
nog vollediger waarnemingen. Hij volgde Venus tijdens hare benedenconjunctie van dag tot dag en zag de smalle sikkel zich verlengen,
totdat de twee horens de geheele donkere schijf omringden en
elkander ontmoetten, zoodat de planeet, door den teleskoop gezien,
eenen lichten ring vertoonde. Door die waarnemingen heeft hij alle
vorige gegevens omtrent den dampkring van Venus aangevuld, door
zijne straalbreking te berekenen, en daaruit zijne dichtheid of te
leiden. De straalbreking aan den horizon bedraagt 54', terwij1 die
van onzen dampkring slechts 33' bedraagt. Hieruit volgt, dat de
dichtheid van den dampkring van Venus zich tot die der aarde
verhoudt als 189 : 100. Die dichtheid is dus bijna twee maal zoo
groot als die van onzen dampkring.
Het is dus wel mogelijk, dat die wolken, waterdamp en lucht de
hitte der zon matigen en aan Venus eene gemiddelde temperatuur
geven, die weinig met die der aarde verschilt.
Voegen wij hier nog bij, dat de oppervlakte der planeet even
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oneffen is als die der aarde, zooals blijkt uit de insnijdingen, die
men in de sikkel waarneemt. De hoogste bergen zijn ongeveer
44000 meters hoog. Het noordelijke haifrond is bergachtiger dan
het zuidelijk deel.
Men is reeds met de aardrijkskunde van Venus begonnen ; die
studie is echter uiterst moeilijk, en slechts zelden is de lucht helder
genoeg, om de daartoe noodzakelijke waarnemingen te doen. Men
zal begrijpen, hoe groot die zwarigheden zijn, als men in het oog
houdt, dat Venus juist het minst zichtbaar is, als zij het dichtst bij
ons gelegen is, omdat zij dan tusschen de zon en de aarde gelegen
is, en hare verlichte zijde van ons is afgekeerd. Naarmate zij tot
ons nadert, wordt de sikkel smaller. Indien men haar echter over
dag waarneemt, om den sterken glans te vermijden, en niet wacht,
totdat de sikkel te smal wordt, maar de kwartierstanden kiest, en
vooral gebruik maakt van de oogenblikken, waarop onze dampkring
bijzonder helder is, kan men van tijd tot tijd de zwarte vlekken
zien, die de plaats der zeeen aanduiden (I).
(I) Bianchini is in de vorige eeuw, onder den helderen hemel van Napels, begonnen met
eene schets van Venus te geven. Hij meende drie zeeen aan den evenaar en eene aan de polen
te hebben onderscheiden, en daarenboven vasteland, kapen en straten. Cassini en SchrOter heb-

Fig. 185. — Schetskaart van Venus.
ben eveneens in de vorige eeuw vlekken gezien, die daarop schenen te gelijken. Een tiental jaren
geleden hebben Langdon en Engler, twee Engelsche astronomen, verschillende teekeningen van
Venus gemaakt, waarvan enkele op die van Cassini gelijken. In de twee laatste jaren is de
oppervlakte van Venus met zorg waargenomen en schijnt inderdaad de kennis dier planeet wel
iets te zijn vooruitgegaan.

DE PLANEET VENUS.

367

Er bestaat dus op Venus een dampkring en water. Naar hetgeen
wij omtrent de snelle en sterke afwisseling der jaargetijden hebben
medegedeeld, zouden wij mogen vermoeden, dat wind, regen en storm
daar veel krachtiger optreden dan bij ons, en dat de zeeen daar
gedurig sterk moeten verdampen, zoodat de regen in stroomen
nedervalt. Dit wordt bevestigd door het sterke licht van Venus, dat
zeer zeker veroorzaakt wordt door terugkaatsing in de bovenste
wolken en door de talrijkheid dier wolken. Indien wij op onze eigen
indrukken mogen afgaan, dan zouden wij ons moeilijk op Venus
kunnen schikken, en is het waarschijnlijk, dat ons lichaam, hoe veerkrachtig en inschikkelijk het ook wezen moge, zich aan de daar
bestaande toestanden niet zoude kunnen gewennen. Maar daarom
mogen wij hieruit niet afleiden, dat Venus onbewoonbaar en onbewoond is. Men zou zelfs kunnen beweren, dat de bewoners van
Venus, wier organisme geheel daarop moet ingericht zijn, zich daar
zoo tevreden gevoelen als een visch in het water, en van oordeel
moeten zijn, dat onze aarde te koud en te eentonig is, om als verblijfplaats te kunnen dienen aan met rede begaafde wezens.
Van welken aard zijn de bewoners van Venus? Gelijken zij op
ons? Zijn zij, evenals wij, met rede begaafd? Brengen zij hunnen
tijd in wellust en brooddronkenheid door, zooals de schrijver van
Paul en Virginie beweert, of zijn zij (aangenomen dat de helling der
aardas zoo groot is) thOzeer onder den indruk van de afwisseling
der jaargetijden, dat hun gevoel verstompt is en zij niet in staat zijn
wetenschappelijken arbeid te verrichten ? Hoe belangrijk die vragen
zijn, wij moeten er het antwoord op schuldig blijven. Wij zullen ons
dus niet met Kircher verdiepen in de vraag, of men met het water
van Venus doopen mag en of de wijn daar geschikt is voor het
avondmaal, noch met Huygens, of de muziekinstrumenten daar op
de harp of de fluit gelijken, noch met Swedenborg, of de jonge
meisjes daar in Eva's kostuum rondwandelen. Zij, die in hunne gedachten eene reis door het zonnestelsel maakten, hebben daarop
altijd hunne aardsche voorstellingen toegepast. De eenige wetenschappelijke gevolgtrekking, die wij kunnen maken, is deze, dat
Venus van de aarde weinig verschilt in volume, gewicht en dichtheid, en waarschijnlijk in den duur van den dag, dat zij iets meer
verschilt in den duur van het jaar, de uitgestrektheid van haren
dampkring en haren afstand van de zon, en misschien in de afwisseling der jaargetijden. Zij moet dus door organische wezens bewoond
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worden, die weinig afwijken van die, welke de aarde bevolken.
Het is onmogelijk, zich haar onbewoond en dor voor te stellen. De
zon moet er, evenals op Mercurius, veel meer vruchtbaarmakend
zijn dan op de aarde. Voegen wij hier nog bij, dat Venus en Mercurius zich na de aarde gevormd hebben en dus betrekkelijk jonger
zijn dan onze planeet.
De bewoners van Venus zien ons aan hunnen hemel schitteren
als eene schitterende ster der eerste grootte, die zich in den dierenriem voortbeweegt en eene schijnbare beweging heeft, die overeenkomt met de beweging van Mars, van de aarde uit gezien; in plaats
echter van roodachtig licht uit te stralen, is het licht der aarde
blauw. Men ziet van Venus uit onze heldere maan naast de aarde
en in 27 dagen om haar heen wentelen. Onze aarde heeft van daar
uit eene schijnbare middellijn van 65" en de maan van 18" ; de
maan wordt van Venus uit gezien onder denzelfden hoek als de
aarde van de zon. Mercurius volgt in helderheid op de aarde. Mars,
Jupiter en Saturnus worden van daar uit evenzoo gezien als hier,
alleen iets minder helder. De sterrenbeelden vertoonen zich juist
zooals bij ons.
Zoo is de tweede provincie van het rijk der zon. Wij zouden
thans aanlanden in de streken, door de aarde en de maan ingenomen, doch wij hebben daar reeds vroeger vertoefd ; wij hervatten dus onze refs en komen op Mars aan.

VIERDE HOOFDSTUK.
Mars, de aarde in het klein.
d'

Wij komen thans tot die planeet van het zonnestelsel, die ons
het best bekend is, en die op de aarde volgt, wat Karen afstand
tot de zon betreft. Het is alsof de natuur haar in onze nabijheid
geplaatst heeft als een welsprekend voorbeeld van de eenheid der
schepping, en alsof wij de aarde zeif zagen met enkele geringe en
toch opmerkelijke wijzigingen.
Reeds weten wij, dat Mars de eerste planeet is, die wij na de
aarde op onze refs ontmoeten ; zij ligt op 225 millioen kilometers
van de zon verwijderd, en doorloopt in i jaar en 322 dagen hare
baan. Uit de beweging van Mars in verband met die der aarde kan
men afleiden, dat die planeet telkens na 26 maanden in oppositie
met de zon komt, dat wil zeggen, dat de aarde telkens na 26
maanden tusschen de zon en Mars gelegen is.
Op die tijdstippen is de planeet des nachts te twaalf uren in den meridiaan, en tevens is zij dan en op de drie daarop volgende maanden het
geschiktst, om des avonds te worden waargenomen. Zij schittert dan
als eene ster van de eerste grootte, die in helderheid Venus en
Jupiter evenaart. Zij beweegt zich snel aan den hemel voort ; haar
licht is roodachtig en geeft den indruk van vuur. Zooals wij haar
thans nog zien, zoo zagen haar reeds onze voorouders. Zij is de
personificatie van den god des oorlogs. De menschen hebben steeds
hunne hartstochten trachten te vergoelijken, door hunne laagste daden
toe te schrijven aan den noodlottigen invloed van de eene of andere
godheid of van eenen demon, en daar de oorlog ten alien tijde het
speeltuig der grooten en het genot der kleinen geweest is, was de god
des oorlogs een der meest vereerde en der meest gevreesde godheden ;
overal wisselen de tempels van Mars en van Venus met elkander
af; de lauwerkrans en de mirtetak zijn met elkander verbonden ;
vernietiging en voortbrenging vullen elkander aan. De schitterende
DE WONDEREN DES HEMELS.
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planeet Mars bestuurde den slag; op het slagveld van Marathon,
te midden van het bloedbad der Cimbren of in den nauwen bergpas
van de Thermopylae, verweten de slachtoffers haar hare barbaarschheid, terwijl toch de mensch geenen anderen vijand heeft dan zichzelf,
en de onschuldige planeet zich in het heelal voortbeweegt zonder
te vermoeden, dat men haar ten onrechte beschuldigt.
De glans der planeet verandert met hare plaats aan den hemel
en haren afstand tot de aarde. De baan, die zij om de zon beschrijft,
is elliptisch met eene excentriciteit van 0,093.
Zonsafstand in het perihelium .
Gemiddelde zonsafstand ....
Zonsafstand in het aphelium . ..

De zonsafstand der
aarde = i gesteld.

Kilometers.

1,3826
1,5237
1,6658

204 520 000
225 400 000
246 280 000

Men ziet, dat de verandering in afstand bijna een vijfde kan
bedragen van den gemiddelden zonsafstand ; in het perihelium is zij
meer dan 40 000 000 kilometers dichter bij de zon dan in het
aphelium : van daar, dat zich op die planeet aanmerkelijke ternperatuursverschillen moeten doen gevoelen, onafhankelijk van die der
jaargetijden, die een gevolg zijn van de helling der as. Indien zij
juist in oppositie is als zij in haar perihelium gekomen is, dan is zij
zoo dicht mogelijk bij de aarde geplaatst, en wel op eenen afstand
van 56 millioen kilometers : dit is het laatst het geval geweest in
1892. Fig. 186 geeft de verhouding aan der beide banen ; die van
Mars is de buitenste, die van de aarde de binnenste. Beide planeten
bewegen zich in denzelfden zin, maar wij verplaatsen ons sneller dan
de planeet Mars en daardoor komen wij eerst weer na 26 maanden
met haar in oppositie, maar dan op eenen grooteren afstand (vergelijk b.v. de verbindingslijn der beide planeten in 1877 en in 1879).
Na zeven achtereenvolgeride opposities zijn de planeten weder zoo
dicht mogelijk bij elkander geplaatst. Dit geschiedt ongeveer alle
15 jaren : 1830, 1846, 1862, 1877, 1892. (Toevallig ligt Mars zoo
dicht mogelijk bij de aarde, op dezelfde tijdstippen, waarop de ring
van Saturnus verdwijnt). Het is natuurlijk, dat men Mars het best
waarneemt op die tijdstippen, en deze dan ook kiest bij het onderzoeken van den physischen toestand der planeet.
De groote excentriciteit van Mars is oorzaak, dat Keppler den
juisten vorm der planetenbanen ontdekt heeft, dien men tot dien
tijd als cirkelvormig beschouwde ; hij heeft daarvoor zeventien jaren
besteed. De uitstekende waarnemingen van Tycho bewezen hem de

371

DE PLANEET MARS.

juistheid van het stelsel van Copernicus en deden hem de drie reeds
vroeger genoemde wetten vinden.
Als de planeet Mars in oppositie is, kan hare schijnbare middellijn
30,4" zijn, als die oppositie plaats vindt in het perihelium (P) van
Mars en in het aphelium (a) der aarde. In 1877 naderde de schijnbare middellijn dat maximum ; van den 2 8sten Augustus tot den
gsten September was zij 29,4". Wij hebben vroeger gezien, dat de
schijnbare middellijn der maan 31'24" bedraagt ; hieruit volgt dus,
dat de schijnbare middellijn der maan 63 malen grooter is. On er
die omstandigheden zullen wij
door eenen
kijker, die 63
malen vergroot,
Mars even groot
zien als de maan
met het bloote
oog. Daar de
planeet dan ten
voile verlicht is
door de zon,
die des middernachts, als wij
Mars waarnemen, juist achter
ons gelegen is,
zoo worden dan
de waarneminFig. 186. — De loopbanen van Mars en van de
gen onder de
aarde om de zon.
gunstigste omstandigheden gedaan, hetgeen bij Venus, zooals wij in het vorige
hoofdstuk opmerkten, niet het geval is. Wij zien dan duidelijk eene
cirkelvormige schijf, waarop eene witte vlek ons oog dadelijk treft,
en ons reeds op het eerste gezicht eene van de polen der planeet
doet kennen, Als de dampkring zuiver is, blijkt het reeds spoedig,
dat de schijf niet overal even rood gekleurd is en dat er vlekken
op de planeet zijn. Eene sterkere vergrooting doet ons den vorm
der vlekken onderscheiden.
Reeds in 1610, bij de eerste teleskopische waarnemingen der
24 *
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planeet, vermoedde Galilef het bestaan der schijngestalten van Mars,
doch eerst in 1638 werd dit, onder den helderen hemel van Napels,
door Fontana tot zekerheid gebracht. Door onze tegenwoordige
kijkers kunnen wij ze zeer gemakkelijk zien, hoewel dat verschil in
phase nooit zoo aanzienlijk is als bij Venus en Mercurius, omdat
Mars verder van cie zon verwijderd blijft dan de aarde. Het gedeelte, dat van Mars verlicht wordt, is nooit kleiner dan het gedeelte, dat van de maan verlicht wordt drie dagen vOOr af na nieuwe
maan. Fontana is ook de eerste geweest, die .viekken op Mars ontdekte ; en toch vergrootte de kijker van Galilef oorspronkelijk slechts
8 malen, terwijl de vergrooting nooit meer dan 32 maal bedroeg.
Cassini leidde in 1666 uit de beweging der vlekken af, dat Mars
om eene as moest wentelen in 24 uren en 4.0 minuten. Later werd
dit onderzoek in de achttiende eeuw voortgezet door Maraldi,
William Herschel en SchrOter, en in onze eeuw door Kunowski,
Madler, Kaiser, Wolf, Proctor en anderen, zoodat wij thans tot op
eene secunde nauwkeurig weten, dat de omloopstijd van Mars
21 uren, 37 minuten en 23 secunden bedraag-1.

Het etmaal duurt dus op Mars ruim een half uur langer dan op aarde.
Het jaar van Mars bevat 669 2/3 sterredagen, zoodat in den tijd,
waarin Mars hare baan om de zon doorloopt, die planeet 669 2/3 maal
om hare as wentelt. Het bevat dus 668 2/3 zonnedagen. Evenals op
aarde de zonnedagen 4 minuten langer zijn dan de sterredagen (zie
blz. 28), zoo is ook op Mars de zonnedag iets langer dan de sterredag.
De eerste duurt 24 uren, 39 minuten en 35 secunden. Van de drie
jaren zijn er een jaar van 668 dagen en 2 schrikkeljaren van 669 dagen.
Men ziet, dat het verschil tusschen Mars en de aarde uit het oogpunt der dagelijksche beweging niet aanzienlijk is ; de verschijnselen,
die daarvan het gevolg zijn, zooals de opvolging van dagen en
nachten, het opkomen en ondergaan der zon en der sterren, het
schijnbaar snel of langzaam voortschrijden der uren naar gelang van
onzen gemoedstoestand, in een woord, de dagelijksche levensverrichtingen en de gewone loop der zaken moeten daar onder dezelfde omstandigheden optreden als bij ons.
Het grootste verschil tusschen de planeet Mars en de aarde is in
de geringheid van haar volume gelegen. Van daar, dat wij haar de
aarde in het klein noemden. Zooals wij to voren reeds opmerkten,
is hare schijnbare middellijn op de eenheid van afstand (de zonsafstand der aarde) 9 ,35", terwijl die der aarde 17,72" bedraagt ;
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dit is lets meer dan de helft van die der aarde (0,53). In kilometers
is de middellijn van Mars 6753. De omtrek van de planeet Mars
is 2 1 200 kilometers, Hare oppervlakte is 27 / 100 van die van onze
planeet, haar volume 1474000. Haar inhoud is dus 6 1 / 2 maal kleiner
dan die der aarde, zoodat zij 7 1 1 2 maal grooter is dan de maan en
drie maal grooter dan Mercurius. Fig. 187 geeft dat verschil in
volume nauwkeurig aan (I).
VOOr de ontdekking van de wachters van Mars, in 1877, was het
niet gemakkelijk, om nauwkeurig de massa der planeet te bepalen.
Wij zagen reeds vroeger (blz. 244), dat het eenvoudigste middel,
om eene ster te wegen, hierin bestaat, dat men de snelheid, waarmede zij een hemellichaam doet rondwentelen, dat aan hare aan-

Fig. 187. — Verhouding der grootte van de aarde, Mars, Mercurius en de maan.

trekkende kracht onderworpen is, vergelijkt met die, waarmede de
maan zich om de aarde beweegt : de verhouding dier snelheden doet
ons die der massa's of der gewichten kennen. Zoo hebben wij ook
de zon gewogen. Als de natuur ons dit middel niet verleent, moeten
wij van eenen omweg gebruik maken, zooals van de storingen,
welke de planeet hare gezellinnen op de reis door het heelal doet
ondergaan, of die, welke zij uitoefent op de eene of andere komeet,
die op hare omzwervingen zoo dicht tot haar nadert, dat zij eenen
merkbaren invloed daarvan ondervindt. Zoo heeft men de massa's
(I) De waarnemingen omtrent de afplatting van Mars aan de polen stemmen niet juist met
elkander overeen. Herschel vond daarvoor 1/ 16, Schroter 1/80, Arago 1/30, Hind 1/50, Main 1/39,
1,1189yo
x)i 1,/ 219. Allen vinden dus eene afplatting, grooter dan die der aarde.
Kaiser/
Y.otung
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van Mercurius en Venus, en tot aan het jaar 1877, die van Mars
bepaald. Maar indien er een wachter is, dan is het vraagstuk onvergelijkelijk veel eenvoudiger en nauwkeuriger. De berekening van
de massa van Mars door Le Verrier vertegenwoordigt eene geheele
eeuw van waarnemingen, maanden van berekening en duizenden
uren van cijferwerk ; doch nauwelijks waren de wachters van Mars
ontdekt, of vier nachten waarnemens en tien minuten berekening waren
voldoende, om te bewijzen, dat die planeet drie millioen maal minder
massa heeft dan de aarde ( 30 , 350 „ ). Hieruit volgt, dat indien men het
gewicht der aarde door i 000 voorstelt, dat van Mars 105 bedraagt ;
of met andere woorden : Mars weegt 9 112 maal minder dan de aarde.
De dichtheid der stoffen, waaruit Mars bestaat, is ,70',,'„ van de
dichtheid der aarde ; de zwaartekracht op hare oppervlakte is ino7060
van die op aarde. Van de acht groote planeten, is de zwaartekracht
op Mars het kleinst : i 000 kilogram, op Mars overgebracht, wegen
daar slechts 376 kilogram.
Wij merkten reeds op, dat de planeet Mars in 687 dagen hare
beweging om de zon volbrengt. Dit is dus twee van onze jaren,
op 43 dagen na. Daar de duur van den dag iets langer is dan bij
ons, bevat het jaar op Mars minder dagen, dan wanneer de planeet
even snel om hare as wentelde als de aarde : de kalender telt daar
668 dagen in het jaar.
De belling der as is op Mars iets grooter dan bij ons. Terwij1
de helling der ecliptica bij ons 23° 27' bedraagt, is die op Mars
24° 52' ; het verschil van 1 1/20 is zeer gering, en het gevolg hiervan is, dat de afwisseling der jaargetijden op Mars bijna niet verschilt met die bij ons. De groote wijzigingen, die de vlekken aan
de polen van Mars ondergaan, toonen echter aan, dat het verschil
tusschen den zomer en den winter daar aanzienlijker is dan op
aarde. In Juni 1873 was de witte sneeuwvlek tot een enkel lichtpunt weggesmolten, het was toen ook juist het einde van den zomer.
Bij de oppositie van 1875 was men op Mars in het midden van
den herfst ; de vlek aan de noordpool was toen nauwelijks te onderscheiden, terwijl de sneeuw aan de zuidpool, waar een langdurige
winter van bijna 1 2 maanden geheerscht had, zich zeer ver uitstrekte.
In 1877 was de waarneming het gemakkelijkst ; wij behoeven slechts
de hier bijgevoegde teekening (fig. 188) na te gaan, om reeds op
het eerste gezicht de geleidelijke afneming der sneeuw waar te nemen.
Die vlek is zoo wit, dat zij door de uitstraling buiten de planeet
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schijnt uit te steken ; haar glans is dubbel zoo sterk als die van
het geheel der schijf. Reeds jaren geleden zijn die wijzigingen met
zorg bestudeerd, vooral door Herschel op het einde der vorige eeuw,
en door Mailer van 1830 tot 1840. In de laatste tien jaren is er
bijzonder de aandacht op gevestigd.
Mars heeft, evenals de aarde, drie luchtstreken : de tropen, de
gematigde luchtstreek en de poolstreken. De eerste strekken zich
aan weerszijden van den evenaar uit tot op 24 0 52' ; de gematigde
luchtstreek bevat de ruimte tusschen die breedte en 65° 8' ; de
poolstreken bevatten het gedeelte, dat tusschen de polen en die
breedte gelegen is.
Zoo zijn de duur van dag en nacht, het verschil in duur naar gelang van de breedte en van het jaargetijde, de lange nachten en de

Fig. 188. — Mars, door eenen kijker gezien den 30sten Juli, den 22 s t en Augustus,
den 14den September en den 26sten October 1877.

lange dagen der poolstreken, in een woord, alles wat op de verdeeling
der warmte betrekking heeft, op Mars en op de aarde bijna gelijk.
Er is echter tusschen beide planeten een zeer groot verschil: en wel
in den duur der jaargetijden. Zij duren op Mars veel langer. Wij
zagen immers zooeven, dat het jaar op Mars 687 dagen bevat ; ieder
der vier jaargetijden is dus bijna het dubbele van die op aarde. Daar
bovendien de baan van Mars zeer gerekt is, zoo is het verschil in
duur der jaargetijden onderling veel sterker dan bij ons. Om de
beide planeten nauwkeuriger te kunnen vergelijken, zullen wij op Mars
en op aarde de beide noordelijke halfronden kiezen en den duur der
jaargetijden op die beide halfronden met elkander vergelijken.
DUUR DER JAARGETIJDEN.
Lente .
Zomer .
Herfst .
Winter .

.
.
.
.

93 aardsche dagen
93
90
89
53

23

,3

23

,3

191 marsdagen
181
149
147
,3

23

13
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De jaargetijden zijn dus op Mars veel langer en veel meer ongelijk dan op aarde. De lente en zomer duren daar op het noordelijk
halfrond 372 dagen, de herfst en winter slechts 296 dagen. De
zonnewarmte moet zich dus in het noordelijke halfrond veel meer
ophoopen dan in het zuidelijke. Dit verschil wordt echter weder
hierdoor vereffend, dat de loopbaan van Mars niet cirkelvormig is,
en dus de planeet in het perihelium veel dichter bij de zon gelegen
is dan in het aphelium. In het zomersolstitium voor haar zuidelijk
halfrond is de planeet tegenwoordig zoo dicht mogelijk bij de zon
en ontvangt zij daarvan dus de meeste warmte. Hieruit volgt, dat
de sneeuw aan de zuidpool veel meer in uitgestrektheid veranderen
moet dan aan de noordpool ; dit wordt ook door de waarneming
bevestigd.
Daar de as van Mars ten opzichte van hare loopbaan heft, zien
wij Mars niet met hare polen joist boven en beneden de schijf,
maar eenigszins naar ons toe hellende. Daar het midden van den
zomer voor het zuidelijke halfrond van de planeet Mars met haar
perihelium samenvalt, zoo is dat halfrond voor ons het gemakkelijkst
zichtbaar, omdat wij dat halfrond waarnemen, als de planeet op
haren kortsten afstand gelegen is ; daarom kennen wij het zuidelijke
halfrond beter dan het noordelijke. Er moeten nog duizenden jaren
verloopen, vOOrdat de noordpool van Mars van de aarde uit zichtbaar is op eenen afstand kleiner dan de halve afstand van de aarde
tot de zon, dat is op minder dan 74 millioen kilometers.
Sedert meer dan twee eeuwen nemen wij van de aarde uit Mars
waar ; wij zien het poolijs ontstaan, de sneeuw vallen en smelten,
wij zien de stormen, regen en wolken en het terugkeeren van het
heldere weder, in een woord alle veranderingen der jaargetijden.
De astronomen kunnen thans den vorm, de grootte en de ligging
der poolsneeuw, en den waarschijnlijken toestand van den dampkring voorspellen.
De planeet Mars heeft dus treffende overeenkomst met de aarde;
de bewoners van Venus zien onze planeet bijna onder dezelfde gedaante als waaronder Mars zich aan ons voordoet ; evenals de
polen van Mars, zoo zijn ook de polen der aarde met sneeuw en
ijs bedekt ; ook bij ons is de zuidpool het meest onder het ijs bedolven. De plaatsen van laagste temperatuur vallen niet samen met
de uiteinden der omwentelingsas. Zij liggen zelfs niet in de uiteinden
eener zelfde middellijn.

In de nauwe bergpassen van de Thermopylae verweten de slachtoffers de planeet
Mars hare barbaarschheid.
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De volgende teekeningen, gemaakt tijdens de oppositie van Mars
in 1877, toen de planeet onder zeer gunstige omstandigheden kon
worden waargenomen, geven een helder denkbeeld van de planeet,
door eenen kijker gezien. Zij zijn van den 1 A den , 1 Eden en 2 7 sten
September en van den 2 den October (i).

Fig. 19o. — Mars, door eenen kijker gezien in 1877.

Men is thans met de kennis van de oppervlakte van Mars voldoende gevorderd, om van de planeet eene kaart te vervaardigen.
Vooral sedert 1877, toen de planeet in Augustus, September en
October zoo dicht mogelijk bij de aarde stond, is die kennis verbazend toegenomen. Onder de belangrijkste waarnemingen van den
(I) Het zou ons te ver voeren, indien wij het aantal teekeningen wilden bespreken en weergeven, in de laatste jaren van Mars gemaakt.
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laatsten tijd behooren die van Schiaparelli, gedaan onder den helderen en kalmen hemel van Milaan, van Green op het eiland
Madera en van Brenner op de Manora-sterrenwacht. De kaart, die
wij hier geven, is nog verre van volmaakt ; nog eenige eeuwen
moeten verloopen, eer wij ons vleien kunnen, de aardrijkskunde van
Mars (areografie) volkomen te kennen.
Wanneer zullen wij de groote steden op Mars kunnen onderscheiden? De ongeloovigen glimlachen, zooals zij reeds deden ten tijde
van Copernicus en Fulton ; maar hij, die vertrouwen stelt in den vooruitgang der wetenschap, wanhoopt niet aan een dergelijk resultaat,
dat op zich zelf niet onmogelijk is, en verkregen kan worden, als de
vorderingen van den tegenwoordigen tijd op het gebied der kijkers
blijven voortduren. Reeds thans kunnen wij Mars beter in kaart
brengen dan het gedeelte der aarde, dat in de nabijheid der polen
gelegen is. Beschouwen wij thans onze plaat V eenigszins nailer.
De eerste vraag, die zich aan ons voordoet, is deze, of de donkere vlekken, waaraan wij den naam van zeeen geven, inderdaad
watervlakten zijn. Zou het niet mogelijk kunnen zijn, dat wij hier
hetzelfde geval hebben, als bij de maan? Dat die vlekken zeeen
kunnen zijn, is niet twijfelachtig, daar het water het licht opslorpt in
plaats van het terug te kaatsen, zooals het vaste land doet, maar
bepaalde donkere kleurschakeeringen van zuiver delfstoffelijken aard,
of vlakten met een plantenkleed bedekt, zouden dezelfde uitwerking
hebben, en dit is met de maan het geval, waar eene nauwkeurige
waarneming ons eenen drogen en oneffen grond doet zien op de
groote grijze vlekken, die wij zoo lang voor werkelijke zeeen hebben gehouden. De benaming zeeen voor de donkere vlekken op
Mars zouden kunnen blijven bestaan, zelfs al waren het geene zeeen,
op grond van de gelijkenis ; maar toch, indien het zeker ware, dat
het geene zeeen waren, zou het niet wenschelijk zijn, nu wij met de
aardrijkskunde van Mars eerst kort gele gen begonnen zijn, die benaming te behouden, en zou het beter zijn, eene uitdrukking te kiezen,
die geene aanleiding kon geven tot onjuiste gevolgtrekkingen. Maar wij
zullen zien, dat, al is bet nog niet volkomen zeker, dat het zeeen zijn,
overeenkomende met die op aarde, het toch zeer waarschijnlijk is.
Ten eerste toch is het bestaan van eenen dampkring op Mars
aan geenen twijfel onderhevig. Reeds lang is deze aangetoond uit
het felt, dat de schijf meer lichtend is aan de randen dan in het
midden : het teruggekaatste licht neemt langzamerhand toe van het
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midden naar den omtrek ; de natuurlijkste verklaring hiervoor is wel
deze, dat de dampkring het licht opslorpt, en wel des to meer,
naarmate de dampkringslaag dikker is, zoodat de opslorping toeneemt van den omtrek naar den rand. Deze verklaring wordt bevestigd door de volgende waarneming ; de scherpte der vlekken
neemt af, als zij bij de wenteling der planeet van het midden naar
den rand naderen ; zij verdwijnen zelfs geheel, indien zij tot op 5o
of 6o graden van den middelsten meridiaan komen, naar gelang
van de meerdere of mindere doorschijnendheid van den dampkring
van Mars. Dit geschiedt nooit op de maan. Een derde bewijs voor
het bestaan van eenen dampkring zijn de witte vlekken, die de
polen aanduiden, welke in den winter grooter en in den zomer geleidelijk kleiner worden. Die veranderlijke vlekken kunnen alleen
worden voortgebracht door verdichting van den waterdamp in den
dampkring tot sneeuw.
Doch er is meer. Het zou nog mogelijk kunnen zijn, dat het
gasvormige omhulsel niet bestond uit lucht, die dezelfde samenstelling
had als de lucht, die wij inademen ; die vloeistof, die de bekkens
der zeeen op Mars vult en het licht opslorpt, zoude jets anders dan
water kunnen zijn ; die sneeuw zoude een scheikundig neerslag kunnen zijn, dat geheel van onze sneeuw verschilt. Welnu! de spectraalanalyse heeft dien twijfel bijna geheel doen ophouden (i). Het spectrum
van Mars is door Huggins, Vogel en Secchi onderzocht, en het is
gebleken, dat het spectrum van het teruggekaatste licht ten eerste
overeenkomt met het spectrum der zon, maar dat daar nog bijkomen de absorptiestrepen, die volkomen overeenkomen met die
van den dampkring der aarde. Sommige ongeloovigen zouden daarop
misschien kunnen antwoorden, dat dit niets bewijst, omdat wij het
licht van Mars ontvangen, nadat het eerst door onzen dampkring
gegaan is, die er zijnen stempel op drukken moet. Die bedenking is
echter door de waarnemers zelf wederlegd. Zij hebben op dezelfde
dagen en op dezelfde uren het licht van Mars en van de maan
onderzocht, en zij hebben die uren gekozen, waarop de maan lager
stond dan Mars en dus het licht van de maan eene grootere dampkringslaag moest doorloopen dan dat van Mars. Het bleek toen,
(I) Volledigheidshalve vermelden wij de meening van Campbell, directeur van het Lickobservatorium op den Mount-Hamilton, dat uit spectroskopische waarnemingen zou volgen, dat
de dampkring van Mars geen spoor van waterdamp bevat, en dat de planeet dus geen water
zou bevatten ; doch die meening lokte van alle zijden de heftigste tegenspraak uit.
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dat, behalve enkele steeds voorkomende strepen, het spectrum der
maan de karakteristieke strepen, die in het spectrum van Mars gezien waren, miste, en dat dus in de eerste plaats de maan geenen
merkbaren dampkring bezat en bovendien op Mars een dampkring
bestond, die, wat zijne scheikundige . samenstelling betreft, niet van
den onzen verschilt, en bijzonder rijk is aan waterdamp. Wij kennen
de dichtheid van dien dampkring nog niet, zooals bij Venus, maar
toch weten wij met zekerheid, dat hij bestaat en gelijkt op dien,
welken wij inademen (I).
Toch vindt men ook karakteristieke verschilpunten tusschen Mars
en de aarde. Onze planeet is over drie vierden harer oppervlakte
met water bedekt ; onze grootste vastelanden zijn als het ware
slechts eilanden ; de groote Atlantische Oceaan, de uitgestrekte
Stille Oceaan vullen hunne diepe bekkens met hun water. Op Mars
is de verdeeling tusschen land en water meer gelijk, zelfs is er iets
meer land dan water ; de zeeen zijn slechts binnenzeeen of nauwe
straten, overeenkomende met de Roode Zee en het Kanaal.
Bovendien vindt men een groot verschil in kleur tusschen de verschillende zeeen ; ten eerste zijn zij aan den evenaar donkerder dan
op hoogere breedten en bovendien zijn er enkele bijzonder donker,
zooals de Hookzee, de Maraldizee, de Terbyzee, de Zandzee. Uit
vroegere teekeningen blijkt, dat dit reeds voor 5o jaren en meer
evenzoo het geval was, maar dat de tinten veranderen. Waaraan
moet dit verschil in kleur worden toegeschreven ? De natuurlijkste
verklaring is deze, dat dit een gevolg is van het verschil in diepte.
Indien men in eenen ballon boven eene breede rivier zweeft, of
boven een meer of de zee, dan onderscheidt men dikwijls, als het
water rustig en doorschijnend is, den bodem zoo duidelijk, dat het
schijnt, alsof het water verdwenen is ; aan den oever der zee onderscheidt men den bodem bij eene diepte van 1 o tot 15 meters
tot op eenige honderden meters van het strand af, naar gelang van
(I) De dampkring van Mars is veel te laag, dan dat hij van bier uit kan worden waargenomen,
zelfs al was hij ook veel hooger dan de onze. Bij eene hoogte van 8o kilometers, zou die geheele
hoogte gezien worden onder eenen hoek van 0,3", als de planeet zoo dicht mogelijk bij de aarde
stond ; de straalbreking is daar onmerkbaar. Men moet niet verwachten, dat men gemakkelijk
eene sterbedekking door Mars waarneemt ; in 1672 is Mars juist voor de ster der vijfde grootte t
van de Waterman heengegaan, en daar de ster reeds op 6' afstand van den rand verdwenen was,
had Cassini daaruit het bestaan van eenen verbazenden dampkring afgeleid ; het was eenvoudig
de glans van Mars, die belette, de ster te zien. South heeft twee bedekkingen en eene aanraking
waargenomen zonder de minste verandering. Den 9den Januari 5591 is Mars juist vOOr Jupiter
heengegaan.
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de verlichting en den toestand der zee. De heldere zeeen op Mars
zouden dus die kunnen zijn, welke evenals de Zuiderzee, slechts
eenige meters diepte hebben, de grijze zeeen zouden wat dieper
zijn, de donkerste het diepst. Het zou echter kunnen zijn, dat de
kleur van het water zelf op verschillende plaatsen verschillend was.
Wij weten toch, dat het water donkerder is, naarmate het meer
tout bevat ; wij kunnen zelfs in de zee de stroomen volgen, die
evenals de golfstroom op de oppervlakte van den dichteren oceaan
drijven ; het zoutgehalte hangt of van de verdamping ; het zou dus
volstrekt niet te verwonderen zijn, als de aequatoriale zeeen op
Mars zouter en donkerder waren dan de overige. Er is nog eene
derde verklaring mogelijk. Wij hebben op aarde : de Blauwe Zee,
de Gele Zee, de Roode Zee, de Witte Zee, de Zwarie Zee; zonder
dat die benamingen volkomen juist de kleuren weergeven, komen
zij toch meer of minder met de kleur van het water overeen. De
Rijn te Bazel, de Aar te Bern, de Middellandsche Zee bij de golf
van Napels, de gele bedding van de Seine, van Havre tot Trouville, verschillen onderling geheel en al van tint. De drie gegeven
verklaringen kunnen dus evenzeer gelden voor Mars als voor de
aarde. De heldere streken zouden moerassen of verdronken land
kunnen zijn. De grondkleur van de Marszeeen is groen, evenals die
van het water op aarde, maar de kleur verandert, en de uitgestrektheid der zeeen eveneens. Men onderscheidt van de aarde uit op
Mars verschijnselen, die doen denken aan ondergeloopen land en
groote overstroomingen. Evenals op aarde na heftige regenvlagen
en stormen onze rivieren geelgekleurd water wegvoeren, zoo verandert ook op Mars de kleur van het water met het jaargetijde.
Het vasteland is geel ; daardoor heeft de planeet die eigenaardige
kleur, die wij met het bloote oog herkennen kunnen. Hierin verschilt zij van de aarde. Van verre gezien moet de aarde groenachtig
schijnen, omdat het groen op ons vasteland en op onze zeeen de
overhand heeft ; de tegenwoordigheid van onzen dampkring doet die
tint naar het blauw overhellen. Door eenen kijker moeten de astronomer van Venus en Mercurius onze zeeen donkergroen, het vasteland lichtgroen zien, de woestijnen geel, de poolstreken helder wit,
de wolken wit, en de bergketenen zichtbaar door de sneeuwlijn
hunner toppers. Op Mars moeten de sneeuw, de wolken en de zeeen
zich bijna evenzoo vertoonen als bij ons, maar het vasteland is geel
(als velden met graan, mais, koren, gerst of hooi).
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Naarmate de vergrooting sterker is, ziet men de eigenaardige
kleur van het vasteland minder uitkomen. Zij is niet toe te schrijven
aan eenen rooden dampkring, zooals men wel eens beweerd heeft ;
want in dat geval zou die kleur zich over de geheele planeet moeten
uitstrekken, en toenemen van het midden naar den rand, tengevolge
van het toenemen in dikte van de dampkringslaag, door de lichtstralen
doorloopen. Er zijn dus slechts twee verklaringen mogelijk ; of het
vasteland van Mars is slechts eene woestenij, wier oppervlakte met
zand of oker bedekt is, of wel de plantengroei op Mars is geel.
De eerste onderstelling is in strijd met alles, wat wij omtrent
Mars hebben gezien ; het is vreemd, dat verscheidene astronomen
die tegenstrijdigheid niet willen inzien. Indien men beweert, dat de
kleur van de planeet die van den bodem is, dan moet men aannemen, dat er op de oppervlakte geen plantengroei bestaat, geen
mostapijt, geene bosschen, geene weiden, geene velden ; want hoedanig ook de plantengroei harer oppervlakte moge zijn, wij zouden
dien moeten zien. Maar nu vragen wij, of het mogelijk zoude zijn,
dat de afwisseling der jaargetijden, de nevels, de sneeuw, de regen,
de warmte, de vochtigheid, het water, het vuur en de lucht reeds
duizenden eeuwen op de oppervlakte der planeet hebben ingewerkt,
zonder dat zij het aanzijn zouden geschonken hebben aan het minste
grassprietje ? Door welk wonder van eeuwigdurende vernietiging
zouden de natuurkrachten, die hier leven wekken, en met kwistige
hand ieder uur, iedere minuut, op de geheele aarde milliarden wezens
voortbrengen, zoowel in de diepte der wateren als op de toppen
der bergen, onvruchtbaar blijven op eene wereld, die dezelfde levenwekkende kracht ondervindt? Eene zoodanige onderstelling kan geen
oogenblik volgehouden worden ; wij zijn dus verplicht den kring
onzer botanische opvattingen uit te breiden en aan te nemen, dat
niet overal de plantengroei groen behoeft te zijn, dat het chlorophyl
(de kleurstof der planten) zich in verschillende kleuren kan vertoonen,
en dat de vele kleuren der bloemen, der bladeren en planten, die
wij bier waarnemen, zich onder duizenderlei gewijzigde omstandigheden honderdvoudig kunnen herhalen. wij kunnen van bier uit de
vormen der planten op de planeet Mars niet herkennen ; maar wij
mogen besluiten, dat bij haren plantengroei, van de reusachtige
boomen tot het mikroskopische mos, het geel en het oranje den
bo ventoon voeren, hetzij dat er een groot aantal roode bloemen of
vruchten bestaan, hetzij dat de planten zelf geel in plaats groen zijn.
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Door onze opvoeding komt ons een oranjekleurige boom met groene
vruchten wanstaltig voor ; toch behoeft slechts de scheikundige verbinding of 2elfs de groepeering der moleculen lets te verschillen,
opdat de kleuren geheel gewijzigd worden.
Blijven de planten op Mars het geheele jaar door onveranderd,
zooals een groot aantal planten op aarde, als het gras der weiden,
de palmboom, de rhododendron, de laurierboom, de cypres, de ijp,
de pijnboom en andere, of vallen de bladeren in den winter af, om
des zomers weer aan te groeien ? Wij weten het nog niet. De streken
van Mars, die wij het duidelijkst waarnemen, zijn juist de tropen,
en juist in die streken veranderen de planten op aarde niet. Het
vasteland op Mars is nog te weinig bestudeerd, om in dit opzicht
iets met zekerheid te durven beweren. Maar daar men nooit groote
verschillen in kleur ziet op verschillende breedten, is het waarschijnlijk, dat de plantengroei daar niet aan zulke groote veranderingen
onderhevig is als in de gematigde luchtstreken op aarde. Toch is
1830

187 7

1862.
cj

E._

Fig. 191. Verandering in de zeeen van Mars. De Herschel II straat in 1830, 1862, 1877.

het niet te ontkennen, dat men wel eenige, zij het dan ook geringe,
veranderingen heeft waargenomen.
Het rood, het oranje en het geel hebben dus op Mars de overhand.
Een groot verschil met onze aarde levers ook de veranderlijkheid
in vorm van sommige gedeelten harer oppervlakte op. Eene nauwkeurige waarneming van de Herschel II -straat leidt in dit opzicht tot
zeer opmerkelijke resultaten. In 183o heeft Nadler haar verscheidene
malen zeer duidelijk gezien, zooals zij is voorgesteld op fig. 191 A.
In 1862 zag Lockyer haar even duidelijk, zooals zij in B geteekend
is en in 1877 heeft Schiaparelli haar geteekend, zooals fig. C aangeeft. Het ronde, zwarte, scherpe schijfje, dat Mailer om zijne groote
scherpte tot oorsprong der geographische lengte op Mars aannam,
DE WONDEREN DES HEMELS.
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dat reeds evenzoo in 1821 door Kunowsky gezien was en reeds in
1798 door SchrOter was aangewezen, kon in 1858 door Secchi niet
meer teruggevonden worden, niettegenstaande hij er zijne voile aandacht aan wijdde. Dat zelfde punt is in 1864 door Dawes vertakt
gezien, doch schijnt met de jaren te veranderen ; geene enkele teekening van 1877 geeft dat punt meer aan, dat zich vroeger vertoonde
als een zwart schijfje aan eenen slangvormigen draad opgehangen,
die zich zoo ver verbreed heeft, dat zij dien naam niet meer dragen
kan : de golf is toch overal even breed geworden als aan het uiteinde.
Thans is de zwartste en scherpste vlek, die men nu bij voorkeur
zou kiezen als oorsprong der meridianen, de Terbyzee. Ook die
vlek is veranderd. In 1862 zagen de verschillende waarnemers haar
uitgerekt van het oosten naar het westen ; in 1877 zag men haar
daarentegen volkomen rond (na correctie voor het perspectief).
Daarbij komt nog, dat zij in 1862 door eene straat met den de

Fig. 192. — Waarschijnlijke veranderingen in de zeeen van Mars. De Terbyzee
in 1830, 1862 en 1877.

la Rue oceaan verbonden scheen, terwijl men in 1877 met kijkers
van hetzelfde vermogen niets van die straat kon zien, maar wel
eene andere in het noordoosten zag. Ten slotte hebben uitstekende
waarnemers in 1862 en 1864 in den de la Rue oceaan een lichtgevend punt gezien, dat zou kunnen gevormd zijn door een eiland,
met sneeuw bedekt. Het is later nooit meer teruggezien.
Men moet echter niet alle verschillen, die tusschen de verschillende
waarnemers bestaan, aan werkelijke veranderingen toeschrijven. In
1877 b.v. hebben verscheidene waarnemers meenen op te merken,
dat de zeeen van Hook en van Maraldi in het westen verbonden
waren, terwiji anderen ze gescheiden zagen ; niet alle oogen zien
volkomen op dezelfde wijze, zelfs niet de twee oogen van eenen
zelfden waarnemer ; maar indien de aandacht der astronomen op
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enkele belangrijke deelen gevestigd is, die volkomen duidelijk met
de gebruikte instrumenten kunnen worden onderscheiden, en men
dan verschillen waarneemt, die niet aan fouten der waarneming
kunnen worden toegeschreven, dan mag men zeker tot het werkelijk
bestaan van veranderingen besluiten.
Van welken aard zijn die veranderingen ? De toekomst zal ons dit
leeren. Nu kunnen wij niets anders dan gissingen wagen. Het algemeen karakter echter van de omtrekken der landen en zeeen
verandert niet, en wordt nu nog altijd gezien zooals onze voorouders
het reeds voor meer dan twee eeuwen gezien en geteekend hebben.
Opmerkelijk is het, dat Mars veel minder wolken heeft dan de
aarde. Van Augustus 1877 tot Maãrt 1878 was er bijna geene
enkele te zien (I).
De weersverschijnselen op Mars komen dus in hoofdzaken overeen
met die op aarde. Ook op Mars is de zon de oorsprong van leven
en beweging ; hare warmte doet het zeewater verdampen en heft
het tot in den dampkring op ; die waterdamp wordt ook daar zichtbaar door dezelfde oorzaken als bij ons, namelijk door verschillen
in temperatuur en vochtigheidstoestand. Ook de winden ontstaan op
dezelfde wijze als bij ons. Men kan de wolken, door luchtstroomen
voortbewogen, over landen en zeeen volgen, en al kan men den
regen op de velden van Mars niet zien vallen, toch kan men zijn
bestaan afleiden uit de oplossing en vorming van wolken. Al ziet
men ook de sneeuw niet nedervallen, men kan haar bestaan vermoeden uit de kleur der poolvlekken in de verschillende jaargetijden.
Evenals de aarde, moet ook de planeet Mars de zetel van inwendige bewegingen van den bodem geweest zijn en moeten ook
daar verheffingen en dalingen van den bodem hebben plaats gehad.
Ook daar hebben aardbevingen en vulkanische uitbarstingen de gedaante van den korst gewijzigd. Men vindt ook daar bergen en
dalen, hoogvlakten en dalbekkens, steile rotsen en breede kloven.
Ook daar zakt de waterdroppel, uit de wolken gevallen, door de
doordringbare lagen heen, of rolt hij over den ondoordringbaren
(I) Om Mars goed te kunnen observeeren, moet het niet alleen helder weer zijn bij ons,
maar ook op Mars. In September en October 1877 was het op het zuidelijke halfrond van Mars
zomer. Zoo dikwijls nu onze dampkring helder genoeg was tot het doen van waarnemingen, was
het ook op het zuidelijke halfrond van Mars helder. De vlekken waren duidelijk en scherp begrensd. In den winter van Mars daarentegen waren die vlekken onduidelijk en verward. Op
Mars vindt men dus nog veel sterker dan bij ons des zomers eene heldere en zuivere lucht, des
winters daarentegen eene betrokken lucht.
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grond heen, om in de heldere bron weder te voorschijn te treden,
in de beek te murmelen, in de rivier te stroomen en plechtstatig in
den breeden stroom naar zee of te dalen. Ook daar dus rivieren,
die de dalen doorsnijden of als watervallen in de valleien neervallen.
Ook daar is de zee nu eens kalm als een spiegel, dan weer door
den storm bewogen ; ook daar eindelijk ondervindt het water der
zee onder den invloed van twee zich snel voortbewegende manen
in regelmatige tusschenpoozen de werking van eb en vloed.
Het schijnt echter, dat het vasteland van Mars veel vlakker is
dan bij ons, en bijna overal bestaat uit groote vlakten, want het
water overstroomt dikwijls de vlakten tot over eene ontzaglijke uitgestrektheid, terwijl op andere tijdstippen eene even groote uitgestrektheid weder boven het" water uitsteekt. Bovendien ziet men op
Mars een groot aantal rechte strepen of kanalen, die in 187 9 door
Schiaparelli ontdekt zijn . en na dien tijd door een aantal sterrenkundigen zijn waargenomen ; die kanalen vormen een meetkundig
net, dat zich over het geheele vasteland uitstrekt.
Die kanalen zijn somtijds van 5000 tot 6000 kilometers lang en
meer dan loo kilometers breed. Zij loopen in alle mogelijke richtingen en verbinden steeds de zeeen op Mars met elkander. De
meeste van die kanalen bestaan uit twee evenwijdige strepen, die
van elkander verwijderd zijn op honderden kilometers.
Het is hier de plaats niet, over die kanalen in bijzonderheden uit
te weiden, er is nog te veel duisters daaromtrent ; onze lezers zullen
zich van die kanalen een denkbeeld kunnen vormen, als zij de hier
bijgevoegde kaart beschouwen.
De overeenstemming tusschen Mars en de aarde wordt niet minder,
indien wij die planeet beschouwen met het oog op de wezens, die
haar moeten bevolken. Er is geene planeet, waar de bewoners meer
met die der aarde moeten overeenkomen. Toch moet men niet vergeten, dat de dichtheid der stoffen, waaruit die planeet bestaat, slechts
71/100 van die der aarde is, en dat de intensiteit der zwaartekracht
op de oppervlakte van Mars veel geringer is dan op de oppervlakte
der aarde. .Een kilogram op aarde weegt op Mars slechts 376 gram.
Iemand van 7o kilogram weegt daar dus 26 kilogram. Het organisme van den mensch is het product van de planeet, waarop hij
woont ; zijn gewicht, zijn lichaamsbouw, de dichtheid zijner weefsels,
het gewicht en het volume van zijn geraamte, zijn levensduur, de
perioden van arbeid en rust, de hoeveelheid lucht, die hij inademt,
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en de hoeveelheid voedsel, die hij opneemt, worden door de planeet
geregeld. De inhoud onzer longen, de vorm van onze borst, de aard
onzer voeding, de inrichting onzer spijsverteringsorganen, de kracht
onzer beenderen, de inrichting onzer zintuigen, dat alles is in overeenstemming met de wereld, waarop wij leven. Het is dus zeker,
dat er nog verschilpunten genoeg overblijven (I).
Mars moet verder zijn op den weg der ontwikkeling dan de aarde.
Indien men aanneemt, dat de hemellichamen ontstaan zijn door de
verdichting of de opeenhooping der moleculen, die oorspronkelijk
over eene onmetelijke ruimte verspreid waren, dan leers ons de
mechanische warmteleer, dat de temperatuur der zon, die daarvan
het gevolg moet geweest zijn, 28 millioen graden heeft bedragen,
terwijl die der aarde woo en die van Mars 2000 graden moet geweest zijn. Voegt men daarbij, dat Mars zich millioenen jaren vOOr
de aarde heeft losgerukt van de zonnenevelvlek, dan is het zeer
waarschijnlijk, dat de planeet Mars tot op haar middelpunt is afgekoeld en dat dus hare oppervlakte niet meer zooals de aarde is
blootgesteld aan den invloed van de inwendige krachten, die nog steeds
onze aardkorst beroeren en onze oevers wijzigen. Een groot gedeelte
van het water schijnt opgeslorpt te zijn , de nafiwe en uitgestrekte
vorm der zeeen schijnt den bodem der oude beddingen aan te wijzen.
De verbetering der kijkers heeft de planeet Mars binnen het bereik van ons onderzoek gebracht (2) en ons telkens nieuwe feiten
doen ontdekken. Het belangrijkste van die feiten is de ontdekking
barer twee wachters.
Wij weten thans, dat die planeet op hare reis om de zon door
(I) Het is niet onmogelijk, dat die geringe intensiteit der zwaartekracht op het ontstaan der
diersoorten op Mars eenen grooten invloed heeft uitgeoefend. Terwijl hier de groote meerderheid
der dieren aan de oppervlakte der aarde gebonden is gebleven door de aantrekkingskracht der
aarde, en slechts enkelen vleugels verworven hebben, is het niet onmogelijk, dat daar juist de
hoogere diersoorten gevleugeld zijn, en misschien ook de mensch, de volkomenste onder de gewervelde dieren, het voorrecht heeft, zich door de lucht te kunnen bewegen, te meer waar de
dampkring met die der aarde overeenkomt.
(2) Wat zijn de kleinste voorwerpen, die men met de tegenwoordige kijkers op Mars kan
herkennen ? Schiaparelli heeft die vraag gedeeltelijk opgelos t. Hij heeft door middel van zijnen
kijker gezien : 10 lichte vlekken op eenen donkeren achtergrond en donkere vlekken op eenen
lichten achtergrond, van eene schijnbare middellijn van 1/2`. 2 0 lichte lijnen op eenen donkeren
grond, van eene lengte van 1/ 4". 3 0 donkere lijnen op eenen lichten grond, eveneens van 1/4".
Bij eenen gunstigen toestand van den dampkring kan men dus vlekken onderscheiden, wier middellijn 1/50 is van die der planeet, of 137 kilometers. Sicilie, Ceylon, IJsland, de groote meren
van Centraal-Afrika, zouden dus zichtbaar zijn. Zoo kan men er lijnen zien, waarvan de breedte
1 /100 van de middellijn der planeet is, of 70 kilometers, en dus zouden er Italie en de Roode
Zee te onderscheiden zijn.
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twee wachters vergezeld wordt. Zij zijn in [877 ontdekt door Asaph
Hall, directeur van de sterrenwacht te Washington, met behulp van
den toenmaals sterkst vergrootenden kijker der wereld (I). Die ontdekking was niet de vrucht van het toeval, zooals die van een groot
aantal kleine planeten en kometen, maar zij was het resultaat van
een systematisch onderzoek. De meeste astronomen waren gewoon
geraakt aan de in alle classieke werken over sterrenkunde gebezigde
phrase : Mars heeft geene wachters". Enkelen echter twijfelden aan
de waarheid dier uitspraak, en bleven voortgaan met de natuur hare
geheimen te ontrukken. Reeds had men de onmiddellijke omgeving
van Mars gepeild, maar de werktuigen, waarvan men zich bediende,
hadden Lang niet de afmetingen van het nieuwe aequatoriaal van
Washington, welks objectief 66 centimeters doorsnede heeft, welks
geheele lengte 10 meters bedraagt, dat 1300 malen vergroot, en
dat door eene inrichting van de grootste nauwkeurigheid bewogen
wordt. Met behulp van zijnen uitstekenden toestel onderzocht de uitnemende Amerikaansche astronoom de omgeving van Mars in Augustus 1877, om alzoo die planeet waar te nemen op het tijdstip,
waarop zij het dichtst bij de aarde stond. Hij had het geluk, den
eenen wachter te ontdekken in den nacht van den 1 1 den Augustus
en den tweeden in den nacht van den 17 den Augustus.
Het bericht dier ontdekkingen overviel de astronomen als een
donderslag. Een groot gedeelte bleef twijfelen, totdat zij nadere berichten hadden ontvangen of zich met eigen oogen van de waarheid
overtuigd hadden. Doch er waren nauwelijks acht dagen verloopen
na het ontvangen van het bericht, of op de meeste observatoria van
Europa en Amerika had men de beste kijkers naar hetzelfde punt
van den hemel gericht, en had men, al was het dan niet beide
wachters, dan toch den meest verwijderden gezien, die het gemakkelijkst te vinden is. Thans zijn de elementen der beide wachters
voldoende nauwkeurig bepaald, en weet men het volgende :
Zij bewegen zich om Mars bijna in het vlak van den aequator der planeet.
Hunne banen zijn bijna cirkelvormig.
De verst verwijderde wachter volbrengt zijnen loop om Mars in So u 1 7m 54s.
De dichtstbijzijnde wachter volbrengt zijnen loop om Mars in 7u 39m I5s.
De verst verwijderde wachter is op 32,5" van het middelpunt van Mars verwijderd.
De dichtstbijzijnde wachter is op 13,o" van het middelpunt van Mars verwijderd.
De middellijn van Mars is 9,35".
(I) Men heeft thans nog krachtiger kijkers, o. a. op Mount Hamilton (California), te Nizza,
op den Pulkow a (Rusland) en te Chicago.
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Indien wij de drie laatste waarden in kilometers uitdrukken, dan
vinden wij :
Middellijn van Mars
6850 kilometers
Afstand van den buitensten wachter .
Afstand van den binnensten wachter .

. 23700
.
.)491

,3

13

Die afstanden zijn niet van het middelpunt van Mars afgerekend,
maar van de oppervlakte. Om dus van de oppervlakte der planeet
den eersten wachter te bereiken, behoeft men slechts eenen weg
van 6065 kilometers of
te leggen, tot den tweeden wachter is de afstand
20 375 kilometers, terwijl
de afstand van de maan
tot de aarde (van middelpunt tot middelpunt)
384 000 kilometers bedraagt. Tusschen de oppervlakte van Mars en
den eersten wachter zou
zelfs geene planeet, zoo
groot als Mars, meer
kunnen geplaatst worden,
terwijl men 29 aardbollen
zou noodig hebben, om
Fig. 193. — De planeet Mars met de banen
eene brug te leggen van
van hare twee wachters.
de aarde tot de maan.
In fig. 193 is de planeet Mars geteekend met de banen van hare twee
wachters op de schaal van 1 millimeter voor 1". Indien de bol in het
midden de aarde voorstelde, dan zou de maan op eenen afstand van
28 centimeters geplaatst moeten worden. Er is dus een groot verschil
tusschen de maan als wachter der aarde en de wachters van Mars.
Opmerkelijk is de snelheid, waarmede de eerste wachter hare baan
om de planeet doorloopt. De omloopstijd van den wachter is ruim
7 u 39m terwijl de planeet Mars om hare as wentelt in 24u 37m. De
wachter beweegt zich dus sneller om de planeet, dan deze om hare
as wentelt ; dit feit is in strijd met alles, wat men tot nu toe omtrent het onstaan der hemellichamen geleerd had (I).
(I) Misschien wordt ook de oplossing van dit raadsel gegeven door de theorie van Darw
over den invloed der getijwerking op de wording van ons zonnestelsel. Men leze hierover
stukken in het Album der Natuur van 1884, aflevering 2 en 3.
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Terwijl dus de zon voor de bewoners van Mars schijnt rond te
wentelen in ruim 24 uren, heeft de eerste der beide manen haren
loop volbracht in het derde gedeelte van eenen dag. Daaruit volgt,
dat zij voor de Marsbewoners in het westen moet opkomen en in het
oosien moet ondergaan Zij bedekt van tijd tot tijd de tweede maan,
en doorloopt alle schijngestalten in I 1 uren. Wonderlijke wereld !
Die beide wachters zijn de kleinste hemellichamen, die wij kennen.
De glans der planeet belet ons, ze nauwkeurig te meten. Toch
schijnt het, dat de meest nabij gelegene, die zich aan ons vertoont
als eene ster van de 'o de grootte, de grootste is, terwijl de tweede
zich als eene ster van de 1 2 de grootte voordoet. Uit nauwkeurige
photometrische waarnemingen (waarnemingen der lichtsterkte) schijnt
te kunnen worden afgeleid, dat de eerste eene middellijn heeft van
12, de tweede van 20 kilometers. De grootste der twee werelden is
grooter clan Parijs. En toch ! Naarmate de menschen middelmatiger
zijn, zijn zij gewoonlijk verwaander ; misschien hebben de mikroskopische wezens, welke die wachters bewonen, nog wel staande
legers, om elkander het bezit van eene zandkorrel te betwisten
De twee kleine wachters hebben van hunnen ontdekker (I) den
naam van Deimos (De Schrik) en Photos (De Vlucht) gekregen,
naar aanleiding van de twee verzen uit de Ilias van Homerus (Boek
XV, 119 en I 20) waar Mars op de aarde neerdaalt, om den dood
van zijnen zoon Ascalaphos te wreken.
Hij beveelt Deimos en Phobos, zijne paarden voor te spannen,
En zelf trekt hij zijne schitterende wapenrusting aan.

Phobos is de naam van den dichtstbijgelegen, Deimos van den
meest verwijderden wachter.
Reeds vroeger had men beweerd, dat, omdat de aarde eenen
wachter bezat, Mars 2 Jupiter 4, en Saturnus 8 wachters moest bezitten. Dit is ook werkelijk het geval. Zoo voortredeneerende moet
Uranus 16 en Neptunus 32 wachters hebben. Het is niet onmogelijk.
Het is eigenaardig, in Voltaire's Micromegas van 175o te lezen
Toen onze reizigers Jupiter verlaten hadden, legden zij eenen weg van 400 millioen kilometers
of en kwamen zij op de planeet Mars. Zij zagen twee manen bij die planeet, die aan de aandacht der astronomen ontsnapt waren ...... Hoe het zij, die manen waren zoo onbeduidend,
dat zij vreesden, er geen logis te kunnen vinden, en daarom vervolgden zij hunnen weg.

Men beschouwt bovengenoemd werk als eene navolging van
(I) De ontdekking der wachters is men verschuldigd aan den drang, door de echtgenoote van
Hall uitgeoefend. Toen hij verscheidene avonden te vergeefs gezocht had, had hij den moed opgegeven, doch op verzoek zijner gade nog eens zijn onderzoek hernieuwd.
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De groote kijker van de sterrenwacht to Washington, waarmede de wachters
van Mars ontdekt zijn.
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Gulliver. Dit meesterstuk is door Swift vervaardigd in 1720. Men
leest daar in het derde hoofdstuk van de reis naar Laputa :
De astronomen van dat land brengen het grootste gedeelte van hun leven door met het waarnemen der hemellichamen door middel van veel krachtiger instrumenten dan de onze. Zij kennen
reeds i0000 vaste sterren, terwijl wij niet meer dan de helft van dat aantal hebben waargenomen.
Bovendien hebben zij twee wachters ontdekt, die zich om Mars bewegen, en waarvan de meest
nabijzijnde op eenen afstand van drie maal hare middellijn, de meest verwijderde op eenen afstand van 5 maal de middellijn der planeet van het middelpunt van Mars verwijderd is. De
eerste volbrengt haren loop in IO uren, de tweede in 21 uren, zoodat de vierkanten der omloopstijden zich verhouden als de derde machten hunner afstanden van de planeet, waaruit volgt, dat
zij beheerscht warden door dezelfde wet der aantrekkingskracht, als de overi ge hemellichamen.

Is die dubbele voorspelling van de wachters van Mars niet zeer
opmerkelijk ?
Hiermede hebben wij de planeet Mars afgehandeld. De dampkring, die haar omringt, de wateren die haar besproeien en vruchtbaar maken, de zonnestralen die haar verwarmen en verlichten, de
jaargetijden, die haar telkens vervormen, zijn de oorzaken, waardoor het leven op hare oppervlakte met dat op aarde overeenkomt. De geringe intensiteit der zwaartekracht op hare oppervlakte
is oorzaak, dat het leven op Mars zoo moet optreden, dat het met
den eigenaardigen toestand der planeet in overeenstemming is. Wij
moeten ons dus de planeet niet voorstellen als eenen steenklomp,
die onder den invloed van de aantrekkingskracht der zon als eene
logge, doode, onvruchtbare massa voortrolt, maar wij moeten daarin
eene levende wereld zien, getooid met landschappen, die overeenkomen met die, welke wij op aarde bewonderen, eene nieuwe wereld,
door geenen Columbus to bereiken, maar waarop een menschengeslacht woont en werkt, en evenals wij, over de groote raadselen
der natuur peinst. Die onbekende broeders zijn geene zielen zonder
lichaam, of lichamen zonder ziel, boven- of buitennatuurlijke wezens,
maar wezens, die evenals wij handelen, denken en redeneeren. Zij
leven in maatschappijen en zijn tot volkeren vereenigd, hebben
steden gebouwd en beoefenen kunsten en wetenschappen ; waarschijnlijk komen ook hunne zintuigen met de onze overeen. Bij alle
afwisseling, die het gevolg is van de eigenaardigheid van iedere
planeet en de wijzigingen, die in den loop der eeuwen hebben
plaats gegrepen, moet toch over alle werelden dezelfde levensfakkel
ontstoken zijn.
Van die naburige wereld gezien, is de sterrenhemel dezelfde, als
die, welke boven onze hoofden schittert ; dezelfde sterrenbeelden
teekenen daar hunne geheimzinnige fig-uren. Maar al zijn de vasz'e
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sierren dezelfde, de filaneten verschillen. De planeet Jupiter is voor

hen heerlijk schoon : zij schijnt hun 1 1 /2 maal grooter toe dan ons : hare
wachters moeten er met het bloote oog zichtbaar zijn. Ook Saturnus
is eene schitterende ster. Uranus is er goed zichtbaar, en Neptunus
hebben zij lang voor ons kunnen ontdekken. Zij moeten een groot
aantal der kleine planeten, wier banen tusschen die van Mars en
Jupiter gelegen zijn, met het bloote oog hebben kunnen waarnemen.
De planeet Mercurius moet voor hen zeer moeilijk te onderscheiden
zijn, omdat zij te dicht bij de zon staat. Venus moet hun voorkomen, zooals Mercurius ons voorkomt.
Hoe zien zij oNs ?
Daar de loopbaan der aarde binnen die van Mars valt, zoo moet
de aarde voor de Marsbewoners morgen- en avondster zijn, zooals
Mercurius en Venus dat voor ons is. De grootste elongatie van de
aarde bedraagt 48°. Wij zijn dan voor Mars eene heldere ster,
zooals Venus voor ons, opkomende voor de zon of ondergaande
na de zon.
De bewoners van Mars kunnen ons des avonds aan den hemel
beschouwen bij het ondergaan der zon ; zij kunnen de schijngestalten
van aarde en maan ontdekt hebben, zooals wij die van Venus en
Mercurius hebben ontdekt. Wellicht zijn zij van meening, dat de
aarde een hemelsch verblijf is, dat daar geene partijschappen of
politieke twisten de vermeerdering der welvaart in den weg staan,
dat daar de godsdienst niet verlaagd wordt tot een werktuig in
handen van eerzuchtige drijvers, dat daar de geschiedenis niet verwrongen of vervalscht wordt ter wille van politieke kansberekening,
dat . . . . Hoe gelukkig, dat zij ons niet van nabij kennen.

VIJFDE HOOFDSTUK.
De kleine planeten, tusschen Mars en Jupiter gelegen.

Op den I sten Januari I 8oi nam Piazzi te Palermo de kleine sterren
van het sterrenbeeld de Slier waar en teekende hij hare plaats
nauwkeurig op, toen hij daaronder eene ster vond, die hij nooit te
voren gezien had. Den volgenden avond richtte hij weder zijnen
kijker naar dezelfde streek des hemels en zag hij, dat de ster niet
meer stond op de plaats, waar hij haar den vorigen avond gezien
had, maar dat zij 4' teruggegaan was. Die teruggang bleef tot den
I 2 den Januari voortduren, daarna stond zij stil en ging zij weder
vooruit, dat wil zeggen, bewoog zij zich van het westen naar het
oosten. Niet dadelijk kwam Piazzi op het denkbeeld, dat hij met
eene planeet te doen had. Hij begon met haar voor eene komeet
aan te zien, evenals William Herschel gedaan had, toen hij in 1781
Uranus ontdekte. Het planetenstelsel scheen in hoofdzaken volkomen
bekend ; het toevoegen eener nieuwe planeet was eene zaak van
geene geringe beteekenis ; eene of meer nieuwe kometen te ontdekken, was minder vreemd.
Toch maakte de bekwame Siciliaansche astronoom duel uit van
eene vereeniging, die zich juist het zoeken naar eene onbekende planeet
tusschen Mars en Jupiter ten doel stelde. Reeds Keppler had er op
opmerkzaam gemaakt, dat er tusschen Mars en Jupiter eene leegte
bestond. Indien men zich de loopbanen der kleine planeten wegdenkt, dan ziet men (fig. 99), dat de planeten Mercurius, Venus,
de aarde en Mars als het ware in de onmiddellijke nabijheid der zon
gelegen zijn, terwiji Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus veel verder van de zon verwijderd zijn. Wij zagen reeds vroeger (blz. 223),
dat volgens de wet van Titius het getal 28 met eene planeet moest
worden aangevuld. Reeds in 1772 was door dezen die opmerking
gemaakt. Bode was over die wet zoo opgetogen, dat hij haar als
eene natuurwet beschouwde, en eene vereeniging van vier en twintig
astronomen oprichtte, wier doel was, ieder 1/24 van den dierenriem na
te sporen, om de ontbrekende planeet te zoeken. Dit systematische
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onderzoek had nog tot geen resultaat geleid, toen Piazzi bij toeval
de zich verplaatsende ster zag, die hij voor eene komeet hield.
Bode echter was van het eerste oogenblik of overtuigd, dat het de
gezochte planeet moest zijn. Baron von Zach, een ijverig beminnaar
der sterrenkunde, had reeds in 1784 de waarschijnlijke baan der
onzichtbare planeet berekend en vow haren afstand van de zon 2,82
gevonden (de zonsafstand der aarde =- 1 gesteld) en voor haren omloopstijd 4 jaren en 9 maanden. De afstand bleek werkelijk te zijn
2,77 en de omloopstijd op enkele dagen na het gevonden bedrag.
Piazzi gaf aan de nieuwe planeet den naam van Ceres, de beschermgodin van Sicilie.
Toen aldus de leegte op den afstand 28 door de ontdekking van
Ceres was aangevuld, dacht niemand er over, dat daar nog andere
planeten konden staan. Indien Piazzi dit had vermoed, zou hij achter
elkander een twaalftal kleine planeten hebben kunnen ontdkken.
De beroemde astronoom Olbers zag in 1802 in het sterrenbeeld de
Maagd eene ' ster der 7 de grootte, die niet aangeteekend stond op
de kaart van Bode, waarvan hij zich bediende. Den volgenden dag
zag hij, dat zij van plaats veranderd was, en daardoor bleek het,
dat hij met eene tweede planeet te doen had. Maar het was veel moeilijker, haar burgerrecht te geven dan aan hare voorgangster, omdat
de ledige ruimte tusschen Mars en Jupiter reeds aangevuld was, en er
dus volgens de wet van Titius geene plaats voor haar was in het
planetenstelsel. Men beschouwde haar dus als eene komeet, totdat
uit hare beweging volgde, dat zij zich bewoog in dezelfde streek
als Ceres, op eenen zonsafstand van 2,77 en dat zij haren loop vol
bracht in 1685 dagen, terwijl de omloopstijd van Ceres 1681 dagen
bedraagt. Men gaf haar den naam van Pallas.
De onverwachte ontdekking van Ceres en Pallas leidde de astronomen er toe, de sterrencatalogussen en de sterrenkaarten te herzien. Onder de ijverigsten van dezen behoorde Harding. Hij werd
dan ook voor zijne moeite beloond. Den ' sten September 1804 vond
hij in het sterrenbeeld de Visschen eene ster van de achtste grootte,
die bij Lalande niet voorkwam. Den 4 den September was zij merkbaar van plaats veranderd ; het was dus eene nieuwe planeet. Zij
kreeg den naam van 7uno. Haar zonsafstand is 2,67 en haar omloopstijd 159 2 dagen.
Olbers merkte op, dat de loopbanen der drie genoemde planeten
elkander sneden in het sterrenbeeld de Maag-d. Hij leidde daaruit
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af, dat het zou kunnen zijn, dat die kleine planeten deelen waren
eener verbrijzelde groote planeet. De werktuigkunde leert, dat, indien eene planeet door de eene of andere oorzaak verbrijzeld is,
de stukken bij iedere omwenteling door het punt moeten gaan,
waar de vernieling heeft plaats gegrepen. Daarom onderzocht hij
dat sterrenbeeld met de meeste zorg, en vond hij werkelijk den
29 sten Maart 1807 eene vierde kleine planeet, die hij Vesta noemde.
Haar zonsafstand is 2,36, haar omloopstijd 1326 dagen. Zij is de
helderste der kleine planeten, en is somtijds (als men wee; waar
zij staat) met het bloote oog zichtbaar als eene kleine ster van
de 6 de grootte.
Na dit schitterende begin duurde het 38 jaren, eer men weder
eene kleine planeet ontdekte ; eerst in 1845 werd de vijfde, As/rea,
ontdekt door Hencke, postmeester te Berlijn, die zich in zijnen vrijen
tijd bezighield met het vervaardigen van sterrenkaarten. Juist dat
gebrek aan goede sterrenkaarten was oorzaak, dat men in zoo
langen tijd geene planeten ontdekte. Wil men toch kleine planeten
vinden, dan moet men eene nauwkeurige kaart van den dierenriem
en zijne omgeving bezitten, en bij iedere ster, die men waarneemt,
op de kaart nazien, of zij daarop reeds is aangeteekend. Is dit niet
het geval, dan behoeft men die ster slechts eenige dagen later
weder waar te nemen, om te zien, of zij zich aan den hemel verplaatst heeft. De eerste goede kaarten van den dierenriem zijn die,
welke de Academie te Berlijn in 1830 is begonnen uit te geven
naar de waarnemingen van Bessel, later door Argelander voortgezet. Heeft men eene sterrenkaart van een gedeelte des hemels,
dan zal men daarop alle sterren aangeteekend vinden, die men
door eenen kijker aan dat gedeelte des hemels waarneemt ; als eene
dier sterren helderder of minder helder schijnt dan op de kaart is
aangeteekend, dan is hare helderheid verminderd ; indien op de
kaart eene ster voorkomt, die men aan den hemel niet terugvindt,
dan is het Licht dier ster uitgedoofd ; indien men eindelijk in die
streek des hemels eene ster vindt, die op de kaart niet voorkomt,
dan is die ster eene planeet.
De kleine planeten zijn alle teleskopisch, dat wil zeggen, met het
bloote oog onzichtbaar, met uitzondering van Vesta, en voor sommige scherpe oogen somtijds Ceres ; zij zijn van de 7 de, 8ste, 9de,
I O de, 11 de grootte, somtijds nog kleiner. Het is waarschijnlijk, dat
de belangrijkste der kleine planeten thans bekend zijn, maar dat er
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nog eenige honderden te ontdekken zijn, wier gemiddelde helderheid
die der sterren van de 12 de grootte niet overtreft, en wier middellijn
slechts enkele kilometers bedraagt. De middellijn van Vesta, de
grootste onder alle kleine planeten, bedraagt 400 kilometers.
Hencke vond ook de zesde kleine planeet in 1847, Hindt in hetzelfde jaar de zevende en de achtste, Graham in 1849 en 1850 de
tiende en elfde, en later nog zeven andere ; Hindt ontdekte er ook
nog acht ; Goldschmidt vond er van 1852 tot i 86 i veertien.
De vruchtbaarste ontdekkers zijn Peters, Palisa, Max Wolff en
Charlois. Max Wolff van Heidelberg is de eerste geweest, die (den
2 8sten November 189 i) begonnen is de kleine planeten door middel
van de photografie te zoeken. Sedert dien tijd worden er veel meer
kleine planeten ontdekt dan vroeger. Om ze te vinden, wordt niets
vereischt dan bijzondere oplettendheid en eene taaie volharding.
Indien men eene nieuwe planeet ontdekt, moet men beginnen
met hare beweging te leeren kennen. Indien men drie nauwkeurige
waarnemingen heeft, die niet te dicht bij elkander liggen, dan heeft
men drie punten van de onbekende loopbaan der nieuwe ster, waaruit men in het algemeen de geheele loopbaan bepalen kan (hiervoor is ongeveer acht dagen berekening noodig). Een der belangrijkste elementen der loopbaan is de omloopstijd, in dagen uitgedrukt. Wij zagen vroeger (blz. 2 2 6), dat men door de wet van
Keppler uit den omloopstijd den zonsafstand der planeet kan afleiden, uitgedrukt in den zonsafstand der aarde. Indien men dien
afstand in kilometers wil uitdrukken, moet men de gevonden waarde
met 148 millioen vermenigvuldigen. Men kan uit de baan ook de
excentriciteit der ellips vinden en de helling der baan ten opzichte
van de ecliptica. In de volgende tabel vindt men eenige elementen
der tot nu toe bekende planeten.
KLEINE PLANETEN, TUSSCHEN MARS EN JUPITER GELEGEN.
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9 Metis.
10 Hygiea,
11 Parthenope.
12 Victoria.
13 Egeria.
14 Irene.
15 Eunomia.
16 Psyche.
17 Thetis.
18 Melpomene.
19 Fortuna.
20 Massalia.
21 Lutetia.
22 Calliope.
23 Thalia.
24 Themis.
25 Phocea.
26 Proserpina.
27 Euterpe.
28 Bellona
29 Amphitrite.
30 Urania.
31 Euphrosyne.
32 Pomona.
33 Polymnia.
34 Circe.
35 Leucothea.
36 Atalante.
37 Fides.
38 Leda.
39 Laetitia.
40 Harmonia.
41 Daphne.
42 Isis.
43 Ariadne.
44 Nysa.
45 Eugenia.
46 Hestia.
47 Aglae.
48 Doris.
49 Pales.
50 Virginia.
51 Nemausa.
52 Europa.
53 Calypso.
54 Alexandra.
55 Pandora
56 Melete.
57 Mnemosyne.
58 Concordia.
59 Olympia.
60 Echo.
61 Danae.
62 Erato.
63 Ausonia.
64 Angelina.
65 Maximiliana.
66 Maia.
67 Asia.
68 Leto.
69 Hesperia.
70 Panopea.
71 Niobe.
72 Feronia.
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2,71
2,39
2,98
3,12
2,40
2,68
3,43
2,65
2,42
2,78
2,98
2,61
2,76
2,27

e

Ontdekker.

.opm

8

0-1
P4
0
1818
0,123 1347 Graham.
2029 De Gasparis.
1849
0,116
1403 De Gasparis.
1850
0,099
Hind.
1850
1303
0,219
De Gasparis.
1850
1511
0,087
Hind.
1851
1522
0,163
1851
0,187 1570 De Gasparis.
De Gasparis.
1852
1828
0,136
Luther.
1420
1852
0,129
Hind.
1 8 56 2
1270
0,218
Hind.
0,159
1393
De Gasparis.
1366
1852
0,143
Goldschmidt.
1852
1388
0,162
Hind.
1852
1812
0,101
Hind.
1554
0,235
1852
De Gasparis.
2021
1853
0,134
Chacornac.
0,255
1358
1853
Luther.
1581
0,087
1853
Hind.
1313
0,174
Luther.
1854
0,149
1693
Marth.
1854
1491
0,074
Hind.
1854
1330
0,127
Ferguson.
1854
2039
0,223
Goldschmidt
1854
1520
0,083
Chacornac.
1854
1773
0,335
Chacornac.
1855
0,107
1608
Luther.
1855
1897
0,221
Goldschmidt.
1855
0,302
1661
Luther.
1570
1855
0,176
Chacornac.
1856
1660
0,153
Chacornac.
1856
0,114
1682
Goldschmidt.
0,047
1856
1247
Goldschmidt.
1856
1683
0,267
Pogson.
1856
0,226
1392
Pogson.
1195
1857
0,167
Goldschmidt.
0,151
1377
1857
Goldschmidt.
1857
0,081
1639
Pogson.
1857
0,164
1467
Luther.
1857
0,132
1787
Goldschmidt.
1857
0,061
2008
Goldschmidt.
1857
1992
0,222
1857
Ferguson.
0,288
1574
Laurent.
1858
0,067
1329
Goldschmidt.
1858
0,110
1989
Luther.
1858
0,206
1547
Goldschmidt.
1858
0,200
1629
Searle.
1858
0,143
1675
Goldschmidt.
1857
0,234
1532
Luther.
1859
0,115
2043
Luther.
0,043
1860
1621
Chacornac.
0,119
1860
1632
Ferguson.
0,184
1352
1860
Goldschmidt.
0,167
1879
1860
Forster en Lesser.
0,176
2017
1860
De Gasparis.
0,125
1354
1861
Tempel
1604
0,127
1861
Tempel.
0,106
1861
2324
Tuttle.
0,175
1861
1572
Pogson.
1861
0,187
1375
Luther.
0,188
1694
1861
Schiaparelli.
0,165
1861
1882
Goldschmidt.
0,183
1544
1861
Luther.
1861
0,173
1671
Peters en Safford.
1861
0,120
1246
26
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Rangnummer en naam, ro w

F,

78 Clythia,
74 Galathea,
75 Eurydice.
76 FreYa.
77 Frigga.
78 Diana.
79 Eurynome.
80 Sappho.
81 Terpsychore.
82 Alcmene.
83 Beatrix.
84 Clio.
85 Io.
86 Semele.
87 Sylvia.
88 Thisbe.
89 Julia.
90 Antiope.
91 Aegina.
92 Undina.
93 Minerva.
94 Aurora.
95 Arethusa.
96 A egle.
97 Clotho.
98 Ianthe.
99 Dike.
100 Hekate.
101 Helena.
102 Miriam.
103 Hera.
104 Clymene.
105 Artemis.
106 Dione.
107 Camilla.
108 Hecuba.
109 Felicitas
110 Lydia.
111 Ate.
112 Iphigenia.
113 Amalthea.
114 Cassandra.
115 Thyra.
116 Sirona,
117 Lomia.
118 Peitho.
119 Althea.
120 Lachesis.
121 Hermione.
122 Gerda.
123 Brunhilda.
124 Alceste.
125 Liberatrix.
126 Velleda.
127 Johanna.
128 Nemesis.
129 Antigone.
130 Electra.
131 Vala.
132 Aethra.
133 Cyrene.
134 Sophrosyne.
135 Hertha.
136 Austria.

2,67
2,78
2,68
3,41
2,67
2,62
2,44
2,30
2,85
2,76
2,43
2,36
2,65
3,10
3,48
2,77
2,55
3,15
2,59
3,19
2,75
3,16
3,07
3,06
2,67
2,68
2,80
3,09
2,58
2,66
2,70
3,16
2,37
3,18
3,48
3,21
2,70
2,73
2,59
2,43
2,38
2,68
2,38
2,77
2,99
2,44
2,58
3,11
3,45
3,22
2,70
2,63
2,74
2,44
2,76
2,75
2,87
3,11
2,43
2,52
3,06
2,56
2,43
2,29

W
0,042
0,240
0,304
0,170
0,132
0,209
0,194
0,200
0,210
0,223
0,086
0,236
0,191
0,219
0,092
0,163
0,181
0,164
0,109
0,102
0,141
0,083
0,145
0,132
0,255
0,192
0,238
0,164
0,139
0,304
0,080
0,149
0,175
0,170
0,076
0,101
0,296
0,077
0,105
0,128
0,087
0,140
0,194
0,143
0,023
0,161
0,081
0,060
0,136
0,041
0,123
0,078
0,080
0,106
0,066
0,126
0,213
0,213
0,068
0,342
0,140
0,117
0,204
0,085

sa.t.n
oc,

2 ,,.

O..; ..,

Ontdekker.

,-."

gi
`"'o"
o

E

p
1589
1694
1598
2304
1592
1548
1395
1271
1761
1677
1384
1327
1579
1995
2375
1681
1488
2040
1522
2076
1669
2052
1966
1956
1594
1607
1708
1984
1518
1586
1622
2047
1336
2066
2376
2101
1620
1650
1525
1387
1338
1599
1340
1681
1889
1391
1516
2007
2341
2108
1616
1558
1660
1392
1670
1667
1774
2008
1385
1458
1953
1500
1384
1263

-o...

Tuttle.
Tempel.
C. H. F. Peters.
d'Arrest.
C. H. F. Peters.
Luther.
Watson.
Pogson.
Tempel.
Luther.
De Gasparis.
Luther.
C. H F. Peters.
Tietjen.
Pogson.
C. H. F. Peters.
Stephan.
Luther.
Borelly.
C. H. F. Peters.
Watson.
Watson.
Luther.
Coggia.
Tempel.
C. H. F. Peters.
Borelly.
Watson.
Watson.
C. H. F. Peters.
Watson.
Watson.
Watson.
Watson.
Pogson.
Luther.
C. H. F. Peters.
Borelly.
C. H. F. Peters.
C. H. F. Peters.
Luther.
C. H. F. Peters.
Watson.
C H. F. Peters.
Borelly.
Luther.
Watson.
Borelly.
Watson.
C. H. F. Peters.
C. H. F. Peters.
C. H. F. Peters.
Prosper Henry.
Paul Henry.
Prosper Henry.
Watson.
C. H. F. Peters.
C. H. F. Peters.
C. H. F. Peters.
Watson.
Watson.
Luther.
C. H. F. Peters.
Palisa.

1862
11886622
11886622
1863
1863
1864
1864
11886664
1865
1865
1866
1866
18
1866
1866
1866
1867
1867
1867
1867
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1869
1869
1870
1870
1870
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1872
1873
1873
1873
1873
1873
1873
1874
1874

403

DE XLEINE PLANETEN.

0'TA
no f•;,.
Rangnummer en naam. 12,...
i1

6N

137 Meliboea,
138 Tolosa.
139 Juewa.
140 Siwa.
141 Lumen.
142 Polana.
143 Adria.
144 Vibilia.
145 Adeona.
146 Lucine.
147 Protogenia.
148 Gallia.
149 Medusa.
150 Nuwa.
151 Abundantia.
152 Atala.
153 Hilda.
154 Bertha.
155 Scylla.
156 Xanthippe.
157 Dejanira.
158 Koronis.
159 Aemilia.
160 Una.
161 Athor.
162 Laurentia.
163 Erigone.
164 Eva.
165 Loreley.
166 Rhodope.
167 Urda.
168 Sibylla.
169 Zelia.
170 Maria.
171 Ophelia.
172 Baucis.
173 Ino.
174 Phedra.
175 Andromache.
176 Idunna.
177 Irma.
178 Belisane.
179 Clytemnestra.
180 Garumna.
181 Eucharis.
182 Elsa.
183 Istria.
184 Delopea.
185 Eunice.
186 Celuta.
187 Lamberta
188 Menippe.
189 Phthia.
190 Ismene.
191 Kolga.
192 Nausikaa.
193 Ambrosia.
194 Prokne.
195 Euryclea.
196 Philomele.
197 Arete.
198 Ampella.
199 Byblis.
200 Dynamene.

31,
t
V

7R •
§. 1

o'
a
0
2007
1400
1699
1649
1591
1375
1677
1582
1596
1638
2032
1685
1171
1878
1525
2040
2872
2081
1816
1934
1516
1777
2000
1646
1340
1916
1327
1559
2025
1607
1760
2266
1322
1492
2036
1341
1661
1767
2108
2075

3,11
2,45
2,79
2,73
2,67
2,42
2,76
2,66
2,67
2,72
3,14
2,77
2,17
2,98
2,59
3,15
3,95
3,19
2,91
3,04
2,58
2,87
3,11
2,73
2,38
3,02
2,36
2,63
3,13
2,69
2,85
3,38
2,36
2,55
3,14
2,38
2,74
2,86
3,22
3,18

41
0,221
0,162
0,174
0,216
0,211
0,132
0,073
0,234
0,141
0,066
0,025
0,185
0,071
0,131
0,036
0,077
0,164
0,080
0,256
0,264
0,211
0,054
0,098
0,062
0,139
0,182
0,190
0,347
0,070
0,212
0,034
0,071
0,131
0,064
0,115
0,114
0,205
0,149
0,202
0,168

2,77

0,237

1683

2,46
2,97
2,72
3,12
2,42
2,79
3,19
2,74
2,36
2,73
2,76
2,45
3,95
2,90
2,40
2,58
2,62
2,88
3,11
2,74
2,46
3,17
2,74

0,044
0,113
0,167
0,220
0,185
0,347
0,073
0,129
0,151
0,237
0,180
0,036
0,163
0,088
0,241
0,285
0,238
0,047
0,012
0,162
0,227
0,178
0,134

1410
1871
1643
2015
1371
1703
2079
1654
1326
1650
1677
1401
2864
1801
1359
1510
1545
1784
2007
1656
1409
2059
1655

O ntdekker.

1,4.5
no ,..y

d

0

Palisa.
Perrotin.
Watson.
Palisa.
Paul Henry.
Palisa.
Palisa.
C. H. F. Peters.
C. H. F. Peters.
Borelly.
Schulhof.
Prosper Henry.
Perrotin.
Watson.
Palisa.
Paul Henry.
Palisa.
Prosper Henry.
Palisa.
Palisa.
Borelly.
Knorre.
Paul Henry.
C. H. F. Peters.
Watson.
Prosper Henry.
Perrotin.
Paul Henry.
C. H. F. Peters.
C. H. F. Peters.
C. H. F. Peters.
Watson.
Prosper Henry.
Perrotin.
Borelly.
Borelly.
Borelly.
Watson.
Watson.
C. H. F. Peters.
Paul Henry.
Palisa.
Watson.
Perrotin
Cottenot.
Palisa.
Palisa.
Palisa.
C. H. F. Peters.
Prosper Henry.
Coggia.
H. F. Peters.
H. F. Peters.
H. F. Peters.
H. F. Peters.
Palisa.
Coggia.
C. H. F. Peters
Palisa.
C. H. F. Peters.
Palisa.
Borelly.
C. H. F. Peters.
C. H. F. Peters.

1874
1874
1874
1874
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1876
1876
1876
1876
1876
1876
1876
1876
1876
1876
1876
1876
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1877
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1879
1879
1879
1879
1879
1879
1879
1879
1879
26 *
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T3 cl
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Rangnummer en naam. : 0 `....
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201 Penelope.
202 Chryseis.
203 Pomp ea.
204 Callisto.
205 Martha.
206 Hersilia.
207 Hedda.
208 Lacrymosa.
209 Dido.
210 Isabella.
211 Isolde
212 Medea.
213 Lilaea.
214 Aschera.
215 Oenome.
216 Cleopatra.
217 Eudora.
218 Bianca.
219 Thusnelda.
220 Stephania.
221 Eos.
222 Lucia.
223 Rosa
224 Oceana.
225 Henrietta.
226 Weringia.
227 Philosophia.
228 Agatha
229 Adelind a.
230 Athamantis.
231 V indobona.
232 Russia.
233 Asterope
V34 Barbara.
235 Carolina.
236 Honoria.
237 Coelestina
238 Hypatia.
'239 Adrastea.
240 V anadis.
241 Germania.
242 Kriemhild.
243 Ida.
244 Sita
245 Vera.
246 Asporine.
247 Eucrate
248 Lamea.
249 Ilsa.
250 Bettina.
251 Sophia.
252 Clementine
253 Mathilde.
254 Augusta
255 Oppavia.
256 Walpurga
257 Silesia.
258 Tyche.
259 Aletheia.
260 Huberta
261 Prymno.
262 Valda.
263 Dresda
264 Libussa.

g
2

2,68
3,07
2,74
2,67
2,78
2,74
2,28
2,89
3,14
2,72
3,05
3,12
2,76
2,61
2,77
2,80
2,87
2,67
2,35
2,35
3,01
3,13
3,09
2,65
3,39
2,71
3,14
2,20
3,41
2,38
2,92
2,55
2,66
2,39
2,89
2.80
2,76
2,91
2,97
2,66
3,05
2,86
2,86
2,18
3,10
2,69
2,74
2,47
2,38
3,15
3,10
3,16
'2,65
2,19
2,75
3,00
3,12
2,61
3,14
3,46
2,33
2,55
2,89
2,80

, 13.0
V

1
§

t..'

..

41
W

.27'
5
c

'5

0,182
0,100
0,059
0,175
0,035
0,039
0,030
0,015
0,064
0,122
0,154
0,101
0,144
0,032
0,039
0,249
0,307
0,116
0,225
0,257
0,103
0,145
0,121
0,046
0,264
0,205
0,213
0,241
0,152
0,061
0,155
0,176
0,101
0,244
0,059
0,189
0,074
0,088
0,227
0,206
0,100
0,122
0,042
0,137
0,198
0,105
0,239
0,066
0,220
0,130
0,096
0,084
0,262
0,121
0,083
0,065
0,122
0,207
0,118
0,110
0,090
0,215
0,081
0,138

o4b.0
0

Ontdekker.

c,

1599
1966
1654
1596
1690
1657
1261
1797
2036
1642
1942
2009
1671
1541
1682
1708
1775
1589
1319
1316
1911
2019
1988
1573
2283
1631
2032
1193
2296
1345
1823
1489
1584
1347
1791
1711
1675
1811
1874
1588
1948
1769
1768
1173
1990
1616
1658
1419
1341
2044
1996
2047
1573
1188
1664
1897
2012
1544
2029
2349
1300
1491
1790
1708

.5

Ts...y
, 11

g -0
.--,4
o
Palisa.
C H. F. Peters.
C H. F. Peters.
Palisa.
Palisa.
C H. F. Peters.
Palisa
Palisa.
C. H. F. Peters.
Palisa.
Palisa.
Palisa.
C. H. F Peters.
Palisa.
Knorre.
Palisa.
Coggia.
Palisa.
Palisa.
Palisa.
Palisa.
Palisa.
Palisa.
Palisa
Palisa.
Palisa.
Paul Henry.
1 alisa.
Palisa.
De Ball
Palisa.
Palisa
Borelly.
C. H F. Peters
Palisa.
Palisa.
Palisa.
Knorre.
Palisa.
Borelly
Luther.
Palisa.
Palisa.
Palisa.
Pogson.
Borelly.
Luther.
Palisa.
C H F Peters.
Palisa.
Palisa.
Perrotin.
Palisa.
Palisa
Palisa.
Palisa.
Palisa.
Luther.
C. H. F. Peters.
Palisa.
C. H. F. Peters.
Palisa.
Palisa.
C. H. F. Peters.

1879
1879
1879
1879
1879
1879
1879
1_879
1879
1879
1879
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1881
1882
1882
1882
1882
1882
188 2
1882
1882
1882
1882
1883
1883
1883
1883
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1885
1886
1886
1886
1886
1886
1886
1886
1886
1886
1886
1886
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1

265 Anna.
266 Aline.
267 Tirza.
268 Adorea.
269 Justitia.
270 Anahita.
271 Penthesilea.
272 Antonia.
273 A tropos.
274 Philagoria.
275 Sapientia.
276 Adele.
277 Elvire.
278 Pauline
279 Thule.
280 Philia.
281 Lucretia.
282 Clorinde.
`283 Emma.
284 Amelia.
285 Regina.
286 Iclea
287 Nepthys.
288 Glauke.
289 Nenetta.
290 Bruna.
291 Alice.
292 Ludovica.
293 Brasilia.
294 Felicia.
295 Theresia.
296 Ph aetusa.
297 Cecilia.
298 Baptistina.
299 Thora.
300 Geraldine.
301 Bavaria.
302 Clarisse
303 Josephina.
304 Olga.
305 Gordonia.
306 Unitas.
307 Nike.
308 Polyxo.
309 Fraternit as.
310 Margarita.
311 Claudia.
312 Paretta.
313 Chaldaea.
314 Rosalia.
315 Constantia.
316 Goberta.
317 Roxane.
318 Magdalena.
319 Leona.
320 Catherina.
321 Florentine.
322 Phaeo.
323 Brucia.
324 Bamberga.
325 Heidelberga,
326 Tamara.
327 Columbia.
328 Gudrun.

2,42
2,81
2,77
3,09
2,62
2,20
3,00
2,78
2,40
3,03
2,77
3,12
2,88
2,76
4,26
2,95
2,19
2,34
3,05
2,36
3,06
3,19
2,35
2,76
2,87
2,33
2,22
2,53
2,87
3,13
2,80
2,23
3,16
2,26
2,43
3,21
2,73
2,42
3,12
2.40
3,10
2,36
2,91
2,75
2,63
2,76
2,89
2,78
2,38
3,15
2,24
3,18
2,29
3,19
3,40
3,01
2,88
2,78
2,16
2,69
3,22
2,32
2,78
3,11

Palisa.
1376
0,261
Palisa.
1719
0,157
1688 Charlois.
0,098
Borelly.
1987
0,138
1546 Palisa.
0,202
1190 C. H. F. Peters.
0,150
1898 Knorre.
0,102
Charlois.
1691
0,030
Palisa.
1355
0,161
1930 Palisa
0,118
1684 Palisa.
0,164
Palisa.
2011
0,063
Charlois.
1790
0,090
Palisa.
1672
0,133
3214 Palisa
0,080
Palisa.
1851
0,121
Palisa.
1180
0,132
Charlois.
1307
0,082
Charlois.
1941
0,161
1323 Charlois.
0,2 4
Charlois.
1959
0,207
2085 Palisa.
0,012
C. H. F. Peters.
1319
0,174
1679 Luther.
0,205
Charlois.
1780
0,205
Palisa.
1302
0,260
1209 Palisa.
0,094
1470 Palisa.
0,031
1773 Charlois.
0,118
2025 Charlois.
0,250
1710 Palisa.
0,169
1213 Charlois.
0,158
2055 Charlois.
0,144
1244 Charlois.
0,097
1386 Palisa.
0,062
2099 Charlois.
0,042
1644 Palisa
0,066
1376 Charlois.
0,115
Millosevich,
2016
0,066
Palisa.
1362
0,222
Charlois.
1991
0,193
Millosevich.
1323
0,150
Charlois.
1811
0,150
1665 Borelly.
0,039
1558 Palisa.
0,088
Charlois.
1671
0,114
Charlois.
1795
0,023
1696 Charlois.
0,159
Palisa.
1341
0,179
2038 Charlois.
0,188
Palisa.
1226
0,168
2067 Charlois.
0,132
1269 Charlois.
0,088
2082 Charlois.
0,071
2286 Charlois.
0,218
Palisa.
1909
0,116
1787 Palisa
0,038
Borelly.
1691
0,246
1158 Max Wolf.
0,275
Palisa.
1609
0,336
2107 Max Wolf.
0,149
1289 Palisa.
0,188
1697 Charlois.
0,073
2000 Max Wolf.
0,094

'41.5
Ts,..y
i.11
gv

- '''0

1887
1887
1887
11888877
1887
1887
1888
1888
1888
1888
1888
1888
1888
1888
1888
1888
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1891
1892
1892
1892
1892
1892
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4

1) (2
0 p,

2,48
2,09
3,03
278
,
3,12
3,92
2,48
2,26
2,38
2,91
3,01
2,75
2,20
2,57
2,41
2,60
2,33
2,80
2,61
2,96
2,92
3,12
2,77
2,19
2,71
2,80
2,54
2,76
3,16
2,88
2,79
3,00
3,96
2,58
2,75
2,22
2,80
3,14
2,22
3,06
2,65
2,33
2,73
3,14
.
3,12
373
3,78
374 .
3,13
375
. 2,29
376 .
2,69
377 .
2,78
378 .
3,13
379
2,68
.
380 .
. . 3,20
381.
. . 3,11
382 .
383 . .... .. 3,12
2,65
384 Burdigala.
2,85
385 Ilmatar.
2,90
386 .
. . 2,74
387 .
. . 3,00
388 .
. . 2,60
389 . .
.. 2,66
390 . ...
2,32
391 Ingeborg
3,00
392 Wilhelmina.

329 Svea.
330 Adalberta.
331 Etheridgea.
332 Siri.
333 Badenia.
334 Chicago.
335 Roberta.
336 Lacacliera.
337 Devosa.
338 Boudrosa.
339 Dorothea.
340 Edouarda.
341 California.
342 Endymion.
343 Ostara.
344 Desiree.
345 Tercidan a.
346 Hermentaria.
347 Pariana.
348 May.
349 Dembowska.
350 Ornamenta.
351 Yrsa.
352 Gisela.
353 ....
354 Eleonora
355
356.
357 .
358
359 . ..
360
361
362
363
364 . ..
365
366
367 ...
368 ...
369 Aeria.
370
.
371 ..
.
372

P. b.0

Ontdekker.

0c1
8
k
w

0,026
0,000
0,096
0,095
,
0,180
0,007
0,175
0,093
0,139
0,022
0,103
0,120
0,191
0,127
0,228
0,308
0,062
0,105
0,166
0,066
0,091
0,161
0,155
0,148
0,323
0,113
0,108
0,241
0,027
0,147
0,000
0,169
0,204
0,035
0,071
0,145
0,140
0,067
0,091
0,193
0,096
0,090
0,061
0,271
0,141
0,094
0,094
0,173
0,077
0,131
0,192
0,115
0,121
0,170
0,171
0,148
0,131
0,179
0,238
0,065
0,064
0,130
0,308
0,194

b.0

..
ii'g
, - - i :0:,

-9. '
5
0

1423
1103
1924
1689
2017
2840
1424
1237
1345
1818
1905
1664
1193
1505
1368
1531
1296
1709
1543
1864
1822
2012
1681
1187
1631
1708
1478
1676
2048
1786
1704
1901
2880
1514
1666
1208
1713
2036
1207
1952
1574
1296
1646
2036
2012
1694
2024
1266
1610
1696
2021
1600
2088
2006
2015
1576
1756
1803
1656
1893
1534
1584
1292
1897

).

t) -.4 5

Max Wolf.
Max Wolf.
Charlois.
Max Wolf.
Max Wolf.
Max Wolf.
Staus.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Max Wolf.
Max Wolf.
Max Wolf.
Max Wolf.
Max Wolf.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Max Wolf.
Max Wolf.
Max Wolf.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois,
Charlois.
Charlois.
Borelly.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Courty.
Max Wolf.
Max Wolf.
Courty.
Charlois.
Charlois.
Bigourdan.
Max Wolf.
Max Wolf.

1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894

407

DE KLEINE PLANETEN.

z,,

, z
-0 45,
Rangnummer en naam. :7' 4
EN

C't)

393 .
394 .
395 .
396 .
397 .
398 .
399 . . .
400 . ...
401 Ottilia.
402 ...
403 . ..
404 . .
405 .
406 .
407 .
408 .
409 .
410 .
411 .
412 Elisabetha.
413 Edburga.
414 . . .
415 . . ..
416 Vaticana.
417 . . .
418 . .
419 .
420 Bertholda.
421 Zaehringia.
422 Berolina.
423 . .
424 . .
425 . .
426. . .
427 . .
428 Monachia.
434 Hungaria
.
I
II

.

III

.

IV .
V .
VI .
VII .

.
.
.

VIII.

.

IX ..
X
XI .

.
.
.
.
.
.
.

2,77
2,77
2,78
2,81
2,64
2,99
3,06
3,13
3,33
2,55
2,81
2,58
2,58
2,91
2,63
3,18
2,58
2,83
2,89
2,76
2,55
3,55
2,70
2,81
2,80
2,60
2,61
3,41
2,56
2,22
3,06
2,78
2,90
2,89
2,97
2,32
1,95
2,62
3,00
2,08
4,13
2,42
3,47
2,33
2,18
2,91
2,87
3,11

•E
1

-o

:I";
P4 bJJ
*g

x
W

0,329
0,228
0,127
0,068
0,238
0,000
0,072
0,092
0,040
0,112
0,101
0,202
0,251
0,183
0,068
0,138
0,068
0,217
0,235
0,038
0,322
0,163
0,273
0,218
0,129
1,122
0,267
0,042
0,299
0,213
0,043
0,111
0,075
0,103
0,120
0,165
0,074
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,149
0,000
0,000
0,000

Ontdekker.

'c71.1

g 4

4o

E
0

1687
1681
1695
1723
1563
1893
1954
2019
2218
1490
1723
1516
1513
1814
1555
2068
1514
1736
1799
1677
1489
2444
1623
1717
1714
1532
1537
2297
1497
1208
1955
1689
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1794
1872
1287
992
1551
1901
1096
3061
1373
2357
1301
1173
1872
1772
2006

tt
-o
x

Max Wolf.
Borelly.
Charlois.
Charlois
Charlois.
Charlois.
Max Wolf.
Charlois.
Max Wolf.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Max Wolf.
Max Wolf.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Max Wolf.
Max Wolf.
Charlois.
Max Wolf.
Charlois.
Max Wolf.
Max Wolf.
Max Wolf.
Max Wolf.
Max Wolf.
Witt.
Charlois.
Charlois.
Charlois,
Charlois.
Charlois.
Williger.
Max Wolf.
Charlois.
Max Wolf.
Max Wolf,
Max Wolf.

Charlois.
Max Wolf.
Wilson.
Max Wolf.
Max Wolf.
Charlois.
Charlois.

1894
1894
1894
1894
1894
1894
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1896
11889966
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1896
1896
11889966
1896
1896
1896
1897
1897
1897
1898
1892
1893
1893
1893
1893
1893
1894
1894
1896
1896
1896

De laatste dezer planeten is ontdekt i i September 18 9 8. Sedert
dien tijd zijn weer eenige nieuwe planeten ontdekt. Het spreekt
van zelf, dat de elementen van de planeten, gedurende de laatste
jaren gevonden, slechts voorloopig bepaald zijn en voortdurend verbeterd worden.
Men is begonnen, met de kleine planeten de namen to geven
van de godheden der oude mythologie ; maar zelfs vOOrdat de lijst
daarvan uitgeput was, heeft men reeds om politieke of nationale
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redenen meer moderne namen gekozen ; zoo heet de 1 I de planeet,
te Napels ontdekt, Parthenope, de i2 de; in Engeland ontdekt, Victoria ; de 20ste Massalia, de 2 I S te Lutetia, de 2 -ste Phocea ; de 45ste
heet naar Eugenie, de ex-keizerin van Frankrijk, de 54-stenaar
- steheet naar de godin der wijsAlexander von Humboldt, de 2 7 5
heid, terwij1 reeds de 2 8 ste naar de godin des oorlogs genoemd was.
Van alle kleine planeten, tusschen Mars en Jupiter gelegen, is Hungaria (No. 434) het dichtst bij de zon gelegen. Haar afstand is 1,95,
dus iets minder dan tweemaal de zonsafstand der aarde ; het verst van
de zon of ligt Thule (4,26). De ruimte tusschen de beide uiterste
banen bedraagt dus 4,2 6 - i ,95 of 148 000 000 X 2,3 I =
341 88o 000 kilometers. De gemiddelde zonsafstand van Mars is
1,52. De ruimte tusschen de banen van Mars en van Hungaria is
dus slechts 1,95 — 1,52 = 0,43, of 64 millioen kilometers. De
gemiddelde zonsafstand van Jupiter is 5,2o. De ruimte tusschen de
banen van Thule en Jupiter is dus 5,20 - 4,26 = 0,94 of
I39 millioen kilometers (I).
Den Is:len Augustus 1898 werd op de Urania-sterrenwacht te
Berlijn door Witt eene planeet ontdekt, die niet kan gerekend
worden tot de kleine planeten, tusschen Mars en Jupiter gelegen.
Wel kan zij in haar aphelium verder van de zon komen dan Mars,
maar haar gemiddelde zonsafstand is 1,457, terwijl die van Mars
1,524 bedraagt. Haar omloopstijd is 45 dagen korter dan die van
Mars en wel 642 dagen. Hare helling met de ecliptica is bijna 1 o°,
hare excentriciteit is 0,21 I. Zij is tot nu toe de eenige planeet, tusschen
Mars en Jupiter gelegen.
Een groot aantal der kleine planeten onderscheiden zich niet alleen
door hare groote excentriciteit, maar ook door de sterke helling
harer baan ten opzichte van de ecliptica, welke helling zoo aanzienlijk kan zijn, dat sommige buiten den dierenriem komen ; zoo is
o. a. de helling van Pallas 34°. Euphrosyne kan voor ons circumpolair worden, zoodat zij boven den horizon blijft, en later weer
eenen tijd lang voor ons onzichtbaar kan blijven. Al die loopbanen
zijn zoo dooreengestrengeld, dat men ze, zooals d'Arrest reeds opmerkte, als het hoepels waren, alle zou kunnen optillen, door den
eersten den besten aan te vatten (2).
(I) De excentriciteit van enkele kleine planeten, tusschen Mars en Jupiter gelegen, is zoo
groot, dat zij in haar perihelium dichter bij de zon komen dan Mars in haar aphelium.
(2) Merkwaardig is het, dat enkele kleine planeten ongeveer dezelfde banen doorloopen, zoodat het niet te verwonderen zou zijn, als twee dier planeten z(56 dicht tot elkander naderden

DE KLEINE PLANETEN.

409

Fig. 195 stelt de merkwaardigste banen voor : j° die van Medusa,
die zeer dicht bij de zon gelegen is ; 2° die van Hilda, na Thule,
Chicago en de nog niet benoemde planeten 361 en 1V, het verst van de
zon gelegen ; 3° die van Aethra, die door hare groote excentriciteit,

Fig. 195. — Loopbanen van enkele kleine planeten,

in haar perihelium ongeveer op de grens komt van de loopbaan
van Mars ; 4° die van Polymnia, die in excentriciteit zelfs Aethra
dat zij eene dubbele planeet gingen vormen, waarvan ieder om het gemeenschappelijk zwaartepunt ging wentelen, terwijl zij to zamen om de zon zich bewegen Voorbeelden zijn 7uno,
Clotho, Lumen, Adeona, Clythia, Eurydice, Frigga of Fides, Maja, Virginia, Eunomia, Eva, Io,
Vibilia, of oak Thisbe, Sirona, Ceres, Laetitia, Alcmene, Pallas, Gallia. De banen van 7uno en
Clotho naderen tot op T000 kilometers van elkander. Fides en Maja bewegen zich bijna in een
zelfde vlak, en zoo zoude men nog een aantal kunnen vinden, wier banen in sommige punten
zeer dicht tot elkander naderen.
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overtreft ; 5° de drie gordels, waar de meeste planeten gevonden
worden. In het midden ziet men de baan der aarde. Daarop is de
dag aangeteekend, waarop de aarde in het perihelium, en die waarop
zij in het aphelium staat. De lengte van het perihelium wordt geteld van het lentepunt ; het perihelium van elke baan is op de juiste
plaats geteekend. Men houde echter in het oog, dat wij in onze
teekening alle banen in een plat vlak geprojecteerd hebben en dat
het dus kan schijnen, alsof twee planeten elkander kunnen ontmoeten, zonder dat dit werkelijk het geval behoeft te zijn.
Jaarlijks worden een aantal nieuwe planeten ontdekt. Het is
echter niet gemakkelijk ze aan den hemel te volgen, omdat de
groote planeten door haren storenden invloed de oorspronkelijk
berekende elementen kunnen wijzigen. Enkele dier kleine drijvende
eilanden zijn zelfs wel eens verloren geraakt, en de trouwe wachters
van den hemel hebben al hunne volharding noodig gehad, om ze
terug te vinden, dikwijls zelfs tamelijk ver van het punt, waar
men ze zocht.
Maar waarom zijn die planeten gescheiden en vormen zij niet
eene groote planeet ? Uit de studie van het planetenstelsel volgt,
dat hare gezamenlijke massa niet meer kan bedragen dan een derde
deel van onze aarde, omdat zij anders merkbare storingen zouden
teweegbrengen in de beweging van Mars. Indien het dus brokstukken zijn van eene enkele planeet, dan kan deze grooter dan
Mars, maar moet zij kleiner dan de aarde geweest zijn. De groote
uitgestrektheid van den gordel, door de kleine planeten ingenomen,
maakt eene verbrokkeling eener groote planeet onwaarschijnlijk,
hoewel die verbrokkeling bij gedeelten kan hebben plaats gehad,
en de aantrekking van de reusachtige planeet Jupiter, die zich buiten
die banen beweegt, al die banen kan uit elkander gerukt hebben.
Waarschijnlijk is het, dat juist die machtige aantrekking van Jupiter
het vormen eener groote planeet heeft verhinderd. Het is toch
mogelijk, dat Jupiter het losraken van kleine deelen van den aequator
der zon, een gevolg der middelpuntvliedende kracht (zie blz. 9o),
heeft bevorderd, en dat die planeet later door hare voortdurende
storing de vereeniging dier deelen heeft verhinderd. De ledige ruimten tusschen de banen der kleine planeten zijn juist gelegen op die
afstanden, waar planeten zich om de zon zouden moeten bewegen
in tijdstippen, die met den omloopstijd van Jupiter in eene eenvoudige verhouding staan. De theorie der storingen leert ons, dat
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in dit geval Jupiter eene ledige ruimte op die plaats moet veroorzaken. Een omloopstijd gelijk aan de helft van dien van Jupiter leidt
volgens de derde wet van Keppler tot eenen afstand van 3,28. Juist op
dien afstand vindt men de grootste leegte ; er is daar geene enkele
planeet, en het is waarschijnlijk, dal men daar Keene enkele vinden
zal. Eene andere leegte vindt men op 2,96 ; daar zou zich eene
planeet bevinden, wier omloopstijd 3 /7 van dien van Jupiter is ; eene
andere op 2,82 = 2 /5; nog eene andere op 2,5o = 1/3.
Wij zullen later bij de ringen van Saturnus eene dergelijke
opmerking kunnen maken. Ook daar heeft men tusschen de
ringen ledige ruimten op plaatsen, waar zich wachters zouden bewegen met omloopstijden, die meetbaar zijn met die der vier
meest nabijzijnde wachters.
Men vindt de meeste perihelia der kleine planeten tusschen 294°
en 72°, terwijl het geringste aantal tusschen 153° en 293° gelegen
is. Opmerkelijk is het, dat het perihelium van Jupiter juist gelegen
is in het midden der streek, waar de meeste perihelia der kleine
planeten gevonden worden.
Het is niet gemakkelijk, om de middellijn dier kleine, zoo ver
van ons verwijderde lichamen te meten. De grootste hebben eene
schijnbare middellijn van 4/10", terwijl de meeste zich slechts als enkele stippen voordoen. Men kan echter ook uit de helderheid de
middellijnen der kleine planeten benaderen en vindt dan de volgende
waarden als de meest waarschijnlijke :
400 kilom.

VESTA

.

CERES .

. 350 93
. 270 93
. 200 „

PALLAS
JUNO .

. 140 kilom,

HYGIEA .

. 160 kilom.

IRIS

EUNOMIA .

. 150

AMPHITRITE . 130

93

HEBE . .

145
. 145 ,,

CALLIOPE . . .

93

JUNO . .

125
. 120

91

LAETITIA .

.

93
91

.

Andere planeten, zooals Sappho, MaIa, Atalante, Echo, hebben
eene middellijn van minder dan 3o kilometers. Het is waarschijnlijk,
dat er nog kleinere zijn, die door de beste kijkers nog onzichtbaar
blijven en die slechts eene middellijn hebben van enkele kilometers.
Zijn het bollen? De meeste ongetwijfeld wel. Maar enkele der
kleinste planeten kunnen veelvlakkige lichamen zijn, het gevolg van
eene voormalige uiteenspatting ; de veranderingen in helderheid, die
men waarneemt, schijnen te wijzen op onregelmatige, gebroken
oppervlakken.
Zijn het werelden ? Waarom niet? Is niet een waterdruppel de
woonplaats van eene menigte verschillende wezens ? Is niet het blad

412

DE KLEINE PLANETEN.

van eenen boom eene wereld voor de diersoorten, die het bewonen ?
Er zullen onder de kleine planeten misschien wel enkele zijn, die
onbewoond en dor gebleven zijn, omdat de voorwaarden voor het
leven daar ontbroken hebben. Maar er zullen er toch ook zijn,
waarop de altijd werkzame krachten der natuur het aanzijn hebben
geschonken aan schepselen, geschikt voor die kleine werelden. De
natuur kent geen groot of klein. Wij moeten niet te laag neerzien
op die kleine planeten ; de bewoners toch van Jupiter zouden met
hetzelfde recht over de aarde de schouders kunnen ophalen, als wij
over Vesta, Ceres, Pallas of Juno.
De intensiteit der zwaartekracht is op de kleine planeten uiterst
gering ; zij is onvergelijkelijk minder dan op de maan, waar een
vrijvallend lichaam in de eerste secunde slechts 8o centimeters aflegt. Indien men op eerie dier planeten van eenen hoogen toren
sprong, dan zou men tot zijne verbazing bemerken, dat men langzaam en zacht als eene veer nederkwam. Indien men daar met kracht
eenen steep wegwierp, dan zou deze nooit meer neervallen !
Men weet thans nog niets omtrent den omwentelingstijd, de
helling der as en de jaargetijden van eene der kleine planeten,
hoewel Goldschmidt uit de verandering in glans van Pales heeft
gemeend te kunnen afleiden, dat een wentelingsduur van 24 urea
waarschijnlijk is.
Ten slotte vermelden wij, dat men bij de kleine planeten door
middel van den spectroskoop absorptiestrepen heeft waargenomen,
die wijzen op het bestaan van eenen ijlen dampkring.

ZESDE HOOFDSTUK.
Jupiter, de grootste onder de planeten.
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Wij zijn thans genaderd tot de belangrijkste planeet van het
zonnestelsel ; met haar vergeleken verzinken alle planeten, die wij
tot nu toe besproken hebben, in het niet ; en alsof ons de natuur
door hare tegenstellingen eene verrassing wilde bereiden, moest de
beschrijving der kleine planeten die van den reus onder de planeten
voorafgaan.
Ja inderdaad, de reus onder de planeten. Zij is 310 maal zwaarder
dan de aarde, en haar volume is 1279 maal grooter dan dat van
onze planeet. Haar licht is zoo helder, dat zij schaduw geeft, evenals Venus ; toch zou men met het bloote oog niet vermoeden, dat
zij zoo verbazend groot is. Indien men eene gewonen verrekijker
op haar richt, dan zien wij haar als eene ronde schijf en kan men
vier der vijf wachters waarnemen, die haar op hare reis om de zon
vergezellen. Brengen wij de planeet in het veld van eenen gewonen
astronomischen kijker, met een objectief van 11 centimeters doorsnede en eene lengte van 1,6o meters, dan zien wij in dat donkere
veld eene schitterende, zich statig voortbewegende zon, en kunnen
wij reeds op het eerste gezicht herkennen, dat zij aan de beide
polen sterk is afgeplat, en dat de aequatoriale gordels doorsneden
worden door wolkachtige strepen. Een spoortrein, die met eene snelheid van 6o kilometers in het uur in 28 dagen den omtrek der aarde
zou doorloopen, zou bijna een geheel jaar behoeven, om eene reis
om Jupiter to volbrengen ; en toch wordt die geheele wereld voor
ons bedekt door eene vlieg, die zich over het vensterglas beweegt.
Jupiter is na Venus de helderste onder de planeten. Terwijl de
avondster de koningin der schoonheid werd, zetelde Jupiter op den
hemeltroon en ontving hij de eerbewijzen der stervelingen. De menschelijke zwakheid en de daarmede gepaard gaande ijdelheid zochten
verband tusschen de astronomische verschijnselen en de gebeurtenissen
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in het menschelijke leven ; iedere planeet bezat eene macht, die met
haar voorkomen overeenkwam. Jupiter beheerschte het noodlot der
aanzienlijken, en de sterrenwichelaar der middeleeuwen, de overleveringen van zijne voorouders uit de oudheid voortzettende, berekende
in zijne eenzame nachtwaken den geheimzinnigen invloed, die door die
machtige en verwijderde ster scheen te worden uitgeoefend. Later
zullen wij nog gelegenheid hebben, om in eenige bijzonderheden te
treden over de sterrenwichelarij en zullen wij zien, dat die schijnwetenschap nog volgelingen telde tot in de laatste eeuwen.
De schitterende planeet heeft in de nieuwere sterrenkunde den
rang weten te behouden, die haar door de ouden reeds was toegekend. De eerste waarnemingen, door eenen kijker gedaan, hebben
dadelijk hare grootte doen uitkomen. Hare schijnbare middellijn is
gemiddeld 38" en wisselt of tusschen 3o" en 47" ; onder de gunstigste omstandigheden is die schijnbare middellijn slechts 39 maal
kleiner dan die der maan, zoodat wij met eenen kijker, die 39 malen
vergroot, de schijf van Jupiter even groot zien als de maan, met
het bloote oog waargenomen. De ware middellijn van Jupiter is,
zooals wij reeds boven zagen, 11 maal grooter dan die der aarde
(nauwkeurig 11,o61), d. i. 141000 kilometers. Als de planeet bolvormig was, zou haar volume 135o maal grooter zijn dan dat der
aarde ; maar de snelheid, waarmede zij om hare as wentelt, is oorzaak, dat zij aan den evenaar zoo sterk gezwollen, en aan de polen
zoo afgeplat is, dat men dit reeds op het eerste gezicht door eenen
astronomischen kijker kan zien ; terwijl de afplatting der aarde
ongeveer 1 /300 is, is die op Jupiter 1/17. Hieruit volgt, dat het volume
van Jupiter 1279 maal grooter is ' dan dat der aarde. Hare oppervlakte is 122 maal grooter dan die van onze planeet.
Men zal zich, na hetgeen wij vroeger over de grootte van de zon
besproken hebben, een denkbeeld kunnen vormen van de grootte
van Jupiter, indien wij mededeelen, dat de middellijn dier planeet
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slechts tienmaal kleiner is dan die der zon. Eene papierstrook, zoo
groot als de afstand van de aarde tot de maan, zou nog te klein
zijn, om den aequator van Jupiter daarmede te beplakken.
Met Jupiter betreden wij het rijk van de reuzen in het zonnestelsel. Om dit duidelijk te maken, teekenen wij den band, boven
aan de volgende bladzijden. Op dien band volgen op elkander van
links naar rechts Mercurius, Venus, de aarde, Mars, de kleine planeten, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, elk op hare betrekkelijke grootte. Een cirkelsegment aan de beide uiteinden van den
band doet zien, hoe groot de zon zou zijn, op dezelfde schaal geteekend. Alle planeten kunnen dus, zonder elkander in den weg te
staan, naast elkander op de zon geplaatst worden.
De massa van Jupiter is met eene bewonderenswaardige nauwkeurigheid bekend. Alle berekeningen leiden tot het resultaat, dat
die massa 1 014 7 van die der zon bedraagt. Men bepaalt die massa,
of door de beweging der wachters van Jupiter, Of door de storingen,
op de kleine planeten, Of door die op de kometen uitgeoefend.
Men vindt langs ieder dier wegen, dat Jupiter 31 0 maal meer weegt
dan de aarde. Brengen wij de afplatting in rekening, dan vindt men
voor de gemiddelde dichtheid van Jupiter 0,242 (die der aarde = i
gesteld) : dit verschilt niet veel van de dichtheid der zon. Jupiter
weegt een derde meer dan een even groote bol van water.
Wij hebben vroeger gezien, hoe men het gewicht, den afstand en
de ware grootte der hemellichamen bepaalt; wij behoeven daarop
dus niet meer terug te komen. Wij hebben eveneens in het licht
gesteld, hoe men de intensiteit der zwaartekracht op de oppervlakte
der planeten bepaalt, die niet alleen afhangt van de massa van
de planeet, die men beschouwt, maar ook van den afstand van
de oppervlakte tot aan het middelpunt. Als de planeet Jupiter even
groot was als de aarde, maar haar eigen gewicht behield, dan
zou de intensiteit der zwaartekracht 3 [ 0 maal grooter zijn dan hier,
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en zou dus / kilogram daar 310 kilogram wegen. Maar nu de
middellijn van Jupiter II maal grooter is dan die der aarde,
vermindert de intensiteit der zwaartekracht in de reden van het
vierkant van dat getal, of van 121 : 1 (juister is 122, want
I I ,o6 X 11,06 = 122). Indien wij 310 door 122 deelen, verkrijgen wij 2,5. Wij weten dus, dat de intensiteit der zwaartekracht
op Jupiter 2 1/2 maal sterker is dan op aarde. Een voorwerp van
10o kilogram weegt daar dus 250 kilogram. Een Steen, van eenen
toren afvallende, zoude in de eerste secunde 12 meters afleggen.
Op Jupiter bestaan dus de voorwerpen uit stoffen, die minder
dicht zijn dan die op aarde, maar de planeet Jupiter trekt ze sterker
aan ; van daar, dat zij zwaarder zijn, dat wil zeggen : sterker naar
het middelpunt getrokken worden. Dit is juist het omgekeerde van
wat wij bij Mercurius hebben gevonden. Het gewicht van eenen
kanonskogel van twintig kilogram is dus betrekkelijk, zooals elk
gewicht in het heelal ; op eene der kleine planeten is die kogel
eene veer ; op de zon is hij een massieve ijzeren berg, die niet te
verwrikken is ; op de eene plaats brengt hij verwoesting, op eene
andere plaats is hij een stuk speelgoed. En dan nog te willen beweren, dat het geheele heelal op onze leest geschoeid is!
Jupiter beweegt zich om de zon op eenen afstand van 768 millioen kilometers, dat is dus op eenen afstand, vijfmaal grooter dan
de zonsafstand der aarde, in eene baan, die zij in 4332 dagen of
in I I jaren, 10 maanden en 17 dagen doorloopt. Na gemiddeld
399 dagen is Jupiter in oppositie met de zon ; in dien tijd heeft
de planeet 278 dagen eene vooruitgaande en 121 dagen eene
teruggaande beweging.
Als de planeet Jupiter in oppositie is met de zon, komt zij
des middernachts in den meridiaan en staat zij statig in het
zuiden als eene glinsterende ster. Zij is dus gemakkelijk te vinden.
Alle twaalf jaren keert zij terug tot het punt aan den hemel,
waar zij thans schittert. Jaarlijks kan men haar gedurende vier
maanden des avonds onder gunstige omstandigheden waarnemen,
en wel in de maand, waarin zij in oppositie komt, en in de drie
volgende maanden.
Hare loopbaan om de zon is niet cirkelvormig maar elliptisch,
met eene excentriciteit van 0,048, waaruit voor hare zonsafstanden
kan worden afgeleid :
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De zonsafstand der
aarde = i gesteld.
Zonsafstand in het perihelium .
Gemiddelde zonsafstand . ..
Zonsafstand in het aphelium .

4,952
5,203
5,454

Kilometers.
732 000 000
770 000 000
807 000 000

Fig. 198. — Verhouding tusschen de grootte van Jupiter en die der aarde.

Er is dus een verschil van 75 millioen kilometers tusschen den
afstand van Jupiter tot de zon in het perihelium en in het aphelium.
Wij zullen zien, dat dit de eenige oorzaak is van de afwisseling der
jaargetijden op ' Jupiter.
DE WONDEREN DES HEMELS.
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De planeet beweegt zich om de zon in een vlak, dat weinig met
dat der ecliptica verschilt : de helling van de baan van Jupiter ten
opzichte van de aardbaan bedraagt slechts I° 18' 41". De ouden
hadden deze bijzonderheid reeds opgemerkt, van daar dat zij Jupiter
de planeet der ecliptica noemden. Haar perihelium ligt tegenwoordig
op 12° van het lentepunt af, in het sterrenbeeld de Visschen, niet
ver van de ster . Haar laatste doorgang door het perihelium had
plaats in 1892. Zij is het laatst door het aphelium gegaan in 1898.
Het aphelium en het perihelium, dus ook de geheele lijn der apsiden,
verplaatst zich jaarlijks 57" over de ecliptica.
De planeet Jupiter ontvangt, daar zij ruim vijf maal verder dan
de aarde van de zon verwijderd is, 27 maal minder warmte en licht

Fig. 199. — Vergelijking der helling van de as der aarde en die van Jupiter.

van de zon, dan de aarde. Van daar, dat het leven op Jupiter geheel anders moet georganiseerd zijn dan bij ons.
De as van Jupiter maakt met het vlak harer baan eenen hoek
van 87°, zoodat de belling der as bijna geen invloed heeft op de
afwisseling der jaargetijden. De dagen blijven dus gedurende het
geheele jaar ongeveer even lang ; de zon volbrengt steeds hare
schijnbare dagelijksche beweging bijna in het vlak van den aequator
van Jupiter ; er zijn daar noch tropen noch poolstreken ; over de
geheele oppervlakte der planeet moet de temperatuur gelijkmatig
afnemen van den evenaar naar de polen.
Nog in menig ander opzicht verschilt die planeet van de aarde.
Terwijl zij zich langzaam om de zon beweegt, wentelt zij met zulk
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eene snelheid om hare as, dat iedere omwenteling plaats heeft in
I0 uren. Men heeft daar minder dan 5 uren dag en minder dan
5 uren nacht (I).
Zoodra men Jupiter door .eenen kijker waarneemt, trekt het de
aandacht, dat die planeet doorploegd is met meer of minder breede
strooken, die voornamelijk gelegen zijn in de nabijheid van den
aequator. Die strooken maken het karakteristieke uit van Jupiter.
Men heeft ze gezien van het eerste oogenblik af, dat men de
planeet door kijkers heeft waargenomen ; alleen onder zeer bijzondere omstandigheden waren zij niet zichtbaar.
Somtijds ziet men, behalve die witte en grijze strooken, die dikwijls eene gele of oranjekleurige tint hebben, vlekken, die nu eens
lichter, dan weder donkerder zijn dan de achtergrond, waartegen
zij gelegen zijn ; ook neemt men in de strooken somtijds onregelmatigheden, duidelijk zichtbare scheuren waar. Indien men die vlekken op de schijf met aandacht volgt, dan merkt men reeds spoedig
op, dat zij zich van het oosten naar het westen verplaatsen, of, indien men de planeet door eenen niet omkeerenden kijker waarneemt, van links naar rechts. Als die vlekken zeer duidelijk zijn, is
een uur waarneming voldoende, om de verplaatsing aan te toonen.
Die vlekken behooren tot den dampkring van Jupiter. Zij bewegen
zich niet evenals de wachters om de planeet been, met eene snelheid, onafhankelijk van de omwentelingssnelheid, maar zij maken
deel uit van de uitgestrekte wolkenlaag, die de planeet omgeeft.
Zij zijn evenmin aan de oppervlakte der planeet vast verbonden,
zooals het vasteland en de zeeen van Mars, maar zij zijn bewegelijk
evenals de wolken in onzen dampkring.
Wij hebben daar dus te doen met eene wereld, waar de dagen
in plaats van 24 uren nog niet ten voile 1 o uren duren ; tusschen
het opkomen en ondergaan der zon verloopen daar slechts 4 u 47 m ;
bovendien is gedurende het geheele jaar de nacht nog korter door
de schemering. Daar het jaar 12 maal zoo groot is als op aarde,
hebben de bewoners van Jupiter jaren van 10455 dagen !
(I) Reeds in 1665 vond Cassini voor den omwentelingsduur 9u 56m. Later vond hij 9u 55m 515
9u 5 1 m, 9u som . Ook de waarnemers van den lateren tijd vonden telkens kleine verschillen in die
periode. Het schijnt, dat de omwentelingsduur van den aequator kleiner is dan die op hoogere breedten.
Het verschil in de resultaten heeft reeds voorlang doen vermoeden, dat de vlekken, uit wier
verplaatsing de omwentelingstijd bepaald wordt, wolken zijn, in eenen zeer bewogen dampkring
zwevende. Men kan de beweging dier vlekken het best vergelijken met die der passaatwinden,
die in de nabijheid van den aequator der aarde waaien.

27 *

420

DE PLANEET JUPITER.

De omwentelingssnelheid der planeet om hare as is zoo groot,
dat een punt, aan den evenaar gelegen, in iedere secunde eenen
weg aflegt van 12450 meters en dus eenen weg, 26 maal grooter,
dan een punt van onzen evenaar. De sterke afplatting aan de polen
en de strepen op Jupiter zijn er het gevolg van. Aan den aequator
zal de middelpuntvliedende kracht het gewicht der lichamen met 1112
verminderen ; een voorwerp, dat 12 kilogram weegt aan de polen,
weegt slechts 11 kilogram aan den evenaar.
De geestige directeur der sterrenwacht te Weenen, de beroemde
Littrow, kon niet nalaten in zijne << Wunder des Himmels" de volgende beschouwing in te lasschen omtrent de bewoners van Jupiter.
De snelle afwisseling van licht en duisternis moet op de levenswijze van de bewoners dier planeet van grooten invloed zijn, als zij
evenals wij den dag wijden aan hunne bezigheden en hun vermaak,
en de nachten aan de rust en den slaap. Als zij dagelijks met hun
werk klaar willen komen, dan moeten zij in weinige minuten datgene volbrengen, waaraan wij uren besteden ; zij moeten dus eenen
bijzonder veerkrachtigen geest en een krachtig gestel bezitten. Hoe
weinigen van ons zouden zich er in kunnen schikken, indien de
nachten slechts vijf uren duurden. Hoe zouden het de smulpapen
onder ons moeten stellen, indien zij binnen vijf uren drie of vier
maaltijden moesten nemen. En hoe luide zouden niet de klachten
onzer dames zijn over de korte nachten en de nog kortere bals,
waar zij wel den dubbelen tijd noodig hebben voor de noodzakelijke
voorbereiding van haar toilet ? Alleen de astronomer kunnen daar
tevreden zijn, als ten minste de dampkring op Jupiter het waarnemen toelaat. De dagelijksche beweging van den sterrenhemel heeft
daar veel sneller plaats dan bij ons, zoodat zich de sterren in denzelfden tijd veel meer verplaatsen en dus hare plaatsbepaling veel
nauwkeuriger kan zijn. Een clinger van dezelfde lengte als op aarde
zal daar in denzelfden tijd meer slingeringen volbrengen dan hier,
zoodat zij veel nauwkeuriger dan wij tijdsbepalingen kunnen doen,
een der gewichtigste factoren der praktische astronomie . . . ."
Wij kunnen van hier uit wonderlijke veranderingen op Jupiter
waarnemen. De karakteristieke strepen, die de planeet doorploegen,
veranderen van vorm, helderheid, kleur en breedte. In het algemeen
wordt de aequator aangewezen door eenen witten gordel. Aan
weerszijden van dien witten gordel (fig. 201) vindt men eene donkere strook, eenigszins donkerrood gekleurd. Aan weerszijden dier

L

)
Jupiter beheerschte het lot van de grooten der aarde, en de sterrenwichelaar berekende
in zijne eenzame nachtwaken den geheimzinnigen invloed, die door die machtige
planeet werd uitgeoefend.

DE PLANEET JUPITER.

423

strooken vindt men evenwijdige voren, die beurtelings wit en grijs
zijn. De algemeene tint wordt gelijkslachtiger en grijzer, naarmate
men de polen nadert, en de poolstreken zelf zijn gewoonlijk blauwachtig gekleurd.
Al is dit het gewone type
der planeet, dit type verandert dikwijls z6Ozeer,
dat het onmogelijk is,
daarvan een spoor terug
te vinden. In plaats van
die witte strook, vindt
men aan den aequator
dikwijls eene donkere
strook, en op verschillende breedten eene of
meer lichte strepen. Nu
eens zijn de strooken
breed en ver van elkander gelegen, dan weer
zijn zij smal en dicht
Fig. 201. - Jupiter, door eenen kijker gezien.
aaneengedrongen. Nu
eens zijn de randen ingekorven, dan weer zijn zij volkomen recht.
Men heeft witte lichtvlekken boven die strooken zien zweven en
ook somtijds lichte ronde punten, op wachters gelijkende, somtijds
heeft men ook schuin over die strooken donkere strepen gezien,
die eenen tijd lang bleven bestaan.
Het is mogelijk, dat al die veranderingen in den dampkring van
Jupiter plaats vinden, zonder dat de planeet zelf aan die veranderingen deelneemt. Wij kunnen de oppervlakte der planeten slechts
zelden zien door de lichte plekken been.
Opdat men zich gemakkelijk rekenschap kunne geven van de
veranderingen in den dampkring van Jupiter, kiezen wij (fig. 202)
twaalf teekeningen der planeet, vervaardigd ieder in een verschillend jaar van 1868-1879, d. i. in eene periode van een Jupiterjaar; daarnaast (fig. 203) geven wij twaalf teekeningen der planeet
in hetzelfde jaar, om de snelle veranderingen te doen uitkomen. De
laatste twaalf teekeningen zijn alle in April 1874 vervaardigd. Het
zuiden is boven, het noorden beneden geplaatst, zooals men de
hemellichamen door eenen omkeerenden kijker ziet. Men ziet hieruit,
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Fig.

202. --

Jaarlijksche veranderingen op Jupiter.
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Fig. 203

Dagelijksche veranderingen op Jupiter.
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dat het voorkomen der planeet niet alleen van jaar tot jaar, maar
zelfs van dag tot dag verandert. Somtijds verlengt zich eene wolk
binnen drie tot vier uren zoozeer, dat zij eene geheele parallel beslaat ; enkele malen verandert het geheele uiterlijk der planeet in
eenen dag ; ook gebeurt het wel, dat men in weken tijds geene
merkbare verandering waarneemt.
Die veranderingen kunnen niet het gevolg zijn van de zonnewarmte,
daar Jupiter geene afwisseling van jaargetijden heeft en in de geheele
periode van een Jupiterjaar de temperatuursveranderingen, door de
zon veroorzaakt, niet grooter kunnen zijn, dan die, welke wij ondervinden in de 14 dagen voor en na de nachteveningen. Bovendien
zouden zich veranderingen, die het gevolg zijn van de excentriciteit
der baan, alleen van zes tot zes jaren openbaren. Het is dus zeker,
dat die langzame en zwakke werking de snelle en groote veranderingen in den dampkring van Jupiter niet kan teweegbrengen.
Men heeft vroeger gemeend, dat de temperatuur van de oppervlakte van Jupiter lager moet zijn dan die van onzen dampkring,
omdat die planeet veel verder van de zon verwijderd is. Doch het
bestaan van den waterdamp, die in verzadigden toestand in den
dampkring van Jupiter aanwezig is, en de ontzaglijke bewegingen,
die wij van hier uit kunnen waarnemen, maken
het waarschijnlijk, dat Jupiter warmer is dan de
aarde. De oppervlakte der
planeet moet warmer zijn
dan de zon haar kan
maken. Misschien zijn er
vulkanen en dampbronnen;
misschien speelt de electriciteit daar eene groote
rol ; misschien ook wordt
de atmosfeer der planeet
van tijd tot tijd door een
schitterend noorderlicht bestraald.
1Fig. 204. — Jupiter, den 28sten Januari 1873.
Fig. 204 stet eene teekening voor, den 2 8 sten Januari 1873 door Tacchini to Palermo
vervaardigd. Men zag toen de groote f vormige vlek op eenen
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lichtrooden achtergrond. Van 187o tot 1873 was de geheele schijf
van de planeet sterk gekleurd ; dit viel juist samen met eene periode,
waarin op aarde bijzonder dikwijls het noorderlicht werd waargenomen. De dampkring van Jupiter moet tengevolge der groote intensiteit van de zwaartekracht in de onderste luchtlagen zeer dicht
zijn ; de spectraalanalyse heeft geleerd, dat daar evenzeer als op
aarde waterdamp aanwezig is ; er schijnen op Jupiter bovendien nog
enkele stoffen te zijn, die op aarde niet voorkomen. De deelen, die
ons donker voorkomen, zijn dieper dan de lichte ; het zonnelicht
dringt daar dieper in door, en veroorzaakt daar sterkere veranderingen. De witte strooken en de witte vlekken op Jupiter zijn de
hoogste wolken van den dampkring der planeet. De donkere streken,
die gewoonlijk kastanjebruin en enkele malen roodachtig getint zijn,
stellen de oppervlakte der planeet of de lagere dampkringslagen voor.
Er moet in den gordel bij den aequator der planeet voortdurend
een krachtige wind waaien van Ltoo kilometers in het uur. De wolken
aan den evenaar volbrengen hare wenteling in korter tijd dan op
hoogere breedte.
Uit het voorgaande volgt, dat, terwijl Mars, Venus en Mercurius
min of meer met de aarde overeenkomen, dit met Jupiter niet
het geval is. Daar moeten de moleculaire krachten, de electriciteit, de warmte, onder geheel andere omstandigheden werken
als op de vier zooeven genoemde planeten. Dit is zeker, dat de
dampkring der planeet veel sterkere veranderingen ondergaat, dan
die, welke door de zonnewarmte kunnen veroorzaakt worden ; dat
die dampkring zeer hoog is, en eene verbazende drukking uitoefent,
en dat de oppervlakte der planeet nog niet in dien toestand van
vastheid en onveranderlijkheid is gekomen, waarin de aarde thans
verkeert. Het is waarschijnlijk, dat de planeet Jupiter, hoewel ouder
dan de aarde, door haar groot volume en hare groote massa nog
lang na deze hare oorspronkelijke warmte heeft behouden. Is die
eigen warmte van Jupiter voldoende, om elke openbaring van organisch leven te beletten, en is de planeet nog thans in den toestand
van eene donkere en warme zon, die geheel vloeibaar of nog nauwelijks met eene dunne vaste korst bedekt is, zooals onze aarde
geweest is, vOOrdat het leven op hare oppervlakte ontstond (I) ? Of
is zij in dien toestand gekomen, waarin onze aarde geweest is in
(I) Dat de planeet Jupiter niet meer lichtgevend is, volgt hieruit, dat hare wachters in
haren schaduwkegel verdwijnen, en dan Been licht meer van haar ontvangen.
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het primaire tijdvak, toen het leven zich onder de vreemdste vormen
begon te openbaren te midden der woelingen en stormen van eene
in wording zijnde wereld? Wie zal hierop thans reeds een antwoord
durven geven?
De planeet Jupiter wordt op hare reis om de zon vergezeld door
vijf wachters. Zoodra Galilei
–den Januari I 61 o) zijnen
(den 1 7
kijker op de planeet richtte,
had hij de voldoening, vier
Bier wachters te ontdekken,
die hij eerst voor vaste sterren
aanzag, maar waarvan het hem
spoedig bleek, dat zij bij Jupiter zelf behoorden. Hij zag,
dat zij beurtelings de planeet
naderden, zich daarvan verwijderden, achter haar verdwenen, voor haar been trokken,
en rechts en links schomFig. 205. — De planeet Jupiter met vier van
melden binnen bepaalde afstanhare wachters in het veld van den kijker.
den. De vijfde wachter, die het
den
dichtst bij
-.., Ju
1.p i; ter staat, werd den 9 September 1892 door Barnard
op de sterrenwacht van MountHamilton in California ontdekt.
Zij beweegt zich om de planeet
op eenen afstand van 185 000
kilometers en is alleen door de
allergrootste kijkers zichtbaar.
De overige wachters bewegen
zich om de planeet op afstanden
van 430 000, 682 Soo, 1 o88 000
en 1914 000 kilometers van het
middelpunt der planeet.
Door eenen gewonen kijker
gezien, gelijken die vier wachters
Fig. 206 — De banen van vier wachters
van Jupiter.
op kleine sterren, gelegen in eene
lijn, door het midden der planeet evenwijdig aan de strooken getrokken, en dus ook evenwijdig aan den aequator.
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Het geheele systeem is begrepen binnen eenen gezichtshoek, die
2 /3 is van de schijnbare middellijn der maan. Indien men deze dus
met haar middelpunt op het middelpunt van Jupiter plaatste, dan
zouden niet alleen alle wachters door de maan bedekt worden,
maar zelfs zou de buitenste wachter nog een heel eind van den
rand der maan verwijderd zijn.
De vier genoemde wachters wentelen om Jupiter heen in banen,
die in fig. 206 worden voorgesteld op eene schaal van i millimeter
voor eenen Jupiterstraal. Het vlak dier banen is niet loodrecht op
de lijn, die ons oog met Jupiter vereenigt, zoodat wij die banen
steeds van ter zijde zien , dat vlak valt evenals de aequator van
Jupiter bijna met de ecliptica samen, zoodat wij de wachters alleen
rechts en links van Jupiter zien schommelen en nooit boven of onder
de planeet. Het is alsof wij, om de vorige figuur to zien, de bladzijde niet voor ons namen, maar wij langs den rand van het papier
de figuur beschouwden. Wij geven hier eenige gegevens omtrent
die wachters (1).
AFSTAND VAN
HET M1DDELPUNT
VAN 94

OMWENTELINGSTIJD.

in stralen
van 94 in kilom.

in aarddagen

DICHTVOLUME. MASSA. HELD.

MIDDELLIJN.
-

_

-----

in Jupiterdagen. schijnb. 6 = i

-`t

i in kil. 94. = i

9. i 6 =I

I. Io . . . 5.93 430 000 1d18u27n1n s 4,27 1,02" 0,32 0,027 3800 0,000020 0,000017 0,198
II. Europa . 9,44 682 800 3 13 13 43 8,58 0,91" 0,27 0,024 3300 0,000014 0,000023 0,374
III. Ganymedes 15,06 1 088 000 7 3 42 33 17,29 1,49" 0,47 0,040 5800 0,000060 0,000088 0,325
IV. Callisto . 26,49 1 914 000 16 16 32 11 40,43 1,27" 0,33 0,034 4400 0,000039 0,000042 0,253

Uit bovenstaande tabel ziet men, dat de middellijn van Ganymedes

Fig. 207. — Verhouding der grootte van Mars, Ganymedes, Mercurius en de maan.

bijna de helft is van die der aarde. Niet alleen dat hij, evenals de
23s.
(I) Van den door Barnard ontdekten wachter is de omloopstijd od H u 57m
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overige wachters van Jupiter, grooter is dan de kleine planeten, maar
zijn volume is bijna het dubbele van dat van Mercurius en is 2 /3 van
dat van Mars. Hij heeft vijfmaal grooter volume dan de maan (I).
De gezamenlijke massa der vier wachters is het 6000 ste gedeelte
van die van Jupiter, het volume het 7 600ste gedeelte. Hunne dichtheid is grooter dan die der planeet. De intensiteit der zwaartekiacht
is daar zeer gering.
VOOr de ontdekking der kijkers had men de wachters van Jupiter
nooit gezien ; toch kunnen enkele waarnemers met uitstekende oogen
ze met het bloote oog onderscheiden.

Fig. 208. — Overgang van eenen wachter langs Jupiter.

Jupiter werpt naar de zijde, van de zon afgekeerd, eenen schaduwkegel, waarin de wachters van tijd tot tijd intreden, zoodat die
wachters van tijd tot tijd verduisterd worden. Daar de planeet Jupiter
veel grooter is dan de aarde en daarenboven veel verder van de
zon verwijderd is, is de lengte van haren schaduwkegel veel grooter
dan die van de aarde ; hij is 8 9 millioen kilometers lang, zoodat
hij zich ver buiten de baan van den vierden wachter uitstrekt. Hieruit volgt, dat de doorsnede van den schaduwkegel, op de plaatsen,
waar de wachters er door heengaan, bijna even groot is als de
planeet zelf; van daar, dat het verschijnsel van de verduisteringen
(1) Van den door Barnard ontdekten wachter is de Omloopstijd od Hu 57 m 23s.
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dier wachters veel meer voorkomt dan dat der maansverduisteringen.
De drie eerste der vier vroeger bekende wachters treden bij iedere
omwenteling in den schaduwkegel ; de vierde kan eenen enkelen
keer boven of onder den schaduwkegel heengaan. De verduisteringen van de wachters van Jupiter dienen voor het bepalen der
lengte op zee ; het zijn verschijnselen aan den hemel, die tegelijkertijd op een groot aantal plaatsen van de oppervlakte der aarde
kunnen worden waargenomen, zoodat daardoor de tijd en dus ook
de lengte bepaald kan worden.
Als de wachters van Jupiter tusschen de planeet en de zon komen,
werpen zij schaduw op de planeet, en veroorzaken zij daar zoneclipsen, die wij van hieruit kunnen waarnemen.
Tusschen de bewegingen der drie genoemde wachters bestaat eene
bijzondere betrekking, die tengevolge heeft, dat deze drie wachters
nooit tegelijk verduisterd kunnen zijn ; als de tweede en derde tegelijk verduisterd zijn, is de eerste voor Jupiter in conjunctie met
de zon; indien beide voor Jupiter heengaan, zoodat zij tegelijkertijd
zonsverduisteringen op Jupiter veroorzaken, is de eerste wachter in
oppositie met de zon, dat wil zeggen, zelf verduisterd (I).
(r) Somtijds verdwijnen de vier wachters
gelijktijdig voor ons, als enkele verduisterd
of bedekt zijn, en andere op de lichtende
schijf van Jupiter geprojecteerd zijn. Dit is
onder andere waargenomen :
Den i5den Maart 1611 (oude stijl).
Den uden November 1681 (oude stip).
Den 23sten Mei 1802.
Den 1 5den April 1826.
2 7 sten September 18 43 .
Den
Den 2i sten Augustus / 867.
Den 22sten Maart 1874.
Den 15den October 1883.
Den / 6den Juli 1891.
Tusschen de 34 en 4de waarneming zijn
er 24 jaren min 38 dagen verloopen, tusschen
de 5de en 6de waarneming 24 jaren min 37
dagen. Het verschil van eenen dag is het
gevolg van de uren. De nauwkeurige periode
is 1867, 6377 — 1843, 7393 = 23, 8984 jaren.
In beide gevallen was de toestand dezelfde :
de derde wachter ging voor de schijf heen en
de drie andere achter haar langs. Die periode
omvat 523 omwentelingen van den vierden
wachter, 1220 van den derden, 2458 van
den tweeden en 4934 van den eersten. Wij

Fig. 209. — Het verdwijnen van de
wachters van Jupiter.
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De wachters zijn niet alle even helder en veranderen ook in glans.
Er is een groot verschil tusschen het terugkaatsend vermogen
der vier wachters.
Wat de grootte betreft, is de volgorde, van den grootsten of gerekend, III, IV, I, II. Somtijds schijnt de eerste iets kleiner te zijn
dan de tweede.
Wat de veranderlijkheid betreft, is de volgorde : IV, I, II, III ( t).
kunnen daaruit dus de volgende datums afleiden voor dat gelijktijdig onzichtbaar worden :
1819, 841 of 4 November 1819.
1843, 739 „ 27 September 1849.
1867, 638 „ 21 Augustus 1867.
1891, 536 „ 16 Juli 1891.
Den 2lsten Augustus 1867 was de tweede wachter achter Jupiter, en waren de drie andere er
vdOr. Den 22 sten Maart 1874 had het omgekeerde verschijnsel plaats. Den 15den October 1883
was de eerste achter Jupiter, en waren de drie andere er v66r. Van 15 Maart 1611 tot 23 Mei
1802 is 191,190 per jaar. Het achtste deel is 23,8984, Van 1826,287 tot 1874,219 is 47,932. De
helft is 23,866.
(I) Eene waarneming van 25 Maart 1874 maakt het waarschijnlijk, dat de wachters door
eenen dampkring omgeven zijn. Men zag toen eerst eene volkomen zwarte en scherp begrensde
vlek op korten afstand van den oostelijken rand der planeet, die prachtig uitkwam tegen den
witten achtergrond eener breede lichtstrook.
Onder die zwarte ronde vlek en bijna daarmede in aanraking, onderscheidde men eene tweede,
even rond, maar niet zwart als de vorige: zij was grijs en iets kleiner, maar kwam toch goed
uit op denzelfden witten achtergrond.
Maar tevens was eene derde vlek zichtbaar, rechts van de beide andere gelegen en iets meer

noordelijk, in de nabijheid van den middelsten meridiaan, nu niet zichtbaar op den witten achtergrond, maar op de noordelijke grijze strook. Zij was minder scherp dan de beide vorige, moeilijk waar te nemen, en nauwelijks donkerder dan de grijze strook, waarop zij lag. Zij scheen
iets minder donker dan de tweede, door den meer donkeren achtergrond. Na enkele minuten
zag men die drie vlekken zich over de schijf naar het westen verplaatsen. In bovenstaande teekeningen is Jupiter geteekend met eene tusschenruimte van I u 42 m. De zwarte vlek no. i, is de
schaduw van den derden wachter, de grijze vlek no. 2 is de schaduw van den tweeden ; de 3de
vlek is de derde wachter zelf. De tweede wachter (n o . 4) werd eerst zichtbaar op het oogenblik
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Nog enkele woorden over de planeet Jupiter, als sterrenwacht
beschouwd.
De aarde is, van Jupiter gezien, een lichtend punt, dat been en
weer schommelt in de nabijheid der zon, waarvan zij zich nooit
verder dan 12' verwijdert. Zij is dus alleen zichtbaar des ochtends
en des avonds, nog korter dan Mercurius voor ons ; zij kan zeer
moeilijk met het bloote oog gezien worden, maar vertoont door
kijkers het beeld van de maan in hare kwartierstanden. De astronomen op Jupiter zullen de aarde het gemakkelijkst ontdekken, als
zij langs de zonneschijf heengaat, zooals wij getracht hebben Vulcanus
te ontdekken. Als eens op Jupiter zou verteld worden, dat de bewoners
dier donkere stip beweren, dat het geheele heelal voor hen geschapen
is, dan is het waarschijnlijk, dat zij in een homerisch gelach zouden
uitbarsten, zóó luid, dat wij het van bier zouden kunnen hooren.
Des nachts vertoont zich de sterrenhemel, van Jupiter gezien, wat
de sterrenbeelden betreft, op dezelfde wijze als bij ons. Ook daar
schitteren Orion, de Groote Beer, Pegasus, Andromeda, de Tweelingen en alle andere sterrenbeelden evenzeer als de diamanten aan
onzen hemel : Sirius, Wega, Capella, Procyon, Rigel en hunne mededingers. De 78o millioen kilometers, die ons van Jupiter scheiden,
veranderen daaraan this. Maar het opmerkelijkst aan den sterrenhemel zijn die vijf manen, die ieder eene verschillende beweging
hebben. De meest nabijzijnde beweegt zich aan het sterrendak met
eene verbazende snelheid voort en veroorzaakt dagelijks, voor de
plaatsen aan den evenaar gelegen, eenige totale zoneclipsen. De
vier binnenste manen worden bij iedere omwenteling verduisterd,
juist op het oogenblik, waarop zij vol zouden zijn. De vijfde alleen
wordt wel eens vol gezien.
Men hoort wel eens beweren, dat die manen Jupiter bijzonder
moeten verlichten en wel betrekkelijk vier maal sterker dan wij
door onze maan verlicht worden, zoodat zij als het ware te gemoet
komen aan de zwakte van het licht, dat de planeet van de zon
van uittreden, waarschijnlijk tengevolge van het geringe licht van den rand der planeet in vergelijking met het geheel.
De derde wachter, die gewoonlijk, als hij langs de planeet gaat, wit schijnt, evenals de overige,
was dus nog donkerder dan de grijze strook, waartegen hij gezien werd. Hij was bona even
donker als de schaduw van den tweeden wachter. Uit het verschil in glans van die wachters
volgt, dat de grond oneffen is als die der aarde, en dat zij omgeven wordt door eenen veranderlijken dampkring.
In den laatsten tijd word door enkele sterrenkundigen beweerd, dat uit hunne metingen blijkt
'
dat de vier oude wachters eene meer of minder eivormige gedaante hebben.
DE WONDEREN DES HEMELS,
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ontvangt. Dit is echter onjuist. Wel bedekken de vijf wachters een
grooter deel van den hemel dan onze maan, maar zij kaatsen het
licht terug van eene zon, die eene 27 maal kleinere oppervlakte schijnt
te hebben dan de onze ; het totale teruggekaatste licht is slechts 1116
van het licht van voile maan, daarbij nog aangenomen, dat de oppervlakten dier manen evengoed het licht terugkaatsen als onze maan,
hetgeen voor den vijfden wachter zeker niet het geval is.
De bewoners van de wachters moeten een schitterend schouwspel
zien, als zij Jupiter aan den hemel waarnemen. Van den eersten
wachter gezien, moet die planeet zich voordoen als eene schijf van
meer dan 5o graden middellijn, zoodat haar opperviak tien duizend
maal grooter schijnt dan dat van voile maan ! bat opperviak is
doorsneden door breede strooken ; verbazend groote wolken drijven
daarover heen, verschillende prachtige kleuren verspreiden haar licht.
Voeg daarbij de vier andere wachters, van den eersten uit gezien,
en gij hebt een nachtelijk tafereel, waarvan geen enkele nacht op
aarde een denkbeeld kan geven.
Zoo is de toestand dier planeet, wat hare innerlijke eigenschappen
betreft en als waarnemingsplaats van het heelal. Wij zullen, waar
het geldt bespiegelingen te houden over hare tegenwoordige of
toekomstige bewoners, het voorbeeld van Whewell niet volgen, die
uit de geringe dichtheid der planeet meende te moeten afleiden,
dat die bewoners geleiachtige schepselen moesten zijn, als de medusen, die aan het strand der zee drijven ; evenmin zullen wij Wolf
navolgen, die meende, dat de oogen der Jupiterbewoners om het
zwakke licht der planeet drie maal grooter moesten zijn, dan de
onze en dat hun lichaamsbouw daarmede in overeenstemming moest
zijn, zoodat zij juist dezelfde gestalte moesten hebben als Og, koning
van Bazan. Nog minder zullen wij ons bezig houden met de redeneeringen . van eenen Amerikaanschen romanschrijver, die beweert,
dat, omdat de spierkracht evenredig is met het vierkant van de
doorsnede der spieren, en het gewicht evenredig met de derde
macht van de hoogte, de bewoners van Jupiter om hun gewicht
niet grooter kunnen zijn dan Tom-Pouce. Wij kunnen niet genoeg
herhalen, dat wij de bewoners der andere hemellichamen niet naar
onze bekrompen opvattingen mogen beoordeelen. De natuur is vruchtbaar genoeg, om alle werelden op haren tijd te bevolken met wezens,
in overeenstemming met de plaats, die zij in het heelal innemen.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
Saturnus, het wonder van het zonnestelsel.
tt,
Wij komen thans aan de oude grens van het zonnestelsel, in het
rijk van Saturnus, den god van den - tijd en het noodlot, die van de
oudste tijden af tot aan het einde der vorige eeuw geacht werd
aan het uiteinde van het zonnestelsel te staan. Nog ten tijde van
Copernicus, Galilef en Newton was Saturnus de uiterste planeet ; in
het midden der vorige eeuw, meende Bailly nog een hoog denkbeeld te geven van de uitgestrektheid van het zonnestelsel, door
den afstand van Saturnus te schatten op 218 000 maal den straal
der aarde, of op 1308 millioen kilometers, en te beweren, dat de
vaste sterren niet veel verder verwijderd waren. De afstand van
Saturnus was bijna juist, daar deze 1420 millioen kilometers bedraagt ;
maar in 1781 heeft de ontdekking van Uranus den grenspaal tot op
2 9 32 millioen kilometers verplaatst ; in 1846 heeft de ontdekking van
Neptunus dien tot op meer dan 4 milliard kilometers teruggezet, . . . .
en zooals wij reeds vroeger zagen, de meest nabijzijnde vaste ster
9000 maal verder van ons verwijderd dan Neptunus.
De menschelijke geest heeft stap voor stap het licht gevolgd, dat
Urania's fakkel door de oneindige ruimte verspreidde. Het was reeds
een groote vooruitgang op de oudheid en de middeleeuwen, zich
een zonnestelsel en zelfs een heelal te durven voorstellen, met eene
middellijn van eenige milliarden kilometers.
Ten tijde van Homerus en Hesiodus meende men nog, dat het
geheele heelal was uitgemeten met het aambeeld van Vulcanus, dat
negen dagen en negen nachten zoude doorgevallen zijn, voordat het
de aarde bereikt had, en evenveel tijd om van de aarde naar de
onderwereld af te dalen. In dien tijd zou echter slechts een weg van
575 000 kilometers zijn afgelegd, dat is dus niet veel meer dan de
afstand van de maan tot de aarde (1).
(I) Men kan den tijd, waarin een wachter op de planeet neervalt, gemakkelijk vinden, door
zijnen omloopstijd te deelen door A/ 32.
27,32
.
i v 3 2 dagen of in 4 dagen 20 minuten.
De maan zou dus op de aarde neervallen in
De omloopstijd van eenen wachter, die in 9 dagen op de planeet zou neervallen, is dan
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Saturnus schijnt aan den hemel als eene ster van de eerste grootte,
maar veel minder schitterend dan Venus, Jupiter, Mars en Mercurius.
De planeet is eenigszins loodkleurig. Die eigenaardige kleur, verbonden met de traagheid van haren gang, was de oorzaak, dat de
ouden haar eene onheilbrengende werking toeschreven. Saturnus
werd als de ernstigste der sterren beschouwd, als een onttroonde

-orofcapiontffeffellet btru6
Ioamem Kefiplerum
16o8.

XL
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IX

XII
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Fig. 2II. - Afdruk van eenen horoskoop, in 1608 door Keppler getrokken.

en verbannen god. De Sabbathdag was aan die planeet gewijd.
Gedurende al de eeuwen, dat de sterrenwichelarij bloeide, werden
9 X V32 = 50,91 dagen. De maan is gemiddeld 60,27 aardstralen van het middelpunt der
aarde verwijderd, dus volgt uit de derde wet van Keppler, dat een wachter, die in 9 dagen op
x3
50, 9 12
de planeet zou neerkomen, op eenen afstand x moet liggen, zoodanig dat
27322
= 60,273' waaruit
,
volgt x = 91,4 aardstralen = 58187o kilometers. De afstand van lien wachter tot aan de
oppervlakte der aarde is dus 581870 -- 6370 (straal der aarde) = 575500 kilometers.
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de mensch en de aarde als het middelpunt en het doel der schepping beschouwd, en oefende iedere planeet haren invloed uit op
het lot van de menschheid. De planeet Saturnus, de onheilspellende, stond in verband met de grootste smarten ; door haar sprak
de stem van het noodlot. Hij, die onder het teeken van Jupiter
geboren was, werd beroemd en verwierf zich een schitterend
fortuin en onverwelkbaren roem. Mars was de planeet van den
oorlog, Mercurius bevorderde de schoone kunsten. Zij, die onder
het teeken van Venus geboren waren, behoorden tot de gelukkigsten der stervelingen.
Opmerkelijk is het, dat er bepaalde regels bestonden, die de
astroloog slechts had te volgen, om den gevraagden horoskoop te
trekken. Alle bedrijven en rangen - in de maatschappij waren gerangschikt. Als voorbeeld geven wij een uittreksel uit een bock
over astrologie uit den tijd van Lodewijk XIII :
„In het eerste teeken van den dierenriem maakt Jupiter bisschoppen, prefecten, edelen, rechters,
wijsgeeren, geleerden, kooplieden, bankiers Mars maakt krijgslieden, twistzoekers, moordenaars,
doctoren, barbiers, slachters, goudsmeden, koks, bakkers, en alien, die hun beroep door middel
van vuur uitoefenen. Venus maakt de koninginnen en schoonen, apothekers, kleermakers, speelgoedmakers, lakenkoopers, spelers, koffiehuisbezoekers, dobbelaars, wellustelingen en roovers.
Mercurius maakt geestelijken, sterrenwichelaars, wiskundigen, Latijnsche schrijvers, schilders,
instrumentmakers. De lieden, onder Mars staande, zijn ruw en twistziek, lastig, vermetel en
gewoon het publiek te bedriegen, veelvraten, sterk, heerschzuchtig, met bloedige oogen, roode
haren, zonder genegenheid voor hunne vrienden . . . ."

Dit weinige is voldoende. In dien tijd geloofde men aan den
duivel, aan toovenaars, aan de zwarte kunst, en de menschelijke
gerechtigheid heeft dan ook, niet minder dan de inquisitie, arme onnoozelen levend verbrand, gepijnigd, opgehangen, onthoofd, gevierendeeld en geradbraakt, die geene andere misdaad op hun geweten
hadden, dan dat zij het slachtoffer waren van hunne dwaze verbeelding en van de verkeerde grondslagen der maatschappij. De moeder
van Keppler was op het punt ter dood gebracht te worden, omdat
eene harer tantes als tooverheks verbrand was, en zij nooit lachte
en de menschen niet aankeek. Keppler zelf geloofde ook aan de
sterrenwichelarij, en trok dan ook den horoskoop van een aantal
groote mannen, onder andere dien van Wallenstein, aan Wien hij
als sterrenwichelaar was toegevoegd. Uit den horoskoop van Walden September,
lenstein ziet men, dat hij in 1583 geboren is, den 1 -4
te 411 ' In 30s, onder den invloed van Mercurius, die toen op 22° 35'
in het sterrenbeeld de Maagd stond, ter wiji Saturnus en Jupiter op
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1 9 0 o' en

2 2° 43' stonden in het sterrenbeeld de Visschen, Mars in
de Weegschaal, Venus in de Schorftioen enz. (1).

De oude meening omtrent Saturnus heeft zich zelfs tot op onzen
tijd gehandhaafd. De wonderlijke ring, die de planeet omringt, heeft
hare geheimzinnigheid nog doen toenemen.
De oudste astronomische waarneming, die omtrent Saturnus tot
ons is gekomen, dagteekent van het jaar 228 v. C. De planeet
beweegt zich in ruim 29 jaren om de zon ; van daar, dat wij haar
van de aarde uit gezien, in dien tijd 29 malen zien stilstaan en
achteruitgaan. Zij komt telkens na 1 jaar en 13 dagen in oppositie
met de zon. Op die tijdstippen van oppositie en de drie volgende
maanden is zij het gemakkelijkst waar to nemen. Zij schittert dan
als eene ster van de eerste grootte. Haar juiste omloopstijd is
29 jaren, 5 maanden en 16 dagen ; zij beweegt zich in een vlak,
dat met de ecliptica eenen hoek maakt van 2° 3o'. De excentriciteit
der loopbaan is 0,056, waaruit volgt :
de zonsafstand der
aarde = 1 gesteld, in kilometers.
Zonsafstand in het perihelium
Gemiddelde zonsafstand
Zonsafstand in het aphelium

9,0046
9,5389
10,0730

..

1 330 000 000
1 411 000 000
1 490 000 000

Het verschil in den zonsafstand van Saturnus in het perihelium en
in het aphelium bedraagt meer dan de zonsafstand der aarde. Het
perihelium heeft eene lengte van ruim 90° ; het ligt dus bijna juist
(i) Als historische curiositeit geven wij hier twee teekeningen ; de eerste, uit de 15 de eeuw,
is ontleend aan een werk van den alchimist Basilius Valentinus ; stelt eenen stervende voor,
op wiens lichaam eene raaf geplaatst is,
(een ongunstig voorteeken), en uit wiens
mond twee zielen opstijgen. De zon, de
maan en de vijf planeten worden aan
den hemel gezien. Saturnus is zwart.
De andere teekening is een met sterren
voorziene ring, ontleend aan den Dactyliotheek van Abraham Gerlaeus (Antwerpen 1609) ; indien men den schrijver
gelooven mag, dagteekent die ring uit
den Romeinschen tijd ; is dit het geval,
dan zijn de teekens der planeten veel
ouder dan wij gezegd hebben (blz. 339).
Reeds lang v6Or Geber, den eersten schrijver over scheikunde, dus lang vet& de achtste eeuw,
waren de zeven oude metalen gewijd aan de zeven planeten, waarvan zij de namen en teekens droegen.
Goud . Q De zon.
Zilver . C De maan.

Saturnus.

Lood .
Tin .
Yzer .

Yupiter.

d'

Mars.

Koper .
Kwik .

9

Venus.
Mercurius.

De planeet Saturnus, de onheilspellende, stond in verband met de grootste smarten.
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in het zomersolstitium, bij de ster )7 van het sterrenbeeld de Tweelingen ; het aphelium ligt op eene lengte van 2 70 0 tusschen de
sterren a en A van de Schutter, de planeet stond daar in Januari
1871. In September 1885 stond de planeet in het perihelium. De
lengte van het perihelium verandert jaarlijks eene minuut.
De schijnbare middellijn van Saturnus is gemiddeld 17,5" en verandert van 15" tot 20 " . Op den zonsafstand der aarde zou die middellijn 4,77" bedragen. Hieruit volgt, dat de planeet cene middellijn
heeft, die 9,299 maal zoo groot is als die der aarde. Saturnus is nog
sterker aan de polen afgeplat dan Jupiter. De afplatting is 5."--i 8 en
overtreft die van elke bekende planeet. De aequator van Saturnus
is bijna 400 000 kilometers lang.
De oppervlakte van Saturnus is 8o maal zoo groot als die der
aarde. Het volume van Saturnus, dat 804 maal zoo groot zou zijn
als dat der aarde, als de planeet niet afgeplat was, is 71 9 maal
grooter dan onze aarde, en 3 /5 van het volume van Jupiter.
De middelpuntvliedende kracht vermindert het gewicht der voorwerpen met 1/6. Terwijl de intensiteit der zwaartekracht aan de
polen der planeet grooter is dan op aarde, is deze aan den evenaar
kleiner. Terwij1 de valruimte in de eerste secunde op aarde 4,9
meters is, is deze aan de polen van Saturnus 5,34 en aan den
aequator 4,51 meters. Als Saturnus 21/2 maal speller wentelde,
zouden de lichamen aan den aequator van Saturnus geen gewicht
hebben. Daar komt nog bij, dat de aantrekking van den ring het
gewicht aanmerkelijk vermindert ; tusschen den binnensten ring en de
planeet moet een gordel zijn, waar de lichamen onder den invloed
der aantrekkende krachten van de planeet en den ring in evenwicht
zijn. Op aarde, waar de afplatting 1/289 bedraagt, zou de omwentelingssnelheid 17 maal grooter moeten zijn, opdat aan den evenaar
de lichamen geen gewicht hadden.
Saturnus vertoont evenals Jupiter door den kijker strepen, die
moeilijker te herkennen zijn dan die ' van Jupiter en die eene gebogen gedaante hebben, waaruit reeds dadelijk volgt, dat de as der
planeet ten opzichte van het vlak harer loopbaan helt. Men kan
alleen door middel van uitstekende instrumenten de onregelmatigheden in de lichtstrepen waarnemen. W. Herschel heeft daaruit echter
reeds in 1793 den omwentelingstijd der planeet om hare as afgeleid.
Hij vond daarvoor 1 ou 16m. In 1876 heeft Hall te Washington door
middel van zijnen reuzenkijker eene heldere vlek op den aequator
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der planeet gezien. Dadelijk werd hiervan aan de verschillende
astronomen kennis gegeven, en uit een groot aantal waarnemingen
heeft men afgeleid, dat de omwentelingstijd bedraagt I o u I4m. Het
jaar bevat dus op die planeet 25000 dagen !
De as van Saturnus maakt met het vlak der loopbaan eenen
hoek van 64° 18'. De helling der ecliptica is daar dus 25° 42'. Die
helling verschilt weinig met die der aarde ; wij kunnen hieruit
afleiden, dat de jaargetijden op Saturnus, al duren zij ook ieder
meer dan 7 jaren, weinig van de onze moeten verschillen. Men
heeft ook daar tropen, poolstreken en gematigde luchtstreken. Aan
de polen blijft de zon 14 jaren en 8 maanden onder den horizon.
Daar Saturnus bijna tien maal verder van de zon verwijderd is dan
de aarde, ziet men daar de zon onder eene bijna tien maal kleinere
middellijn en ontvangt men daar go maal minder licht en warmte.
r

1

Fig. 214. — Oude waarnemingen van Saturnus. (Riccioli 165o) ; Cassini (1675).

Nauwelijks waren de eerste kijkers uitgevonden, of Galilei zag
reeds iets vreemds aan Saturnus ; het scheen hem toe, alsof hij
aan weerszijden der planeet twee kogels zag. Hij noemde daarom
Saturnus driedubbel en kondigde die ontdekking aan in het volgende letterraadsel :
Smai snermiclmb_pobialemnibvneuvgitaviras.
Keppler zocht te vergeefs naar de oplossing van dit raadsel ; Galilee
gaf de oplossing, door de letters, die door elkander geworpen waren,
weder in de behoorlijke volgorde te plaatsen. De oplossing luidt :
Aliissimum planetam lergeminum observavi .
(1k heb opgemerkt, dat de meest verwijderde planeet driedubbel is).

Het mocht echter Galilei niet gelukken, het bestaan van eenen
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ring te ontdekken. Hij werd dan ook door de omstandigheden niet
zeer begunstigd. In 1612, toen Galilei zijne waarnemingen op Saturnus verrichtte, werd de ring van uit de aarde van ter zijne gezien ;
in dien stand is hij voor ons uiterst moeilijk te zien tengevolge
zijner geringe dikte. Toen hij dan ook op zekeren avond aan
geene van beide zijden der planeet iets bijzonders kon zien, op de
plaats, waar hij eenige maanden te voren de twee lichtende voorwerpen had waargenomen, werd hij geheel ontmoedigd, en ging hij

Fig. 215. — De ringen van Saturnus, gedurende een Saturnusjaar.

er zelfs aan twijfelen, of niet de glazen van zijnen kijker hem in
eenen valschen waan gebracht hadden. Huygens is de eerste, die
in 165 9 inderdaad den ring ontdekte. Ook hij verborg zijne ontdekking in een letterraadsel, waarvan de oplossing is
Annulo cingitur tenui, nusquam cohaerente, ad eclipicam inclinato.
(Zij wordt omgeven door eenen dunnen ring, die nergens aan de planeet bevestigd is,
en ten opzichte van de ecliptica helt).

1662 werd voor het eerst de schaduw van Saturnus op den
ring gezien. In 1666 zag Hooke, dat de ring lichter was dan de
planeet. In 1675 zag Cassini, dat de ring over zijne geheele lengte
uit twee deelen bestond, waarvan het binnenste gedeelte licht, het
In
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Fig. 216, — Veranderingen in de ringen van Saturnus, van de g arde uit gezien.
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sterk vergrootende kijkers blijft nog eene enkele smalle lichtstreep te zien. In Juni 1877 was de aarde in het vlak der ringen
gekomen, toen, verdwenen deze voor den eersten keer ; in 1878
verdwenen zij weder, omdat zij alleen aan de zijkanten verlicht
werden. De noordelijke kant, die sedert 1862 verlicht was, verloor
toen voor vijftien jaren de zon uit het oog, terwijl de zuidelijke
kant toen juist begon verlicht te worden (I).
Men ziet in fig. 216 (1877), dat de ring aan de rechter- of
westzijde helderder en langer is dan aan de linkerzijde. (In de
hier gegeven teekeningen zijn de beelden niet omgekeerd). Deze
opmerking is niet nieuw : Saturnus staat niet juist in het midden
der ringen ; maar gewoonlijk is het verschil zoo gering, dat men
het niet ziet.
De ringen van Saturnus leveren op de tijdstippen, waarop wij
ze zoo wijd mogelijk zien, een treffend schouwspel op. Als wij
bedenken, dat op die brug de geheele aarde zoude kunnen voortrollen als een kogel, en dat de planeet, die in het midden staat,
verscheidene honderden malen grooter is dan onze aarde, dan
wordt men zoo gemakkelijk overtuigd van de nietigheid van het
ondermaansche.
De ringen zijn niet volkomen vlak, maar bevatten oneffenheden,
die zichtbaar worden, zoodra wij de ringen van ter zijde zien, omdat zij schaduw werpen op de planeet. Als het licht der ringen tot
eene enkele streep is teruggebracht, ziet men op die streep lichtende knoopen.
De ringen, die eene groote as hebben van 280 coo kilometers, en
eene kleine as, bijna half zoo groot, zijn slechts tusschen de 6o en
7o kilometers dik ! In 1859 heeft de Amerikaansche astronoom Bond
door middel van den grooten kijker van Harvard College eenen
d
derden ring binnen de beide vorige waargenomen, welke waarneming door de Engelsche astronomen Dawes en Lassel bevestigd
is. Hij is donker en doorschijnend, want men kan er de planeet
zelf door been zien. Die ring was reeds in 1838 door Galle te
Berlijn ontdekt, loch die waarneming had de aandacht der sterrenkundigen niet getrokken. In de volgende tabel geven wij de afmetingen der twee voornaamste ringen :
(I) Zooals men ziet, loopen de teekeningen in fig. 216 tot het jaar 1889. Men kan hieruit
echter gemakkelijk de wet der verandering ook voor later afleiden. In dit jaar (1899) is de
ring weder zoover mogelijk open, en in 1906 zal hij weder verdwijnen.

buitenste donker was. Op het einde der vorige eeuw ontdekte
William ' Herschel, dat er twee geheel van elkander onafhankelijke
ringen waren, gescheiden door eene zwarte strook. In 1837 zag
Encke, dat de buitenste ring in tweeen gedeeld was door eene
smalle zwarte lijn ; in 1838 zag de Vico twee dergelijke strooken
op den ibinnensten rand, hetgeen dus een totaal maakt van vijf
ringen, gescheiden door vier donkere tusschenruimten. Sedert hebben
anderen nog meer afdeelingen ontdekt.
Het vlak der ringen maakt met het vlak van de loopbaan der
planeet eene hoek van 28 0. Hieruit volgt, dat de ringen voor ons
steeds eene meer of mindere gerekte elliptische gedaante moeten

Fig. 217, — Saturnus met de ringen

hebben. Uit de schaduw kan men nagaan, dat .Saturnus en de ring
evenals de aarde door de zon verlicht worden en geen eigen licht
bezitten.
Zooals wij zeiden, kunnen wij de ringen nooit in hunne ware,
cirkelvormige gedaante zien. Als de ring het meest open is, is de
kleinste middellijn nog niet de helft van de grootste.
Fig. 215 en 216 maken duidelijk, hoe de ringen zich op verschillende tijdstippen voordoen. Twee malen in ieder Saturnusjaar,
dus ongeveer alle vijftien jaren, zien wij ze zoover mogelijk open ;
71/2 jaar voor of na dat tijdstip zien wij ze van ter zijde ; zij verdwijnen tweemaal geheel en al : 1 0 als alleen de zijkanten door de
zon verlicht worden ; 20 als de aarde juist in het vlak der ringen
gelegen is, hoe ook het zonlicht op de ringen vallen moge. Door
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Buitenste middellijn van den buitensten ring .
Binnenste
„
binnensten
Buitenste
„
Binnenste
55
. ..
Breedte van den buitensten ring .
Breedte van de opening tusschen de twee ringen
Breedte van den binnensten ring
Afstand tusschen den ring en de planeet
,

5

/5

,,

53

55

55

,,

,,

.

55

/5
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40,00" of 284 000 kilometers.
35,29" „ 150 560
,,
34,47" „ 244 800
26,67" „ 189 360
2,40" „
17040
0,41" „
2880
3,90" „ 37224
4,00" „ 28300
53

55

53

55

.

55

II
55

De middelste ring is altijd helderder dan de planeet. Zijne helderheid is het grootst aan den buitensten rand, en neemt langzaam af
tot aan den binnensten rand, waar het licht somtijds zoo zwak
wordt, dat hij moeilijk van den binnensten donkeren rand kan
onderscheiden worden.
Uit de waarnemingen der laatste jaren schijnt te blijken, dat de
doorschijnende binnenste ring sedert zijne ontdekking in 185o veranderd is. In plaats van geheel doorschijnend te zijn, zooals in
fig. 217 (vervaardigd naar eene teekening van Bond zelf) is, is hij
dit alleen nog maar in de binnenste helft ; de planeet zelf blijft
zichtbaar door het binnenste gedeelte van den sluier, maar wordt
flauwer, naarmate wij verder in den ring komen, om aan den buitensten rand van den ring geheel onzichtbaar te worden. Is dit eene
werkelijke verandering, of is zij het gevolg van meer nauwkeurige
waarneming dan voorheen ? Het is moeilijk, hierin uitspraak te doen.
Waar echter Bond, Dawes, Lassell, Warren de la Rue en anderen
de planeet hebben kunnen volgen onder den grijzen sluier, en daarvan nauwkeurige teekeningen vervaardigd hebben, is het waarschijnlijk, dat werkelijk sedert dien tijd veranderingen hebben plaats gegrepen. Bovendien volgt uit de waarnemingen van Struve, in 1851
gedaan, dat het systeem van Saturnus sedert zijne ontdekking merkwaardige veranderingen heeft ondergaan, daar de binnenste rand
der ringen tot de planeet schijnt te naderen en de breedte van het
systeem toeneemt ; de middelste ring schijnt sneller toe te nemen
dan de buitenste. Zullen dus langzanierhand de ringen van Saturnus
op de planeet neerkomen ? Jaarlijks schijnt de tusschenruimte tusschen
den ring en de planeet 0,013" af te nemen, indien men ten minste
de volgende metingen vertrouwen mag :
.....
.
BRADLEY
. ..
W. HERSCHEL .
W. STRUVE
ENCKE en GALLE
0. STRUVE ..
0. STRUVE .
HUYGENS

' HUYGENS en CASSINI

Jaren.

Afstand tusschen
den ring en de
planeet.

Breedte van
den ring.

1657
1695
1719
1799
1826
1838
1851
1882

6,5"
6,0
5,4
5,12
4,36
4,40
3,67
3,55

4,6"
5,1
57
5,98
6,74
7,60
7,43
7,54
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Naar dies maatstaf zou omstreeks het jaar 2150 de ring met de
planeet in aanraking komen.
In 1882 was de stand van Saturnus ten opzichte van de zon en
de aarde weder ongeveer dezelfde als in 185i. Daarvan heeft Struve
gebruik gemaakt, om zijne waarnemingen te herhalen. Het bleek,
dat in die 31 jaren de vermindering in afstand 0,12" geweest is,
dus minder dan men uit vroegere waarnemingen had afgeleid, en
dat de breedte van het ringenstelsel is toegenomen. De heldere ring

Fig. 218. — De ringen van Saturnus, van voren gezien.

schijnt zich van de planeet te verwijderen, zooals uit de metingen
op de Manora-sterrenwacht schijnt te kunnen worden afgeleid.
Zijn die ringen vast, vloeibaar of gasvormig?
Zij kunnen onmogelijk vast zijn. De voortdurende aantrekking
der planeet, verbonden met die der acht wachters, zouden ze niet
alleen, zoo zij al gevormd waren, uit elkander gerukt moeten hebben,
maar zoude reeds te voren die vorming hebben belet.
Fitt eenige mogelijke stelsel kan wezen : een oneindig aantal
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verschillende deelijes, die naar gelang van hunnen afstand met verschillende snelheden om Saturnus wentelen (i). Daar men aan den
rand der planeet geene straalbreking door den binnensten ring heeft
waargenomen, zoo is het zeker, dat de ring niet gasvormig is en
de lichtstralen niet door een gas heen gaan. De overige ringen kunnen van denzelfden aard zijn, maar daar kan het aantal dier deeltjes
zoo aanzienlijk zijn, dat men door die ringen niet heen kan zien.

Fig. 219. — Saturnus, door eenen sterk vergrootenden kijker gezien.

Het geheele systeem moet in de volgende perioden rondwentelen :
.
.
Binnenste doorscbijnende ring
.......
Breede middenring
Buitenste ring
Eerste wachter

Afstand in
Saturnusstralen.
1,36 tot 1,57
1,57 tot 2,09
2,14 tot 2,40
3,35

Omwentelingstijd.
5u50m tot 7u11m
7u41m tot 1111 9m
11u36m tot 12 u 5m
22u37m

De acht wachters, die zich buiten de ringen van Saturnus be(a) Deze theorie, door Maxwell gegeven, is in de laatste jaren bevestigd door de spectroskopische onderzoekingen van den Amerikaanschen sterrenkundige Keller, die uit de verschuiving
van de strepen in het spectrum de omwentelingssnelheid van ieder deel der ringen heeft kunnen
bepalen. (Men zie hierover het hoofdstuk over de eigenbeweging der vaste sterren).
DE WONDEREN DES HEMELS.
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wegen, moeten in de beweging der planeet groote storingen teweegbrengen ; misschien is wel het wankelbaar evenwicht, dat zij
bestendigen, de oorzaak van het in stand blijven der ringen.
Het wonderlijke ringsysteem, dat wij thans behandeld hebben,
kon de eerzucht van Saturnus niet bevredigen. Acht werelden vergezellen bovendien de planeet in haren loop om de zon. Het rijk van
Saturnus is 8 millioen kilometers groot. Saturnus is echter zoo ver
van ons verwijderd, dat de schijnbare grootte der maan nog meer
bedraagt dan het geheele stelsel van Saturnus.
Wij geven bier de acht wachters van Saturnus met hunnen afstand tot aan het middelpunt der planeet en hunnen omwentelingstijd, in aardsche zonnedagen uitgedrukt :
AFSTAND VAN HET MIDDELPUNT VAN SATURNUS.
Schijnbare in stralen
afstand.
van tt
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

MIMAS . .
ENCELADUS
THETYS
DIONE .
RHEA . •
TITAN . .
HYPERION .
JAPETUS .

0,27"
0,35"
0,43"
0,55"
1,16"
2,57"
3,33"
8,35"

3,36
4,31
5,34
6,84
9,55
22,14
26,78
64,36

in kilometers.

207 000
257 600
328 800
421 200
588 400
1364 000
1650 000
3964 000

Omloopstijd.

Volgorde der
ontdekking.

0'1 2211 37 m5s
1 8 53 7
1 21 18 26
2 17 41 9
4 12 25 12
15 22 41 23 r
21 6 39 27
78 7 54 17—

7
6
5
4
3
1
8
2

Ontdekkers.

W. HERSCHEL
W. HERSCHEL

. 1789
. 1789

CASSINI .
1684
CASSINI .
. 1684
CASSINI . .
1672
HUYGENS .
. 1655
BOND en LASSELL 1848
CASSINI . . . . 1671

De drie eerste wachters zijn dichter bij Saturnus gelegen dan de
maan bij de ,aarde. Rekenen wij van de oppervlakte der planeet af,
dan is dit zelfs nbg voor den vierden wachter het geval. Mimas
ligt gemiddeld van de oppervlakte van Saturnus af op 145 400 kilometers, Dione op 360 000 kilometers. Mimas is van den uitersten
ring slechts op 69 Boo kilometers verwijderd.
Fig. 2 21 stelt het stelsel van Saturnus voor op de schaal van
I millimeter voor I Saturnusstraal.
Onze tabel leert ons, dat Titan het eerst ontdekt is, en wel in
1655 door Huygens. Titan is de helderste der wachters. Huygens
zou met zijne kijkers ook andere hebben kunnen ontdekken, indien
hij er meer oplettend naar gezocht had ; doch hij was evenals zijne
tijdgenooten overtuigd, dat er niet meer dan zes wachters in het
geheel konden zijn, daar er slechts zes planeten waren.
Men heeft waargenomen, dat de helderheid der wachters periodiek
verandert, en daaruit afgeleid, dat zij waarschijnlijk in denzelfden
tijd om eene as wentelen, waarin zij zich om de planeten bewegen,
zoodat zij evenals de maan met betrekking tot de aarde steeds dezelfde zijde naar de planeet toekeeren. Vooral Japetus is in dit op-

De ringen van Saturnus, van de planeet uit gezien.
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zicht merkwaardig. Hij is, als hij aan de westzijde der planeet staat,
bijna even helder als Titan, terwijl hij aan de oostzijde, 7 graden
voorbij zijne oppositie, bijna geheel onzichtbaar is. Het is aan geen
twijfel onderhevig, dat een gedeelte van den wachter niet in staat
is, de zonnestralen terug te kaatsen

Fig.

221. -

De planeet Saturnus met hare wachters.

Op den verbazenden afstand, waarop de wachters van ons verwijderd zijn, is het moeilijk, hunne afmetingen te bepalen. De voor naamste echter, Titan, komt ons voor als eene ster van de achtste
grootte, en schijnt eene middellijn te hebben van ongeveer 3500
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kilometers, Hyperion van 33o kilometers. Dit is echter nog niet
met voldoende zekerheid bepaald.
De directe waarneming zoowel als de spectraalanalyse doen ons
zien, dat Saturnus eenen dampkring heeft, met dien van Jupiter
overeenkomende. Men onderscheidt door den teleskoop wolkenstrooken, die in den dampkring van Saturnus, tengevolge van de
snelheid van omwenteling, de gedaante aannemen van lange strepen.
De aequatoriaalstrook is door de aantrekking van den ring de minst
veranderlijke. De dampkring van Saturnus is zoo dik en zoo bewolkt, dat wij de oppervlakte der planeet zelf nooit zien, evenmin
als bij Jupiter, met uitzondering misschien van de poolstreken, die
gewoonlijk witter zijn dan de gematigde luchtstreken en de tropen,
misschien wel omdat zij met sneeuw bedekt zijn, daar zij ook des
to witter zijn, naarmate de winter verder gevorderd is. Maar wij
kunnen op Saturnus niet, zooals op Mars, vasteland en zeeen onderscheiden of die verschillende vormen, waardoor men van eene
aardrijkskunde op Mars spreken kan.
De dichtheid der stoffen is op Saturnus zeven maal kleiner dan
op garde; bovendien bewijst de afgeplatte gedaante der planeet,
dat die dichtheid evenals op Jupiter en op de aarde toeneemt van
de oppervlakte naar het middelpunt, zoodat de buitenste lagen oneloofelijk ijl zijn. Indien de dampkring zoo deep is als hij schijnt,
g
dan moeten de benedenste lagen bijzonder dicht zijn en aan eene
zoo verbazende drukking zijn blootgesteld, dat hij daar zwaarder is
dan de oppervlakte der planeet.
De waarnemingen doen ons vermoeden, dat de warmte veel aanzienlijker is dan met den zonsafstand overeenkomt ; immers de zon
heeft, van Saturnus gezien, eene go-maal kleinere oppervlakte dan van
de aarde gezien ; haar warmte en haar licht is daar dus in dezelfde
reden afgenomen. Het water zou daar niet antlers kunnen bestaan
dan in den vorm van ijs, en de waterdamp zou er geene wolken
kunnen vormen, met de onze overeenkomende. Het blijkt echter,
dat daar meteorologische veranderingen plaats hebben, hoewel niet
zoo aanzienlijk als op Jupiter. Hieruit volgt dus, dat Saturnus eene
temperatuur moet hebben, minstens even hoog als die der aarde.
Het vreemdste echter op Saturnus blijft altijd de kalender. Het
jaar bestaat daar uit 2506o Saturnusdagen, en er zijn daar acht
verschillende soorten van maanden, wier duur afwisselt tusschen 2 2
uren en 79 dagen of tusschen 2 en 167 Saturnusdagen. Het is,
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alsof wij bier acht manen haa'den, zich in achi verschillende j5erioden
orn de aarde bewegende.
De bewoners van Saturnus moeten van ons in ieder opzicht verschillen. De geringe dichtheid der stoffen op de planeet en de groote
dichtheid van den dampkring moeten daar levensvoorwaarden hebben
doen ontstaan, die het leven geschonken hebben aan wezens van de
vreemdste vormen. ' Het zou de grenzen eener wetenschappelijke
redeneering te buiten gaan, daaromtrent onderstellingen te maken.
De ringen, die zich voor de bewoners van Saturnus moeten voordoen als eene brug, die over het firmament geslagen is, moet een
treffend schouwspel voor hen opleveren. Verplaatsen wij ons een
oogenblik op den aequator der planeet, dan zien wij die ringen
als eene dunne donkere streep boven onze hoofden, juist door het
zenith gaande. Indien wij ons van den aequator naar de polen begeven, dan gaan wij uit het vlak der ringen en zien wij deze langzamerhand dalen, terwiji de beide uiteinden niet meer lijnrecht tegenover elkander liggen, maar meer en meer tot elkander naderen.
wij zien dan de ringen als eenen reusachtigen boog aan den hemel.
De boog vermindert in hoogte, naarmate wij de pool naderen.
Zoodra wij op eene breedte van 63° gekomen zijn, is de top van
den boog tot onzen horizon afgedaald en verdwijnt het wonderlijke
ringsysteem van den hemel, zoodat de bewoners dier streken de
ringen in het geheel niet kennen, en waar het geldt hunne eigene
wereld te leeren kennen, in eenen minder gunstigen toestand verkeeren dan wij, die daarvan op meer dan een milliard kilometers
verwijderd zijn.
Gedurende de helft van het Saturnusjaar geven de ringen eenen
heerlijken manenschijn op het eene halfrond der planeet, terwijl zij
gedurende de andere helft van het jaar het tweede halfrond verlichten ; een half jaar lang worden de ringen niet verlicht, daar de
zon slechts op eene zijde tegelijk schijnen kan. Niettegenstaande
hun groot volume en hun aantal, geven de wachters niet zooveel
licht als men oppervlakkig meenen zou, daar zij op een gelijk oppervlak slechts een negentigste deel van het licht ontvangen, dat
de maan ontvangt. Al de wachters van Saturnus te zamen, tegelijk
boven den horizon staande, en zoo dicht mogelijk tot voile maan
naderende, geven niet meer dan het honderdste deel van ons maanlicht. Maar het resultaat moet hetzelfde zijn, omdat de gezichtszenuw
der bewoners van Saturnus 90 maal gevoeliger moet zijn dan de
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onze. Doch dit is nog niet het eenige vreemde op Saturnus. De
ringen zijn zóó breed, dat hunne schaduw zich uitstrekt over het
grootste gedeelte der gematigde luchtstreken. Vijftien jaren lang is
de zon ten zuiden van de ringen, en vijftien jaren lang ten noorden.
De landen op Saturnus, op de breedte van Amsterdam gelegen,
liggen meer dan vijf jaren in de schaduw dier ringen. Aan den
aequator duurt de eclips veel korter en komt zij alle vijftien jaren
terug, zoodra de zon in het vlak der ringen gekomen is ; daarentegen heeft men daar elken nacht maansverduisteringen, door de
ringen en de manen zelf veroorzaakt. In de poolstreken wordt de
zon nooit door de ringen verduisterd ; aan de polen zelf is de zon
gedurende vijftien jaren onder den horizon.
Van Saturnus gezien, is de aarde een zeer klein lichtend punt,
dat zich nooit verder dan 6o van de zon verwijderen kan. Zij moet
daar nog veel moeilijker zijn waar te nemen dan op Jupiter, en
en het is zeer te betwijfelen, of men haar wel kan zien, als zij
v6Or de zonneschijf heengaat, (wat telkens na 15 jaren het geval
is), tenzij de bewoners van Saturnus met betere oogen begiftigd zijn
dan wij. Hoe het ook zij, Saturnus is de laatste plane et , van waar
men de aarde kan onderscheiden, en voor het overige gedeelte van
het heelal, voor de geheele oneindige ruimte, is het, alsof de aarde
niet bestond ! Heeft men op Saturnus de aarde al ontdekt, aan ons,
nietige aardbewoners, denkt men daar zeker niet.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
De planeet Uranus.
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In de tweede helft der achttiende eeuw leefde er te Bath, in
Engeland, een Duitsch organist, die in 1738 in het hertogcl'om
Hannover geboren was en naar Engeland was verhuisd, om daar
in zijn levensonderhoud te voorzien. De muziek had hem tot de
studie der wiskunde geleid, en zoo had hij zich cok met de leer
van het licht beziggehouden. Toevallig geraakte hij in het bezit
van eenen teleskoop van twee voet ; hij richtte dien op den hemel
en was in verrukking over de schoonheden, die hij voor het eerst
aanschouwde. De vaste sterren namen in aantal toe en vertoonden
de levendigste kleuren, de planeten kregen belangrijke afmetingen
en verschillende vormen. De musicus was in eenen astronoom herschapen. Van dien tijd of had hij geen rust, vOOrdat hij in het bezit was van eenen kijker, waarmede hij de wonderen des hemels
doorgronden kon. Daar hij het geld niet bezat, om zich eenen teleskoop aan te schaffen, begon hij dadelijk zelf eenen te vervaardigen.
Na eene reeks van vernuftige proeven had hij eindelijk in 1774 eenen
teleskoop van Newton vervaardigd van vijf voet brandpuntswijdte.
Door dit gunstige resultaat aangemoedigd, verkreeg hij weldra teleskopen van zeven, acht, tien, en zelfs van twintig voet brandpuntswijdte. Later vervaardigde hij eenen reuzenteleskoop van 1,47 meter
doorsnede en 12 meters lengte, waarbij hij alle instrumentmakers
van Europa en alle practische astronomen overtrof.
De van ijver blakende astronoom was den 1 3den Maart 1781
bezig, door middel van eenen zevenvoets teleskoop eene kleine
groep sterren waar te nemen, gelegen in het sterrenbeeld de Tweeling-en, toen hij bemerkte, dat eene dier sterren eene meer dan
gewone grootte had. Hij verwisselde daarom de oogbuis, die 227
maal vergrootte, met andere, die 46o en 932 maal vergrootten, en
zag, dat de schijnbare middellijn der ster toenam in de reden der
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vergrooting, terwijl dat niet het geval was met de in de nabijheid
gelegen sterren. De ster vertoonde zich aan het bloote oog als eene
nauwelijks zichtbare ster van de 6de grootte. De vergrooting der
kleine ster had echter eene grens, omdat bij te sterke vergrooting
de schijf donker werd en aan de randen minder scherp begrensd,
hetgeen met de overige sterren niet het geval- was ; deze laatste
behielden haren glans en hare zuiverheid.
De nieuwe ster verplaatste zich tusschen de vaste sterren. Opmerkelijk is het, dat, indien hij zijnen teleskoop elf dagen vroeger
op het sterrenbeeld de Tweelingen gericht had, de eigenbeweging
der kleine ster hem zou zijn ontgaan, omdat zij toen juist in een
harer stilstandspunten stond. Wat kon die nieuwe ster zijn ? Het zou
wel vreemd zijn, zoo meende ook de ontdekker, dat er nog eene
onbekende planeet bestond. Daar men sedert de historische tijden
en vooral sedert de uitvinding der kijkers geene enkele nieuwe
planeet ontdekt had, zoo kon men wel aannemen, dat er behalve
de zes bekende planeten geene meer bestonden (I). Van daar, dat
hij haar zonder aarzelen onder de kometen rangschikte, hoewel zij
noch staart, noch hoofd had. Onder die benaming duidde hij haar
aan in zijne verhandeling, den 2 6 sten April 1 78 1 ingediend bij The
Royal Society of London.

De naam van den astronoom-musicus verspreidde zich met het
nieuws der ontdekking door geheel Europa. De dagbladen en de
wetenschappelijke tijdschriften van dien tijd verkondigden luide zijnen
lof, en het duurde niet lang, of William Herschel, de vergeten musicus,
had zijnen naam gevestigd als vervaardiger van teleskopen en voortreffelijk sterrenkundige. Koning George III, die de wetenschappen
liefhad en beschermde, ontbood Herschel bij zich, en verrukt over
den eenvoud en de bescheidenheid, waarmede deze over zijn streven
en zijnen arbeid sprak, schonk hij hem eene jaarwedde van 200 £ s.
(2400 gulden) en eene woning te Slough, in de nabijheid van het
kasteel te Windsor. Zijne zuster Caroline fungeerde als zijn secretaris,
boekte al zijne waarnemingen en deed alle berekeningen ; de koning
gaf haar de jaarwedde en den titel van adjunct-astronoom. Spoedig
was het observatorium te Slough beroemd boven alle groote
sterrenwachten van Europa ; men kan met grond beweren, dat
(I) De planeet Uranus was reeds 19 maal als ster waargenomen. In 1750 zou zij reeds als
planeet ontdekt zijn, als Lemonnier zijne verschillende waarnemingen op hetzelfde blad geboekt
had ; dan zou de eigenbeweging van zelf voor den dag gekomen zijn.
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op geene enkele plaats der wereld meer ontdekkingen gedaan zijn.
De meeste astronomen gingen weldra de nieuwe ster waarnemen.
Zij gingen uit van de onderstelling, dat die komeet", zooals bij de
meeste het geval was, eene zeer gerekte baan beschreef, en dat de
top dier baan zeer dicht tot de zon naderde. Maar steeds moest men
de berekeningen hervatten ; men bracht het nooit zOOver, dat men
eene baan vond, waarin al de waarnemingen pasten, hoewel de ster
bijzonder langzaam vooruitging ; de waarnemingen van de eene maand
wierpen het gebouw, in eene vorige maand opgericht, weder omver.
Het duurde maanden, eer men er toe kwam, te vermoeden, dat
men met eene planeet te doen had, en eerst nadat men overtuigd
was, dat alle voor de komeet berekende banen met latere waarnemingen in strijd waren, en dat men waarschijnlijk te doen had
met eene cirkelvormige baan, veel verder van de zon verwijderd dan
Saturnus, die tot dien tijd als de grens van het zonnestelsel beschouwd werd, kwam men er toe, het nieuw ontdekte hemellichaam
(en dat nog slechts voorloopig) als eene planeet te beschouwen (1).
William Herschel stelde voor, de nieuwe planeet den naam te
geven van Georgium Sidus, (de ster van George). Anderen stelden
den naam van Neptunus voor, om het mythologisch karakter der
namen te behouden, en de nieuwe planeet tot attribuut den drietand
te kunnen geven als symbool der Engelsche zeemacht. Nog anderen
gaven in overweging, haar naar den vader van Saturnus, Uranus te
noemen, dien men gedurende zoovele eeuwen in de sterrenkunde vergeten had. Lalande stelde den naam Herschel voor, ter eere van haren
ontdekker. De twee laatste namen behielden de voorkeur ; langen tijd
vond de laatste naam ingang, doch eindelijk heeft het gebruik uitspraak gedaan voor de mythologische benaming, en volgen elkander
Jupiter, Saturnus en Uranus op : de zoon, de vader en de grootvader.
De ontdekking van Uranus heeft den straal van het zonnestelsel
van 1400 millioen tot 2 800 millioen kilometers verlengd.
Daar Uranus zich aan ons voordoet als eene ster van de zesde
(I) Men kan zich thans, na de ontdekking der kleine planeten, geen denkbeeld meer vormen,
van de bezwaren, die er aan verbonden waren, om na gedurende zoovele eeuwen aan het denkbeeld van het bestaan van zes planeten gewend te zijn geweest, aan het bestaan eener nieuwe
planeet te gelooven. Toen Keppler, meer dan twee eeuwen geleden, voor zijne harmonie der
sferen eene planeet had aangenomen tusschen Mars en Jupiter, had men daartegen de zotste
argumenten aangevoerd. Zoo redeneerde men b.v. aldus : Het hoofd bevat 7 openingen, de twee
oogen, de twee ooren, de twee neusgaten en den mond. Dus zijn er slechts 7 planeten (de maan
medegerekend). Door zulke dwaasheden werd de vooruitgang der sterrenkunde tegengewerkt.
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grootte, zoo is die planeet moeilijk met het bloote oog zichtbaar ;
daartoe moet men een uitstekend gezicht bezitten, en weten, waar
zij staat. De planeet Uranus volbrengt in 84 jaren hare baan aan
den hemel. Door hare jaarlijksche beweging komt zij telkens na
369 dagen in oppositie met de zon. Op dien dag passeert zij des
middernachts den meridiaan. Zij is het gemakkelijkst waar te nemen
in de vier volgende maanden.
Den 5den Juni 1872 waren
Jupiter en Saturnus ongeveer in
dezelfde richting aan den hemel
zichtbaar. De middellijn van Jupiter was 33,4//, die van Uranus
3,8". De kortste afstand der
middelpunten was toen I' 9,8",
en de afstand van de oppervlakte van Jupiter tot de oppervlakte van Uranus bedroeg
slechts 51,2". Daar het verschijnsel in Westelijk Europa
des avonds plaats had aan de
westzijde van den hemel, was
'Fig. 223. — Uranus en de wachters van
het onmogelijk, het oogenblik
Jupiter den 5den Juni 1872.
waar te nemen, waarop Jupiter
zoo dicht mogelijk bij Saturnus stond, omdat toen de zon nog niet
onder den horizon was. Des avonds na zonsondergang kon men
Jupiter in het veld van den kijker zien, omgeven door vijf wachters,
waarvan een Uranus was. Het was toen gemakkelijk te zien, dat
de glans van Uranus dien van den heldersten wachter van Jupiter
slechts weinig overtreft, en dat de planeet zich voordoet als eene
ster van de grootte 5,7.
De baan van Uranus om de zon heeft eenen straal van 2840 coo 000
kilometers, zoodat zij gemiddeld 19,18 maal verder van de zon
verwijderd is dan de aarde. De excentriciteit der ellips is 0,0463,
zoodat de zonsafstanden zijn :
Zonsafstand in het perihelium ....
Gemiddelde zonsafstand ......
Zonsafstand in het aphelium ....

de zonsafstand der
aarde = 1 gesteld.

in kilometers

18,295
19,183
22,071

2 700 000 000
2 840 000 000
2 968 000 000

In het perihelium is de planeet dus 268 millioen kilometers dichter
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bij de zon dan in het aphelium. Haar kleinste afstand tot de aarde,
als zij in oppositie is met de zon, wisselt of tusschen 2552 millioen
en 282o millioen kilometers. Het perihelium van Uranus ligt op I70
van het lentepunt ; de planeet is haar-perihelium in 1883 gepasseerd;
de volgende doorgang door het perihelium zal plaats hebben in 1967.
Hare loopbaan valt bijna volkomen samen met het vlak der ecliptica.
Haar omloopstijd is nauwkeurig 30688 dagen of 84 jaren en 8
dagen ; hij is twee dagen langer dan men vroeger meende. Zij is
den 2 I sten Maart 1865 het punt gepasseerd, waar zij den 1 8den
Maart 1781 ontdekt is.
De schijnbare middellijn van Uranus is 4". Hieruit volgt, dat de
werkelijke middellijn 53 boo kilometers moet bedragen, dat is meer
dan vier maal zoo groot als de middellijn der aarde. Het volume
van de planeet Saturnus is 6 9 maal grooter dan de aarde. Zij is
kleiner dan Jupiter, Saturnus en Neptunus, maar veel grooter dan
Mercurius, Venus, de aarde en Mars to zamen. Men heeft hare
massa bepaald uit de beweging barer wachters en uit de storing,
door haar op Neptunus uitgeoefend, en men heeft gevonden, dat
hare massa 1312 maal grooter is dan die der aarde ; hare dichtheid
is vijf maal kleiner dan die van onze planeet.
Men heeft door middel der spectraalanalyse het bestaan van eenen
dampkring op Uranus aangetoond. Die dampkring verschilt van dien
der aarde door zijn opslorpend vermogen, en gelijkt meer op dien
van Saturnus en van Jupiter, dan op den onzen, en bevat gassen,
die oft de aarde niet voorkomen.

De planeet wordt op haren tocht door den hemel vergezeld door
vier wachters. Zij zijn de volgende :
AFSTAND VAN HET MIDDELPUNT
VAN

I.

II.
III.
IV.

ARIEL
UMBRIEL
TITANIA
OBERON .

in stralen van1 in kilometers
7,04
190 000
9,91
264 000
425 000
16,11
21,54
570 000

OMLOOPSTIJD.

2d 12 u 29 m 2I'
4 3 27 37
8 16 56 29
13 11 7 6

De bewoners van Uranus hebben dus vier soorten van maanden,
van 2, 4, 8 en 13 dagen. Het is echter niet onmogelijk, dat nog
meer wachters ontdekt worden.
Bij de wachters van Uranus doet zich deze bijzonderheid voor :
zij bewegen zich niet, evenals die van de aarde, Jupiter, Saturnus
of Neptunus, van het westen naar het oosten, in het vlak van den
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aequator dier planeet of in een vlak, dat eenen kleinen hoek daarmede maakt ; maar zij bewegen zich van het oosten naar het westen,
in een vlak, bijna loodrecht op het
vlak van de baan der planeet. Wij
kunnen daaruit afleiden, dat de as
van de planeet Uranus bijna samenvalt met het vlak van hare baan.
en dat de zon zich aan den hemel
van Uranus beweegt van het westen
naar het oosten in plaats van omgekeerd. Waarnemingen, door de
gebroeders Henry op de sterrenwacht te Parijs verricht, hebben bewezen, dat op de oppervlakte der
planeet strooken kunnen worden
Fig 224. — Het stelsel van Uranus.
waargenom en, die overeenkomen
met die op Jupiter, en dat de richting dier strooken niet samenvalt
met de projectie der groote as van de schijnbare baan der wachters
maar daarmede eenen hoek maakt van 40°. Nemen wij aan, dat
de aequator van Uranus evenwijdig is met die strooken, dan vindt
men, dat de hoek tusschen den aequator van Uranus en de baan
der wachters ongeveer 40° bedraagt. De aequator zou eenen hoek
van 58° maken met het vlak der ecliptica en de baan der wachters
eenen hoek van 98°.
Leo Brenner meent uit zijne waarnemingen op de Manora-sterrenwacht in 18 96 gedaan, voor den duur der aswenteling te mogen
vaststellen 8 1/4 uur, dat is dus sneller, dan men tot nu toe meende.
(Men had voor dien tijd ongeveer 11 uur vastgesteld). Zijn deze
waarnemingen juist, dan zal de afplatting ook wel grooter zijn dan
1/11, welke waarde Schiaparelli in 1883 meende te hebben gevonden.
Is de helling van den aequator van Uranus inderdaad 58°, dan
zal op eene breedte van 58° op Uranus de zon nog in het zenith
kunnen komen, en zou ook op 58° van de polen af, de zon een
tijd van het Uranusjaar niet opkomen of ondergaan. De afwisseling
der jaargetijden zou daar dan ook veel sterker zijn dan op aarde.
Van Uranus gezien, is de sterrenhemel dezelfde als voor ons ; het
zonnestelsel doet zich daar echter anders voor. Mercurius en Venus
zijn daar totaal onbekend, en tot onze groote spijt moeten wij hetzelfde van de aarde verklaren. Niet alleen toch, dat de aarde geheel
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De zon, van de verschillende planeten gezien.

onzichtbaar is door hare geringe grootte, maar zij kan voor Uranus
nooit verder dan 3 0 van de zon afstaan. Voor de bewoners van
DE WONDEREN DES HEMELS.
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Uranus bestaan wij niet. Van nu of aan is de aarde op onze reis
uit het heelal verdwenen. Mars en Jupiter zijn zelfs met het bloote
oog onzichtbaar ; Saturnus wordt daar gezien als eene flauwe
avond- of morgenster , alleen Neptunus is als eene flauwe ster des
nachts zichtbaar.
Op dien afstand heeft de zon eene middellijn, die ruim 19 maal
kleiner is dan voor ons, en eene oppervlakte, die 3 68 maal kleiner
is. De schijnbare middellijn der zon is dus voor Uranus 1 140". Men

Fig. 226. — Wat wij inademen; microskopische planten en dieren, in de lucht zwevende.

ziet, dat de daggodin daar teruggebracht is tot afmetingen, die ons
niet aanlokken, onzen zetel naar die streken over te brengen. Hoe
onmogelijk het ons ook oppervlakkig moge voorkomen, dat op
eenen zoo grooten afstand van de zon, bij eene zoo lage temperatuur als op Uranus zoude moeten heerschen, levende wezens
kunnen bestaan, wij moeten ons wel wachten, ons te veel te plaatsen op het standpunt der aarde. Reeds meermalen hebben wij gezegd, en het kan niet genoeg herhaald worden, dat de natuur rijk
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genoeg is om wezens te vormen, in overeenstemming met de omgeving en de omstandigheden, waarin zij moeten optreden. De ontdekking van nieuwe werelden in de peillooze diepten van het heelal
door middel van kijkers viel samen met de uitvinding van den
microskoop, die ons in staat stelde, het leven te leeren kennen, dat
krioelt in de oneindig kleine wereld, die voor ons onzichtbaar is,
al is zij in onze onmiddellijke omgeving. De lucht, die wij inademen,

Fig. 227. — De bevolking van eenen waterdroppel.

is met kiemen gevuld, en onze longen nemen ieder oogenblik eene
verbazende hoeveelheid organische wezens en dierlijke en plantaardige overblijfselen op. Indien wij nauwelijks ademhalen, en alle
mogelijke voorzorgen nemen, om alleen zuivere lucht in te ademen,
verslinden wij onophoudelijk, zonder het te weten, ontelbare kleine
lichamen, die in de lucht zweven, zooals sporen van cryptogamen,
stuifmeelkorrels, zwammen, trilwormen, bacterien, eieren, georgani30 *
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seerde cellen, levende wezens en rottende lijken, waarvan men er
24 ow in eenen cubieken meter geteld heeft. Die microskopische
wezens zijn hier 500 maal in lengte vergroot : wie weet, of ook
deze niet weer wezens in zich opnemen, die oneindig klein zijn in
vergelijking met deze ! Waar eindigt het leven ? Men meene niet,
dat dit onbeduidende wezens zijn : zij zijn het, die ons beheerschen ;
de meeste ziekten, die het menschelijke geslacht teisteren, zijn aan
die oneindig kleine wezens het aanzijn verschuldigd ; eene epidemie,
als de pest of de cholera, die duizenden slachtoffers ten grave sleept,
wordt door hen veroorzaakt ; oorlogen, die duizenden en duizenden
gezinnen in rouw dompelen, het nationale vermogen bij milliarden
verslinden en het evenwicht der staten verstoren, hebben dikwijls
geenen anderen grond dan een slapelooze nacht van eenen vorst of
eenen staatsman, of eenige uren koorts, veroorzaakt door die onzichtbare legerscharen. Rijk aan vormen en aan afwisseling is het
leven. Neem eenen droppel brak water, waarvan de reuk en het
gezicht u walging inboezemen, plaats dien in het brandpunt van
eenen zonnemicroskoop, en plotseling zal het scherm, waarop gij
het beeld van een klein gedeelte van dien droppel projecteert,
schijnen te krioelen van eene bevolking, die het gezichtsveld in eene
onmetelijke wereld vol leven herschept. Een droppel azijn, eene
kruimel kaas vertoonen eene wereld, bedekt met ontelbare bewoners.
Maar laat ons eindigen ; niet een onzer lezers, of hij heeft nu reeds
in zijne gedachten de openbaringen van den microskoop in verband gebracht met die van den kijker, en is overtuigd, dat, hoe
groot het onderscheid ook moge wezen tusschen Uranus en Neptunus
met Venus en de aarde, de natuur in staat is, ook daar wezens te
doen optreden, in overeenstemming met de eigenaardige gesteldheid
dier werelden.

NEGENDE HOOFDSTUK.
De planeet Neptunus en de grenzen van het zonnestelsel.
Ir

De ontdekking van Neptunus kan als de schoonste over.winning
van den menschelijken geest worden beschouwd. Zij is eveneens een
welsprekend getuigenis van de macht van de wiskunde. Die wereld,
op meer dan 4 milliard kilometers van ons verwijderd, is met het
bloote oog volkomen onzichtbaar. De storingen, die zich in de beweging van Uranus openbaarden, hebben de wiskundigen geleid tot
de volgende gevolgtrekking : de oorzaak dier storing en is eene onbekende planeet, die zich buiten de baan van Uranus beweegt, en
die zich, om de waargenomen werking uit te oefenen, bevindt op
een gegeven punt van den sterrenhemel. Een kijker wordt op dat
aangewezen punt gericht, men zoekt naar de onbekende planeet,
en binnen het uur vindt men haar.
Indien de planeten alleen gehoorzaamden aan de werking der zon,
dan zouden zij om de zon elliptische banen beschrijven (Boek III
Hoofdstuk I). Maar zij werken ook op elkander en op de zon, en
door die verschillende aantrekkingen worden storingen veroorzaakt.
De astronomen stelien tafels samen voor den toekomstigen stand
der planeten aan den hemel, opdat zij in staat zijn te weten, waar
zij op ieder willekeurig oogenblik staan, en opdat zij ze kunnen
waarnemen, hetzij met het oog op hare physische geaardheid, hetzij
om hare beweging te controleeren, hetzij ook ten behoeve van de
talrijke toepassingen der sterrenkunde op de aardrijkskunde en de
zeevaartkunde. Een Fransch astronoom, Bouvard, die in 182o tafels
voor Jupiter, Saturnus en Uranus berekende, vond dat de door zijne
tafels aangewezen standen volkomen in overeenstemming waren met
de nieuwere waarnemingen, wat de twee eerste planeten betreft,
terwiji er voor Uranus niet te verklaren afwijkingen bestonden. Van
1820 tot 1845 hielden die afwijkingen de astronomen bezig, en zelfs
beweerden verscheidenen onder hen, zooals Bouvard, 'Nadler, Bessel,
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Valz en Arago, dat die storingen moesten teweeggebracht worden
door eene onbekende planeet. Bessel was juist aan de mathematische
oplossing van het vraagstuk bezig, toen hij door de ziekte getroffen
werd, die hem ten grave zou sleepen. Het verschil tusschen de berekende en de waargenomen plaatsen van Uranus werd hoe langer
zoo grooter : het bedroeg in 183o 20 " , in 1840 go", in 1844 120",
in 1846 128 " . Dit verschil is op zich zelf niet groot, maar voor
eenen astronoom toch groot genoeg, om ondragelijk te worden en
hem niet met rust te laten.
Men zal zich zeer gemakkelijk rekenschap kunnen geven van den
storenden invloed op Uranus
uitgeoefend door eene planeet,
wier loopbaan buiten die van
Uranus valt, indien men fig. 228
beschouwt, waar de plaatsen der
beide planeten worden aangewezen, van de ontdekking van
Uranus of tot die van Neptunus.
Het blijkt, dat van I78I tot '822
Neptunus de neiging had, Uranus
voort te sleepen, en dus de beweging dier planeet te versnellen,
terwij1 van 1822 tot 1846 de
planeet Uranus door Neptunus
Fig. 228. — Storingen, door Neptunus op
Uranus uitgeoefend.
werd tegengehouden en dus hare
beweging vertraagd werd.
Die onregelmatigheid bleef dus aan de orde van den dag ; daarom raadde Arago eenen jeugdigen doch bekwamen wiskundige
Le Verrier aan, zijne krachten aan dit schoone vraagstuk te beproeven. De jeugdige geleerde, wien door zijne onderzoekingen over
de kometen de berekening der storingen niet vreemd meer was,
begaf zich dadelijk aan den arbeid. Hij begon met de tafels van
Bouvard te verbeteren, waarin hij verscheidene onjuistheden vond ;
maar die onjuistheden gaven geene voldoende rekenschap van het
gevonden verschil. Daarna begon hij weder op nieuw de geheele
berekening der storingen van Saturnus op Uranus, voegde die van
Jupiter daaraan toe, berekende toen eene nieuwe loopbaan van
Uranus uit de 19 oudere waarnemingen der planeet, toen zij nog
als vaste ster beschouwd werd, en uit de 179 waarnemingen van
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1781 tot 1845, en vond toen, dat het verschil tusschen de waargenomen en de berekende plaatsen niet kon worden verklaard uit
de storingen van Saturnus en Jupiter. Hij constateerde, dat er strijd
was tusschen de waarnemingen en de onderstelling, dat Uranus
alleen onderworpen zoude zijn aan de aantrekkende werking van
de zon en de overige bekende planeten. „Blijft men aan die onderstelling vasthouden, dan zal men nooit de waargenomen beweging
door eene juiste baan kunnen voorstellen." Le Verrier twijfelde geen
oogenblik aan de juistheid van de wet der algemeene aantrekkingskracht ; hij herinnert er aan, hoe iedere nieuwe ontdekking op astronomisch gebied de juistheid dier wet in een helderder licht heeft
doen treden. Stoutmoedig grijpt hij de onderstelling aan, dat er nog
eene planeet moet zijn, die voortdurend op Uranus werkt en de
beweging dier planeet langzaam wijzigt. Het bestaan dier planeet,
buiten Uranus gelegen, als zeker aannemende, onderstelt hij naar
de wet van Titius (bladz. 2 2 3), dat die planeet ongeveer op eenen
afstand van 36 moet gelegen zijn, en dat zij dus in 2I7 jaren hare
baan om de zon moet doorloopen ; in die onderstelling berekent hij,
welke standen de onbekende planeet moest gehad hebben, om door
hare aantrekking de waargenomen onregelmatigheden te hebben
kunnen voortbrengen, en hoe groot hare massa moet geweest zijn,
om de grootte der afwijking te verklaren. Daarna berekent hij weder
de loopbaan van Uranus met inachtneming der storingen, door de
onbekende planeet uitgeoefend, en vindt hij, dat de waarnemingen
in overeenstemming zijn met zijne theorie (de grootste verschillen
tusschen de berekende en waargenomen plaatsen bedroegen slechts
5,4"). Van toen of was het vraagstuk opgelost ; den 31 sten Augustus
1846 deelde Le Verrier aan de Academie des Sciences mede, dat
de planeet zich moest bevinden op eene lengte van 326°, en dus
5° ten oosten van de ster a uit het sterrenbeeld de Steenbok.
Den 'Me. September vroeg hij aan Galle te Berlijn, waar men
kaarten vervaardigde van de sterren, in de nabijheid der ecliptica
gelegen, om de planeet te zoeken. Den 23 sten September ontving
Galle dien brief; het was dien avond helder weder ; hij richtte dus
zijnen kijker naar het aangewezen punt en zag eene ster, die niet
op de kaart was aangewezen en duidelijk als een schijfje gezien werd ;
hare plaats aan den hemel was 327° 24' ; de berekening had 326° 32'
aangegeven ; de lengte was dus op minder dan I° na nauwkeurig !
Dit is de geschiedenis van de ontdekking van Neptunus, eene
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ontdekking, die meer dan eenige andere de zekerheid en de nauwkeurigheid der sterrenkunde in het licht stelt. De ontdekker der
planeet, de geleerde mathematicus, heeft zich nooit de moeite genomen, eenen kijker op den hemel te richten en te zien, of de
planeet daar werkelijk stond. Nooit heeft hij de planed cezien. Voor
hem was trouwens gedurende zijn geheele leven de sterrenkunde
alleen eene mathematische wetenschap en waren de sterren niets
anders dan punten van aantrekking. Vraagpunten over de bewoonbaarheid der planeten, over den aard der vaste sterren, over het
licht der dubbele sterren, de twijfelingen van een gemoed, mijmerende
over de groote raadselen van het oneindige, boezemden hem niet het
minste belang in ; voor hem bestond de kennis van het heelal alleen
in vergelijkingen, formules en rijen van logarithmen, die leidden tot
de mathematische theorie van snelheden en krachten.
Een jaar voor Le Verrier, in October 1845, had Adams, een
jeugdig student te Cambridge, de oplossing van hetzelfde vraagstuk
beproefd en voltooid. Hij was tot volkomen dezelfde resultaten gekomen, die hij aan het oordeel van Airy en Challis, twee der beroemdste Engelsche astronomen, onderwierp. Airy schijnt aan de
treffende uitkomst, waartoe Adams gekomen was, weinig geloof geslagen te hebben. Hij heeft zich ten minste de moeite niet gegeven,
de planeet aan den hemel op te sporen. Challis was te zeer in
zijne eigen studien verdiept, dan dat hij tijd kon vinden, zich met
die van anderen bezig te houden. Toch mag Adams de lof niet
ontzegd worden, van de eerste geweest te zijn, die de nieuwe
planeet ontdekt heeft.
Wij zagen zooeven, dat Le Verrier voor den afstand der planeet
36 had aangenomen. Inderdaad is zij veel dichter bij gelegen. De
elementen, door Le Verrier gevonden, zijn niet de ware elementen,
zooals de volgende tabel doet zien
Zonsafstand
Omloopstijd ....
Excentriciteit der baan ..
Lengte van het perihelium . .
Massa, vergeleken met die der zon

Elementen van
Le Verrier.
36,154
217 jaren 140 dagen
0,10761
284045'

Ware elementen.
30,055
164 jaren 280 dagen
0,00896
4600'

I

1

9300

19700

Die twee rijen van getallen verschillen evenveel van elkander,
alsof het twee verschillende planeten gold, die niet in de minste
betrekking tot elkander stonden. Moeten wij daarom beweren, dat
Le Verrier Neptunus niet ontdekt heeft ? Zeker niet. De voornaamste
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Le Verrier, de planeet Neptunus ontdekkend.
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reden van het verschil is in den afstand gelegen. Had hij den afstand 30 genomen, dan waren ook de andere elementen juister
geweest. Het vraagstuk van het zoeken eener planeet uit de storingen, die zij uitoefent, levert, zooals zoovele vraagstukken met
meer dan eerie onbekende, meer dan eene waarde en is een onbepaald vraagstuk. Men kan of eenen bepaalden afstand aannemen
en daaruit de massa berekenen, Of eene bepaalde massa aannemen
en daaruit den afstand afleiden. Hoe verder de planeet verwijderd
is, des te grooter moet hare massa zijn, om eene bepaalde storing
teweeg te brengen en omgekeerd. Het vraagstuk is dus wel degelijk door Le Verrier opgelost, indien men het alleen uit een mathematisch oogpunt beschouwt ; alleen heeft hij niet de verschillende
waarden voor den onbekende gevonden. Maar", zoo vraagt men wellicht, > hoe is het dan mogelijk, dat bij een zoo groot verschil, de
gezochte planeet zoo dicht stond bij het punt, waar zij volgens de
berekeningen staan moest" ? Dit moet hieraan worden toegeschreven,
dat die filaais betrekkelijk onafhankelijk is van de berekende baan.
Letten wij toch op fig. 2 2 8, dan zien wij, dat wat ook de baan en
de afstand van Neptunus moge wezen, en hoe groot ook hare massa
moge zijn, die planeet in 1822 juist achter Uranus moest gelegen
zijn, dat zij van 178I tot 1822 vooruit, en van 1822 tot i 845 achter
moet geweest zijn ; men kan dit uit de versnelling en vertraging in de
beweging van Uranus afleiden. Het onderzoek der storingen leverde dus
met voldoende nauwkeurigheid de astronomische lengte der planeet op.
Arago wilde de nieuwe planeet den naam geven van den geleerden
mathematicus, die haar in zijn studeervertrek ontdekt had; maar de
mythologische tradities gaven ook bier, evenals bij de planeet van
Herschel, den doorsiag, en de naam van Neptunus, zoon van Saturnus, die reeds voor Uranus voorgesteld was, werd nu met algemeen
goedvinden aan de planeet van Le Verrier gegeven (i).
Neptunus doet zich voor als eene ster van de 8ste grootte. Met
eenen kijker met middelmatige vergrooting kan men de planeet
vinden, als men weet waar zij staat. Drie honderd maal vergroot,
ziet men haar als een schijfje. Dat schijfje heeft 3" middellijn en
heeft, door sterk vergrootende kijkers gezien, eene blauwe tint.
Lalande had haar als vaste ster waargenomen den 8 5ten en I Oden
(I) Le Verrier is den 23 sten September 1877 gestorven, op denzelfden datum, waarop Neptunus voor het eerst gezien is, en twee maanden nadat hij de volledige theorie van de beweging
der planeten voltooid had.
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Mei 1795, en Lamont den 25 sten October 1845 ; Lalande had zelfs
een verschil ontdekt tusschen de beide standen, maar daar hij aan
eene vergissing dacht, had hij de eerste waarneming weggelaten ;
als hij er aan gedacht had, de ster to volgen, dan zou hij eene
halve eeuw v6Or Le Verrier Neptunus ontdekt hebben.
Volgens de laatste berekeningen is de afstand van Neptunus tot
de zon 30,055, d. i. 4448 millioen kilometers. De omtrek der baan
is dus 27948 millioen kilometers ; deze wordt doorloopen in 6o 181
dagen (I), zoodat de snelheid is 464 400 kilometers per dag, 19350
kilometers in het uur, 322 kilometers in de minuut of 537o meters
in de secunde. Daar Neptunus de planeet is, die het verst van de zon
verwijderd is, is hare snelheid de kleinste van die van alle planeten.

i

.....■••.•••••••••■••■■

Fig. 230 — Vergelijking der grootte van Neptunus, Uranus en de aarde.

De middellijn van Neptunus is 3 ,8 maal zoo groot als die der
aarde. Het volume der planeet is 55 maal grooter dan het volume
der aarde. De dichtheid is 0,300 (die der aarde = 1 gesteld), de
intensiteit der zwaartekracht op de oppervlakte der planeet is 1,14
(de intensiteit op de oppervlakte der aarde = 1 gesteld). De massa
der planeet is 16,47 maal grooter dan die der aarde.
Wij weten nog niet, in welken tijd de planeet om hare as wentelt ; wel weten wij, dat de omwentelingssnelheid zeer groot moet
zijn, evenals die van Jupiter, Saturnus en Uranus. De optische instrumenten moeten nog aanzienlijke verbeteringen ondergaan, vOOrdat
(0) Het jaar op Neptunus bevat 6o T81 aardsche dagen.
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men in staat zal zijn, bijzonderheden op de oppervlakte der planeet te
ontdekken, waaruit hare omwentelingssnelheid kan worden afgeleid.
De spectraalanalyse heeft niettemin het bestaan aangetoond van
eenen dampkring, waarin gassen aanwezig zijn, die op de aarde
niet bestaan ; die dampkring schijnt, wat zijne scheikundige samenstelling betreft, veel overeenkomst te hebben met dien van Uranus.
De zon heeft voor Neptunus slechts eene schijnbare middellijn
van 64", zoodat zij daar eene 3o maal kleinere schijnbare middellijn
en eene goo maal kleinere oppervlakte heeft dan voor ons. Haar
licht- en warmtegevend vermogen is daar dus tot op 1/900 verminderd.
Op dien afstand is de zon nog altijd geene ster geworden. De helderste ster, Sirius, heeft eene schijnbare middellijn, kleiner dan 1/100",
zoodat de zon aan Neptunus nog altijd zooveel licht en warmte
schenkt als 40 millioen sterren van de eerste grootte. Maar van de
aarde naar Neptunus verhuizen is toch het licht en de warmte verlaten, om in het ijs en de duisternis te komen ; daarom is echter
nog op Neptunus het leven niet onmogelijk. Weinige jaren geleden
geloofde men, dat eene drukking van een bepaald aantal atmosferen
het leven onmogelijk maakte, en dat eene bepaalde hoeveelheid licht
onontbeerlijk was voor het bestaan van organische wezens, zoodat
de diepten van den oceaan van leven beroofd moesten zijn. Doch
zie, een schip beweegt zich over de onmetelijke watervlakte, om de
tropen en de poolstreken te bezoeken, men werpt het dieplood uit
op twee duizend vademen, in den eeuwigen nacht, waar de drukking
zó(5 groot is, dat een mensch, daarin afgedaald, eenen last zoude
moeten torsen gelijk aan dien van twintig locomotieven, ieder gevolgd door een aantal wagens, met ijzeren staven beladen ; men is
zeker, daar niets te zullen vinden ; ..... daar haalt men het dieplood in, en het brengt prachtige, fijne wezens naar boven, die onder
de minste aanraking zouden sterven ; zij leven stil en gelukkig in
de diepte, en omdat daar geen licht is, maken zij zelf licht ! Als zij
u kunnen verstaan, spreek dan niet met hen over uwe kasteelen,
over uwe eeuwenoude bosschen, over uwe prachtige steden en
vorstelijke paleizen ; zij geven de voorkeur aan hunne duistere hut
in de diepte der wateren, waar alleen hunne phosphoresceerende
lichamen licht verspreiden. En indien gij die levende overblijfselen
op het dek van het schip werpt, en gij ziet die wonderlijke wezens
met hunne veelkleurige versierselen voor uwe oogen sterven, omdat
de lucht hun te iji en het licht hun te fel is, denkt gij dan niet aan
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Neptunus ? Ziet gij dan niet, dat de zeegod daarboven nog een geheel ander rijk heeft, dan in de diepten van den Oceaan ? En
gelooft gij dan nog, dat de natuur niet in staat is, ook daar leven
voort te brengen?
Wij behoeven nauwelijks te zeggen, dat de aarde van Neptunus
uit evenzeer onzichtbaar is als Mercurius, Venus, Mars en Jupiter.
Saturnus is daar eene kleine ster, die zich nooit verder dan 180 van
de zon kan verwijderen. Voor de bewoners van Neptunus moet het
zonnestelsel bestaan uit de zon, Saturnus, Uranus, de wachters dier
planeten en de planeet, die zich misschien nog voorbij Neptunus
beweegt. Voor hen moeten de sterren dag en nacht zichtbaar zijn,
omdat zij niet door het sterke licht der zon worden uitgedoofd, en
lang vOOr ons moeten zij de parallaxis van eene menigte sterren
hebben kunnen bepalen, omdat zij zich bij iedere omwenteling om
de zon veel verder in de wereldruimte verplaatsen.
Nauwelijks was Neptunus ontdekt, of de Engelsche astronoom
Lassel ontdekte den 1 o den October 1846 eenen wachter bij de
planeet Deze vertoonde zich als eene ster van de 1 4de grootte.
Zijn afstand van Neptunus is grooter dan de
halve middellijn der planeet, hetgeen overeenkomt met ongeveer 360 000 kilometers ; hij beweegt zich om Neptunus been in 5 dagen en
21 wren. Ook de beweging van dezen wachter
is teruggaande, evenals die van de wachters
van Uranus. Hij heeft nog geenen naam gekregen ; zou de naam van Triton, eenen van
Fig. 231. — De planeet
de
trouwste metgezellen van zijnen vader, NepNeptunus met haren
tunus, niet passend zijn ? Waarschijnlijk heeft
wachter.
Neptunus nog meerdere wachters.
Al kennen wij Beene planeet, verder dan Neptunus van de zon
verwijderd, toch is het zeer goed mogelijk, dat er nog andere,
verder afgelegen planeten zijn. Het is zelfs niet onmogelijk, dat wij
spoedig de eerste zullen vinden, indien de waarnemingen van Neptunus eene voldoende tijdsruimte beslaan, om uit de nauwkeurige
bepaling barer baan de storingen of te leiden, die de gezochte
planeet daarop moet uitoefenen. Dat onderzoek kan in de volgende
eeuw ondernomen worden, tenzij de waarnemers, die zich bezighouden met bet zoeken naar kleine planeten, haar bij toeval ontdekken door de verplaatsing eener kleine ster op hunne hemel-
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kaarten ; dit laatste is echter niet waarschijnlijk ; want die planeet
kan hoogstens van de 1 2 de grootte zijn, en moet zich uiterst lang-zaam voortbewegen. De gemiddelde dagelijksche beweging van Saturnus is 120", die van Uranus is 42", van Neptunus 21 " , die der
onbekende planeet kan niet grooter zijn dan i o".
Zoo hebben wij dan onzen tocht door het zonnestelsel volbracht.
Wij zagen reeds van het begin af, dat eene zelfde kracht en eene
zelfde wet de beweging van alle planeten en wachters beheerscht ;
wij zouden er thans bij kunnen voegen, dat zij gevormd zijn uit
dezelfde nevelvlek. Wij kunnen het denkbeeld niet van ons afleggen,
dat de stof een is evenals de kracht. De wijzigingen in de levensvoorwaarden hebben wijzigingen in de producten dier levensvoorwaarden teweeggebracht. De lichamen, die wij in de scheikunde
enkelvoudige lichamen noemen, zijn waarschijnlijk inderdaad samengesteld. Het is mogelijk, dat de zuurstof, de stikstof, de koolstof,
het kwik, het goud, het zilver, het ijzer en alle andere lichamen,
slechts wijzigingen zijn in de Egging- der oorspronkelijke atomen.
Indien dit waar is, dan verschillen de planeten onderling meer in
graad dan in soort. Wij zullen weldra zien, dat de scheikundige samenstelling der aerolieten en der vallende sterren die meening steunen.
De vaste sterren, de zonnen der oneindige ruimte, zijn zelf weder
zusters van onze zon. Eenheid van oorsprong, eenheid van kracht,
eenheid van stof, eenheid van licht, eenheid van leven in het onmetelijke heelal, te midden der eindelooze verscheidenheid in vorm !
Maar wij mogen niet langer vertoeven in de streken, in de nabijheid van onze aarde gelegen. Laat ons met eenen stouten sprong
den onmetelijken afgrond overspringen, die ons van de vaste sterren
Scheidt. Maar laten wij niet vergeten, dat wij niets onopgemerkt
mogen laten voorbijgaan. Tusschen het zonnestelsel en de vaste
sterren doorklieven vreemde gestalten met loshangende haren de
hemelruimte, gestalten, die als het ware eene brug vormen tusschen
ons en de peillooze diepten van het heelal. Laten wij de kometen
gadeslaan, maar zorg dragen, dat wij ons niet te lang laten ophouden
door die fantastische schepselen, die sirenen der onmetelijke sterrenzee, wier openbaringen vol zijn van bekoringen, en wier handen,
gericht naar de onbereikbare streken des hemels, ons van verre
naar de mysterien der oneindige schepping schijnen te wijzen.
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Van alle hemellichamen zijn er geene, die meer de aandacht tot
zich trekken dan de kometen. Hare zeldzaamheid en haar vreemde
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vorm verbazen zelfs den meest onverschilligen geest. Alles wat wij
dagelijks zien, en wat zich regelmatig onder onze oogen herhaalt,
houdt op onze nieuwsgierigheid te prikkelen of op onze verbeelding
te werken. Men moet wijsgeer zijn en nadenken, om het hoe en
waarom te zoeken van verschijnselen, die men dagelijks ziet, of
waarvan de herhaling na regelmatige tusschenpoozen plaats heeft.
Overal en ten alien tijde hebben dan ook de vreemde gedaanten
der kometen, het bleeke licht dat zij uitstralen, en hare plotselinge
verschijning aan het firmament op het menschdom den indruk gemaakt van eene onheilspellende macht ; daar zij slechts korten tijd
verschijnen, is daaruit het geloof geboren, dat hare werking zich
plotseling of ten minste spoedig moet doen gevoelen ; en daar er
op aarde genoeg rampen plaats vinden, zoo kan men zeker zijn, dat
iedere verschijning eener komeet na niet te langen tijd door eene
ramp is gevolgd, die als de vervulling der noodlottige voorspelling
kan worden beschouwd.
Op enkele uitzonderingen na meenden alle oude astronomen, dat
de kometen tot onzen dampkring behoorden, of althans verschijningen
aan den hemel waren van zeer voorbijgaanden aard. Volgens sommigen waren zij uitwasemingen uit de aarde, die in de lucht ontvlamden ; volgens anderen waren zij de zielen der groote manners,
die naar den hemel opstegen en onze arme aarde aan de geeselroeden overlieten, die haar zoo dikwijls teisteren. De Romeinen
schijnen er vast van overtuigd te zijn geweest, dat de groote
komeet, die bij den dood van Caesar verscheen, de ziel van den
dictator was. Zelfs nog in de 1 7de eeuw helden Hevelius en Keppler
tot de meening over, dat zij uitwasemingen van de aarde of van
de overige planeten waren. Het is duidelijk, dat men, zoolang nog
dergelijke denkbeelden bestonden, niet dacht aan de bepaling van
de beweging der kometen. De onderzoekingen van Tycho-Brahe,
Newton, Halley en anderen waren noodig, eer men eene andere
opvatting verkreeg omtrent hare beteekenis in het heelal.
De oude schrijvers beschrijven de kometen steeds onder de verschrikkelijkste vormen ; volgens hen geleken zij op werpspietsen,
sabels, degens, afgesneden hoofden met overeind staande haren en
baard ; zij schitterden met eenen rooden glans van bloed, of waren
geel of lijkkleurig, zooals die, waarvan de geschiedschrijver Flavius
Josephus spreekt, en die tijdens het beleg van Jerusalem onder Titus
verscheen. Plinius beweert, dat die komeet een zoo schitterend wit
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licht uitstraalde, dat men haar nauwelijks aanschouwen kon ; men
zag daarin het beeld Gods onder eene menschelijke gedaante.
De geschiedschrijver Suetonius geeft aan eene komeet de schuld
van de wandaden van Nero, en verzekert, dat eene andere komeet
den dood van Claudius aankondigde. Dio Cassius zegt : > verscheidene wonderteekenen gingen den dood van Vespasianus vooraf;
eene komeet verscheen aan den hemel ; het graf van Augustus
opende zich van zelf."
Ook de Grieken hechtten zeer aan de voorteekenen der kometen.
Eene komeet in 371 v. C. verschenen, en door Aristoteles beschreven, voorspelde volgens Diodorus Siculus het einde van de
hegemonie der Lacedemoniers. Plutarchus verhaalt, dat de komeet
van 344 v. C. voor Timoleon het voorteeken was van den goeden
afloop zijner expeditie tegen Sicilie. Zoo zoude eene komeet, in den
vorm van eenen degen, in het jaar 400 van onze tijdrekening, de
oorzaak zijn geweest van de groote rampen, die Constantinopel
toen getroffen hebben.
In de middeleeuwen werd het bijgeloof zoo mogelijk nog veel
erger. Onnoemelijk is het aantal kometen, die den dood van Keizers
en Pausen moesten voorspellen. Dit ging zelfs zoo ver, dat men
kometen verzon, zooals bij den dood van Karel den Grooten. Paracelsus verzekert, dat zij door de engelen gezonden worden om ons te
waarschuwen. Alphonsus VI, koning van Portugal, stormde in 1664,
toen hem de verschijning eener komeet werd medegedeeld, naar buiten,
om haar met dwaze verwenschingen te overladen, en dreigde haar
met zijn pistool. De komeet vervolgde echter statig haren loop.
Wij zullen zoo aanstonds zien, dat eene der meest bekende periodieke kometen die is, welke thans den naam van komeet van Halley
draagt, ter herinnering aan den astronoom, die het eerst hare baan
berekend en hare terugkomst voorspeld heeft. Het eerst vindt men
haar vermeld in het jaar 12 v. C. Sedert dien tijd is zij reeds 24
maal verschenen. Zij is in 837 onder de regeering van Lodewijk
den Vromen zichtbaar geweest.
Ook is zij waargenomen in April 1666, toen Willem de Veroveraar zijnen inval in Engeland deed. Hare beroemdste verschijning
is die van 1456, drie jaren na de inneming van Constantinopel door
de Turken. Europa was nog onder den indruk van die vreeselijke
gebeurtenis ; men verhaalde, dat de Sophiakerk in eene moskee
veranderd was en dat alle Christenen geworgd of gevangen genomen
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waren ; men sidderde voor het heil der Christenheid. De komeet
verscheen in Juni 1456 ; de historieschrijvers uit die dagen zeggen,
dat zij groot en vreeselijk was ; haar staart bedekte twee hemelteekenen, d. i. 600 ; zij had de kleur van goud en vertoonde zich
als eene golvende vlam. Men zag er een zeker teeken in van den
goddelijken toorn ; de Muzelmannen zagen er een kruis in, de Christenen eene Turksche sabel. Waar een zoo groot gevaar dreigde,
achte Paus Calixtus III het noodig, dat de klokken van alle kerken
iederen middag geluid werden, en noodigde hij de geloovigen uit,
een gebed op te zenden, ten einde de komeet en de Turken te
bezweren. Dit gebruik is bij alle Katholieke volkeren behouden gebleven, al zijn zij niet meer bevreesd voor kometen en nog minder
voor de Turken ; van dien tijd dagteekent het Angelus.
Zelfs de ernstigste schrijvers konden zich niet los
maken van den angst, dien
de kometen inboezemden.
Zoo schildert de beroemde
chirurg Ambroise Pare in
een hoofdstuk, handelende
over de monsters aan den
hemel, in de levendigste
en schrilste kleuren de
komeet van '528 : , Die
komeet was zoo schrikwekkend en vervaarlijk,
en zij boezemde de menigte
eene zoo groote vrees in,
dat enkelen van angst
Fig. 233. — Wat men meende te zien in de
stierven en anderen ziek
komeet van 1528.
werden. Zij scheen eene
ontzettende lengte te hebben en had de kleur van bloed ; aan haar
bovenuiteinde zag men de gedaante van eenen gebogen arm met
eenen grooten degen in de hand, als op het punt van te stooten.
Aan de spits van den degen waren drie sterren gelegen. Aan
weerszijden van de komeet zag men een groot aantal bijlen,
messen en door bloed gekleurde degens, en daar tusschen een
groot aantal afschuwelijke menschenhoofden met overeindstaande
haren en baard."
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Men kan in nevensgaande getrouwe afbeelding die vreemde komeet
bewonderen. De verbeelding heeft scherpe oogen.
Verschillende personen geloofden in 1528 en 1577 bij het verschijnen van bijzonder groote kometen zoo zeer aan het einde der
wereld, dat zij hunne goederen aan de kloosters schonken zonder
er over na te denken, dat dan toch ook voor deze het einde der
dagen nabij was. De monniken waren trouwens betere astronomen ;
zij namen de aardsche goederen aan in afwachting van den wil
des hemels.
Toch begonnen de oudere astrologische opvattingen langzamerhand
terrein te verliezen. Gassendi zeide in het begin van de regeering
van Lodewijk XIV : De kometen zijn werkelijk verschrikkelijk,
maar alleen door onze zotheid. Wij smeden ons vrijwillig oorzaken
van panischen schrik, en niet tevreden met onze werkelijke rampen,
stapelen wij nog denkbeeldige rampen daarbij op.
Erasmus schreef reeds eene eeuw te voren : ,Gave God, dat de
oorlogen geenen anderen grond hadden dan de gal der vorsten,
aan de kook gebracht door de eene of andere komeet. Een goed
geneesheer met eene flinke dosis rhabarber zou ons dan spoedig het
genot van den vrede schenken." (i).
De geleerde Bernouilli was nog niet vrij van vooroordeelen ; hij
toch zeide, dat indien de kern der komeet al niet een zichtbaar
teeken was van Gods toorn, de staart dit zeer goed zoude kunnen
zijn. Aan de komeet van Halley schreef Whiston den zondvloed
toe, daarbij steunende op mathematische berekeningen, voor wier
grondslagen hoegenaamd niets te zeggen was.
In 1669 publiceerde die astronoom-theoloog een werk, waarin hij
de geologische beroeringen, in het boek Genesis vermeld, uit de
werking eener komeet trachtte te verklaren. In het begin had hij
geene bepaalde komeet op het oog, maar toen Halley voor de beroemde komeet van 168o eene elliptische baan meende gevonden
te hebben, in 575 jaren doorloopen, en Whiston, de geschiedboeken
(i) In 1661 schreef Madame de Sevigne aan hare dochter : „Wij hebben hier eene prachtige,
verbazend groote komeet ; haar staart is wel de schoonste, dien men zich denken kan. Alle
groote lui zijn in angst en zijn van meening, dat de hemel, hunnen ondergang willende, door
die komeet zijne waarschuwende stem doet hooren. Men verhaalt, dat, toen kardinaal Mazarin
ernstig ziek was, en zijne geneesheeren aan zijne genezing wanhoopten, zijne hovelingen, om hem
te vleien, vertelden, dat eene groote komeet aan den hemel stond, die hun groote vrees inboezemde. Hij had karakter genoeg, om hen uit te lachen, en zeide, dat de komeet hem te veel
eer bewees. Werkelijk moesten alle menschen zoo verstandig zijn, en niet meenen, dat de sterren
zich er mede bemoeien, als men sterft."
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naslaande, als datum van eene van hare vroegere verschijningen het
tijdstip gevonden had, waarop enkele chronologen den mozaIschen
zondvloed stelden, was alle twijfel bij hem opgeheven ; van toen of
liet hij de komeet van 168o niet alleen het menschelijk geslacht
door het water uitroeien, maar ook door het vuur verdelgen.
,Toen de mensch gezondigd had, kwam eene kleine komeet in de
nabijheid der aarde en gaf zij haar, toen zij het Oak der aardbaan
schuin doorsneed, eene wentelende beweging. God had voorzien,
dat de mensch zondigen zoude, en dat zijne misdaden eene vreeselijke straf zouden eischen ; daarom had hij reeds bij de schepping
eene komeet gereed gemaakt, die het werktuig zijner wraak zoude
zijn. Die komeet is die van 1680. Op Vrijdag 28 November van
het zondejaar 2349 of misschien ook den 2 den December 2926,
sneed de komeet het Oak van de baan in een punt, niet verder
dan 14456 kilometers van de aarde verwijderd. Dit geschiedde op
het oogenblik, waarop het to Peking, de woonplaats van Noach
v66r den zondvloed, middag was. Wat was nu het gevolg der ontmoeting ? Een verbazend hooge vloed ontstond niet alleen in het
water der zee, maar ook in het water, dat onder de vaste korst
gelegen was. De bergketenen van Armenie, de Gordiaansche bergen,
die het dichtst bij de komeet gelegen waren op het oogenblik der
ontmoeting, werden aan het wankelen gebracht en openden zich.
En zoo werden de bronnen der peillooze diepte geopend. Maar
daarmede was het onheil niet geeindigd. Toen de dampkring en de
staart der komeet de aarde en haren dampkring bereikten, goten
zij daarover hunne waterstroomen uit, die veertig dagen bleven
neervallen, en zoo werden alle sluizen des hovels geopend. De hoogte
van het water was, volgens Whiston, bijna 1 o 000 meters."
Hoe kan nu diezelfde komeet, die reeds eens het menschdom
heeft doen verdrinken, ons bij eene tweede ontmoeting verbranden ?
Voor Whiston levert die vraag geen bezwaar op : zij zal achter
ons komen, de beweging der aarde vertragen, en de aardbaan, die
thans bijna cirkelvormig is, in eene zeer excentrische ellips veranderen. De aarde zal dan dicht bij de zon komen en in brand
vliegen. Nadat dan de heiligen duizend jaren lang zullen geregeerd
hebben op de aarde, die door het vuur herboren is, en door den
wil der Godheid weer bewoonbaar is geworden, zal eene nieuwe
komeet tegen de aarde botsen, de aardbaan zal vreeselijk verlengd
worden, en de aarde zal niet langer bewoonbaar zijn.
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Nog in de vorige eeuw was de onkunde op astronomisch gebied
zoo algemeen, dat er geene dwaasheid zoo groot was, of zij werd,
eens gezegd en vooral gedrukt, door anderen herhaald. Beweerde
men niet in 1736, dat de zon een eind was teruggegaan ? Zeide
men niet in 1768, dat de planeet Saturnus met hare ringen en
wachters verloren was geraakt ? Iedereen geloofde het, tijdschriften
verspreidden dit vreemde nieuws, en verstandige menschen, wier
kennis eenigen waarborg behoorde op te leveren tegen het gelooven
van dergelijke zotheden, hielpen getrouw mede, om die dwaasheden
te verspreiden. Eenige jaren later ontstond er uit angst voor eene
komeet, te Parijs eene paniek, zooals er te voren nooit eene geweest is ; en dat nog wel in eenen tijd, waarin Messier kometen op
kometen ontdekte, en daardoor het geheimzinnige, dat aan zeldzaam
voorkomende verschijnselen pleegt eigen te zijn, opgeheven werd.
Lalande had namelijk eene verhandeling over de kometen geschreven,
waarin hij gesproken had over enkele kometen, die in sommige gevallen de aarde zouden kunnen naderen ; men verbeeldde zich echter,
dat hij eene buitengewone komeet voorspeld had, die het vergaan
der wereld tengevolge zoude hebben. Van de hoogste kringen verspreidde zich de angst onder de menigte, en men was het er algemeen over eens, dat de noodlottige komeet reeds op weg, en het
einde der wereld nabij was. De paniek had zoo groote afmetingen
aangenomen, dat Lalande op bevel des konings zijne denkbeelden
moest verduidelijken in eene verhandeling, voor het publiek bestemd.
Wij zouden dergelijke voorbeelden nog uit onze eeuw kunnen
vermelden. De angst voor kometen is eene periodieke ziekte, die
telkens terugkeert, zoodra de verschijning eener komeet met eenigen
ophef wordt aangekondigd. In onze eeuw heeft zich eene omstandigheid voorgedaan, waarbij de vrees als het ware wetenschappelijk
gerechtvaardigd was ; wij bedoelen het terugkeeren van de kleine
komeet van Biela in 1832.
Toen men het tijdstip harer eerstvolgende verschijning berekende,
vond men, dat zij den 2 9sten October 1832 voor middernacht het
vlak der aardbaan moest passeeren, en wel in dal gedeelle, waar
eene komeel de aarde kan onlmoeten. De doorgang der komeet
moest naar de berekening plaats hebben binnen de loopbaan der
aarde, en wel op eenen afstand van 42 /3 aardstraal van die baan.
Daar de kern van de komeet 5 1/3 aardstraal bedraagt, zoo is het
duidelijk, dat op den 2 9sten October 1833 voor middernacht een
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deel der aardbaan door de komeet werd ingenomen, Toen die
berichten door de dagbladen ter kennis van het publiek gebracht
werden, maakten zij eenen diepen indruk ; het einde der dingen was
nabij ; de aarde zou gebroken, vermorseld, vernietigd worden door
den schok met de komeet !
Maar de dagbladen hadden een voornaam punt vergeten. op welk
gedeelte van de uitgestrekie aardbaan zou de aarde den 29sten October
1832 siaan, op het oogenblik, dat de komeet die &tan ftasseeren moesi .,'
De berekening loste die vraag spoedig op. Arago zeide in het
astronomisch jaarboekje (I) voor 1832 : De doorgang der komeet
in de nabijheid van een beitiaald _punt der aardbaan zal plaats hebben
den 29sten October, de aarde zal eerst in datzelfde _punt komen
den 30sten November, dus ruim eene maand later. Als men nu weet,
dat de gemiddelde snelheid der aarde in hare baan 2 696 000 kilometers per dag bedraagt, dan is het gemakkelijk in to zien, dat de
komeet op meer dan 8o millioen kilometers afstand van de aarde
door de aardbaan zal heengaan.
Het vergaan der aarde door eene komeet is later nog voorspeld
tegen den I2 den Augustus 1872. Men beweerde, dat Plantamour van
Geneve dit had medegedeeld. Het behoeft geen betoog, dat deze
van die mededeeling volstrekt geen kennis droeg. Zoo wordt nu
weer het vergaan der aarde voorspeld tegen 13 November 1899,
op welken datum de aarde door de Leoniden heengaat, waarop
wij later nog terugkomen.
Later zullen wij zien, in hoeverre eene ontmoeting van eene
komeet met de aarde gevaarlijk kan zijn.
Voor achttien eeuwen was Seneca veel verstandiger dan een groot
aantal zijner opvolgers.
Hij was bijna de eenige, die gezonde denkbeelden stelde tegenover het bijgeloof zijner tijdgenooten en van Aristoteles, die de
kometen als uitwasemingen der aarde beschouwde. Hij zegt : De
kometen bewegen zich regelmatig in door de natuur voorgeschreven
banen", en met eenen firofeti schen 60 verklaart hij, dat het nageslacht verbaasd zal zijn, dat men vroeger zoo tastbare waarheden heeft miskend." Zestien eeuwen lang maakte het vraagstuk
der kometen niet de minste vorderingen, en zelfs Keppler, de
astronoom-hervormer, de uitvinder van de wetten der beweging
(I) Het bekende Annuaire, public par le Bureau des Longitudes.
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der hemellichamen, geloofde nog aan den invloed der kometen op
het lot der stervelingen.
Zij, die den hemel waarnamen, en gewoon waren aan de groote
regelmatigheid in de beweging der sterren en aan de rust en de
kalmte, die gewoonlijk aan den hemel heerschen, konden niet zonder
verbazing en schrik sterren zien, die plotseling verschenen in alle
mogelijke streken des hemels, wier vorm zich van die van alle
andere sterren onderscheidde, die dikwijls door onmetelijke lichtstrooken schenen gevolgd of voorafgegaan te worden, en die, in

I
Fig. 234. — De groote komeet van 1811.

tegenstelling met alle andere bewegelijke hemellichamen, even plotseling verdwenen, als zij verschenen waren. Het is niet te verwonderen, dat verbazing en onwetendheid vrees in het leven riepen,
daar de mensch wonderer pleegt te zien in alles, wat hem vreemd
en onverklaarbaar voorkomt.
Het is trouwens niet te ontkennen, dat de verschijning eener
groote komeet, zooals die van 181 1, alien, die haar zien, zelfs deskundigen, met ontzag vervult, en de overdreven vrees der onkundige
menigte verklaart, die daarin het werk van den goddelijken toorn of
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van de duivelen der hel meent te herkennen. Wij zullen zoo aanstonds
zien, dat die komeet eene lengte had van 176 milli oen kilometers.
Het wonderlijke kon eerst verdwijnen, toen men de WETTEN van
de beweging der kometen had gevonden ; ook bier was Newton
de baanbreker, naar aanleiding van de groote komeet van 1 680.
Nadat hij had gevonden, dat volgens de wetten van de algemeene
aantrekkingskracht der stof de baan der komeet eene langgerekte
kromme lijn moest zijn, trachtte hij, geholpen door Halley, zijnen
vriend en medearbeider, de baan der nieuwe ster te berekenen en
gelukte hem dit volkomen. Halley legde zich van toen of op dat gedeelte der sterrenkunde toe, en bemerkte later, dat de komeet van
1682 in haren loop om de zon zoozeer overeenkwam met twee
kometen, reeds in 1531 en 1607 waargenomen, dat het zonder twijfel
dezelfde komeet was, en dat zij dus in 1758 weder moest verschijnen.
Door den theoretischen arbeid van Newton en de berekeningen
van Halley was de voorspelling van Seneca vervuld : de kometen,
of ten minste sommige van deze, volgden regelmatige banen. Haar
terugkeer kon vooruit bepaald worden ; zij hielden op, toevallige
verschijningen te zijn, het waren werkelijk hemellichamen met bepaalde banen. Het bovennatuurlijke was verdwenen, de natuurwetten
hernamen hare rechten.
Halley had met zorgvuldigheid berekend, dat de werking der
planeten den volgenden terugkeer der komeet zou vertragen ; hij
had dien terugkeer voorspeld tegen het einde van 1758 of het begin van 1759. Men moest nu met de verbeterde mathematische
formules den terugkeer der komeet nauwkeurig berekenen. Clairaut
verrichtte op schitterende wijze het algebraische gedeelte van het
werk ; maar het reuzenwerk, om die formules uit te cijferen, moest
nog gedaan worden. Twee cijferaars hadden dien moed : de astronoom Lalande en Hortensia Lepaute (naar wren de Hortensia genoemd is, die door Legentil uit Indie is medegebracht). Gedurende
zes maanden werkten zij onophoudelijk door, om de algebraische
formules van Clairaut in cijfers over te brengen. Men vond, dat
Saturnus den terugkeer der komeet 100 dagen en Jupiter dien 518
dagen zou vertragen, te zamen 618 dagen, zoodat haar omloopstijd
1 jaar en 8 maanden langer was dan de vorige, en dat de doorgang door het perihelium in het midden van April [75 9 zou plaats
hebben, met eene onzekerheid van eene maand.
Nooit wekte eene wetenschappelijke voorspelling meer de nieuws-
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gierigheid in Europa op.
De komeet verscheen, zij
doorliep den voorgeschreyen weg tusschen de sterrenbeelden ! Zij ging door
het perihelium den 12 den
Maart 1759, juist eene
maand vOOr den aangewezen dag. Zoo heeft de
komeet van Halley een
nieuw tijdperk geopend in
de sterrenkunde.
Inderdaad was die voorspelling de bewondering
der astronomen niet minder waard dan die van het
groote publiek. Men behoeft zich slechts te herinneren, dat in dien tijd
de loopbaan van Saturnus
de grenzen van het zonnestelsel aanwees, om te
begrijpen, dat er stoutmoedigheid toe noodig
was, om eene komeet te
plaatsen op zoodanige afstanden, als fig. 235 ons
doet zien. De loopbaan
der komeet is thans volkomen bepaald. Zij heeft
eene omwenteling volbracht van 1759 tot 1835.
Haar laatste doorgang
door het perihelium heeft
plaats gehad den 1 6den
November 1835, zoodat
de omloopstijd was 28006
dagen, in plaats van 27937,
die verloopen zijn tusschen
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Fig 235. — De loopbaan van de komeet van Halley.
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de doorgangen van 1682 en 1759 ; er is eene vermeerdering van
135 dagen, door Jupiter veroorzaakt, en eene vermindering van 66
dagen, door den invloed van Saturnus, Uranus en de aarde. De
volgende doorgang door het perihelium zal plaats hebben op den
24sten Mei 1910 ; de omloopstijd zal dan naar de berekeningen van
Pontecoulant 27 217 dagen of 74 jaren en 6 maanden zijn. Van
1835 tot 1873 heeft zij zich van de zon verwijderd ; in het laatstgenoemde jaar heeft zij haar aphelium bereikt, en zoo is zij thans
op hare terugreis naar het gebied der aarde en der zon. Wij alien
hopen haar in 1910 terug to zien.

TWEEDE HOOFDSTUK.
De beweging der kometen in de ruimte. De kometenbanen.
De thans bekende periodieke kometen.

Uit het mathematisch onderzoek van de banen, door de kometen
afgelegd, kon, zooals wij zooeven zagen, worden afgeleid, dat ongetwijfeld enkele zich in ellipsen om de zon bewegen, maar dat
de excentriciteit dier ellipsen veel grooter is dan bij de planeten.
Bovendien bleek het, dat alle kometen, die dicht genoeg bij ons
komen, om met het bloote oog of met eenen kijker te worden gezien, dan ook tevens om de zon heentrekken in dat gedeelte der
baan, dat door ons kan worden waargenomen ; daarna verwijderen
zij zich tot op grooteren of kleineren afstand van de zon, sommige
misschien wel tot op oneindigen afstand.
In onze eeuw zijn nog geen dertig kometen met het bloote oog
zichtbaar geweest.
De schoonste daaronder waren die van 1811, 1843, I 858, 1861,
1862, 1881, 1882 en 1887. Die van 1887 is met het bloote oog
alleen in het zuidelijk halfrond zichtbaar geweest.
De kometen onderscheiden zich in vier opzichten van de planeten :
i ci door hare nevelachtige gedaante en haren dikwijls uitgebreiden
staart ; 2 0 door de langgerekte banen, die zij beschrijven ; 3 0 door
de belling der banen, die, in plaats van samen te vallen met het
vlak derj ecliptica,] of ten minste binnen den dierenriem te liggen,
zooals die der planeten, alle mogelijke hoeken met de ecliptica
maken, zoodat de kometen dikwijls in de nabijheid van de pool
des hemels gezien worden ; 40 door de richting harer beweging :
terwijl toch alle planeten zich, van de zon gezien, in eene richting
bewegen, is dit bij de kometen niet altijd het geval ; sommige
hebben eene teruggaande beweging. Hieruit volgt, dat de kometen
niet denzelfden oorsprong hebben als de planeten, dat zij niet tot
het zonnestelsel behooren, dat zij zich kunnen verplaatsen van het
eene zonnestelsel naar het andere, dat zij zich door de onmetelijke
ruimte voortbewegen, en dat die kometen, welke om onze zon
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heenwentelen, op haren tocht onder den invloed van de aantrekkende werking der zon gekomen zijn, terwij1 hare baan vervormd
en gewijzigd is geworden door de planeten van ons zonnestelsel.
Gewoonlijk bestaat
eene komeet uit een
meer of minder sterk
lichtend punt, omgeven door eene nevelachtige vlek, die
in eene bepaalde richting uitvloeit. Het heldere punt beet de
kern der komeet ; het
uitvloeiende licht, dat
de kern vergezelt,
heet de staart der
komeet, en het geFig. 236. — De komeet van 1853.
deelte van den nevel,
dat de kern onmiddellijk omgeeft, beet het haar. De kern en het
haar worden samen het hoof d genoemd.
Niet alle kometen vertoonen zich onder den bier aangegeven
vorm. Er zijn er, die van verscheidene staarten voorzien zijn. Andere
hebben haar en eene kern zonder staart. Nog andere hebben alleen
eene kern, zoodat zij gemakkelijk voor planeten kunnen worden
aangezien. De planeten Uranus en Ceres zijn in den eersten tijd na
hare ontdekking voor kometen aangezien. Eindelijk ziet men er, die
alleen uit eene nevelachtige vlek bestaan, zonder een spoor van kern.
Sommige kometen, zooals die van 1843, 168o, 1769, I 61o,
hebben staarten, die eene lengte hebben van een vierde deel en
zelfs van de helft van den hemel. In 1744 zag men eene komeet
met zes staarten; ieder dier staarten had eene lengte van 30° tot
400 , de zes staarten hadden to zamen eene breedte van 44 0. Dit
zijn echter slechts uitzonderingen ; de kometen hebben gewoonlijk
veel kleinere afmetingen.
Die nevelachtige staarten schijnen recht, of liever zij hebben den
vorm van bogen van cirkels, wier middelpunt in ons oog gelegen
is. Toch zijn er enkele, die eene andere gedaante hebben. Zoo was
de staart van de komeet van 1869 gekromd als eene turksche sabel,
en had zij eene uitgestrektheid van 68°. De schoone komeet van
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Donati, die men in 1858 gezien heeft, had eenen sterk gekromden staart.
Eene komeet wordt slechts eenen korten tijd aan den hemel gezien. Men ziet haar eerst aan een gedeelte des hemels, waar men
vorige dagen niets gezien had. Den volgenden dag ziet men haar
weer ; maar zij is tusschen de vaste sterren merkbaar van plaats
veranderd. Men kan haar zoo een zeker aantal dagen, somtijds
maanden, aan den hemel zien, en dan verdwijnt zij voor ons. Dikwijls kan men de komeet niet meer zien, omdat zij te dicht bij de
zon gekomen is en omdat het heldere zonlicht haar dan geheel
verduistert ; maar dan ziet men haar spoedig weder aan de andere
zijde van de zon, om eenigen tijd later voor goed te verdwijnen.
Om zich nauwkeurig rekenschap te kunnen geven van de beweging der kometen, moet men zich eerst een helder denkbeeld
vormen van de parabool. Wij hebben vroeger (bladz. 40) over de
ellips gesproken. Onderstellen wij, dat wij in fig. 15 het linker brandpunt F' en den top A' onveranderd laten, en het rechter brandpunt
F langs het verlengde der groote as verschuiven, dan verkrijgen wij
ellipsen, die de eerste omgeven en hoe langer hoe meer uitloopen
in rechte lijnen. Indien dat tweede brandpunt op eenen oneindigen
afstand verwijderd is, heeft de ellips slechts een brandpunt, en de
twee takken openen zich, om niet meer aaneen te sluiten ; de kromme
lijn houdt . dan op ellifis te zijn en is ftarabool geworden. De parabool
is dus eene kromme lijn met een brandpunt, wier takken zich hoe
langer hoe verder van elkander verwijderen. Eene komeet, die eene
parabool beschrijft, komt dus slechts eene enkele maal in de nabijheid der zon, zij komt uit de oneindige ruimte en keert weder daarheen terug. Wij noemden de excentriciteit eener ellips : de verhouding tusschen den afstand van het middelpunt tot een der brandpunten, en de halve groote as. Bij den cirkel is de excentriciteit nul.
Bij de loopbaan van Mercurius is zij 0 7 2 (fig. 172) ; bij de loopbaan
der kleine planeet Aethra is zij 0, 34 (fig. 195) ; bij die der komeet
van Halley is zij 0,9 (fig. 235). Als de excentriciteit I wordt, dan
is de ellips in eene parabool overgegaan. Eindelijk kan er eene
kromme lijn bestaan, die nog verder geopend is dan de parabool :
deze heet de hyperbool; hare excentriciteit is grooter dan .
De vorm der kromme lijn, door ieder hemellichaam beschreven
rondom het brandpunt, dat daarop aantrekkende werking uitoefent,
hangt of van de snelheid, die aan het lichaam is medegedeeld.
Men noemt cirkelsnelheid die snelheid, die het met eene eenparige
DE WONDEREN DES HEMELS.
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beweging eenen cirkel zoude doen doorloopen. Eene nog grootere
snelheid doet het lichaam eene ellips beschrijven, die meer gerekt is, naarmate de snelheid grooter wordt ; indien de snelheid
V 2 maal grooter is dan de cirkelsnelheid, verandert de ellips
in eene parabool.
Een lichaam, dat eene parabolische snelheid heeft op het oogenblik, dat het door het perihelium gaat, komt uit de oneindige ruimte
en gaat weder daarheen terug. Eene nog grootere snelheid doet
eene hyperbool beschrijven (i).
De bovenstaande verklaring was noodzakelijk, om de beweging
der kometen to kunnen begrijpen. Onze
lezers zullen toch niet
willen staan op het
standpunt van den
hertog van Angouleme, wien het voldoende was, zoo zijn
leermeester hem bij
het onderwijs in de
wiskunde zijn woord
van eer gaf, dat eene
stelling juist was. Indien eene komeet in
de nabijheid der aarde
gekomen is, dat wil
zeggen, in dat gedeelte der baan, waar
wij Naar kunnen waarnemen, dan heeft het
gedeelte der baan,
Fig. 237. — De vorm der kometenbaner,
dat wij uit de waarnemingen kunnen vinden, eenen zoodanigen vorm, dat wij niet kunnen
onderscheiden, of het bij eene ellips of eene parabool behoort ; de
gedeelten AB der beide kromme lijnen in fig. 238 zijn aan elkander
gelijk. Men kan echter den aard der baan bepalen uit de snelheid
der beweging.
(I) Ook eene snelheid, kleiner dan de cirkelsnelheid, doet eene ellips beschrijven.
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Wij hebben reeds vroeger (bladz. I 6o) gezien, dat een kogel,
van de aarde afgeschoten met eene snelheid van i i 300 meters in
de secunde, nooit op de aarde zoude terugkomen (I), omdat die
snelheid met betrekking tot de cirkelsnelheid van 800o meters, die
dat lichaam als Wachter om ons heen zoude doen draaien, eene parabolische snelheid zoude zijn.
Wij hebben bovendien gezien,
dat, indien de
snelheid van de
zon 4163o meters zoude zijn,
in plaats van
2 9 450 meters,
wij eene parabolische baan
zouden beschrijven en voor altijd de weldadige
bron van licht
en warmte achFig. 238. — De parabool en de ellips.
ter ons zouden
laten, die ons thans koestert. Zoodra wij dus in onze streken eene
komeet zien, die zich in de ruimte met die snelheid voortbeweegt,
dan weten wij, dat zij eene parabool beschrijft. Nu is gewoonlijk
de snelheid der kometen z(56 groot, dat zij nooit meer terugkomen,
of dat zij z(5o groote ellipsen beschrijven, dat zij eerst na duizenden
jaren terugkeeren.
Men kan de kometen beschouwen als kleine nevelvlekken, van
zonnestelsel naar zonnestelsel trekkende, gevormd door de verdichting der kosmische stof, die in zoo groote hoeveelheid in het heelal
verspreid is. Als de kometen voor ons zichtbaar worden, hebben zij
eene zoo treffende overeenkomst met de nevelvlekken, dat men ze
dikwijls daarmede verwart, en alleen door vergelijking met de kaart
der bestaande nevelvlekken, en door hare beweging to volgen, kan
men ze herkennen. Denken wij ons eene hoeveelheid dier kosmische
(I) Hierbij is de tegenstand der lucht buiten rekening gelaten.
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stof, in de wereldruimte voortgaande ; hetzij door de richting harer
beweging, hetzij door de verplaatsing van het zonnestelsel, ondervindt die stof de aantrekkende werking der zon, en beweegt zij
zich van nu of aan naar haar toe. Als de zon niet door planeten
omgeven was, of indien de planeten stil stonden, zou de snelheid
der komeet regelmatig toenemen, zou zij om de zon in eene parabolische baan heen draaien, en zou de snelheid, die zij zou verkrijgen, als zij de zon naderde, juist voldoende zijn, om haar in
de oneindige ruimte terug te jagen langs den tweeden tak der
parabool, symmetrisch met den eersten. Maar door de beweging
der planeten in hare banen ondergaat de komeet eene verandering
in snelheid, zoodra zij op eenen bepaalden afstand daarvan verwijderd is ; de planeten kunnen zoo wel de snelheid der komeet vermeerderen als verminderen. Als de som der versnellingen, door alle
planeten veroorzaakt, de vertragingen overtreft, zal de komeet ons
zonnestelsel verlaten met eene snelheid, grooter dan de parabolische,
en zal zij noon terugkeeren. Indien daarentegen de vertragende
krachten de overhand hebben, zal de loopbaan in eene ellips veranderen, die meer of minder gerekt is, naar gelang van het bedrag, waarmede de vertragende krachten de versnellende krachten
overtreffen. Eene planeet als Jupiter b. v., die ze als hare prooi
schijnt te beloeren, kan de baan in eene ellips met korten omloopstijd veranderen en van de komeet een blijvend lid van ons
zonnestelsel maken.
Als eene komeet plotseling aan den hemel verschijnt, dan hoort
men wel eens beschuldigingen tegen de astronomen, als zouden zij
in hunnen plicht te kort gekomen zijn, door haar niet vooraf aan
te kondigen, of ook wel trekken zij de waarde der astronomische
theorieen in twijfel. Uit het voorgaande zal men begrepen hebben,
dat men, waar de kometen oorspronkelijk niet tot ons zonnestelsel
behooren, alleen den terugkeer kan voorspellen van die, welke
eene gesloten baan om de zon beschrijven, en waarvan men de
elementen heeft kunnen berekenen uit eene of meer vroegere
verschijningen in de nabijheid der aarde.
Van alle waargenomen kometen kent men er slechts zeventien,
wier periodiciteit bewezen is.
De elementen dier kometen, naar hare omloopstijden gerangschikt, zijn :
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Namen.

1. Encke
2. Tempel
3. Brorsen
4. Tempel-L. Swift
5. Winnecke
6. De Vico-E. Swift
7. Tempel
8. Finlay
9. D'Arrest
10.( Biela I
t Biela II
11. Wolf
12. Brooks
13. Faye
14. Tuttle
15. Pons-Brooks
16. Olbers
17. Halley

Zonsafstand
Omloopstijd in - .
aphelium.
perihelium.
jaren.

3,303
5,218
5,456
5,547
5,831
5,863
6,538
6,622
6,675
6,692
6,693
6,845
7,097
7,566
13,791
71,56
72,65
76,08

0,341
1,351
0,588
1,090
0,924
1,392
2,091
0,989
1 321
0,879
0,879
1,603
1,959
1,738
1,027
0,776
1,199
0,687

4,095
4,666
5,610
5,177
5,555
5,111
4,902
6,064
5,769
6,223
6,224
5,607
5,427
5,970
10,475
33,698
33,623
35,224

Excentriciteit.

Helling.

Lengte van het
perihelium.

0,846
0,551
0,810
0,652
0,726
0,572
0,405
0,720
0,627
0,752
0,752
0,557
0,469
0,549
0,821
0,955
0,931
0,962

13°
13°
29°
5°
17°
3°
11°
3°
16°
12°
12°
25°
6°
11°
54°
74°
45°
162°

159°
306°
116°
43°
274°
345°
241°
8°
319°
110°
110°
19°
2°
51°
117°
93°
150°
169°

Men ziet, dat al deze kometen, behalve 15, 16 en 17, eenen
korten omloopstijd hebben, afwisselende tusschen drie en veertien
jaren ; bijna alle hebben eene rechtloopende beweging, dat is
eene beweging in de richting, waarin de planeten zich bewegen ;
enkele, zooals die van Tuttle, Pons-Brooks en Olbers beschrijven
eene baan, die eene groote helling heeft ten opzichte van de
ecliptica, terwiji vijf dichter tot de zon naderen dan Jupiter. Bijna
al die kometen zijn gewoonlijk met het bloote oog zichtbaar. De
dertien eerste danken hare opneming in het zonnestelsel waarschijnlijk aan Jupiter, de andere aan Saturnus, Uranus en Neptunus. In
fig. 239 zijn de loopbanen van tien periodieke kometen geteekend.
Enkele dier kometen hebben eene uit een astronomisch oogpunt
interessante geschiedenis. De komeet van Encke, den 26 sten November 1818 door Pons, te Marseille ontdekt, bleek dezelfde te zijn als
die van I 786, 17 9 5 en I 8 i 5 ; Encke berekende, dat Naar omloopstijd 3 jaren en 106 dagen of omstreeks 1212 dagen bedroeg. Die
omloopstijd kan verscheidene dagen verschillen naar gelang van de
storingen, door de planeten uitgeoefend. Sedert 1818 is de komeet
geregeld op den bepaalden dag verschenen, maar bij iedere harer
omwentelingen is er eene vermindering in de periode, welke 2 1/2 uur
bedraagt. Op het einde der vorige eeuw was die periode 1 213 dagen ;
zij was in 1818 1212 dagen, in 1838 1211 dagen, in 1858 1210
dagen ; thans is zij, na verbetering voor de storingen der groote
planeten, 1208 dagen. Waaraan moet die vermindering worden toegeschreven ? Als deze bleef voortgaan, zou de komeet geleidelijk
volgens eene spiraal de zon naderen, en zou zij eindigen met daarop
neer te komen. Misschien is dit werkelijk het lot van een groot
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aantal kometen. Men heeft ondersteld, dat de ether, die als voertuig dient voor de voortplanting der lichtgolven, en die de geheele
wereldruimte vult, eenen zekeren tegenstand biedt aan de beweging
van zoo ijle lichamen als de kometen. Maar er is eene bedenking,
en wel deze, dat de overige kometen met korten omloopstijd eenen
zoodanigen tegenstand niet schijnen te ondervinden. Het materiaal
van kometen met korten omloopstijd is echter niet groot genoeg,
om hierover met zekerheid te kunnen beslissen. Het zou mogelijk

Fig. 239. — De loopbanen van enkele periodieke kometen.

kunnen zijn, dat de invloed der kleine planeten, in wier nabijheid
de komeet zich twee van de drie jaren bevindt, de oorzaak is van
die verkorting van den omloopstijd. De komeet heeft het voorkomen
van eenen zwakken nevel, zij is als eene ster der 6de grootte met
het bloote oog zichtbaar geweest in 1828, 1838 en 1847. Men
heeft hare massa trachten te bepalen, maar zij oefent op de planeten niet de minste storende werking uit. Zij is zoo licht, dat men
de sterren door haar heen onderscheiden kan. Toch meenen
sommigen uit de sterkte van het door haar teruggekaatste zon-
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licht te kunnen afleiden, dat hare massa 1:00 van die der aarde
bedraagt.
De tiende van onze periodieke kometen is nog veel merkwaardiger.
Zij is den 2 7 sten Februari 1826 door Biela ontdekt, en tien dagen later
te Marseille door Gambart, die hare loopbaan berekende, en vond,
dat zij dezelfde was als die van 1772 en 1805. Zes jaren later, in
1832, kwam zij terug en gaf zij aanleiding tot de paniek, waarvan
wij in het vorige hoofdstuk spraken. Zij sneed echter, zooals wij
zagen, het vlak van de loopbaan der aarde op den aanmerkelijken
afstand van 8o millioen kilometers. Trouwens, indien iemand reden
had bang te zijn, dan waren het niet de aardbewoners, maar wel
de bewoners der komeet ; deze is dan ook door de aantrekkende
werking der aarde aanmerkelijk in hare beweging gestoord geworden.
Zij is in 1839 teruggekeerd, maar onder te ongunstige voorwaarden,
om te kunnen worden waargenomen. Men heeft haar in 1845 teruggezien op den 2 5 sten November, op de plaats, waar zij volgens de
berekening staan moest, en men volgde haren loop aan den hemel ;
alles ging zooals men verwachtte, totdat zij, onverwacht schouwspel !
den 2 9sten December in /wean 6/Pak. Wat was er in haren boezem
voorgevallen ? Van waar die scheiding ? Wat was de oorzaak van
die omwenteling ? Men weet het niet, maar zeker is het, dat men
van toen of in plaats van eene komeet, twee kometen zag, die als
tweelingzusters voortgingen, ieder met eene kern, hoofdhaar en
staart begiftigd, en die zich hoe langer hoe verder van elkander
verwijderden, totdat zij het perihelium gepasseerd waren. Daarna
begonnen zij weer tot elkander te naderen. Op den 1 3 den Februari
1846 waren zij 314 coo kilometers van elkander verwijderd. Het
kometenpaar verdween weldra uit het gezicht.
Op het einde van Augustus 1852 kwamen de zusters weder te
voorschijn, maar nu op meer dan 2 millioen kilometers van elkander
verwijderd. Ook toen werd de afstand tusschen de beide kometen
kleiner, zoodra zij het perihelium gepasseerd waren.
Maar die vreemde komeet bereidde den astronomen nog eene
andere verrassing vOOr. De waargenomen verandering was nog
slechts een voorteeken van het lot, dat haar wachtte ; want men
moge het zich al zoo lang mogelijk ontveinsd hebben, het is niet
te ontkennen, dal de komeel verloren is gegaan; alle pogingen, na
1852 in het werk gesteld, om haar terug te vinden, zijn vruchteloos
geweest ; volgens hare elliptische beweging zoude zij moeten zijn
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teruggekeerd in 1859, 1866, 1872, 1878, 1885, 1892, maar zij
is niet teruggekomen.
Een dergelijk lot heeft reeds in 1779 de komeet van Lexell getroffen ; maar bij deze is de reden der verandering bekend : zij is
zoo dicht tot Jupiter genaderd, dat daardoor hare baan geheel is
gewijzigd. De komeet, in 177o waargenomen, bewoog zich in eene
ellips, en zou in 1781 moeten teruggekeerd zijn, als zij niet te
dicht tot Jupiter was genaderd. Jupiter heeft op de komeet eene
buitengewoon krachtige werking moeten uitoefenen, daar zij zoo
dicht tot Jupiter naderde, dat zij bijna tusschen de wachters der
planeet is doorgegaan. Den 2 8sten Juni 177o is de komeet van
Lexell onze aarde genaderd op eenen afstand van zeven maal den

Fig. 240 - Splitsing van de komeet van Biela in

1845.

afstand der maan (i). Eene andere komeet, die bij hare -ontdekking
periodiek was, en wel de komeet van Vico, in 1844 te Rome ontdekt, zou moeten teruggekeerd zijn in 1850, 1855, 1861, 1866 enz.,
maar heeft nooit meer iets van zich laten hooren.
De komeet van Biela heeft noch Jupiter, noch eenige andere groote
planeet op haren weg ontmoet ; hoogst genomen zou zij kunnen geenterd zijn door eene der kleine planeten, maar ook dit is bijna onmogelijk ; bovendien zijn die kleine planeten zelf zoo licht, dat zij de
komeet niet zouden verhinderd hebben, haren weg voort te zetten.
(I) Zoo ooit, dan was toen de gelegenheid uitstekend, om de massa der komeet te bepalen
uit den invloed, dien zij op de beweging der aarde moest uitoefenen Ware de massa der komeet
5000 geweest van die der aarde, dan zoude zij het sterrejaar secunde moeten verlengd hebben.
Men heeft echter van eene verlenging van het jaar niets gemerkt, evenmin als van eenigen invloed, door de komeet op de wachters van Jupiter uitgeoefend.
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Nog hebben wij niet alle verrassingen vermeld, die de komeet
van Biela den astronomen bereid heeft. Hare baan snijdt de aard7 November staat. Welnu !
baan in het punt, waar de aarde den 2 7sten
men dacht nauwelijks meer om de komeet, toen den 27sten November 1872 een regen van vallende sierren uit den hemel neerviel ;
die regen duurde van 7 uren 's avonds tot 1 uur 's morgens ; op
de sterrenwacht van het collegium Romanum te Rome telde men er
13892, te Montcalieri 33400, in Engeland telde een enkele waarnemer 10579. Het geheele aantal wordt op 16o 000 geschat. Zij
kwamen alle uit hetzelfde punt van den hemel, gelegen in de nabijheid van de ster y in het sterrenbeeld Andromeda. Wat was die
sterrenregen ? Het is aan geen twijfel onderhevig, dat de aarde toen
duizenden lichaampjes ontmoet heeft, die zich bewogen in de loopbaan van de komeet van Biela. De komeet zelf zou, zoo zij nog
bestond, 12 weken te voren dat punt gepasseerd zijn. Het is dus
zeker niet de komeet zelf, die wij ontmoet hebben, maar misschien
wel een gedeelte van hare overblijfselen, die zich na de splitsing in
1846 achter het hoofd der komeet over hare baan kunnen hebben
verspreid (I ). In 1885 en 1892 heeft zich het verschijnsel herhaald.
Ziedaar de geschiedenis van die vreemde komeet. Het feit, dat eene
komeet zich in twee of meer deelen verdeelt, is echter, hoewel zelden,
meer voorgekomen. De oude Grieksche geschiedschrijver Ephorus
verhaalt, dat in het jaar 371 v. C. eene komeet zich in twee deelen
verdeeld heeft. Seneca schijnt aan de mogelijkheid eener zoodanige
splitsing getwijfeld te hebben, maar Keppler, die daaromtrent meer
bevoegd beoordelaar was, merkte op, dat daarin niets onmogelijks
gelegen was, en dat eene dergelijke verdeeling bij de tweede komeet van 1618 heeft plaats gehad. Chineesche waarnemers hebben
in hunne annalen drie kometen geboekt, die in 896 als deelen eener
zelfde komeet gezamenlijk hare baan doorliepen. De kern der
komeet van 1652 verdeelde zich in vier of vijf deelen, die eene
iets grootere dichtheid hadden dan het overige deel der komeet, en
dergelijke waarnemingen heeft men ook gedaan op de kometen van
1661 en 1664. In de komeet van Brorsen (de 3 de onzer periodieke
kometen) heeft men den Len Mei 1868 vier kernen kunnen onder( 1) De Duitsche astronoom Klinkerfttss seinde naar Pogson te Madras ; „De komeet van
Biela ontmoette de aarde 27 November. Zoek bij 3- Centauri." Pogson zocht op de aangegeven
plaats, en zag daar werkelijk eene komeet ; het slechte weer belette hem, meer dan twee waarnemingen te doen ; daar drie volledige waarnemingen voor de berekening eener kometenbaan
noodig zijn, zoo kon omtrent die baan niets worden afgeleid.
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scheiden. De komeet van Liais van 186o is eveneens als eene dubbele komeet te Olinda in Brazilie waargenomen, en op het oogenblik, waarop zij verdween, had de voornaamste komeet drie kernen.
Ook in de groote komeet van 1882 heeft men eene splitsing der
kern waargenomen. In 1889 zag men door den teleskoop eene
komeet, in drie deelen verdeeld. Het staat dus vast, dat de kometen
zich in verscheidene deelen kunnen splitsen, dat zij zelfs tot zeer
kleine deeltjes kunnen verbrijzeld worden, en dat de vallende sterren
de overblijfselen kunnen voorstellen.
Bij de vroeger besproken kometen, waarvan de terugkeer is
waargenomen, moeten wij als periodieke kometen ook die voegen,
waarvoor de berekening heeft aangetoond, dat zij grootere of kleinere ellipsen beschrijven. De banen Bier kometen zijn niet zoo zeker
als de vorige ; want indien eene komeet, die reeds eenige malen is
teruggekeerd, verloren is gegaan, hoeveel te meer is dan niet een
dergelijk lot te vreezen voor die kometen, wier banen alleen zijn
bepaald uit het onderzoek van het kleine gedeelte der ellips, dat
nabij de zon gelegen is, en dat zoo gemakkelijk met de parabool
kan verwisseld worden. Daarbij komt nog, dat onder andere de
aantrekking van Jupiter de banen der kometen, die te dicht tot
haar naderen, geheel kan veranderen. Zoo is de baan der komeet
Brorsen in 176o en 1842 door Jupiter aanmerkelijk gewijzigd en
zal dit in 1937 weder het geval zijn. Zij kan zelfs later wel parabolisch worden. Het behoeft geen betoog, dat de periodes onzekerder
zijn naarmate zij grooter zijn : te durven beweren, dat eene komeet
zich verwijdert tot op 80485 maal den zonsafstand der aarde, en
dat zij weer zichtbaar zal zijn in het jaar 2 8o1864, zou de grenzen te
buiten gaan van het gezonde verstand, nu wij vroeger gezien hebben,
welke bekende en onbekende strikken aan de kometen gelegd zijn.
Zoo verwachtte men in 1848 den terugkeer van de komeet van.
1556, die van Karel V genaamd, wier periode op 2 9 2 jaren gesteld was en die dezelfde scheen te zijn als die van 1264. Haar
verschijnen was den eersten keer samengevallen met den dood van
Paus Urbanus IV, en den tweeden keer met den troonsafstand van
Karel V en zou in 1848 zijn samengevallen met de laatste dagen der
Julimonarchie. Zij is niet teruggekeerd en wordt nu niet meer verwacht.
Van de waargenomen kometen zijn die van I68o, 1843, 1811,
1858, 1861, 1874, 188o, 1881 en 1882 de belangrijkste.
De eerste zou, naar de eerste berekeningen van Halley, reeds
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verschenen zijn in het jaar 11 o6 vOOr onze jaartelling, in de jaren
531 en 43 vOOr Christus, en zooals wij vroeger zagen, volgens de
berekeningen van Whiston, ten tijde van den zondvloed. Maar niet
de fantasien van den theoloog-astronoom hebben haar beroemd gemaakt : wel de berekeningen van Newton, waardoor de theorie der
kometen is gegrondvest geworden ; en bovendien het ongehoorde
en ongeloofelijke feit, dat zij den 8 sten December, zonder verbrand
te zijn, de zon gepasseerd is op eenen afstand van 0,0062, dat is
van slechts 920 000 kilometers. Zij had toen eene snelheid van
500 000 meters in de secunde ! Die afstand is slechts 1/160 van den
zonsafstand der aarde, zoodat zij toen van de zon 160 X 16o of 25600
maal meer warmte ontving dan wij des middags in den zomer van
haar ontvangen. Die warmte is 2000 maal grooter dan die van
gloeiend ijzer. Een ijzeren bol, zoo groot als onze aarde, tot die
temperatuur verhit, zou 5o 000 jaren noodig hebben, om af te koelen.
Maar vergeten wij niet, dat de komeet in haar perihelium eene
zoo groote snelheid heeft, dat zij niet zeer sterk kan verwarmd
worden. De komeet van 168o, wier staart eene lengte had van
240 millioen kilometers, kan zich tot op 855 maal den zonsafstand
der aarde, dat is tot op 126 milliard kilometers van de zon verwijderen ; hare waarschijnlijke periode is 88 eeuwen.
De komeet van 1843 is nog veel merkwaardiger. Haar zonsafstand
in het perihelium, met volkomen nauwkeurigheid bepaald, bedraagt
slechts 0,0055, dat is 805 000 kilometers, van het middelpunt der
zon af gerekend, zoodat zij tot op slechts 124 000 kilometers van
de gloeiende oppervlakte der zon genaderd is ; zij is dus ongetwijfeld
door de waterstofatmosfeer heengegaan, wier bestaan ons door de
totale zoneclipsen is geopenbaard. De afstand van oppervlakte tot
oppervlakte is hoogstens 52 000 kilometers geweest. Wij -hebben
reeds vroeger opgemerkt, dat op de zon uitbarstingen plaats hebben,
wier hoogte 3 20 000 kilometers bedraagt. Hoe is het mogelijk, dat
die onvoorzichtige hemelvlinder niet verbrand en verteerd is in die
vlammen, wier temperatuur honderdduizenden graden moet bedragen ?
Er was daar eene temperatuur, minstens 3o 000 ma al hooger, dan
die, welke wij van de zon ontvangen. En toch is de vreemde bezoekster heelhuids uit dien oven teruggekeerd, zonder in haren
statigen loop gestoord te zijn (I).
(1) Is de komeet van 188o, door Gould te Cordoba ontdekt, met die van 1843 identiek, en
is de omloopstijd dier komeet van 1843 verkort door den tegenstand, in de corona der zon
ondervonden ? Ziedaar vragen, waarop het antwoord nog niet met zekerheid kan gegeven worden.
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Dit is geschied op den 2 7sten Februari 1843 te 1 ou 39m (middelbare tijd voor Amsterdam). Zij is in ruim 2 uren van de eene knoop
harer baan tot de andere knoop gesneld met eene snelheid van
550 000 meters in de secunde. Achter haar strekte zich een staart
uit, 320 millioen kilometers lang, dus lweemaal zoo lang als de zonsafsiand der aarde. Het uiteinde van den staart, die altijd van de
zon afgekeerd blijft, zou eene snelheid hebben, die alles overtreft,
wat men zich kan voorstellen. Die snelheid zou millioenen meters in
de secunde moeten bedragen. Nu is eene snelheid van 6o8 000
meters in de secunde, in de nabijheid der zon reeds voldoende, om
het lichaam, dat die snelheid bezit, eene parabool te doen beschrijven,
die het voor eeuwig van de zon zou verwijderen ; het uiteinde van
den staart der komeet van 1843 zou dus opgehouden hebben, tot
de komeet te behooren, die zelf eene elliptische baan beschrijft ;
een deel van den staart zou dus van de komeet losgerukt moeten
zijn. Jets dergelijks wordt niet waargenomen ; de kometen van 1843
en van I 86o behouden hare staarten in denzelfden vorm. Wij zullen
later zien, hoe dit kan worden verklaard. Die wonderlijke komeet
is voor het eerst zichtbaar geweest op den 2 8sten Februari op het
midden van den dag, naast de zon. Haar afstand tot de zon veranderde in den loop van dien dag in de reden van i tot i o. De
rechterhelft der baan, in fig. 241 geteekend, is zuiver theoretisch.
Op het oogenblik, dat zij voor het eerst werd waargenomen, was
zij het perihelium reeds gepasseerd.
Belangrijk zijn ook de kometen van 1811 en 1858. Indien de
eerste hare geschiedenis kon verhalen, zou zij ons mededeelen, dat
Europa bij hare laatste verschijning overdekt was met soldaten,
terwiji Napoleon bezig was, een vijf millioen menschen uit te roeien ;
dat bij hare voorlaatste verschijning, in 1254 v. C., de wereld te
wapen was, om de schaking van Helena ; dat nog eenen keer vroeger, in 4320 v. C., Egypte bezaaid was met menschen, gewapend
met messen, speren en lansen, die elkander in de bergpassen vermoordden, terwijl een heirleger van slaven met zweepslagen gedwongen werd, de pyramiden te bouwen ; dat in het jaar 7400
v. C. Azie overdekt was met woeste horden, die met slingers en
stokken elkander bestreden om het bezit van China, ander aanvoering van op olifanten gezeten vorsten ; dat nog vroeger, in het
jaar 10450 v. C., troepen wilden elkander met steenen, bijlen en
hamers in de wouden vermoordden om het bezit van eenen reebok ;
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dat nog eenige kometenjaren vroeger, misschien twintig of dertig
duizend jaren geleden, de groote apen, die zij tot nu toe aan de
spits van het dierenrijk gezien had, eenigszins gewijzigd waren, iets
meer recht op liepen en iets minder behaard geworden waren, maar
evenals thans nog in bloedigen strijd . . . en dan nog te moeten hooren
van den hoogen trap van beschaving, dien wij op aarde bereikt hebben !
De staart dier komeet heeft eene lengte van '76 millioen kilometers.
Wij stippen slechts even de kometen van 188o, 1882, 1887 aan,
waarvan die van 188o eenen staart had van 40°; die van 1882 is in de
1111111111111M111111111111111111111111111111111M1111111111111111

Fig. 241. — De doorgang van de komeet van 1843 door het perihelium op 27 Februari.

onmiddellijke nabijheid van de zon gekomen en had toen eene snelheid
van 480 000 meters in de secunde. Die van 1887 had geen kern. Het
zou ons te ver voeren, nog meer bijzonderheden merle te deelen.
Tot de schoonste kometen van onze eeuw behoort echter de
groote komeet van 1858, den 2 den Juni van dat jaar door Donati
ontdekt, en die in September en October met het bloote oog zichtbaar was. Haar staart had eene lengte van 64°, wat overeenkomt
met 88 millioen kilometers. Hare kern had eene middellijn van
900 kilometers en veranderde telkens van grootte. Haar omloopstijd
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is waarschijnlijk 1950 jaren. De kometen van 168o, 1769, 1264,
1618 en 1861 hadden staarten, grooter dan go°.
De komeet van 186i , die den 30 sten Juni van dat jaar plotseling
in geheel Europa zichtbaar werd, had eenen staart van 1180. Zij
heeft waarschijnlijk eenen omloopstijd van 422 jaren. In het volgende
hoofdstuk komen wij op die komeet, die voor de studie van den natuurkundigen aard der kometen van zooveel gewicht is, nog nader terug.
Dit overzicht van de kometen en van hare beweging in de ruimte
zal nog vollediger worden, indien wij nog hierbij voegen, dat de

1

I
rig. 242. — De groote komeet van 1843,

kometen met korten omloopstijd, wier terugkeer is waargenomen,
en de kometen met langen omloopstijd, die evenzeer gesloten banen
om de zon beschrijven, slechts het kleinste gedeelte van de waargenomen kometen uitmaken. Sedert de oudste waarnemingen der
Chineesche, Chaldeeuwsche en Grieksche astronomen heeft men met
het bloote oog, en sedert 1610 met behulp van kijkers, meer dan
900 kometen waargenomen.
Indien wij van dit getal van 900 kometen aftrekken de 100, die
meermalen zijn teruggekeerd, dan komt men tot het getal van 80o
verschillende kometen. Men houde hierbij echter in het oog, dat

De komeet van Donati, den sden October IS5s.
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alle kometen tot aan de zestiende eeuw met het bloote oog werden
waargenomen, terwijl een groot aantal na dien tijd door middel van
kijkers zijn geobserveerd. Onze lijst geeft dus tot 1600 alleen de
helderste kometen ; die welke of te zwak zijn, Of te ver van de
aarde verwijderd, om met het bloote oog te kunnen worden waargenomen, zijn veel tairijker ; in onze eeuw zijn er b. v. ongeveer

Fig.

244. —

Loopbanen van enkele kometen.

3o met het bloote oog zichtbaar geweest, terwijl 30o door den
teleskoop gezien zijn.
Iloeveel kometen zijn er aan den kernel? Keppler antwoordt hierop
)Evenveel als er visschen in den Oceaan zijn". Dit is volstrekt niet
overdreven. Wij merkten reeds op, dat meer dan Boo kometen zijn
waargenomen. Had men reeds voor twintig eeuwen teleskopen gekend, dan zou dat aantal waarschijnlijk ruim 8000 geweest zijn.
DE WONDEREN DES HEMELS.
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Daarbij komt nog, dat de lange dagen van den zomer ons beletten,
ongeveer 1/7 te ontdekken, zoodat het normale cijfer dan ruim 9000
wordt. Lang niet alle teleskopische kometen, die in de nabijheid der
aarde komen, worden van hier uit gezien, niet alle gedeelten des
hemels worden steeds door de astronomen waarg-enomen ; nieer
dan de helft der kometen gaan ongemerkt voorbij, zonder nog de
nachten mede te tellen, dat eene bewolkte lucht het waarnemen
belet. Wij blijven dus zeker beneden de waarheid, indien wij aannemen, dat sedert twee duizend jaren meer dan 20000 kometen in
de nabijheid der aarde gekomen zijn. Onze berekening geldt alleen
voor die kometen, die zoo dicht tot de aarde naderen, dat zij kunnen
worden gezien. Als zij gelijkmatig over de ruimte tusschen de planeten verdeeld zijn, dan moet dat aantal toenemen in de reden
van de derde machten der zonsafstanden, en zouden er meer dan
20 millioen kometen tusschen de zon en Neptunus gelegen zijn. Nu
is het wel waarschijnlijk, dat er betrekkelijk meer perihelia in de
nabijheid der zon gelegen zijn, begrepen tusschen de loopbanen van
Mercurius, Venus, de aarde en Mars, zoodat de toeneming niet evenredig is met de derde machten der afstanden ; maar bier staat tegenover, dat die kometen, welke dicht genoeg tot de zon naderen, om
van de aarde uit zichtbaar te zijn, slechts een zeer klein gedeelte
uitmaken van alle kometen, die zich om de zon bewegen : er zijn
er in alle richtingen in alle streken. Daarbij komt, dat de loopbaan
van Neptunus niet de grens is van de aantrekkingskracht der zon ;
kometen kunnen zich om de zon bewegen, niet alleen op 3o maal
den afstand der aarde, maar zelfs op 100 000 maal dien afstand ;
de kometen vliegen van de eene zon naar de andere, in alle moge
lijke richtingen ; zij bewegen zich ook om andere zonnen been,
evenzeer als om de onze. Wij moeten dus het aantal kometen niet
bij millioenen of honderdtallen van millioenen, maar bij milli ar den
tellen. Indien wij reeds verbaasd zijn over het ingewikkelde der
hierbij geteekende figuur (fig. 244), waar slechts 13 kometenbanen
en 7 planetenbanen geschetst zijn, hoe zouden wij dan niet in verwarring gebracht worden door eene schets, waarin eenige duizenden
dier banen waren geteekend?
Wat leeren ons nu die boden des hemels?

DERDE HOOFDSTUK.
Het wezen en de scheikundige samenstelling der kometen.
Botsing van kometen met de aarde.

Wat is eene komeet?
Eene komeet is eene uiterst lichte nevelachtige massa, wier kern
vast kan zijn of kan bestaan uit vaste aerolieten, die in het perihelium in gloeienden toestand kunnen geraken, maar die hoofdzakelijk bestaat uit gas, waarin dampen van koolstofverbindingen de
overhand hebben.
Zoolang zij zich nog in de diepten der oneindige ruimten voortbewegen, hebben die massa's eene bolvormige gedaante, en missen
zij den staart en den onregelmatigen haardos. Komen zij binnen het
gebied der zon, dan zijn zij veel gevoeliger voor de verwarmende,
lichtende, electrische en magnetische werking der zon dan de planeten. De komeet zet zich uit, hare dampen breiden zich in stroomen
uit naar de zon, daarna ziet men die dampen aan weerszijden van
het hoofd weggestooten en den staart vormen. Dikwijls ziet men
om het hoofd eene kuif, en enkele malen vormt zich een sluier,
bestaande uit eene reeks •op elkander volgende lagen. Die gassen
worden vervolgens naar achteren gestooten, terwip de komeet snel
haren loop vervolgt. De electriciteit schijnt bier eene belangrijke rol
te spelen. De komeet houdt op bolvormig te zijn en wordt langwerpig, gerekt in de richting der zon.
De zon werkt op de komeet : 10 door hare aantrekking : zij vormt
eenen dubbelen atmosferischen vloed, gelijk aan lien op de aarde
uitgeoefend, maar des te sterker, naarmate de dampkring der komeet uitgebreider is en de komeet meer de zon nadert ; 20 door
hare warmte: daar zij de kern verhit, de gassen uitzet, nieuwe dampen
ontwikkelt, en natuur- en scheikundige veranderingen teweegbrengt ;
3 0 door de electriciteit en het magnetisme : waarvan stroomen in
tegengestelde richtingen, aantrekkingen en afstootingen het onvermijdelijk gevolg zijn ; 40 door eene afstootende kracht, waarvan het
wezen ons nog onbekend is.
Men stelt zich gewoonlijk voor, dat de staart de kometen in haren
33 *
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loop vole, als eene streep lichtende stof. Dit is eene verkeerde opvatting. De staart is steeds van de zon afgekeerd, alsof hij de verlichte schaduw der komeet was, en is dikwijls een weinig gebogen
in tegengestelden zin van de beweging. Indien wij de kromme eener
willekeurige kometenbaan trekken (fig. 245), dan zien wij, dat, indien
de staart vOOr het perihelium de ster schijnt te volgen, hij de komeet
na dien tijd vOOrgaat. De staart blijft steeds in het viak der kometenbaan, hij komt daar nooit buiten ; hij is vlak en niet cylindervormig,
zooals Arago nog meende. Zijne schijnbare grootte, zijne breedte en
zijn vorm hangen ook of van de richting, waarin wij hem zien. Indien wij de schijnbare baan teekenen, door de komeet van Donati
doorloopen, met de daarmede iederen dag overeenstemmende standen
der zon, dan verkrijgen wij fig. 246, die ons duidelijk maakt, hoe
de staart eener komeet zich in de ruimte verplaatst.

Fig. 245. — De • staarten der kometen zijn altijd van de zon afgekeerd.

Onder de grootste kometen, die den aardbewoners verschenen
zijn, had die van 1843 eenen volkomen rechten en van de zon afgekeerden staart ; wij hebben reeds opgemerkt, dat de staart 32o
millioen kilometers bedroeg, en dat het bij den korten afstand,
waarop hij tot de zon naderde en de daarmede samengaande fabelachtige snelheid zijner beweging, niet mogelijk is, aan te nemen,
dat de staart werkelijk dien onmetelijken weg aflegt. Diezelfde
redeneering is van toepassing op de kometen van 168o, 188o,
1882, 1887 en op alle groote kometen op het oogenblik van haren
doorgang door het perihelium. Het kan dus niet anders, of de staart
moet eene voortdurend uit het hoofd der komeet uitstroomende stof
zijn, die door de zon afgestooten wordt en dus altijd van haar moet
zijn afgekeerd. Het is dus niet dezelfde stof, die zich met de komeet

HET WEZEN DER KONIETEN.

517

om de zon beweegt, maar telkens als de komeet eenen anderen stand
ten opzichte van de zon inneemt, wordt de stof in eenen andere
richting afgestooten, en daardoor dus schijnt de staart zich met de
komeet te bewegen. Voor ons moet het dus denzelfden indruk maken,
alsof dezelfde staartmassa zich met eene duizelingwekkende snelheid
voortbewoog en onwrikbaar aan het hoofd der komeet verbonden
was. Door enkelen wordt beweerd, dat de staart onstoffelijk is en
het aanzijn verschuldigd is aan eenen electrischen toestand of aan
eene trillende beweging van den ether, die het hoofd der komeet
omgeeft. Wat men nu hieromtrent moge gelooven, zeker is het, dat
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Fig. 246. — Loop der komeet van Donati van

12

September tot 14 October 1858.

van de zon eene afstootende kracht moet uitgaan, waarvan het
wezen ons tot nu toe nog niet bekend is.
Men zal zich een denkbeeld kunnen vormen van de groote veranderingen, die de zon op de kometen uitoefent, indien wij de fig.
247 en 248 beschouwen, die het hoofd van de komeet van 1861
voorstellen, zooals het te Rome met eene tusschenruimte van 24
uren door Secchi is waargenomen. Het hoofd straalde licht uit,
dat, tot eene bepaalde hoogte gestegen, eenen schitterenden kring
vormde, of eenen boog, die zich van achteren tot aan den
staart uitstrekte.
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In het algemeen gelijkt eene komeet, als zij voor het eerst zicht-

Fig. 247. — Veranderingen, in het hoofd der komeet van 186i waargenomen. (30 Juni).

baar wordt bij hare nadering tot de zon, op eene zwakke, ronde

Fig. 248. — Veranderingen; in het hoofd der komeet van 1861 waargenomen. (1 Juli).

of ovate. nevelvlek. Naarmate zij de zon, nadert,c: chijnt zij grooter
to worden, en ontwikkelt zij een helder inwendig gede'eltt, 'dat mefl
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noemt. Die kern is omgeven door eene dampatmosfeer,
die gewoonlijk uitgerekt en niet
symmetrisch is, en waarvan de
smalste zijde naar de zon gekeerd is. Dit is de eindvorm,
dien de kleine kometen aannemen ; de groote daarentegen
geven, als zij het perihelium
naderen, het aanzijn aan lichtscheuten, die van de kern naar
de zon schijnen uit te loopen,
_maar die zich vervolgens ombuigen, om van achteren den
staart der komeet te vormen.
De grootste helderheid heeft
eene komeet eenige dagen nadat zij het perihelium is gepasseerd ; van dat oogenblik of
wordt de komeet minder lichtgevend, verdwijnen de lichtscheuten, en wordt de staart
onzichtbaar, zoodat de komeet
weder het voorkomen verkrijgt
van eene nevelvlek, zooals op
het eerste oogenblik van haar
verschijnen.
De zon werkt dus op de kometen, als zij tot haar naderen ;
zij is de oorzaak van de groote
physische en chemische veranderingen, en oefent op den uitgestrekten dampkring eene afstootende kracht uit, waarvan
de uitwerking zich openbaart in
de vorming en de ontwikkeling
van den staart. De staart ligt
Fig. 249. — Verhouding tusschen de
in het verlengde van den damplengte van enkele kometenstaarten.
kring der komeet, welke dampkring naar achteren gedrongen wordt door de warmte der zon, door
de kern
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.haar licht, door electriciteit, of door eene andere kracht. De verschijnselen zijn niet bij alle _kometen dezelfde ; zij verschillen dan
ook underling in menig opzicht. Dikwijls heeft men de staarten zien
afnemen, vOOrdat de kometen het perihelium voorbij waren ; ook
heeft men lichtende lagen om het hoofd heen gezien, die naar de
tegengestelde zijde der zon gedrongen werden en die de beide
zijden van den staart verlichtten, terwiji de lijn, die midden over
den staart liep, donker bleef; dit is het geval geweest met de komeet
van Donati en met die van 1861. Men heeft ook kometen gezien,
met eenen tweeden staart naar de zon gekeerd, zooals b. v. in
1824, I 850, 1851 en I 88o ; men heeft ook kometen waargenomen
met Brie, vier, vijf en zes staarten, zooals die van 1744. Ook de
kernen zijn zeer verschillend ; sommige zijn eenvoudig nevelachtig
en laten de zwakste sterren door .haar licht heenschijnen, andere
schijnen uit eene of meer vaste massa's te bestaan, door eenen uitgestrekten dampkring omgeven, sommige kometen, zooals die van
1887, hebben in het geheel geen kern. Het is dus niet onmogelijk,
dat de dwaalsterren, die wij onder den naam van kometen samenvoegen, van verschillenden oorsprong zijn en uit verschillende
soorten bestaan.
Wij geven thans eene tabel van de langste staarten, die gemeten
zijn : de eerste zijn het belangrijkste om hunne afmetingen en om
den geringen afstand, waarop zij tot de zon kunnen naderen.
Kometen
1843,
1680
1847,
1811,
1858,
1618
1861
1769
1860
1744

I

Lengte van den staart

Zonsafstand in het perihelium

320 000 000 kilometers
240 000 000
212 000 000
176 000 000
88 000 000
80 000 000
68 000 000
64 000 000
36 000 000
28 000 000

0,0055
0,0062
0,0426
1,0355
0,578
0,389
0,822
0,123
0,292
0,222

/5

I
I
VI

55
/3

/5

55

51

/5
55

/5

Men stelle zich de lengte voor van den staart der komeet van
1811, indien deze, in plaats van even ver van de zon verwijderd
te blijven als de aarde, zoo dicht tot de zon zou genaderd zijn als
de kometen van 1843 en 1680.
Wat kan het gewicht dier vreemde bezoekers van ons zonnestelsel zijn ?,
Vooreerst kunnen wij opmerken, dat zij zeer licht moeten zijn.
Indien zij in de nabijheid der planeten komen, brengen zij niet de
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minste storing teweeg in de beweging der planeten of der wachters. ;
de komeet van Lexell is in 1769 en 1779 langs Jupiter heengegaan,
wel niet tusschen de wachters door, zooals men eenen tijd lang ge

Fig. 250. — Doorgang van de aarde door de komeet van 186) .

meend heeft, maar op eenen afstand van 600 000 kilometers ; in
177o is zij de aarde tot op 2 44o 000 kilometers genaderd i.ageen
der wachters van Jupiter
heeft eenige storing ondervonden, evenmin als de
maan. De komeet van 1861
is den 30sten Juni van dat
jaar tot op 440 000 kilometers van ons genaderd,
en het is waarschijnlijk,
dat de aarde en de maan
to 6 uren 's morgens door
den staart heengegaan zijn.
Noch de aarde, noch de
maan hebben daar iets
van gemerkt ; de ontmoeting is eerst bekend geworden en berekend na
Fig. 251. — De komeet van 1819 vOdr de zon
den doorgang (I). Indien
heengaande.
men over de dichtheid der
kometen wil oordeelen uit hare doorschijnendheid (wij spreken hier (I) Door velen echter wordt de ontmoeting in twijfel getrokken.
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niet van de staarten, die volkomen doorschijnend zijn), dan behoeven
wij slechts te vermelden, dat sterren van de 5de, 6de, 8ste en 1 ode
grootte zijn in 1774, 1795, 1796, 1819, 1824, 1825, 1828, 1835,
1847 door de hoofden van kometen bedekt geworden, zonder verzwakt te zijn of straalbreking te hebben ondervonden. Eene derde
methode, die niet berust op de storingen der planeten of wachters,
noch op de doorschijnendheid der kometen, maar op de veranderingen in de atmosfeer der kometen, heeft voor de massa van de
komeet van Donativan
20u00 die der aarde, en voor die van Encke
/0100 van die dichtheid gegeven.
Men zou meenen, dat, indien eene komeet juist v6Or de zon heenging, de waarneming van dit feit van groot gewicht moet zijn voor

1 '.1)0
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Fig 252. -- De spectraalanalyse, op de kometen toegepast.

de kennis van het wezen der kern. Aan eenen dergelijken overgang
heeft men verschillende verduisteringen van de zon toegeschreven,
die in de geschiedenis of in de legenden vermeld worden, zooals de
zoneclips, die op den dag van den dood van Jezus (bij voile maan)
zou hebben plaats gehad, en die bij de heidensche geschiedschrijvers
niet vermeld is. Een overgang eener komeet voor de zon heeft ook
plaats gehad den 2 li sten Juni T819, den 1 8 den November 182 6 en
den I7 den September 1882 ; de eerste is waargenomen. De kern der
komeet werd niet als eene zwark schijf op de zon gezien, maar
was lichtgevend, en fickler dan de omringende atmosfeer der komeet.
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Men verwachtte eenen dergelijken overgang op den I 8den November 1826, maar het slechte weer belette de waarneming: een dichte
mist bedekte op dien dag de zon over geheel Europa. De overgang van de komeet van 1882 over de zonneschijf is den I 7den
September van dat jaar door Gill aan de Kaap de Goede Hoop
waargenomen ; wel heeft men toen de komeet kunnen zien op het
oogenblik, dat zij met de zonneschijf in aanraking kwam en deze
weer verliet, maar bij den overgang zelf was zij onzichtbaar.
De hoofden der kometen bestaan dus zeker uit uiterst lichte stoften,

Fig. 253. — De komeet van Coggia, den Eden Juli 1874.

wier dichtheid niet alleen bij de verschillende kometen verschilt,
maar ook op verschillende dagen bij dezelfde komeet ; terwij1 b. v.
Struve den 7 den November '828 eene ster van de I I de grootte door
de komeet van Encke heenzag, verdween voor Wartmann eene ster
van de 8 ste grootte den 2 8 sten November achter dezelfde komeet.
In het algemeen verminderen de sterren niet in lichtsterkte, als de
kern- eener komeet voor haar heengaat, welk verschijnsel herhaaldelijk is waargenomen. Enkele kometen schijnen geheel nevelachtig te
zijri ; andere schijnen te' bestaan'uit, eene vaste of vloeibare kern, door
eenen nevel omgeven ; 'nok andere bestaan . uit meer dan eene kern.
Sedert de waarnemingen, • door Arago gedaan op de komeet van
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1819 door middel van de polarisatie van het licht, weten wij, dat
de' kometen gedeeltelijk licht geven door teruggekaatst zonlicht
evenals de planeten, en dus uit deeltjes bestaan, die het zonlicht
kunnen terugkaatsen. Maar hebben de kernen behalve dit teruggekaatste licht nog eigen licht? De eerste tijden na de toepassing
der spectraalanalyse waren voor het onderzoek der kometen niet
bijzonder gunstig, daar toen alleen zwak verlichte kometen zichtbaar waren. De eerste komeet, die net den spectrooskoop kon
worden waargenomen, was die van 1864 ; het spectrum dier komeet
bestond uit Brie lichte, naar eene zijde uitvloeiende strooken ; daarmede was dus aangetoond, dat de lichtbron in gasvormigen toestand
verkeerde. Dit is later bij alle andere kometen bevestigd geworden.
De ligging der strooken wijst op een koolwaterstofspectrum (fig. 255).
De heldere kometen, waarbij eene kern kon worden waargenomen,

Fig. 254. -- Het spectrum van de komeet van Coggia.

hebben bovendien een doorloopend spectrum, waarop het heldere lijnenspectrum geprojecteerd schijnt. Dit werd bij de komeet van 187o I,
daarna bij die van 1871 I en bij alle andere kometen waargenomen.
In 1874 is eene komeet zichtbaar geweest, die in glans met die
van 1858 en 1861 scheen te wedijveren. Zij werd den 1 7 den April
van, dat jaar te Marseille door Coggia waargenomen. Het licht dier
komeet . geleek op dat van eenen bundel zonlicht, die in eene donkere kamer gebracht wordt. Het was zwakker, naarmate het verder
van de kern verwijderd was. Het licht had eene flauwe, groenachtig
witte tint, die vreemd afstak tegen het gele licht der naburige sterren.
In Juli werd de komeet met het bloote oog zichtbaar. Fig. 253 is
eene teekening, vervaardigd door Newall, dilettant-astronoom te
Newcastle, die eenen kijker bezit, die de grootste kijkers van dien
tijd overtreft; het objectief heeft eene middellijn van 62 centimeters,
terwiji de brandpuntsafstand 1 o meters bedraagt.
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Het spectrum dier komeet is door een groot aantal waarnemers onderzocht ; de drie lichte strooken waren bijna aan elkander verbonden
door eene doorloopende horizontale streep (fig. 2 5 4). Een groot gedeelte van het licht dier komeet was teruggekaatst zonlicht. In den
staart was geene gloeiende vaste stof in merkbare hoeveelheid voorhanden. De drie strooken vielen bijna samen met die van koolstof.
De komeet van 1873, IV (Henry) had het spectrum, in fig. 2 5 5
geteekend ; de middelste streep was langer clan de beide overige ;
zij vielen samen met de koolstofstrepen en waren door
een flauw doorloopend spectrum verbonden. Voegen wij
nog hierbij, dat bij de komeet
van Encke, bij hare verschijningen in 1871 en 1875 onderzocht, het spectrum uit
drie strepen bestond, die onbo-eveer samenvielen met het
koolwaterstofspectrum. Ook
meent men bij verscheidene
kometen de helderste stikstofstreep te hebben waargenomen.
Bij de kometen van 1882,
I en II gaf de heldere kern
een langgerekt doorloopend
spectrum, waarin sporen van
het gewone gasvormige koV
metenspectrum gezien werFig. 255. — De komeet van 1873, IV (Henry).
den. In het spectrum van den
en haar spectrum.
staart zag men echter alleen
het doorloopende spectrum. Toen zij de zon dichter genaderd waren,
kwam er eene heldere, duidelijk zichtbare streep in het geel te voorschijn, volkomen overeenkomende met de natriumstreep. Het eigen
licht der kometen scheen hoofdzakelijk uit gloeienden natriumdamp
te bestaan, terwijl het koolstoflicht op den achtergrond trad. Die
gele streep was niet alleen zichtbaar in de kern, maar ook in andere
deelen der komeet, en het gele licht overtrof thOzeer het teruggekaatste en het koolstoflicht, dat ook zonder spectroskoop de komeet
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geel scheen te zijn. In verband met de electrische verschijnselen in
Geislersche buizen, waar het spectrum der gassen, waarmede zij
gevuld zijn, terugtreedt, zoodra de spectra van metaaldampen op
den voorgrond treden, is het niet onwaarschijnlijk, dat men hier te
doen heeft met electrische ontladingen in de komeet, zoodra zij op
korten afstand van de zon nadert.
Bredichin, directeur der sterrenwacht te Moscou, die gedurende
een groot aantal jaren eene studie gemaakt heeft van de staarten
der kometen, is tot de gevolgtrekking gekomen, dat men die staarten tot drie hoofdtypen kan terugbrengen : i° bijna rechtlijnige smalle
en zeer lange staarten ; 2° kortere, waaiervormige staarten, en dan
nog kortere en sterker gekromde staarten; De spectraalanalyse heeft
aangetoond, dat in het eerste type de waterstof, in het tweede type
koolwaterstoffen, in het derde type ijzer, chloor en andere elementen
met een groot atoomgewicht de overhand hebben.
Ziedaar alles, wat wij tot nu toe omtrent het wezen der kometen
weten. Het onderzoek dier vreemde gasten van ons zonnestelsel is
nog lang niet geeindigd. Bestaan zij werkelijk uit koolstof? Zijn zij
de draagsters van de eenvoudigste koolstofverbindingen, waarmede
het leven op de aarde en de overige planeten begonnen is, en
zouden zij dus het leven wekken op de werelden van het heelal?
Waarschijnlijk is het, zooals wij vroeger reeds opmerkten, dat de
oorsprong der kometen zeer verschillend is. Sommige kunnen kleine
nevelvlekken zijn, die in het voorbijgaan door de zon worden aangetrokken bij hare beweging naar het sterrenbeeld Hercules, andere
kunnen ophoopingen van kosmische stof zijn, die zich door de ruimte
voortbeweegt en binnen de aantrekkende sfeer der zon komt ;
misschien ook zijn er onder, die de overblijfselen zijn van vernietigde
werelden en in den eeuwigen nacht voortrollen, totdat eene nieuwe
aantrekking ze tot nieuw leven wekt. Dergelijke overblijfselen dwalen
niet in willekeurige richtingen door de ruimte been ; zij bewegen zich
in banen, wier vorm afhangt van de wijzigingen, die door de storende werking der hemellichamen in hare oorspronkelijke snelheid
gebracht zijn.
Wij zullen zoo aanstonds, bij het bespreken der vallende sterren,
zien, hoe de periodieke kometen en de vallende sterren door de
aantrekking der planeten in ons zonnestelsel kunnen zijn ingelijfd.
Komt de komeet zOOdanig naar de planeet toe, dat hare beweging
versneld wordt, dan krijgt zij eene hyperbolische baan en is zij voor
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altijd voor ons verloren : zij komt niet meer terug. Wordt hare beweging echter bij het naderen tot de planeet vertraagd, dan wordt
hare baan eene ellips en is zij in ons zonnestelsel ingelijfd.
Ook kunnen de periodieke kometen, wier aphelia alle in de nabijheid eener planeet gelegen zijn, haar ontstaan te danken hebben
aan uitbarstingen op de planeten, die aan de uitgeworpen stof groote
snelheden hebben medegedeeld.
Wij zagen reeds vroeger, dat een lichaam, uit de zon weggeschoten
met eene snelheid van 6o8 000 meters, zich voor goed van haar
verwijderen zoude, en zich als eene komeet zou voortbewegen.
Dergelijke snelheden schijnen werkelijk te bestaan, en het is niet
onmogelijk, dat door de zon uitgeworpen lichamen in den vorm van
aerolieten onze aarde bereiken. Daar de vaste sterren zonnen als de
onze zijn, zoo kan men vermoeden, dat ook lichamen, van sterren afkomstig, ons bereiken kunnen. De aantrekking der zon kan aan een
lichaam, dat uit de oneindige ruimte op de aarde neerkomt, geene
grootere snelheid mededeelen dan van 72 000 meters in de secunde ;
elke aeroliet, die op de aarde neerkomt met eene grootere snelheid,
moet door eene ster zijn uitgeworpen : dit is waarschijnlijk het geval
met dien van 5 September 1868, waarover wij later zullen spreken.
Iedere komeet, die eene hyperbolische baan volgt, heeft eene
grootere snelheid dan die, welke de aantrekking der zon haar geven
kan. Zij moet dus uit eene ster geworpen zijn met eene snelheid,
grooter dan die, waarmede een lichaam die ster zou bereiken, als
het door haar van eenen oneindigen afstand ware aangetrokken.
Hoewel de invloed van eene planeet, zooals Jupiter of Saturnus,
desnoods wel eens eene parabool in eene hyperbool kan veranderen,
kan dit slechts hoogst zelden geschieden ; de hyperbolische loopbanen der kometen wijzen dus op krachten, die de aantrekking der
sterren verre overtreffen.
Het aphelium van iedere komeet wijst ons de streek aan, vanwaar zij gekomen is. Er zijn kometensystemen, die schijnen samengereisd te hebben, en die door de aantrekking der zon en der
planeten gescheiden zijn. Hoek heeft aangetoond, dat de kometen
van 186o III, 1861 I en 1863 VI vroeger eene groep hebben uitgemaakt. Zoo zijn de kometen van 1812 I en 1846 IV in 695 v. C.
in ons zonnestelsel gebracht door de aantrekking van Neptunus.
Men stelt zich gewoonlijk niet voor, welke reis de kometen volbracht hebben, en hoevele jaren zij de oneindige ruimte hebben moeten

5 2S

DE OORSPRONG DER KOMETEN.

doorklieven, eer zij ons zonnestelsel zijn binnengedrongen. Indien wij
letten op de richtingen, waarin sommige kometen tot ons komen,
en op den afstand, waarop de sterren, in die richting gelegen, van
ons verwijderd zijn, dan vinden wij, dat sommige kometen voor 20
millioen j ar en de ster verlaten hebben, waaruit zij zijn voortgekomen.
Als wij de groote problemen der schepping beschouwen, die de
kometen ons stellen, dan boezemen zij ons thans veel meer belang
in dan in den tijd, toen zij het voorwerp van het bijgeloof der
menigte uitmaakten. Indien men een oogenblik er over nadenkt, hoe
eene komeet, die thans aan den hemel schittert, oorspronkelijk uit
de peillooze diepten der oneindige ruimte is voortgekomen, dat zij
millioenen jaren noodig had, om ons te bereiken, en dat men dus
haren leeftijd bij millioenen jaren moet tellen, dan kan men niet
nalaten, die vreemde bezoekster te eerbiedigen als de echo van
het verledene, als de oudste getuige van het bestaan der stof.
Voorspelt hare verschijning niets met betrekking tot de nietige gebeurtenissen op onze onbeduidende aarde, toch is het mogelijk,
dat hare ontmoeting met de aarde beduidende gevolgen na zich
sleept. Eene zoodanige ontmoeting is volstrekt niet in strijd met de
wetten der mechanica.
Wat zouden de gevolgen zijn van eene zoodanige gebeurtenis ?
Kunnen wij, met Whiston, gelooven, dat eene ontmoeting eenen
zondvloed zou veroorzaken ? of met Pingre, dat wij de maan er
door zouden kunnen verliezen ? of met Lambert, dat wij gehuld
zouden worden in eenen winter van verscheidene eeuwen, waaraan
noch menschen, noch dieren weerstand kunnen bieden ? of met Laplace, dat de zeeen uit hare oude beddingen zouden worden opgeheven en over het vaste land zouden worden uitgestort ?
De kennis van de geringe massa der kometen doet ons hierop
een ontkennend antwoord geven.
Moeten wij dan gelooven, dat wij van eenen zoodanigen schok
niets zouden bemerken ? Dit is weer een ander uiterste. Verschillende kometen schijnen vaste kernen te bezitten. Vaste lichamen zijn
reeds op aarde neergevallen, hebben menschen gedood en woningen
in brand gestoken, zooals wij in het volgende hoofdstuk zullen zien.
De meeste aerolieten zijn wel is waar kleine stukken van enkele
kilogrammen, maar er zijn toch ook enkele neergevallen, die verscheidene duizenden kilogrammen wogen. Men heeft vuurbollen
waargenomen, die verscheidene kilometers middellijn hadden.
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De kern van de komeet van 1811 had eene middellijn van 690
kilometers ; die van de komeet van 1843 had eene middelllijn van
8000, die van de komeet van 1658 eene van 9000 kilometers ; ja
zelfs de kern van de komeet van 1769 had eene middellijn van
44000 kilometers. Het is niet twijfelachtig, dat, indien eene zoo
danige kern de aarde ontmoette, terwijl beide eene snelheid hebben
van loo 000 kilometers in het uur, wij wel degelijk den schok
zouden gevoelen.
Gemakkelijk zou de aarde door de atmosfeer eener komeet
kunnen heengaao. Terwijl toch de kern der komeet van 1811 eene
middellijn had van 692 kilometers, had hare atmosfeer eene middellijn van 1 Boo 000 kilometers ; het volume dier komeet was dus het
dubbele van dat der zon ! Als dus eene zoodanige komeet ons tot
op Boo 000 kilometers nadert, gaan wij door haar hoofd heen.
Het is dus niet onmogelijk, dat te eeniger tijd onze aarde in botsing komt met eene komeet ; maar de gevolgen kunnen niet vooraf
worden bepaald, omdat deze afhangen van de massa, de dichtheid
en de samenstelling van het deel, waar wij doorheen gaan. Het is
mogelijk, dat het leven op aarde vernietigd wordt door een scheikundig proces, door het vermeerderde koolzuurgehalte in onzen
dampkring, of door een ander gas, dat vergiftigend of verstikkend
werkt ; ook is het mogelijk, dat eene plotselinge ontploffing, een
electrische schok, of eene omzetting van beweging in warmte de
oorzaak is van den dood. De kometen zijn dus niet volkomen onschadelijk. Doch wij haasten ons, hieraan toe te voegen, dat niettegenstaande het groote aantal kometen en de verscheidenheid barer
banen om de zon, het waarschijnlijk is, dat eene zoodanige botsing
niet zal plaats hebben vOOrdat de aarde haren natuurlijken dood
zal gestorven zijn. De ruimte toch is onmetelijk en het gedeelte der
ruimte, dat wij op ieder oogenblik innemen, is in vergelijking met
het oneindige heelal slechts eene enkele stip
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VIERDE HOOFDSTUK.
Vallende sterren. Vuurbollen. Uranolieten. De banen der
vallende sterren. Steenen uit den hemel gevallen.

In de stilte van den nacht, bij eenen helderen hemel, schijnt zich
eene ster van den hemel los te maken, voort te vliegen en te
verdwijnen. Ouders, treurende om het verlies van eenen hunner
telgen, zien in haar de ziel van hunnen lieveling, naar betere
gewesten opgaande ; de jonge maagd haast zich eenen wensch te
koesteren, overtuigd, dat deze vervuld zal worden; de dichter peinst,
hoe de sterren, die bloemen des hemels, zich aan het firmament
openen en hare lichtende meeldraden in den eeuwigen nacht worden
weggevoerd ; de astronoom weet, dat, hij geene ster of geene ziel
gezien heeft, maar een kosmisch atoom, dat, hoe nietig ook op zich
zeif, rijk is aan leering, als het ons kan mededeelen, waar het van
daan komt en hoe het op zijne baan onze aarde ontmoet.
Eene vallende ster is een zoo dikwijls voorkomend verschijnsel,
dat ieder onzer lezers het meermalen heeft waargenomen. Misschien
hebben sommigen het zeldzame voorrecht gehad, niet alleen vallende
sterren te zien, maar ook eenen vuurbol, die het luchtruim doorklieft, terwijl hij naar alle zijden een schitterend licht verspreidt,
eene lichtende streep achter zich laat, en dikwijls ontploft met eenen
knal gelijk aan dien van eenen vuurpijl (I). Misschien hebben enkelen
het nog zeldzamer voorrecht gehad, de overblijfselen van eenen
vuurbol te vinden, eenen uranoliet, meteoorsteen : eenen steen, van
den hemel gevallen.
Wij hebben bier drie verschillende verschijnselen vermeld, die
door eenen gemeenschappelijken oorsprong met elkander verbonden
schijnen. In hoeverre die gemeenschappelijke oorsprong vaststaat,
zullen wij zoo aanstonds zien.
Het eerste punt, dat wij bij onze studie der vallende sterren te
(I) Een prachtig verschijnsel van dien aard is op de Leidsche sterrenwacht waargenomen
door Dr. van Hennekeler, in den nacht van den 73 den November 7866. De meteoor bleef 44
minuten zichtbaar en had zich in dien tijd slechts 120 verplaatst. Hij verdween zonder knal.
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onderzoeken hebben, is de hoogte, waarop zij zich vertoonen. Twee
waarnemers, in twee van elkander verwijderde punten geplaatst,
volgen beiden eene vallende ster bij hare beweging tusschen de
sterrenbeelden. De weg, dien zij voor beiden schijnt of to leggen,
is door het verschilzicht niet volkomen dezelfde. Indien men dat
verschil berekent, verkrijgt men de hoogte. Gewoonlijk is die
hoogte bij het begin der verschijning 120 kilometers, en op het
einde 8o kilometers.
Niet alle nachten van het jaar zijn met betrekking tot het aantal
der vallende sterren gelijk. Men heeft daarin jaarlijksche, maande-

Fig. 256. — Punt van uitstrooming van de vallende sterren van den 27sten November 1872.

lOsche en dagelijksche periodes. De merkwaardigste tijdstippen zijn

de nacht van den I O den Augustus en de ochtend van den W en November. De verschijning van den 'o de. Augustus duurt eenige dagen,
en heeft den I Oden haar maximum ; die van November heeft alleen
plaats den I 5 den in den ochtend ( E). Op dien laatsten datum zijn
de vallende sterren soms zoo talrijk geweest, dat men ze met eenen
vuurregen heeft vergeleken. Uit de studie der verhalen van oude
(I) Het is gebleken, dat iedere volgende verschijning in November een dag bij de vorige
achterblijft. In 1833 had deze plaats op 13 November, in 1866 op 14 November, in 1899 zal
zij op 15 November pla ats hebben.
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kroniekschrijvers is gebleken, dat de vuurregens, die van tijd tot
tijd schrik verspreid hebben onder de menigte, niets anders waren
dan de vallende sterren van November. De glans is niet ieder jaar
dezelfde, maar verandert periodiek ; het maximum keert alle 33 jaren
terug. Men heeft dan eenige schitterende jaren achter elkander ;
daarna vermindert het verschijnsel en is het gedurende eene reeks
van jaren weinig belangrijk, om dan weer toe te nemen en na 33
jaren weder zijn maximum te bereiken. Daar de Novemberzwerm
slechts eene geringe dikte heeft, doorloopt de aarde dien in enkele
uren, zoodat het maximum alleen zichtbaar is in eenen beperkten

Fig. 257. — De groote regen van -vallende sterren van den 27sten November 1872.

streek, die ieder jaar verandert. Het verschijnsel is in Augustus
meer standvastig, maar nooit zoo prachtig ; ook dan heeft men
groote schommelingen in de helderheid.
Men heeft opgemerkt, dat de banen der verschillende meteoren
uit een zelfde punt van den hemel schijnen te komen, dat den naam
draagt van raa'iatieftuni. Dit punt is gelegen tusschen de sterrenbeelden Perseus en Cassiojea voor de meteoren van den I Oden Augustus, en in het sterrenbeeld de Leeuw voor die van 14 November.
Daarom noemt men den zwerm van Augustus de Persdden en dien
van November de Leoniden. Men heeft voor de verschillende tijdstippen van het jaar een groot aantal radiatiepunien bepaald. Zoo
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geeft fig. 257 het radiatiepunt van 27 November, dat men in 1872,
1885 en 1898 heeft waargenomen, (de overblijfselen van de komeet
van Biela). Men meene daarom niet, dat alle vallende sterren werkelijk uit het radiatiepunt komen ; maar hare banen ontmoeten
elkander, na verlengd te zijn, in dat gedeelte des hemels, met uitzondering van enkele, die men met den naam van Sfioradi sate
sterren bestempelt. Die ontmoeting is echter slechts schijnbaar en
het gevolg van verschilzicht ; de werkelijke banen zijn evenwijdig,
maar schijnen voor ons uit elkander te gaan, evenals de stralen der
ondergaande zon, die tusschen de wolken doorkomen.
Het is niet twijfelachtig, dat die verschijnselen moeten worden
toegeschreven aan de ontbranding van stof, die in de bovenste lagen
van onze atmosfeer binnen dringt. Men heeft dikwijls opgemerkt,
dat zich daar, waar meteoren verschijnen, kleine wolken vormen,
die nog eenigen tijd na het verdwijnen der meteoren blijven voortbestaan en door de atmosferische stroomen worden medegevoerd.
Die vallende sterren moeten kleine vaste lichamen zijn ; immers indien
zij gasvormig waren, zouden zij de kracht niet hebben, zoo diep in
onzen dampkring binnen te dringen, en zouden zij uit elkander gedreven worden vOOrdat zij ontvlamden. Men ziet somtijds eene
massa zich in meer deelen verdeelen, die ieder hunnen eigenen
scherp begrensden vorm behouden : zij zijn dus samengesteld uit
vaste stof, die in stukken kan vliegen gedurende hare verbranding.
Bij alle verschijningen heeft men eene dagelijksche en eene jaarlijksche periode. In de dagelijksche periode heeft het maximum
plaats van 3 tot 6 uren 's morgens. De jaarlijksche periode bestaat
hierin, dat de meteoren in het tweede gedeelte van het jaar talrijker
zijn dan in het eerste. Zoodra zij onzen dampkring bereiken, moeten
die kosmische stofdeeltjes, van de grootte van eenen speldeknop,
eene hagelkorrel of misschien eenen kogel, door de wrijving ontbranden. Hirn heeft bewezen, dat eene vallende ster, die met eene
snelheid van 3o kilometers in de secunde in den dampkring binnenkomt, de lucht voor zich uit zoozeer samendrukt, dat deze van een
honderdste atmosfeer (op 37 kilometers hoogte) tot 56 atmosferen
toeneemt, zoodat de drukking dier lucht van 103,34 kilogram per
vierkanten meter tot 582000 kilogram zou toenemen. Die vermeerdering in drukking heeft eene ontzaglijke temperatuursverhooging
tengevolge. De vallende ster heeft eene aanvangstemperatuur van
2730 Celsius onder nul (de temperatuur der wereldruimte) ; na enkele
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secunden is die temperatuur tot bijna 3600 0 gestegen. Zelfs indien
de vallende ster alleen de meest ijle lagen van den dampkring doortrok, waar de drukking zelfs geen duizendste atmosfeer bereikt, zou
de temperatuursverhooging merkbaar zijn. Op i oo kilometers hoogte
wordt eene vallende ster zichtbaar door die omzetting van beweging
in licht en warmte. Eene vallende ster kan dus nooit de oppervlakte
der aarde bereiken ; zij verdampt voordat zij in de onderste lagen
van den dampkring is doorgedrongen. Bovendien komen de vallende
sterren nooit recht op ons af. De aarde snijdt elken zwerm vallende
sterren in meer of minder schuine richting. De meeste van die
lichaampjes bewegen zich dus alleen door de bovenste dampkringslagen heen, en verlaten den dampkring weder. Alleen die, welke
het meest recht op ons of komen, dringen dieper in den dampkring
door en blijven op aarde, doch zij verdampen en hunne snelheid is
uitgeput door den tegenstand der lucht, voordat zij den grond bereikt hebben. Men vindt ze als mikroskopisch fijn ijzerhoudend stof
op de oppervlakte der aarde terug.
De meteoren spelen eene veel belangrijker rol, dan men eertijds
geneigd was te gelooven. Er gaat geene enkele minuut voorbij,
zonder dat eene ster verschiet. De aarde beweegt zich in eene
ruimte, die vol is van kleine lichamen, die zich in alle richtingen
bewegen, enkele in elliptische banen van verschillende helling, andere
in het vlak der ecliptica, zooals men bij het zodiakaallicht waarneemt, dat zich van de zon af tot voorbij de baan der aarde uitstrekt. Een Amerikaansch mathematicus, Simon Newcomb, heeft
gevonden, door het aantal vallende sterren te tellen, die men in de
verschillende nachten van het jaar boven eenen bepaalden horizon
waarneemt, door bovendien na te gaan, hoeveel dergelijke horizonten
de geheele aarde zouden omspannen, en door rekening te houden
met de richtingen der vallende sterren, de maandelijksche veranderingen enz., dat er op aarde ieder jaar 146 milliard vallende sterren neerkomen (1).
Wij hebben reeds vroeger opgemerkt, welk een schitterende stortregen van vallende sterren den 2sten November 1872 en den
(I) Men heeft gevonden, dat de banen' der vallende sterren steeds elliptisch of parabolisch
zijn. Eene parabolische snelheid komt overeen met eene snelheid van 42570 meters. Indien zich
dus de vallende ster beweegt in eene richting tegengesteld aan die der aarde, dan is op het
oogenblik der ontmoeting de betrekkelijke snelheid der vallende ster 72000 meters in de secunde,
daar die der aarde 2946o meters bedraagt. Komt zij daarentegen achter ons aan, dan is hare
betrekkelijke snelheid 53000 meters.
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November 1885 op de aarde is neergekomen. Die van den
nacht tusschen den 12 den en den 13 den November 1833 was nog
veel prachtiger. De vallende sterren waren zoo talrijk en werden in
zOOvele verschillende punten des hemels tegelijk gezien, dat men
haar aantal onmogelijk kon tellen, maar slechts ruw kon benaderen.
Olmsted, die ze te Boston waarnam, schatte ze, op het oogenblik
van het maximum, op de heeft van het .aantal sneeuwvlokken, die
men bij eene gewone sneeuwbui waarneemt. Toen het verschijnsel aanmerkelijk verzwakt was, telde hij er nog 65o in 15 minuten, hoewel
hij zijne waarnemingen beperkte tot eenen gordel, die niet het tiende
gedeelte van den zichtbaren horizon uitmaakte ; hij schatte dan ook
het geheele aantal voor den geheelen zichtbaren horizon op 866o.
Dit zou dus 34640 vallende sterren in het uur geven ; daar het
verschijnsel zeven uren duurde, zoo moeten er dus in Boston
240 000 sterren gevallen zijn.
Indien die kleine lichamen in den dampkring der aarde binnendringen, worden zij, zooals wij opmerkten, door de wrijving warm, en
wordt hunne beweging in warmte omgezet. Indien de vallende ster
slechts enkele grammen of minder weegt, dan vervluchtigt zij geheel ; is het een zwaardere vuurbol, dan vervluchtigt hij niet, maar
zijne geheele oppervlakte smelt, en wordt met eene laag vernis bedekt. Nemen wij aan, dat een vuurkogel van 1 decimeter straal en
eene dichtheid van 3,5, in den dampkring binnenkomt met eene snelheid van 50 000 meters in de secunde, dan vindt men, dat hij plotseling eene warmte ontwikkelt van 4 397 000 calorien en op eene
hoogte van 15 000 meters reeds 49 000 meters in snelheid verloren
heeft, zoodat hij de oppervlakte der aarde bereikt met de geringe snelheid van 5 meters in de secunde. Hierdoor wordt verklaard, waarom
de uranolieten bij hunnen val zoo weinig diep in den grond dringen.
Wij moeten thans nagaan, waarom de vallende sterren gedurende
verscheidene jaren periodiek op bepaalde dagen terugkeeren, en
waaraan gedurende eene zoodanige periode de veranderingen, waarvan wij gesproken hebben, moeten worden toegeschreven.
Tot voor enkele jaren beschouwden de astronomen de vallende
sterren als van planetarischen oorsprong ; men meende, dat zij ringen
vormden, die zich om de zon bewogen in elliptische, bijna cirkelvormige banen, met eene snelheid, overeenkomende met die der
aarde. Schiaparelli, professor te Milaan, overtuigd, dat uit hare
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groote snelheid eene parabolische baan voortvloeit, vermoedde, dat
zij, evenals de kometen, haren oorsprong moesten hebben buiten
het zonnestelsel, en gaf in 1866 de volgende theorie :
Onderstellen wij, dat eene hoeveelheid meteoorstof, gelegen op
de grens van de aantrekkende sfeer der zon, en voorzien van eene
zeer geringe snelheid, de aantrekkende werking der zon begint te
ondervinden ; daar het volume dier stof zeer groot is, zijn hare
deelen op zeer verschillende af_
standen gelegen. Hieruit volgt,
dat de deeltjes, die op verschillenden afstand van de zon gelegen zijn, zoodra zij naar de
zon beginnen te vallen, verschillende snelheden zullen verkrijgen.
De berekening leert, dat, niettegenstaande dit verschil in snelheid, de periheliumafstanden der
verschillende deeltjes niet veel
zullen verschillen, en hunne loopbanen zOOzeer aan elkander gelijk zullen zijn, dat de moleculen
op elkander zullen volgen in eene
gesloten keten, die eenen langen
tijd zal behoeven, om de zon
om te trekken. Eene massa,
wier middellijn gelijk zou zijn
aan die der zon, zou daartoe
verscheidene eeuwen behoeven.
Die keten stelt de loopbaan van
ieder meteoordeeltje voor, evenFig. 258. — Loopbaan der vallende sterren
van Io Augustus (Perseiden).
als een geheele waterstraal de
parabolische baan van iedere
molecule op zich zelf voorstelt.
Indien de aarde bij hare bewegig dien zwerm ontmoet, zal zij
er doorheen gaan en met een aati..W van deze lichamen in aanraking komen. Als de keten lang is, zal de aarde jaarlijks door
hetzelfde punt heengaan, en bij iederen doorgang andere deeltjes
ontmoeten, dan die, welke zich een vorig jaar daar bevonden. Het
is dan gemakkelijk, de ligging van dien zwerm te berekenen.
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Schiaparelli heeft die berekeningen gedaan voor de Augustus- en
Novernberzwermen, en hij heeft het geluk gehad, to kunnen aan-

Fig. 259. — Loopbaan tier vallende sterren van 15 November (Leoniden).

toonen, dat twee zeer bekende kometen banen beschrijven, die volkomen met die beide stroomen overeenkomen. De eerste is de groote

Fig. 26o. — Loopbaan der vallende sterren van 27 November

komeet van 1862, die den 2 3 sten Augustus van dat jaar door het
perihelium ging en wier omloopstijd 121 jaren bedraagt. Hare baan
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valt samen met die der meteoren van den 'O de' Augustus. De
tweede is de komeet van 1866, wier periode 33 jaren is, en die
met de baan der meteoren van 15 November samenvalt.
Dit onverwachte resultaat ontstak een helder licht over het wezen
der vallende sterren en hare overeenkomst met de kometenbanen.
Men leidde dadelijk daaruit af, dat de kometen, evenals de vallende
sterren, meteoorstof zijn, afkomstig van nevelmassa's, die niet tot
ons zonnestelsel behooren.
Men heeft hiertegen aangevoerd, dat de spectraalanalyse der
kometen aantoont, dat deze, ten minste gedeeltelijk, uit gas bestaan,
terwiji de vallende sterren vast zijn, maar de spectroskoop zelf heeft
die moeilijkheid opgelost. De meteoren zijn toch omhuld door eene
atmosfeer van gas en nevel, die hetzelfde spectrum vertoont als de
kometen, en bovendien leert de spectraalanalyse, dat zij eene groote
hoeveelheid kometengas in hunne porien bevatten, dat reeds to
voorschijn komt bij eene matige verwarming. Bovendien heeft men
in zeer vele uranolieten koolstof gevonden. Die stof kan bij den
doorgang der komeet door het perihelium verdampt zijn en zoo het
waargenomen spectrum hebben opgeleverd. Het aanwezig zijn van
meer dan eerie kern in sommige kometen pleit voor deze onderstelling.
Behalve de twee genoemde kometen heeft men nog verscheidene
andere gevonden, wier banen samenvallen met meteoorringen ; zoo
komt de zwerm van vallende sterren van den 2 Osteil April, welks
uitgangspunt zich in het sterrenbeeld Hercules bevindt, met de
komeet van 1861 I overeen. Onze lezers herinneren zich ook, dat
op den dag, waarop de aarde de baan der komeet van Biela doorsneed, den 2 7 sten November 1872, de merkwaardige regen van vallende sterren plaats had, waarvan wij gesproken hebben, zoodat het
zeker,is, dat wij den stroom zijn doorgetrokken, die op de komeet
volgt. Hetzelfde is in 1885 het geval geweest.
Men moet zich echter niet vleien met de hoop, dat men voor
iedere verschijning van vallende sterren eene daarbij passende komeet
zal vinden. De storingen der groote planeten op zoo lichte voorwerpen zijn zeer aanzienlijk, en sedert het groote aantal eeuwen,
dat de meteoorstroomen ons zonnestelsel zijn binnengetreden, moet
de oorspronkelijke toestand zeer gewijzigd zijn.
De afstootende kracht, door de zon op het haar eener komeet
uitgeoefend, welke de oorzaak is van het ontstaan van den staart,
overtreft de aantrekking der zon ; reeds op betrekkelijk korten
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afstand van de kern der komeet is de aantrekking van die kern
niet meer in staat, die stof vast to houden. Zij gaat dus in de
ruimte verloren. Bij iederen doorgang door het perihelium moet dus
eene komeet een deel van hare stof verliezen, vandaar dan ook, dat
bijna alle kometen met korten omloopstijd teleskopisch zijn. Naar
de fantastische beschrijvingen van de ouden is het zeker, dat de
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Fig. 261. — Hoe de vallende sterren van 15 November onder den invloed van Uranus
in ons zonnestelsel zijn ingelijfd.

komeet van Halley bij hare verschijningen in de oudheid veel grooter
en schitterender geweest is dan in de jaren 175 9 en 1835. Het is
du.s bijna zeker, dat de kometen bij ieder harer doorgangen door
het perihelium iets in grootte verminderen.
Onze lezers zullen zich rekenschap kunnen geven van de banen
der vallende sterren en van de kometen, waarmede zij verbonden
zijn, door de fig. 258, 259 en 260.
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Wij mogen dus aannemen, dat de kometen en de vallende sterren
uit de oneindige ruimte komen, en — wanneer zij gesloten banen
beschrijven — door eene planeet in ons zonnestelsel zijn ingelijfd.
Zoo heeft Le Verrier berekend, dat de zwerm van 15 November
voor het eerst in ons zonnestelsel is binnengedrongen in 126 voor
Christus, in een punt in de nabijheid van de plaats, waar Uranus
toen stond, en dat het die planeet is, die de parabolische baan in
eene elliptische heeft veranderd. Had zich de planeet niet daar
bevonden, dan zoude zij haren weg Tangs de stippellijn hebben
voortgezet (fig. 261). De invloed van Uranus heeft sedert 126 de
loopbaan voortdurend naar links verplaatst, zooals uit de figuur blijkt.
De loop dier lichte sterren in de ruimte is dus thans volkomen
bepaald. Zelfs de vallende sterren bewegen zich niet naar willekeur
rond : zij beschrijven evenzeer als de aarde zelf, of als de reusachtige
planeet Jupiter, eene mathematisch bepaalde baan. In de natuur is
alles geregeld en afgebakend, daar is geen toeval of willekeur.
De voortdurende toeneming van meteoorstof moet haren invloed
op onze planeet doen gevoelen : de aarde neemt langzamerhand in
volume en massa toe (i).
(I) Indien wij aannemen, dat iedere vallende ster een volume heeft van 1 cubieken milimeter,
dan stelt het jaarlijksche aantal vallende sterren een volume van 146 cubieke meters en een
gewicht van 876 000 kilogram voor. In mo eeuwen zou dus de vermeerdering in volume 1460 000 cubieke meters, en de toeneming in gewicht 8760 millioen kilogram bedragen. Daar nu de oppervlakte der
t aarde 510 millioen vierkante kilometers bedraagt, zou die meteoorstof
in 34 900 jaren eene laag om de aarde vormen van 1 centimeter dikte.
Daar de aarde bijna 6 quadrillioen kilogram weegt, zoo is de vermeerdering in massa in loo 000 jaren 15 trillioensten van de totale massa
der aarde.
De aarde beweegt zich dus te midden eener ruimte, gevuld met kosFig. 262. — Meteoor- mische stof, en neemt langzamerhand toe in gewicht en volume. Gestof, op een schip neer- middeld ontmoet de aarde, als zij door eenen cilinder van die stof heengevallen. (Natuurlijke
gaat van eene middellijn, gelijk aan die der aarde, 13 000 met het bloote
grootte).
oog zichtbare en 40 000 teleskopische vallende sterren. De elliptische
zwerm, dien de aarde 15 November ontmoet, strekt zich over meer dan
1600 millioen kilometers uit, beweegt zich in 33 jaren om de zon en
bevat omstreeks honderd duizend millioen lichaampjes.
Men vindt overal op de aarde ijzerhoudende stof, deeltjes, die hunnen
oorsprong hebben in de duizenden meteoorlichaampjes, die in onzen
dampkring ontvlammen, smelten of verdampen, en langzaam naar omlaag vallen. Den 5den October 1879 zag Silbermann eene prachtige vallende ster, die eene spiraalvormige wolk achterliet, welke een half uur
zichtbaar bleef. Wij geven hier (fig. 262) eene teekening van meteoorstof, die neergevallen is op het dek van een schip in de Indische Zee.
Fig. 263. — Eene korrel Fig. 263 is eene teekening van eene korrel dier stof, onder den mikrodier stof, onder den skoop gezien. Reichenbach vond op bergen, die nooit te voren door
mikroskoop gezien.
menschenvoeteu betreden waren, sporen van ijzer, nikkel en kobalt, die
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Bespreken wij thans de vuurbollen en de uranolieten of meteoorsteenen meer in het bijzonder.
Een lichtgevend voorwerp, dat dikwijls de schijnbare grootte heeft
van de maan, doorklieft de ruimte, en verspreidt naar alle zijden
een helder licht. Gewoonlijk laat het eene lichte streep achter.
Dikwijls worden gedurende of dadelijk na de verschijning eene of
meer ontploffingen waargenomen, die op groote afstanden kunnen
gehoord worden. Somtijds verdeelt zich de vuurbol in lichtgevende
stukken, die in verschillende richtingen uiteenvliegen. Het verschijnsel
kan zoowel over dag als des nachts plaats vinden ; in het eerste
geval moeten de lichtverschijnselen tamelijk sterk zijn, om te kunnen
worden waargenomen.
Men vindt dikwijls op den grond vaste lichamen, van steen of
metaal, die niets gemeen schijnen te hebben met het terrein, waar
zij gevonden worden. Sedert overoude tijden heeft men aan die
lichamen eenen bovenaardschen oorsprong toegekend ; men beschouwde ze als steenen, uit den hemel gevallen ; reeds voor 2000
jaren vereerden de Grieken den beroemden steen, uit den hemel in
de rivier Aegos neergekomen ; verschillende natuurbeschrijvers noemden ze bliksemsleenen, dondersleenen, omdat men ze beschouwde als
stoffen, door den bliksem voortgeslingerd. Wel is waar had men
daarmede ook de ijzerpyrieten verward, die men in zoo grooten getale in de kwartslagen vindt ; maar die verwarring kon toch het
bestaan van steen- of ijzerblokken, uit den hemel gevallen, niet onwaar maken. Opmerkelijk is het, dat in de oudheid en de middeleeuwen het volksgeloof sprak van steenen uit den kernel gevallen,
luchtsteenen, aerolieten, maar dat de geleerden er niets van wilden
weten. Zij ontkenden het feit zelf, of zij verklaarden het, door aan
uit den hemel moeten gevallen zijn. Zoo heeft Tissandier in de sneeuw van den Montblanc,
boven op de Notre-Dame en in het regenwater de in fig. 262 geteekende meteoorstof gevonden.
Op dezelfde gronden moeten ook de overige planeten eene vermeerdering in volume hebben
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Fig. 264. — Meteoorstof, op den Mont-Blanc gevonden.
ondervonden. De vermeerdering in volume der planeten moet eene vermindering in hare omwentelingssnelheid tengevolge hebben en dus eene verlenging in den duur van den dag. De beweging der wachters moet daardoor versneld worden, en deze versnelling moet, uitgedrukt in
den omwentelingstijd der planeten, door verlenging van den duur van dien tijd nog grooter schijnen.
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te nemen, dat die lichamen bij vulkanische uitbarstingen waren uitgeworpen. Zelfs nog in 1790 verklaarde Lavoisier, dat hem alle
mededeelingen over meteoorsteenen verdacht voorkwamen.
In 1794 toonde Chladni den bovenaardschen oorsprong der lichamen
aan en in 1803 bracht Biot in de Academie des Sciences rapport
uit over den uranoliet, die in Laigle (departement de 1'Orne) den
2 Osten April van dat jaar was neergevallen. Een aantal getuigen
konden verklaren, dat zij eenen vuurbol hadden gezien, zich bewegende van het zuidoosten naar het noordwesten, en dat men dien
te Alencon, Caen en Falaise had zien ontploffen, waarna men eene
reeks knallen gehoord had, gelijk aan die van een geweervuur,
afkomstig uit eene zwarte wolk, die geheel op zich zelf gezien werd
aan den helderen hemel. Een groot aantal meteoorsteenen werden
daarna neergeslingerd op den grond ; nog rookende werden zij opgenomen. Het terrein, waarop zij neergekomen waren, had eene
lengte van 12 kilometers ; de zwaarste dier steenen woog minder
dan 10 kilogram.
Sedert dien tijd staat het neervallen van een groot aantal meteoorsteenen ontwijfelbaar vast. Er gaat geen jaar voorbij, waarop men
niet een of meer stukken vindt, dikwijls op de rotsen verbrijzeld,
dikwijls ook tot op eenige voeten diepte in den grond ingedrongen
Den 2 3sten Juli 1872 is een uranoliet van 47 kilogram neergekomen
bij Blois, na eenen knal, die op 8o kilometers afstand gehoord werd.
Den 30sten April 1873 kwam er een te Rome neer, die bij zijn
binnentreden in den dampkring eene snelheid had van 5950o meters.
Den 1 4.den Mei 1864 is er een vuurbol gezien te Gisors (departement Eure), op eene hoogte van 65 kilometers, die te Orgueil
(departement Tarn-et-Garonne), dus 500 kilometers verder, is neergekomen. Den 31 sten Januari 1879 is er een te Dun-le Poelier (departement Indre) neergevallen. Den 1 7 den Mei 1879 kwam een
uranoliet neer te Gnadenfrei in Silezie ; den i6 den Februari 1882
viel, te Brescia, een uranoliet die een gewicht had van 200 kilogram.
Den Eden April 1885 werden de Indianen te Chandpur in Hindostan
verschrikt door eenen meteoorsteen, die, van Bonder en bliksem
vergezeld, neerkwam en brandend in den grond drong. Den 23 sten
November 1886 vielen er te Novi-Urej in Rusland uranolieten neer,
die diamanten bevatten.
Den 1 oden Februari 1896, des morgens te half tien, werd te Madrid
de luck, die volkomen helder was, plotseling nog sterker verlicht, zoo-
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dat het zelfs de aandacht trok van hen, die zich binnen 's huis bevonden. Men zag vlak bij het zenith eene kleine, hoog zwevende
wolk, zich uitstrekkend van het noordoosten tot het zuidwesten, 6
graden lang en I graad breed. In het midden zag men eene roodachtige verdichting.
Zeventig secunden later schudde de geheele stad op hare grondvesten door eene geweldige ontploffing, waarop twee minuten lang
een hevig gerommel volgde. Een huis stortte in ; in het gebouw der

Fig. 265. — Aeroliet to Orgueil (Tarn-et-Garonne) den mden Mei 1864 neergevallen.

Amerikaansche ambassade stortte een muur in, terwip een aantal
muren scheurden en een ontelbaar aantal ruiten braken.
Men meende, dat er eene dynamietontploffing had plaats gegrepen.
Het bleek, dat een uranoliet op 23 kilometers' hoogte boven Madrid
was uiteengesprongen. Merkwaardig is het, dat de barometer door
de ontzettende luchtverplaatsing 1,7 millimeter steeg, en na eenige
schommelingen 0,7 millimeter beneden zijnen oorspronkelijken stand
bleef staan. De knal werd niet alleen in geheel Spanje en Portugal,
maar ook in het zuiden van Frankrijk gehoord, terwijl het licht in
de richting Oost-West over 700 kilometers, in de richting NoordZuid over 400 kilometers gezien werd.
De brokstukken, waarvan enkele 500 gram wogen, waren, toen
zij opgenomen waren, nog gloeiend warm.
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Het zou- ons te ver voeren, indien wij melding maakten van alle
meteoorsteenen, wier bestaan met zekerheid is vastgesteld. Wij vermelden dus nog alleen enkele merkwaardige, zooals dien, welke
sedert onheugelijke tijden tot zitbank dient vOOr de kerk te Caille
(departement des Alpes-Maritimes), en die 625 kilogram weegt ; of
dien, welke door Pallas in 1749 in Siberia gevonden is en 70o kilogram weegt ; of dien van 78o kilogram, die tot afgodsbeeld in eene

Fig. 266. — Verschillende lagen in eenen aeroliet.

kerk te Charcas in Mexico gediend heeft, en thans in het mu ,l1111
te Parijs te zien is ; of dien van 635 kilogram, in 1788 te Tucamon (Argentijnsche republiek) gevonden ; of dien van drie duizend
kilogram in 1861 te Melbourne (Australia) gevonden en thans in
het prachtige museum van natuurlijke historie te Londen geplaatst ;
of dien van 536o kilogram, in 1816 bij Bahia, in Brazilie, ontdekt,
en die in 1886 naar Rio Janeiro is overgebracht. Wij spreken niet
van nog zwaardere aerolieten, waarvan de herkomst niet volkomen
zeker is vastgesteld.
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Uit verscheidene honderden scheikundige analyses is gebleken,
dat alle elementen, in de meteoorsteenen aanwezig, ook op aarde
voorkomen. Met zekerheid kan men er de 2 2 volgende elementen
in vinden, naar de hoeveelheid gerangschikt : ijzer (het hoofdbestanddeel), magnesium, silicium, zuurstof, nikkel, kobalt, chroom, mangaan, titanium, tin, koper, aluminium, kalium, natrium, calcium,
arsenicum, phosphorus, stikstof, zwavel, koolstof, waterstof en sporen
van chloor (I).
De dichtheid der uranolieten wisselt of tusschen 3 en 8 (de dichtheid van water .= 1 gesteld). Men vindt in het Museum te Parijs
bijna 30o exemplaren van uranolieten, die door Daubree in verschillende klassen verdeeld zijn naar de hoeveelheid ijzer, die zij
bevatten. Die klassen zijn :
10. De holosideriden, geheel bestaande uit ijzer, met nikkel verbonden ; zij kunnen dadelijk gesmeed worden ; men vindt nergens
op aarde zoo zuiver ijzer ; zij komen zeer zelden voor.
20. De syssiderieien, bestaande uit kneedbaar ijzer, waarin fijne
steendeeltjes aanwezig zijn. Als vertegenwoordiger deter klasse kan
de uranoliet, door Pallas gevonden, beschouwd worden.
3 0. De sporadosi derieten, bestaande uit eene steenmassa, waarin
het ijzer in korreligen toestand verdeeld is.
40. De asiderieten, waarin volstrekt geen ijzer voorkomt ; tot deze
klasse behoort de uranoliet van Orgueil. Deze komen zeer zelden voor.
Waar komen de uranolieten van daan ?
De gemeenschappelijke oorsprong der uranolieten en der vuurbollen is niet twijfelachtig, daar iedere uranoliet van eenen vuurbol
afkomsLig is. Moeten wij nu nog verder gaan, en ook besluiten tot
de gelijkheid der uranolieten en der vallende sterren ? Oppervlakkig
reeds schijnt hiertegen te pleiten, dat men, bij het waarnemen der
zwermen van vallende sterren, nooit groote vuurbollen of uranolieten
gezien heeft (2). Doch een veel krachtiger argument tegen de identiteit der vallende sterren en der uranolieten vindt men in het feit,
dat, terwijl alle vallende sterren elliptische banen beschrijven, die
(I) Bovendien is bij het onderzoek met den spectroskoop gebleken, dat de kernen der vallende
sterren een doorloopend spectrum geven, met de lijnen van natrium, magnesium, strontium,
lithium en ijzer.
(2) Die van 27 November 1885 maakt daarop eene uitzondering. Gedurende dien sterrenregen,
die samenhangt met de komeet van Biela, is een uranoliet van bijna 4 kilogram te Mazapil in
Mexico neergevallen. Die uranoliet schijnt eene schakel te zijn tusschen de uranolieten en de
vallende sterren. Maar misschien is dit slechts eene toevallige overeenstemming.
DE WONDEREN DES HEMELS.
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uranolieten, wier banen men heeft kunnen bepalen, hyperbolen beschreven. De meteoorsteenen van Pultusk (3o Januari 1868), die van
Holland (4 Maart 1863) ; de groote vuurbol van 5 September 1868,
die in Servie, Slavonic en een groot gedeelte van Frankrijk is
waargenomen ; die van 14 Juni 1877, die tusschen Bordeaux en
Angouleme ontploft is, in een woord: alle uranolieten, die men heeft
kunnen volgen, beschreven hyperbolische banen (I).
Opmerkelijk is het, dat er tusschen de verschillende meteoorsteenen eene zoo groote overeenkomst in samenstelling bestaat,
waaruit de Amerikaansche mineraloog Lawrence Smith heeft willen
afleiden, dat de meteoorsteenen vulkanische mineralen zijn, afkomstig
uit eenzelfde hemellichaam, dat weinig zuurstof bevat, omdat het
meteoorijzer niet in verbinding met zuurstof voorkomt. Volgens hem
zou dat lichaam de maan kunnen zijn. Uit de richting en snelheid
der beweging kan echter de onjuistheid dier bewering voor de
groote meerderheid der uranolieten worden afgeleid (2)
Wij zullen ons niet verder met deze voor de kennis van het
heelal zoo belangrijke lichamen bezighouden. Genoeg zij het, nog
eens te herhalen, dat uit hunne banen volgt, dat zij wa.arschijnlijk
niet behooren tot den zwerm der vallende sterren, noch tot de
kometen, noch tot ons zonnestelsel. Zij vormen dus eenen geleidelijken overgang tusschen ons zonnestelsel en de vaste sterren.
(I) Volgens Tupman maakt de vuurbol van 27 November 1877 hierop eene uitzondering.
Deze zoude eene elliptische baan hebben. Het is echter mogelijk, dat deze zoo diep in den dampkring is binnengedrongen, dat zij bij hare waarneming een groot gedeelte van hare snelheid
verloren had.
(2) Nu het uitgemaakt is, dat de meteoorsteenen niet van aardschen oorsprong zijn, moet
de nude naam : aérolieten (luchtsteenen) plaats maken voor dien van uranolieten.
Enkele uranolieten hebben bij hunnen val groote schade aangericht. Die van het jaar 616
verbrijzelde een aantal wagens en doodde tien menschen, zooals de Chineesche annalen vermelden ;
die van 1647 doodde twee menschen op zee, en die van 1654 eenen Franciskaner monnik te
Milaan. In 1879 werd een Boer in Kansas-City (California) door eenen uranoliet gedood.
De uranoliet van 19 Maart 1718, die volgens Halley de aarde tot op 476 kilometers naderde,
had eene middellijn van 256o meters. In onze eeuw zijn uranolieten waargenomen, wier middellijn 2560 en 3900 meters bedroeg.
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DE VASTE STERREN.
EERSTE HOOFDSTUK.
Beschouwing van den sterrenhemel.
De aarde met hare onbeduidende en kortstondige geschiedenis is
vergeten. De zon zelf en het geheele zonnestelsel zijn in den oneindigen nacht weggezonken. Op de vleugelen der kometen zijn wij
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gedragen naar de vaste sterren, de zonnen der wereldruimte. Herinneren wij ons nog nauwkeurig den weg, lien wij in onze gedachten hebben afgelegd ? De meest nabijzijnde vaste ster is op
290 000 maal 148 millioen, dat is op 43 billioen kilometers van ons
verwijderd ; eene oneindige woestenij scheidt ons zonnestelsel van
het sterrenheir.
Het zonnestelsel kwam ons reeds bijzonder uitgebreid voor ; de
afgrond, die de aarde van Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus scheidt,
maakte op ons reeds den indruk van onmetelijk groot te zijn ; toch
zou een bol, zoo groot als bet geheele zonnestelsel, slechts een
enkel punt zijn, als hij naar de meest nabijzijnde vaste ster werd
verplaatst. De ruimte, die ons zonnestelsel van de sterren, en die
welke de sterren van elkander scheidt, schijnt geheel leeg te zijn,
met uitzondering van de kometen en meteoren, die bier en daar in
die onmetelijke ruimte ronddwalen.
Indien eene geweldige ontploffing op de meest nabijzijnde vaste ster
plaats vond en het geluid zich kon voortplanten in de ledige ruimte,
dan zouden wij eerst vier millioen jaren later den knal hooren !
Wij zijn dus op de meest nabijzijnde ster, in een nieuw zonnestelsel gekomen. In iedere ster ontdekken wij eene zon, terwijl alle
andere zonnen van het heelal sterren voor ons zijn. Vreemd denkbeeld ! De normale toestand in het heelal is de nacht. Wat wij dag
noemen, bestaat voor ons alleen, omdat wij in de nabijheid van
eene ster geplaatst zijn.
Alle menschelijke blikken hebben dezelfde sterren aanschouwd ;
onze voorouders van Centraal-Azie, de Chaldeers van Babylon, de
Egyptenaren der Pyramiden, de Argonauten van het Gulden Vlies,
de Hebreers, door Job bezongen, de Grieken, door Homerus, de
Romeinen, door Virgilius vereeuwigd, zij alien, wier oogen reeds
zoovele eeuwen gesloten zijn, hebben eeuw aan eeuw den blik gericht op die oogen des hemels, die altijd geopend blijven. Menschengeslachten en volkeren met hunne tronen en altaren zijn van het
aardrijk verdwenen ; de sterrenhemel is gebleven. Is het wonder, dat
men den sterrenhemel beschouwd, bemind, vereerd en bewonderd
heeft, lang vOOrdat men zijne ware schoonheid, en onpeilbare diepte
gekend heeft ? De sterrenhemel spreekt ons van het oneindige en
grijpt ons aan, omdat hij ons leert, wat waarheid, oneindigheid,
eeuwigheid is. Er zijn er, die beweren, dat het ware gevoel voor
het verhevene uit de onwetendheid geboren wordt, en dat men,
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am iets te bewonderen, het niet moet begrijpen. Dwaze opvatting,
waarvan de onjuistheid reeds blijkt uit de hartstochtelijke bewondering, die de sterrenkunde in onze eeuw opwekt, niet alleen bij
enkele zeldzame genieen, maar bij duizenden ontwikkelde lezers,
die zich bijna schamen, zoovele jaren in onwetendheid en onverschilligheid te hebben voortgeleefd, en die hunne bewondering voelen
toenemen, naarmate zij dieper in de kennis van de oneindige ruimte
doordringen. Wat is het uitspansel van Mozes, Job, Hesiodus, Cicero,
bij het onze vergeleken? De minste vallende ster stelt ons reeds de
vraag, welke plaats wij in de schepping innemen ; de komeet opent
hare vleugels, om ons in de diepten van het heelal mede te voeren ;
de ster, die aan het firmament schittert, wijst ons op eene verwijderde
zon, in wier stralen zich andere menschengeslachten koesteren . . . .
Ik ben naar dien hemel opgestegen, die het meeste van Zijn licht
ontvangt, en ik heb dingen gezien, die hij, die van daar weder nederdaalt, niet kan of mag mededeelen," zegt Dante. Zoo gaan ook wij
naar de hoogten des hemels op, niet gedragen door de zwakke vleugelen der fantaisie, maar door de krachtige vleugelen der wetenschap.
Onder het ontelbare leger der sterren, die aan den hemel schitteren, rust ons oog bij voorkeur op de schitterendste lichten en op
enkele groepen, die als het ware eene geheimzinnige schakel vormen,
die de verschillende werelden aan elkander verbindt. Die groepen
zijn ten alien tijde, zelfs door de ruwste volksstammen, opgemerkt,
en reeds in de eerste tijdperken der menschheid hebben -zij namen
gekregen, meestal ontleend aan het dierenrijk, omdat de mensch
de behoefte gevoelde, leven te brengen in de eenzaamheid en de
stilte der hemelen. Zoo onderscheidde men reeds oudtijds de zeven
sterren van de Groote Beer of de Wagen, waarvan reeds Homerus
spreekt, de Plejaden, den reus Orion, de Hyaden, in den kop van
de Stier, Boates, (de Berenhoeder) bij de Groote Beer. Die vijf
groepen kende men reeds voor 3000 jaren, evenals de helderste
sterren des hemels : Sirius, Arcturus.
Men weet niet, wanneer de sterrenbeelden gevormd zijn, wel is
het zeker, dat zij zich langzamerhand hebben ontwikkeld ; reeds Job
noemt de Plejaden, Hyaden, Orion. Homerus spreekt eveneens
reeds over die sterrenbeelden in zijne beschrijving van het beroemde
schild van Vulcanus : , Op hare oppervlakte schetst hij met goddelijk
beleid verschillende voorstellingen : de aarde, den hemel, de zee, de
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zon, de voile maan en alle sterren, waarmede zich de hemel tooit ;
de Plejaden, de Hyaden, Orion, de Beer, (ook de Wagen genoemd),
die om de pool wentelt ; het is het eenige sterrenbeeld, dat niet in
de golven van den Oceaan neerduikt" (I).
Eene aandachtige beschouwing van den hemel deed reeds spoedig
de helderste sterren opmerken : Wega in de Lier, Cafiella in de
Wagenman, Procyon in de Kleine Hond, Antares in de Schorj5ioen,
Altair in de Arend, Sj5ica in de Maagd, de Tweelingen, de Stoel of
Cassioj5ea, de Zwaan, in den melkweg gelegen. Wel waren deze
sterren en sterrenbeelden reeds ten tijde van Homerus en Hesiodus
opgemerkt, maar waarschijnlijk had men ze nog geene namen gegeven, omdat men de behoefte nog niet gevoelde, ze op te teekenen
ten behoeve van den kalender of de scheepvaart (2).
Moor 3000 jaren was de ster g van de Kleine Beer (zie fig. 23
biz. 5 3) poolster, en hadden de bekwame zeevaarders van Tyrus
en Sidon de zeven sterren van de Kleine Beer herkend, die zij de
hondestaari noemden ; zij bepaalden hunnen koers alleen naar de
dagelijksche beweging van den sterrenhemel, en gedurende een
aantal eeuwen overtroffen zij in nauwkeurigheid alle zeevaarders der
Middellandsche Zee. De Hond heeft hare plaats afgestaan aan de
Beer, om de groote overeenkomst tusschen dat sterrenbeeld met
de Groole Beer, maar de staart is lang en opgekruld in strijd met
de eigenschappen van het nieuwe dier.
Zoo hebben de sterren van den noordelijken hemel tot merkteekens gediend voor de eerste menschen, die zich op de wateren
durfden wagen. Maar tevens dienden zij als gidsen voor de nomadische volksstammen, die telkens hunne tenten op andere plaatsen
opsloegen. Te midden der woeste natuur hadden de oudste legerscharen alleen de Kleine Beer om hunne schreden te richten. De
Wagen, de Sloel, de drie Koningen, (ook de Hark, de Siok van
7acob en de Draagband van Orion genoemd) ; hel Kififienhok, of
de KO en de Kuikens, de Pig, de Slang, de Slier, de Zwaan, de
Reus Orion, zijn langzamerhand gevormd.
Daarna kwamen betrekkingen tusschen den akkerbouw en de
( I) Ilias, XVIII, 481-490.
(2) De Chineezen hadden reeds veel vroeger sterrenbeelden gevormd, maar zij verschillen in
alle opzichten van de onze. Prof. Schlegel heeft de Chineesche hemelbeschrijving uitgegeven,
bestaande uit 670 sterrenbeelden. Volgens hem dagteekenen deze van het jaar 17000 vOOr onze
tijdrekening. Reeds 28 eeuwen vOOr Christus namen de Egyptenaren het opkomen van Sirius
waar in verband met de jaarlijksche overstrooming van den Nijl.

Te midden der woeste natuur richtte alleen de Kleine Beer de schreden der oudste legerscharen.
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jaargetijden met de sterrenbeelden : zoo ontstonden de Waterman
en de Visschen in verband met regen en water ; de Leeuw in verband met de zomerhitte, de Ram in verband met de lente, de Aar
der Maagd in verband met den oogst, de hond Sirius, die het
wassen van den Nijl aankondigde en de hondsdagen. De dichtkunst,
de dankbaarheid, de fabelleer voegden daaraan toe : Hercules, Perseus, Andromeda, Cej5heus, Cassioj5ea, Pegasus ; later, in het Romeinsche tijdperk, kwamen daarbij lid Hoofdhaar van Berenice en
Antinoiis ; nog later, in de nieuwere tijden : het Zuiderkruis, de Indiaan, - de Beeldhouwerswerkfilaais, de Lynx, de Giraffe, de 7achthonden, het Schild van Sobieski, de Kleine Vos.
Het is hier de plaats niet, om alle sterrenbeelden met hunne
meer of minder vreemde figuren te bespreken of te teekenen ; ons
doel was slechts, ons van die sterrenbeelden eene ruwe voorstelling
te maken.
Nog altijd is de hemel in afdeelingen verdeeld, die ieder den
naam hebben behouden van het oorspronkelijke sterrenbeeld. Maar
wij moeten onze lezers herinneren, dat de ligging der sterren, zooals
wij ze zien, slechts betrekkelijk is, en dat de gedaanten, die zij voor
ons vertoonen, slechts een gevolg zijn van het perspectief. Wij weten
toch reeds, dat de hemel geen holle kogel is, waarop de sterren
bevestigd zijn, maar dat de aarde in alle richtingen omgeven is door
eene grenzenlooze leegte, waarin de sterren op alle mogelijke afstanden gezaaid zijn. Indien wij dus aan den hemel verscheidene
sterren bij elkander zien, dan bewijst dit volstrekt niet, dat alle
sterren, tot eenzelfde sterrenbeeld behoorende, op gelijken afstand
van de aarde gelegen zijn. De schijnbare stand der sterren aan den
hemel hangt alleen of van den stand der aarde ten opzichte dier
sterren. Indien wij onze aarde konden verlaten en ons naar eene
verafgelegen plaats der ruimte konden begeven, dan zouden wij
in de onderlinge ligging der sterren wijzigingen zien plaats grijpen,
grooter, naarmate wij ons vender van onze oorspronkelijke standplaats verwijderd hadden.
Nadat wij alzoo alle misverstand hebben trachten uit den weg te
ruimen, kunnen wij thans met de beschrijving der sterrenbeelden
afzonderlijk beginnen, en trachten, ons door eene nauwkeurige
plaatsbepaling aan den hemel, voor te bereiden, om het boek des
Hemels te leeren lezen.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Beschrijving der sterrenbeelden. Hoe men de voornaamste
sterren herkent.

Er is een sterrenbeeld, dat iedereen kent ; wij zullen dan ook
daarmede beginnen, het zal ons tot uitgangspunt dienen, om de
overige te bereiken, en tot merkteeken, om die te vinden. Dat sterrenbeeld is de Grooie Beer, ook wel genaamd de Wacen van David.
Het is bekend genoeg. Ten behoeve echter van enkelen onder
onze jeugdige lezers, die nog geen kennis daarmede gemaakt hebben,
geven wij zijn signalement, waaraan het steeds te herkennen is.
Wend u naar het noorden, dat is naar dat gedeelte des hemels, dat
gelegen is tegenover het punt, waar de zon te twaalf uren staat.
Op iederen datum des jaars en op ieder uur van den nacht zult gij
daar steeds een groot sterrenbeeld vinden, bestaande uit zeven heldere
sterren, waarvan vier eenen vierhoek vormen, en drie naast elkander
liggen aan een der hoekpunten. Het heeft de volgende gedaante :

s*

oc*

Dat sterrenbeeld gaat nooit onder. Dag en nacht staat het boven
den noordelijken horizon, terwijl het zich langzaam in 24 uren om
eene ster beweegt, waarover wij zoo aanstonds zullen spreken. Als
Groote Beer vormen de drie uiterste sterren den staart, en de vierhoek het lichaam. Als Wagen vormen de vier sterren de vier wielen,
en de drie overige den dissel, de paarden of de ossen. Boven de
tweede () dier drie laatste kan een scherp gezicht eene zeer kleine
ster oiiderscheiden, Alcor genaamd. Iedere ster wordt voorgesteld
door eene letter van het Grieksche alphabet : oc, A y, a, zijn de vier
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sterren van den vierhoek, e, , n de Brie sterren van den dissel ; men
heeft ze ook Arabische namen gegeven, die wij met stilzwijgen
zullen voorbijgaan, omdat ze gewoonlijk niet gebruikt worden, met
uitzondering van de ster )7 : Mizar.
Indien wij nu de twee sterren a en R door eene rechte lijn vereenigen, en die lijn naar de zijde van a met een bedrag gelijk aan
vijf maal den afstand van 13 tot a verlengen, of, wat hetzelfde is, op
het verlengde der lijn a / een stuk uitzetten, gelijk aan den afstand van
a tot 7), dan vindt men eene ster, die iets minder helder is dan de
vorige sterren, en die het uiteinde vormt van eene figuur, die
denzelfden vorm heeft als de Groote Beer, maar in tegengestelden
zin loopt en kleiner is. Dit sterrenbeeld is de Kleine Beer of de
Kleine Wagen, ook uit zeven sterren bestaande. De ster, die het
uiteinde vormt van den dissel van de Kleine' Wagen, is de Poolsier.

De poolster onderscheidt zich hierdoor van alie andere sterren,
dat zij onbewegelijk aan den hemel blijft staan. Op welk oogenblik
men haar ook des daags of des nachts waarneemt, men vindt haar
steeds aan hetzelfde punt van den hemel. Alle andere sterren bewegen zich in 24 uren in cirkels, om de poolster als middelpunt.
Zij neemt steeds eene der polen des hemels in, en dient daarom
tot vast punt voor hen, die den wijden Oceaan bevaren of die door
de onherbergzame woestijn trekken.
Als men de poolster beschouwt, die in het middelpunt van den
noordelijken hemel staat, heeft men het zuiden achter zich, het oosten
aan de rechterhand en het westen links. Alle sterren bewegen zich om
de poolster heen in tegengestelden zin van de wijzers van een uurwerk.
Aan de andere zijde van de poolster, met betrekking tot de Groote
Beer, ligt een ander sterrenbeeld, dat men dadelijk vinden kan. Indien men uit 3 van de Groote Beer eene lijn naar de pool trekt,
en die lijn even ver verlengt, dan komt men aan het sterrenbeeld
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Cassioj5ea, bestaande uit 5 voorname sterren, die de gedaante hebben
van M. De kleine ster ,, die den vierhoek (zie vorige figuur) voltooit, geeft daaraan ook den vorm van eenen stoel. Die sterrengroep
kan alle mogelijke standen aannemen bij hare beweging om de pool ;
zij kan nu eens boven, dan weder beneden, nu eens rechts, dan
weder links van de pool gelegen zijn, maar steeds is zij gemakkelijk
te herkennen, daar zij evenmin als de vorige voor ons ondergaat,
en altijd tegenover de Groole Beer gelegen is. De poolster is als
het ware de spit, waaromheen de twee sterrenbeelden draaien.
Indien wij nu uit de sterren a en a van de Groom Beer twee lijnen
naar de pool trekken, en die lijnen verlengen tot voorbij Cassioj5ea,
dan komen zij uit in het sterrenbeeld Pegasus (zie volgende figuur).
Dat sterrenbeeld vormt een vierkant, dat weder twee sterren achter
zich heeft, die met a eene figuur vormen, gelijkende op de drie

sterren van de Groole Beer. De drie sterren behooren bij Andromeda, en eindigen in het sterrenbeeld Perseus. De laatste ster van
het vierkant van Pegasus is de eerste ster a van Andromeda, de
drie andere heeten y, a, i9. Ten noorden van ig van Andromeda
vindt men bij eene kleine ster v eene langwerpige nevelvlek, die
met het bloote oog zichtbaar is. In Perseus vindt men in het verlengde der sterren a, R, y van Andromeda eene heldere ster oc, tusschen twee minder heldere sterren in, die met haar eenen hollen,
gemakkelijk te onderscheiden boog vormen. Die boog kan weder
dienst doen, om andere sterrenbeelden te vinden. Verlengen wij
dien boog naar de zijde van X, dan vindt men eene zeer heldere
ster van de eerste grootte : Capella. Indien wij uit a eene loodlijn
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op het verlengde van dien boog neerlaten naar het zuiden, dan
komt men aan de Plejaden. Niet ver daarvan of ligt de veranderlijke ster Algol of het Medusahoofd, die in
2 dagen, 20 uren, 48 minuten en 54 secunden
van de 2 de tot de 4 de grootte afwisselt. Wij
zullen met die veranderlijke sterren later kennis
maken. Voegen wij hierbij, dat de ster y van
Andromeda eene der schoonste dubbele sterren
(zij is zelfs driedubbel) uit dien hemelstreek is.
Indien wij nu de kromme lijn van Andromeda tot voorbij Pegasus verlengen, dan komen
wij aan den melkweg en ontmoeten daar : de Zwaan, in den vorm
van een kruis, de Lier, waartoe ["Vega behoort, de .Arend, {(Altair

ry

*1
-4i. A0,

met twee wachters). Dit zijn de voornaamste sterren aan de eene
zijde in de nabijheid der pool gelegen ; wij zullen zoo aanstonds
nog nader daarmede kennis maken, maar hebben nu alleen to zorgen, dat wij eenige merkteekens aan den hemel vaststellen.
Wij keeren nu weder naar de Groote Beer terug. Indien wij de
kromming van den staart volgen, zullen wij op eenigen afstand daarvan eene ster van de eerste grootte vinden, Arcturus of a van
Boaes. Een kleine kring van sterren, links van BoUles, vormt de
Noordelijke Kroon. In Mei van 1866 heeft men daar eene schitterende ster gezien, wier glans slechts 14 dagen geduurd heeft. De
sterren, die BoOtes vormen, zijn van de derde grootte, met uitzondering van Arcturus, die van de eerste grootte is. De ster e, daar
boven gelegen, is dubbel ; door den teleskoop ziet men twee
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verschillende sterren, waarvan de eene geel, de andere blauw is.
De Dovenstaande beschrijving is verre van poetisch, maar het is
van belang, om hier duidelijk en nauwkeurig te zijn.
Toch is er veel poezie in
het denkbeeld, dat ieder dier
merkteekens, die wij thans
hebben aangewezen, eene
wereld op zich zelf of liever
een geheel wereldstelsel is,
en dat van de drie zonnen, in eenen gelijkzijdigen driehoek gelegen,
Wega in de Lier, Arcturus in Boetes en de Poolster, Wega over
twaalf duizend jaren de plaats zal innemen, thans door de poolster ingenomen.
De sterren, in de nabijheid der poolster gelegen, die daarom ook
den naam van circumpolairsterren gekregen hebben,
kan men zich gemakkelijk
eigen maken , door op
eenige heldere avonden de
genoemde sterrenbeelden
aan den hemel te zoeken met behulp van de
voorgaande schetsen en
van figuur

275.

Dit zijn de voornaamste
sterren en sterrenbeelden
van het noordelijk halfrond,
waarvan de top in de noordpool gelegen is en de basis
met den aequator des hemels samenvalt. Thans volgt de beschrijving
van de twaalf sterrenbeelden van den dierenriem, die eenen hoek
van ruim _23° maakt met den aequator en waar de ecliptica, of
schijnbare zonsweg, midden doorheen loopt. De naam van dierenriem of zodiak, gegeven aan den gordel van sterren, door de zon
in een jaar tijds doorloopen, is afgeleid van het Grieksche woord
c:iatov, Bier, omdat de dieren in die beelden de overhand hebben.
Men heeft dien gordel verdeeld in twaalf deelen, die men de twaalf
teekens van den dierenriem genoemd heeft; onze voorouders noemden
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ze de huizen der zon of ook de maandelijksche verbliffplaatsen van
_Apollo, omdat de zon iedere maand in een Bier teekens komt en
iedere lente in het beginpunt van den dierenriem terugkeert. Het

:
Fig. 275. — Sterren om de noordpool, die in Nederland niet ondergaan.

volgende distichon geeft de Latijnsche namen in de juiste volgorde :
Sunt : Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.

Of wel in het Hollandsch: de Ram y, de Stier V, de Tweelingen II,
de Kreefi o, de Leeuw a, de Maagd tip, de Weegschaal ..a.-, de
Schorftioen tit, de Boogschutter +*, de Steenbok %.)c), tie Waterman =
DE AVONDEREN DES HEMELS.

36

56 2

BESCHRIJVING DER STERRENBEELDEN.

en de Visschen X. De teekens, achter de namen geplaatst, zijn
een laatste spoor der oorspronkelijke hieroglyphen, waardoor zij
werden voorgesteld :
beteekent de horens van den ram ; V den
kop van den stier ; tzt eenen waterstroom, enz.
Indien wij den noordelijken sterrenhemel kennen, en de belangriikste sterren voldoende in onzen geest gegrift zijn, dan zal het
ons gemakkelijk vallen, de sterrenbeelden van den dierenriem to
herkennen. Die gordel kan ons tot grensscheiding van den noorde-

y

Fig. 276. — De voornaamste sterren en sterrenbeelden van den dierenrieni,

lijken en den zuidelijken hemel dienen : Ziehier de beschrijv'ng : (zie
fig. 276).
Dc Ram, die aan het hoofd der kudde optrekt, opent de rij. Dat sterrenbeeld
heeft niets merkwaardigs ; de helderste zijner sterren is van de 2de grootte en ligt
op eenen der horens van den ram. — Daarop volgt de Stier ; indien gij in eenen
helderen winternacht de zachte Plejaden ziet flikkeren, dan zult gij in hare nabijheid eene prachtige roode ster zien. Het is Aldebaran, het oog van den stier,
eene ster van de Iste grootte, en eerie der schoonste sterren van onzen sterrenhemel. — Wij komen thans aan de Tweelingen, wier hoofden worden aangewezen
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door twee schoone sterren, van de 2de grootte, jets boven eene ster der i ste grootte
gelegen: Procyon of de Kleine Hond. — Daarna hebben wij de Kreeft, een niet
belangrijk sterrenbeeld, hare helderste sterren zijn slechts van de O de grootte en
zijn over het lichaam van het Bier verspreid. Een schooner sterrenbeeld is de
Leeuw, waarin Regulus, eene ster der i s t e grootte, voorkomt, en eenige sterren
van de 2de tot de 3de grootte, in een trapezium gelegen. — Daarop volgt de Maagd,
wier plaats wordt aangewezen door eene bijzonder heldere ster der I ste grootte :
Spica, in de nabijheid van eene andere ster van de z ste grootte, Arcturus, die in
het verlengde van den staart van de Groote Beer ligt. — Wij komen daarna aan
de Weegschaal, aangewezen door twee sterren van de 2de grootte, die volkomen

Fig. 277. — Oude Arahische dierenriem.

op de tweelingen zouden gelijken, als zij dichter bij elkander lagen. — In het
sterrenbeeld de Schorpioen wijst eene heldere roode ster der iste grootte : Antares,
midden tusschen twee sterren der 3de grootte, het hart aan. — De piji van den
Boogschutter, door drie sterren van de 2de tot de 3de grootte aangeduid, is juist
op den schorpioen gericht. — De Steenbok is een sterrenbeeld, dat alleen te herkennen is aan twee dicht bij elkander gelegen sterren der 3de grootte. — De
Waterman bestaat voornamelijk uit drie sterren van de 3 d e grootte in eenen driehoek geplaatst, waarvan de meest noordelijke op den aequator valt. — De rij
wordt gesloten door de Visschen, bestaande uit nauwelijks te onderscheiden sterren
van de 3de tot de Ode grootte, ten zuiden van Pegasus gelegen.
36 *
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wij hebben de sterrenbeelden van den dierenriem opgenoemd in
de volgorde van de rechtloopende beweging (van het westen naar
het oosten) van de zon, de maan en de planeten, welke dien gordel
doorloopen. Ten tijde van hun ontstaan wezen zij den maandelijkschen stand der zon in ieder Bier beelden aan. De verdeeling van
den sterrenhemel in figuren was het eerste hieroglyphenschrift ; het
was in onuitwischbare teekens aan den hemel gegrift.
De dierenriem heeft eene groote rol gespeeld in de geschiedenis
der volkeren, in de
samenstelling der kalenders en in het vaststellen der openbare
feesten. Men schatte
den ouderdom van den
dierenriem van Denderah, op het laatst
'it der vorige eeuw in
Egypte ontdekt, oorspronkelijk op 15000
jaren ; het is echter
thans uitgemaakt, dat
hij slechts 2000 jaren
oud is. Alle oude
kalenders en dierenriemen beginnen het
jaar met het sterrenFig. 278. — Oude dierenriem der Hindoes.
beeld de Stier, zooals
wij reeds vroeger (biz. 61) hebben opgemerkt. De zoldering van
eene gratkamer te Thebe vertoont den Stier aan het hoofd van den
stoet. De dierenriem van Esne en het astronomisch tafereel, door
Champollion in het Ramesseiim te Thebe ontdekt, zijn meer dan
4000 jaren oud, zooals blijkt uit het feit, dat het lentepunt in de
Hyaden gelegen was. De Chineezen telden eveneens het begin der
schijnbare beweging van de zon van de Stier ; er bestaat nog eene
oude Chineesche waarneming van het jaar 2357 v. C. waar de ster n
der Plejaden het lentepunt voorstelt.
Zonder te zeer in bijzonderheden te treden over de verschillende
dierenriemen, uit de oudheid tot ons gekomen, wijzen wij alleen op
fig. 277, die eenen Arabischen dierenriem voorstelt, in de 13 de eeuw
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op eenen tooverspiegel gegraveerd en opgedragen aan Aboulfald,
den roeinrijken sultan; het lichi der wereld, zooals hij in het opgeschroefde opschrift van den rand wordt genoemd. Fig. 278 is een
oude dierenriem der Hindoes. Fig. 27 9 is een Chineesche dierenriem,
op eenen talisman geslagen ; de twaalf teekens verschillen van de
onze ; zij zijn : de Muis, de Koe, de Tiger, het Konen, de Draak,
de Slang, lief Paard, de Ram, de Aa15, de Kip, de Hondl het Zwijn.
Fig. 28o is eene Chineesche medaille, waarop men het sterrenbeeld
Thou, de Groote Beer (dock daar ha Schej5el genoemd), de Slang,
de Degen en de Schild'ad vindt : het is een talisman, die dient,
om den moed op te wekken ; uit het veelvuldig voorkomen van

Fig. 279. — Chineesche dierenriem,
op eenen talisman geslagen.

Fig. 280. — Chineesche medaille,
waarop de Groote Beer voorkomt.

dien talisman zou men moeten afleiden, dat de Chineezen niet tot
de moedigsten behooren.
Van alle sterrenbeelden van den dierenriem heeft de Stier de
belangrijkste rol gespeeld in de oude mythen, terwiji de Plejaden
uit dat sterrenbeeld bij alle oude volken den kalender geregeld
hebben. Maar keeren wij thans tot de sterren terug.
Indien men onze beschrijvingen op de kaarten goed gevolgd heeft,
dan kent men thans de sterrenbeelden van den dierenriem even
goed als die van het noordelijke deel des hemels. Wij moeten hier
echter nog iets aan toevoegen. De circumpolairsterren zijn steeds
boven den horizon zichtbaar ; op welken tijd van het jaar men ze
ook waarneemt, behoeft men zich slechts naar het noorden te wenen, en men vindt ze, hetzij boven, hetzij onder, hetzij rechts, hetzij
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links van de poolster ; de sterren van den dierenriem daarentegen
verschillen hierin van de circumpolairsterren, dat zij nu eens boven,
dan weder onder den horizon staan. Wij moeten dus weten, op welk
tijdstip zij zichtbaar zijn. Daartoe behoeven wij slechts op to geven,
welk sterrenbeeld op iedere eerste der maand, b.v. des avonds le
negen urea, in den meridiaan staat, dat is in de lijn, die door de pool
des hemels en ons zenith gaat. Alle sterren komen, bij hare dagelijksche beweging van het oosten naar het westen, iederen dag eenmaal in die lijn. Het sterrenbeeld, dat juist in den meridiaan is, is
het middelpunt van de op dat oogenblik zichtbare sterrenbeelden.
LUST DER STERRENBEELDEN, DIE IN NEDERLAND DES AVONDS TE

9

UREN DEN MERIDIAAN PASSEEREN.

1 Januari : De Stier (let op Aldebaran en de Plejaden).
1 Februari . De Tweelingen (iets links of ten oosten van den meridiaan).
1 Maart : Castor en Pollux (rechts of ten westen van den meridiaan), Procyon
in 't zuiden, de kleine sterren van de Kreeft links.
1 April : De Leeuw, Regulus
1 Mei : R van de Leeuw ; het hoofdhaar van Berenice.
i Juni : Spica van de Maagd, Arcturus.
1 Juli : De Weegschaal, de Schoribioen.
1 Augustus ; Antares, Ophiuchus
1 September : De Boogschutter, de Arend
i October : De Steenbok, de Waterman.
1 November : De Visschen, Pegasus.
1 December : De Ram.

Wij moeten thans ons overzicht aanvullen met de sterren van den
zuidelijken hemel.
Letten wij weder op onze kaart van den dierenriem ; onder de Slier
en de 1 weelingen, ten zuiden van den dierenriem, ziet men den reusachtigen Orion, die zijne knots opheft naar den kop van den Stier.
Zeven schitterende sterren zijn daar zichtbaar, twee daarvan a en R
zijn van de i ste grootte, de vijf overige zijn van de 2 de grootte ;
a en 9/ wijzen de schouders aan, It de rechterknie, /3 de linkerknie ;
a, e, den draag band ; onder die lijn is eene lichte streep van drie
dicht bij elkander gelegen sterren, die de Degen vormen. Tusschen
den westelijken schouder 9/ en den Stier ziet men het Schild, bestaande uit eene rij kleine sterren. Het hoofd wordt aangewezen
door eene kleine ster A van de 4degrootte.
Indien gij u op eenen helderen winteravond naar het zuiden wendt,
zult gij dat groote sterrenbeeld dadelijk herkennen. De vier sterren
oc, y, i (I, Y. nemen de hoeken van eenen grooten vierhoek in, de drie
overige a, e,' staan in eene schuine lijn in het midden van dien vier-
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hoek, a (in het noordoosten) heet Betelgeuze, ,Q, het zuidwestelijke
hoekpunt, heet Rig-el.
De draagband, naar beide zijden verlengd, gaat in het noordwesten door Aldebaran, of het oog van den Slier, en in het zuidoosten door Sirius, de schoonste ster des hemels, waarover wij zoo
aanstonds zullen spreken.
Orion is in den winter des avonds zichtbaar. Geen ander jaargetijde geeft zulk eenen prachtigen sterrenhemel. Terwiji de natuur
ons een deel barer gaven onthoudt, schenkt zij ons een niet minder
to waardeeren genot tot vergoeding. Wij zien van de Slier en Orion
in het oosten, tot aan de Maagd en BoUles in het westen ; van de
achttien sterren der 1 ste grootte, die men aan den geheelen sterrenhemel telt, zijn er twaalf zichtbaar van 9 tot I2 uren, behalve nog
een aantal schoone sterren der 2 de grootte, belangrijke nevelvlekken
en andere schitterende tafereelen. Zoo herstelt de natuur op harmonische wijze het evenwicht ; terwijl zij onze korte en ijzige winterdagen somber maakt, schenkt zij ons Lange nachten, rijk aan de
schoonste en kostbaarste scheppingen des hemels.
Het sterrenbeeld Orion is niet alleen rijk aan heldere sterren, het
openbaart den ingewijden nog schatten, die geen ander sterrenbeeld
kan opleveren. Het is eene goudmijn voor de wetenschap.
In het zuidoosten van Orion schittert de schoonste van alle sterren,
Sirius of a van het sterrenbeeld de Groole Hand. Die ster van de
I ste grootte staat in het oostelijke bovenste hoekpunt van eenen
grooten vierhoek, welks basis naast eenen driehoek gelegen is. Dat
sterrenbeeld komt bij ons in het einde van November des avonds op,
gaat in het einde van Januari om I2 uur door den meridiaan en is
in het einde van Maart des avonds onzichtbaar. Het heeft reeds bij
de Egyptenaren eene groote rol gespeeld, omdat het de overstrooming van den Nijl, de grootste hitte en de koortsen aankondigde ;
maar de praecessie der nachteveningspunten (biz. 53-5 9) heeft sedert
3000 jaren het tijdstip zijner verschijning 1 1/2 maand verschoven,
zoodat Sirius thans niets meer voorspelt. Toch is die ster rijk aan
leering met betrekking tot de afmetingen van het heelal.
De Kleine Hond ligt boven zijnen ouderen broeder en onder de
Tweelingen Castor en Pollux, ten oosten van Orion. Alleen de
ster a of Procyon is daarin merkwaardig.
De Waterslang is een groot sterrenbeeld, dat een vierde van den
horizon inneemt, gelegen onder de Kreeft, de Leeuw en de Maagd.
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De kop, gevormd door vier sterren van de 4 de grootte, ligt aan de
linkerzijde van Procyon, op het verlengde eener lijn, door de ster
en Betelgeuze getrokken. De westelijke zijde van het trapezium
in de Leeuw, snijdt de ster a van de 2 de grootte in het hart van
den Waterslang gelegen ; men onderscheidt daar tevens de Raaf
en de Beker..
Thans blijven nog alleen ter bespreking over : Eridanus, de Walvi sch, de Zui delijke Vi sch en Centaurus. Men vindt ze in de genoemde
volgorde rechts van Orion. Eridanus is een vloed, bestaande uit
eene menigte sterren, beginnende bij Rig-el en zich in den horizon
verliezende. Na verscheidene bochten eindigt hij in eene ster der I Ste
grootte, Achernar. . Eridanus is de stroom, waarin Phaethon nederstortte, toen hij den zonnewagen mende ; hij werd aan den hemel
geplaatst, om Apollo te troosten over den dood van zijnen zoon.
Om de W alvisch te vinden, hebben wij slechts te letten op eene
ster van de 2 de grootte, onder de Ram gelegen, die eenen gelijkbeenigen driehoek vormt met de Ram en de Plejaden'. Het is de
ster a van de Walvi sat. oc, ,cc, , y vormen een parallelogram, dat den
kop aanwijst. De basis a 7, gaat, na verlengd te zijn, door eene ster
grootte : a en eene ster op den nek : o. Die ster is eene
van de 3 degrootte
der merkwaardigste van den hemel ; zij beet de Wonderlijke, Mira
Ceti. Zij behoort tot de veranderlijke sterren. Nu eens schittert zij
als eene ster van de 2 de grootte, dan weder wordt zij geheel onzichtbaar. Men heeft die veranderingen gevolgd sedert het einde der
I 6 de eeuw, en daarin eene periode van gemiddeld 331 dagen ontdekt.
Het sterrenbeeld Centaurus eindelijk is beneden Spica in de Maagd
gelegen. De ster s- van de 2 de grootte, en de ster , van de 3 de
grootte, wijzen het hoofd en den schouder aan ; het is het eenige
gedeelte van dat beeld, dat boven onzen horizon komt. Centaurus
bevat de ster oc van de I e grootte, de ster, die het di chtst bij ons
gelegen is; zij ligt op eenen afstand van 43 Oil/then kilometers-. De
achterpooten raken het Zuiderkruis, gevormd uit vier sterren der
2 de grootte, welk sterrenbeeld altijd onder onzen horizon blijft. Nog
verder, in het midden van het zuidelijke halfrond, is de zuidpool gelegen, die door Beene enkele merkwaardige ster wordt aangewezen.
Volledigheidshalve geven wij hier eene chronologische opgave, die
ons leert, in welke volgorde de voornaamste sterrenbeelden schijnen
te zijn gevormd en van namen voorzien.

Het Zuiderkruis schittert boven de Zuidpoolstreken.
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HET EERST VERMEI,DT BIJ :

De Groote Beer .
Orion ...... . .
De Plejaden, de Hyaden .
Sirius, en de Groote Hond
Aldebaran, de Stier .
Boôtes, Arcturus . .
De Kleine Beer .
De Draak .
Hercules . ....
De Noordelijke Kroon ..
Ophiuchus of de Slangendrager .
De Schorpioen . .
De Maagd en Spica .
De Tweelingen
Procyon . ..
De Kreeft ..
De Leeuw . .
De Wagenman
Capella
Cepheus .
Cassiopea
Andromeda .
Pegasus .
De Ram ..
De Driehoek
De Visschen
Perseus .
De Lier .
De Zwaan
De Arend
De Waterman .
De Steenbok .
De Boogschutter .
De Pijl . .
De Dolfijn .
De Haas
Het Schip .
Canopus ....
De Eridanusvloed
De Walvisch . . .
De Zuidelijke Visch
De Zuidelijke Kroon
Het Altaar ..
Centaurus .
De Wolf ...
De Waterslang
De Beker ..
De Raaf . . .
De Weegschaal
Het Hoofdhaar van Berenice
Het Zuiderkruis ....
Propus (Y) der Tweelingen)
Het Kleine Paard .
Het Medusahoofd .

.
.
.
.
.

'ob, (XXXVIII, 31) (i7de eeuw v. C.)
Homerus, (9de eeuw v. C.)
'ob (IX, 9), Homerus, Hesiodus.
yob, (XXXVIII, 3I ). Homerus, Hesiodus.
Hesiodus, (Homerus noemt Sirius de
ster van den herfst).
Homerus, Hesiodus
Homerus, Hesiodus.
Thales, (7de eeuw v. C.), Eudoxus (4de
eeuw v. C.) Aratus (3de eeuw v. C )
Eudoxus, Aratus.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Manetho, (3de eeuw v. C.), Geminus (1 ste
eeuw v. C.)
Callimaehus , Er atosthenes (3de eeuw v C )
Hipparehus (Iste eeuw v. C.)
Id.
Id.
Id.
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Antinotis
De Pauw
Tucan ....
De Kraanvogel .
Phoenix . . . .
De Zwaardvisch ...
De Vliegende Visch .
De Kleine Waterslang .
Het Kameleon .
De Bij
De Paradijsvogel ...
De Zuidelijke Driehoek
De Indiaan
De Giraffe .
De Vlieg .
De Eenhoorn
De Duif . . ....
De Eik van Karel II . ..
De Kleine en de Groote wolk
De Jachthonden . .
De Vos en de Gans
De Hagedis .
De Sextant ..
De Kleine Iieettw
De Lynx .....
Het schild van Sobiesky
De Kleine Driehoek .
De Berg Maenalus . .
Het hart van Karel II ..
De Beeldhouwerswerkplaats
De Scheikundige Oven
Het Slingeruurwerk .
Het Ruitvormige Net
De Graveerstift . . .
De Schildersezel .
Het Scheepskompas
De Luchtpomp
De Octant .. .. .. .
De Winkelhaak en de Liniaal
De Verrekijker
De Microskoop
De Tafelberg .
Het Rendier .
De Kluizenaar .
De Oogstbewaker ...
De Stier van Poniatowski
De Eer van Frederik ..
De Teleskoop van Herschel
De Harp van George . .
.
De Electriseermachine
De Boekdrukkerswerkplaats
Het Muurquadrant . .
De Luchtballon .
De Kat ...

(Onder Keizer Hadrianus).
Bayer, (1603).
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id

Id.
Id.
Id.
Bartschius, (1624).
Id.
Id.
Id.
Halley, (1679).
Hevelius, (1690).
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
F/amsteed, (17 25).
Id.
Lacaille, (1752).
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Lemonnier, (1 774).
Id.
• Lalande, (1776).
Poczobut, (1777).
Bode, (1786).
Bode, (1787).
Hell, (1789).
Bode, (1 790 .
Bode, (179o).
Lalande, (1795).
Lalande, (1798).
Lalande, (1799).

Dit zijn de belangrijkste sterrenbeelden, waarin de hemel in
vroegeren of lateren tijd verdeeld is. De oude sterrenbeelden zijn
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eerbiedwaardig om den band, die hen met de geschiedenis en den
godsdienst verbindt ; de nieuwere moesten hoe eer hoe liever uit de
wetenschap verdwijnen. Zij zijn Of vleierijen, eenen geleerde onwaardig,
Of aardigheden, zooals de Kai, die door Lalande aan den hemel
gebracht is, omdat hij een groote kattenvriend was.
Men heeft in de I 7 de eeuw ook getracht, de heidensche godheden
uit den hemel te verjagen en ze door Christelijke heiligen, apostels
en bijbelsche personen te vervangen. Een zekere Julius Schiller
meende op die wijze de wetenschap te dienen ; hij begint met te
betoogen, dat de heidensche sterrenbeelden strijdig zijn met het
Christelijk gevoel en het gezond verstand, en citeert daarbij de
kerkvaders Isodorus, die ze als duivelsch brandmerkt, Lactantius,
die de verleiding van het menschelijk geslacht kastijdt, en Augustinus,
die de heidensche helden ter helle doemt.
De zon heet bij hem Christus.
Mars
heet bij hem Jozua.
De maan
de maagd Maria. Venus
„ Johannes de Dooper.
,,
Saturnus
Adam.
Mercurius
Elias.
Jupiter
Mozes.
I7 77 77

If 77 7)

77

77

77 97

Immers Christus is de ware zon, de Koning der hemelen ; de
maagd Maria is rein en blank en schittert door het licht van Christus ;
Adam is de oude vader, die alles in zijne baan omvat ; Mozes is
de Jupiter van het yolk Gods ; Jozua is de overwinnaar onder het
uitverkoren yolk, omdat zelfs de zon aan zijne roepstem gehoorzaamd heeft en hem veroorloofd heeft, zijne vijanden uit te roeien.
Johannes de Dooper is de morgenster van Christus, de voorlooper
van de zon ; Elias treedt in de plaats van Mercurius, omdat hij in
eenen vurigen wagen ten hemel gevaren is, als boodschapper van
het einde der dagen.
Doch wij mogen niet langer over dergelijke historische bijzonderheden uitweiden. Wij hebben de provincien des hemels genoemd.
Deze hebben echter geene waarde of beteekenis, zoolang wij niet
met hare bewoners hebben kennis gemaakt.

DERDE HOOFDSTUK.
Plaats der sterren aan den hemel. Rechte klimming en
declinatie. Waarneming der sterren. Sterrencatalogussen.

Eertijds wees men de sterren alleen aan door haren stand in het
sterrenbeeld, waartoe zij behooren. Zoo kreeg Regulus den naam
van : het hart van den Leeuw; Antares : het hart van den Schorpthen;
Aldebaran : het oog van den Stier ; Rigel : de voet van Orion, enz. ;
later werden de sterren door letters aangewezen, en werd daardoor
de plaatsbepaling jets nauwkeuriger ; doch in de praktische sterrenkunde kan men zich niet tevreden stellen met dergelijke onzekere
opgaven ; men heeft daar volkomen juiste plaatsbepalingen noodig ;
hoe dit geschiedt, zullen wij thans trachten duidelijk te maken.
Zooals wij vroeger zagen, spelen de sterrenbeelden in de astronomie de rol van de landen en provincien in de aardrijkskunde ;
de namen der voornaamste sterren zijn als het ware de namen der
steden. Op de aarde zijn die namen niet voldoende, om de juiste
plaats op aarde uit te drukken, daarom maakt men daarbij gebruik
van de lengie en de breedie. Een dergelijk stelsel gebruiken de
astronomen voor de sterren.
Herschel zeide, dat de plaats van eene ster, eenmaal bepaald,
een vast punt aangeeft, dat van onmetelijk nut is voor de kennis
van het heelal ; het instrument, waarmede die plaats bepaald is,
moge versleten zijn, de astronoom, die haar bepaald heeft, moge
gestorven zijn, het punt blijft als een vast merkteeken, dat nooit
verandert, minder vergankelijk dan een metalen gedenkteeken of
de Pyramiden van Egypte.
De cirkel, ten opzichte waarvan de plaats der sterren bepaald
wordt, is de aequator des hemels ; men heeft dien cirkel gekozen,
omdat men zijnen stand steeds kan terug vinden. Men noemt den
afstand van de ster tot den aequator de declinatie der ster ; zij is
noordelijk of zuidelijk, naarmate de ster ten noorden of ten zuiden
van den aequator staat. Die grootheid komt overeen met de breed&
op aarde. De tweede grootheid, die de plaats der sterren bepaalt,
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de rechte klimming, komt overeen met de lengte op aarde ; hieronder verstaat men den boog van den aequator, begrepen tusschen
den meridiaan der plaats en dien eener andere plaats (b. v. Greenwich, Parijs, Amsterdam, Ferro), die als eerste meridiaan aangenomen is. In de sterrenkunde is het punt van uitgang der rechte
klimming niet willekeurig, maar gelegen in een der snijpunten van
den aequator met de ecliptica (I).
De plaats eener ster aan den hemel is dus volkomen bepaald door
hare declinatie en hare rechte klimming. Hierbij moet alleen nog
gevoegd worden, of de declinatie noordelijk (+) of zuidelijk (—) is ;
om verwarring met het teeken te vermijden, kan men de declinatie
vervangen door den afstand van de ster tot de noordpool.
Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. Zij A eene ster, op den hemelbol gelegen tusschen de noordpool en den aequator. Hare declinatie is het aantal graden
van den boog AE, die deel uitmaakt van den
.cirkel, door de ster en de noordpool loodrecht
op den aequator getrokken . Stel dat die declinatie
40' bedraagt. Dan schrijven wij :
AE = Declinatie = + 400
of in den poolsafstand :
AP = Poolsafstand = 90° — 4 0° = 500.
Indien de ster ten zuiden van den aequator
op 400 van den aequator gelegen was, dan zoude
men moeten schrijven :
Declinatie = — 40°
Poolsafstand = 90° + 40° = 130°.
Daar alle sterren, gelegen op eenen cirkel, op
400 ten noorden van den aequator, evenwijdig
aan den aequator getrokken, eene zelfde declinatie = + 40 0 hebben, zoo moet
men nog den afstand EO kennen, die den vertikalen cirkel PQ van het punt 0
(oorsprong der rechte klimming) scheidt. Indien die afstand b. v. 22 1 / 2 . bedraagt,
dan schrijft men :
Rechte klimming = l u 30m.
De plaats eener ster op den hemelboog is dus volkomen bepaald door :
Rechte klimming = T u 3o m ; Declinatie = + 40°.
Rechte klimming wordt verkort tot A R (Ascensio recta) en Declinatie tot D.

y

(I) De rechte klimming wordt geteld van het punt
(beginpunt van het sterrenbeeld Rain)
van 00 tot 36o0, geteld in de richting van de jaarlijksche beweging der zon, dus van het westen
naar het oosten Men drukt haar uit in graden of in tijd, evenals de lengte op aarde. Evenals
men het verschil in lengte tusschen Weenen en Parijs uitdrukt, door te zeggen, dat zij 15° lengte
of I uur in tijd verschillen (daar beide het vier en twintigste deel van den omtrek der aarde
bedraagt, zoo stelt ook ieder uur rechte klimming 15 , voor, of iedere graad 4 minuten tijd
Gewoonlijk wordt de rechte klimming in tijd uitgedrukt, omdat men door middel van den
meridiaankijker het verschil in tijd bepaalt tusschen den doorgang van de ster door den meridiaan en dien van het punt van oorsprong der rechte klimming.
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Om de plaats der sterren aan den hemel te bepalen, maken de
astronomen gebruik van den meridiaancirkel, ook wel passage-instrument genoemd. Die toestel bestaat uit eenen kijker, die zich in het
vlak van den meridiaan kan bewegen ; men neemt het oogenblik van
doorgang der sterren door den meridiaan waar, door kruisdraden,
in het veld van den kijker geplaatst. Op een uurwerk leest men
het juiste oogenblik af van den doorgang, en op den cirkel, die
loodrecht staat op de draaiingsas van het instrument, leest men in
, minuten en secunden den afstand af van de ster tot den
Braden
6
aequator of tot de noordpool. Men vindt zoo de rechte klimming
en de declinatie der ster op eene eenvoudige en nauwkeurige wijze.
Dit werktuig is in den waren zin des woords het standaardinstrument van iedere sterrenwacht. Men kan zeggen, dat het voorname
doel van de stichting der sterrenwachten zooals b. v. die van Parijs,
Londen,Washington, Mount-Hamilton, Chicago, Petersburg, Leiden, Berlijn en Weenen, niet ten doel had, het doen van ontdekkingen, maar
om langzaam en met zorg de juiste plaats der sterren aan den
hemel te bepalen. Er is een groot verschil tusschen die geduldeischende en kalme werkzaamheden en de ontdekkingen, die de
wereld in verrukking brengen en den ontdekker roem en aanzien
verschaffen. De onbekende astronoom neemt plaats aan den meridiaankijker, teekent het juiste oogenblik aan, waarop eene ster
verdwijnt achter de vertikale kruisdraden, die in het veld van den
kijker gespannen zijn, bepaalt het ondeelbare tijdsoogenblik, waarop
de ster juist den middendraad passeert, die in den meridiaan gelegen is, leest op den declinatiecirkel microskopen af, die nauwkeurig
de hoogte der ster boven den horizon aangeven, verbetert de afwijkingen, die het gevolg kunnen zijn van het stellen van het instrument,
van het gewicht en de doorbuiging van den kijker, verbetert daarenboven de fout, ontstaan door de straalbreking in den dampkring,
(blz. 85), waardoor de sterren hooger schijnen te staan dan werkelijk het geval is, houdt rekening met den invloed der temperatuur,
den barometerstand en den vochtigheidstoestand der lucht, brengt
zijne persoonlijke fout in rekening (I), en zoo heeft hij na eene
reeks van verbeteringen en herleidingen eene enkele waarneming van
(r) leder waarnemer heeft eene persoonlijke font, die standvastiger is, naarmate hij meer geoefefid is. Die persoonlijke font is het gevolg hiervan, dat hij niet het juiste oogenblik, waarop
de ster achter den kruisdraad verdwijnt, weergeeft door het sluiten van eenen galvanischen stroom,
het vastzetten van bet werk van een uurwerk of een ander uitwendig teeken.
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eene ster volbracht, die geboekt kan worden in eenen catalogus,
die duizenden van die waarnemingen bevat.
Geen menschelijk werk is in nauwkeurigheid te vergelijken met
de werktuigen, waarmede de astronomer de juiste plaats der hemellichamen bepalen. Het zij voldoende, op te merken, dat een spinragdraad bij de uitmeting eener ster eene belangrijke dikte vertegenAlt
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Fig. 283. — De meridiaancirkel.

woordigt ; men behoeft slechts eenen blik te slaan op den toestel, die
dient om de cirkels van den meridiaancirkel te verdeelen (fig. 284) en
men zal gevoelen, hoeveel zorg aan alle bijzonderheden besteed wordt.
De oudste sterrencatalogus, die bewaard gebleven is, is slechts
2000 jaren oud. Hij bevat 1025 sterren, door Hipparchus op het
einde der tweede eeuw v. C. te Rhodus waargenomen. Volgens
Plinius zou dit de eerste sterrencatalogus zijn, die ooit is vervaardigd,
en zou deze arbeid zijn ontstaan te danken hebben aan het zeldzaam
DE WONDEREN DES HEMEI.S.
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voorkomend (en toenmaals onbegrijpelijk) verschijnsel van het zichtbaar worden eener nieuwe ster aan den hemel. De sterren van
dienzelfden catalogus, die in de Almagest van Ptolemaeus bewaard
zijn gebleven, zijn woo jaren later, in het jaar 96o van onze tijdrekening, te Bagdad weder waargenomen door den Perzischen astronoom Abd-al-Rahman-al-Sufi ; daarna vijf eeuwen later, in 1430 te
Samarkand, door Ulugh Beigh, kleinzoon van Tamerlan ; vervolgens
weder in 1590 in Uraniburg, door Tycho-Brahe, die van den koning
van Denemarken het prinsdom Huen had gekregen, waar hij zijne
prachtige sterrenwacht had opgericht. In 1676 stelde de Engelsche
astronoom Halley te Sint-Helena den eersten catalogus samen van
de zuidelijke sterren, die onzichtbaar waren op de breedten, waar
de vorige astronomen hunne waarnemingen hadden verricht. In 1712
gaf Flamsteed, de eerste directeur van het observatorium te Greenwich, zijnen catalogus van 2866 sterren uit, te Londen waargenomen.
In 1742 vervaardigde Lacaille zijnen catalogus van 9766 sterren van
den zuidelijken hemel. Wij noemen hierbij nog den catalogus van
Bradley (1 76o) en dien van Piazzi (I800). De catalogus van Lalande
geeft het nummer, de grootte en de plaats van 47 390 sterren, te
Parijs van 1789-1800 waargenomen. De prachtige atlas van Argelander, in 1863 uitgegeven, bevat 324 000 sterren, te Bonn waargenomen, nauwkeurig op hare juiste plaats en op hare juiste grootte
geteekend. Men kent thans meer dan een millioen sterren, die waargenomen, gecatalogiseerd en op de sterrenkaarten zijn aangeteekend.
Zoo heeft zich onze kennis van den sterrenhemel van stap tot stap
uitgebreid door het aantal en de nauwkeurigheid der waarnemingen,
en biedt de sterrenhemel ons thans een veel ruimer studieveld aan,
dan het planeten- ,en kometenstelsel.
Door die lange en nauwkeurige rij van waarnemingen heeft men
opgemerkt, dat de sterren niet vast of onveranderlijk zijn, zooals zij
slit schijnen. Er zijn er, die sedert Hipparchus langzaam in helderheid
zijn afgenomen en eindelijk geheel zijn uitgebluscht. Andere zijn er,
waarvan de glans langzamerhand is toegenomen, en die thans veel helderder zijn dan eertijds. Nog andere zijn van kleur veranderd en meer of
minder gekleurd geworden. Er zijn er ook, die plotseling verschenen
zijn, en gedurende enkele weken of maanden een schitterend licht
verspreidden, om daarna weer in duisternis te worden gehuld. Bij
een groot aantal heeft men eene periodieke verandering in glans
waargenomen, zoodat zij eerst met het bloote oog onzichtbaar zijn,
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vervolgens te voorschijn treden, langzamerhand in glans toenemen,
daarna trapsgewijze afnemen, om weder te verdwijnen, en na een
zelfde aantal dagen weder zichtbaar te worden ; bij enkele sterren is
die periode zoo nauwkeurig, dat men vooraf kan berekenen, hoe zij
op bepaalde dagen zullen gezien worden. Ook heeft men sterren
waargenomen, die in plaats van een wit of goudgeel licht te ver-

Fig. 284. — De verdeelmachine

spreiden, zooals bij de meeste het geval is, de helderste kleuren
vertoonen, zooals die van smaragd, saffier, robijn, topaas, granaat
en de schoonste edelgesteenten. De teleskoop heeft een groot aantal
sterren leeren kennen, die, in stede van enkelvoudig te zijn, zooals
zij met het bloote oog schijnen, dubbel zijn, en bestaan uit twee
naburige sterren, die om elkander heen wentelen in banen, die men
37 *
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reeds heeft kunnen berekenen, en die alle mogelijke omloopstijden
kunnen hebben, van enkele jaren tot verscheidene eeuwen en tientallen van eeuwen : somtijds zelfs heeft men een drievoudig stelsel :
eene schitterende ster is vergezeld van twee kleine, en terwijl die
twee om elkander heenwentelen, bewegen zij zich samen om de
grootste. Onder die veelvuldige stelsels vindt men de schoonste
kleurschakeeringen. De wetenschap is hierin reeds zOOver gevorderd,
dat men eenen catalogus heeft kunnen samenstellen van meer dan
duizend dubbele sterren, waarvan men de banen kent en eene kaart
van meer dan tien duizend dubbele sterren, die reeds ontdekt zijn.
Reeds vroeger zagen wij, dat de stand der sterren aan den hemel
niet onveranderlijk is en dat zij aan verschillende bewegingen anderworpen zijn. Eene dier bewegingen doet den geheelen sterrenhemel
langzaam rondwentelen in eene periode van 25735 jaren ; het is de
praecessie der nachteveningspunten. Maar die beweging is niet aan
de sterren zelf eigen : zij behoort aan de aarde, en is slechts eene
schijnbare beweging, evenals de dagelijksche beweging van den sterrenhemel en de jaarlijksche beweging der zon ; toch noodzaakt zij
de astronomen, om ieder jaar de verdeeling der hemelkaarten te
wijzigen, omdat het net zich langzaam ten opzichte van de sterren
verplaatst ; de praecessie, die aan de aarde eigen is, en niet aan
den sterrenhemel zelf, verandert de ligging der sterren ten opzichte van elkander in geenen deele ; de geheele sterrenhemel schijnt
om eene as te wentelen, die door de polen der ecliptica gaat. Maar
de nauwkeurige bepaling van de plaats der sterren heeft andere bewegingen doen kennen, die aan de sterren zelf eigen zijn. Zoo ver•
wijdert zich bijvoorbeeld Arcturus, welke ster men iederen helderen
avond kan bewonderen op het verlengde van den staart van de
Groote Beer, langzaam van het vaste punt, waarop zij voor twee
duizend jaren stond, en verplaatst zij zich naar het zuidwesten.
Zij heeft Soo jaren noodig, om aan den hemel eenen weg af te
leggen, gelijk aan de schijnbare middellijn der maan ; toch was die
verplaatsing groot genoeg, om er reeds voor anderhalve eeuw de
aandacht op te .doen vestigen ; Halley had de beweging van Arcturus, Aldebaran en Sirius reeds in 1718 opgemerkt. Hoe langzaam
die beweging ook schijne op den afstand, waarop wij van die ster
verwijderd zijn, toch bedraagt de verplaatsing eenige duizend millioen
kilometers in het jaar. Sirius heeft 1338 jaren noodig, om dienzelfden
boog aan den hemel af te leggen, dit komt overeen met eene
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verplaatsing van bijna 600 millioen kilometers in het jaar. Van alle
sterren, met het bloote oog zichtbaar, en een groot aantal teleskopische sterren, is de eigenbeweging thans aangetoond. Dit onderdeel
der sterrenkunde heeft sedert eene halve eeuw, en vooral in de
laatste jaren, groote vorderingen gemaakt.
Wij zullen zoo aanstonds al deze feiten, die door de nauwkeurige
metingen van den lateren tijd aan het licht gekomen zijn, in bijzonderheden bespreken. De bepaling van de juiste plaats der sterren
is het fundamenteele en classieke gedeelte van den werkkring der
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Fig. 285. — Meridiaankijker met afzonderlijken muurcirkel.

meeste sterrenwachten. Daaruit heeft men leeren kennen, hoe zich
de aarde beweegt, en welke veranderingen de verschillende bewegingen der aarde en der hemellichamen ondergaan. Die arbeid is
nooit geeindigd en moet steeds herzien worden ; immers, wij zullen
het aanstonds zien, geene ster behoudt hare plaats in de oneindige
ruimte, en van eeuw tot eeuw is haar stand merkbaar veranderd.
De kennis van de eigenbeweging der sterren, de gevolgtrekkingen,
die men daaruit heeft afgeleid met betrekking tot de verplaatsing
van het zonnestelsel in de ruimte, zijn wij verschuldigd aan de waarnemingen met den meridiaancirkel.

58 2

DE HOOFDTAAK DER STERRENWACHTEN.

wij merkten zoo aanstonds op, dat men door middel van den
meridiaancirkel de rechte klimming of het oogenblik van doorgang
der sterren door den meridiaan, en hare declinatie kan bepalen.
Men heeft ook meridiaankijkers, waarmede men alleen de rechte
klimming der sterien bepaalt, terwijl men dan hare declinatie bepaalt door eenen afzonderlijken toestel, muurcirkel genaamd.
Op blz. 51 hebben wij reeds over het aequatorthal gesproken en
gezien, hoe die toestel ons in staat stelt, eene ster te houden in het
veld van den kijker, onafhankelijk van de beweging der aarde om
hare as. Men begrijpt, van hoeveel gewicht een zoodanige toestel is,
om b. v. den afstand tusschen twee sterren, tot een zelfde systeem
behoorende, te bepalen.
De meeste groote sterrenwachten hebben tot voornaamste taak : de
fundamenteele plaatsbepaling der vaste sterren. Het zoeken naar
nieuwe planeten of kometen, het onderzoek naar den physischen toestand van de zon, de maan of de planeten, de spectraalanalyse, het
meten van dubbele sterren, het waarnemen der veranderlijke sterren,
in een woord : de ontelbare onderzoekingen op het onuitputtelijke
veld van de oneindige ruimte, zijn werkzaamheden, die speciale
werkkrachten op die sterrenwachten vereischen, of nog liever geheel
afzonderlijke inrichtingen.
Zoo arbeiden reeds sedert honderden en duizenden jaren de astronomen voort, die hun Leven wijden aan het ontsluieren van de geheimen van het heelal. Aan hunne volharding danken wij onze
kennis van de juiste plaats, die wij in de schepping innemen ; zij
zijn het, die ons door hunne strenge en wetenschappelijke methode
van onderzoek in staat stellen, telkens de palen te verzetten, die
het bekende van het onbekende scheiden.
Toch is het er verre van af, dat wij het einde van den onmetelijken weg der sterrenkunde hebben afgelegd ; integendeel, naarmate
de afgelegde weg langer is, verplaatst zich ook het einddoel van
ons onderzoek verder van ons af. Doch wat nood ? Reeds het zoeken
naar de waarheid schenkt voldoening.

VIERDE HOOFDSTUK.
Grootte der sterren. Hare verspreiding over den hemel.
Aantal en afstand der sterren.

Men behoeft slechts eenen vluchtigen blik op den sterrenhemel te
slaan, om reeds dadelijk te zien, dat niet alle sterren even helder
zijn. Terwijl sommige eenen helderen glans verspreiden, zijn andere
zoo zwak, dat men ze nauwelijks onderscheiden kan ; het grootste
gedeelte der sterren, die met het bloote oog zichtbaar zijn, is tusschen die beide grenzen gelegen, zoodat het aantal overgangen
tusschen die beide uitersten ontelbaar is. Bovendien zijn er een aanzienlijk aantal sterren, die men slechts met behulp van kijkers of
teleskopen zien kan, en die eveneens zeer verschillende helderheid
bezitten, zoodat men er vindt, die door waarnemers, met een scherp
gezicht begiftigd, nog met het bloote oog kunnen worden waargenomen, en andere, die zich in het veld van de machtigste kijkers
nauwelijks als flauwe, bleeke punten vertoonen.
Om den glans eener ster gemakkelijk te kunnen uitdrukken, heeft
men al die sterren naar hare grootte ingedeeld. Het woord grootte

Fig. 286. — Betrekkelijke helderheid van de sterren der zes eerste grootten.
(De oppervlakten der schijfjes worden evenredig met de helderheid genomen).

is niet juist, daar het hier bedoelde begrip geene betrekking heeft
op de afmetingen der sterren, waarvan wij nog niets weten ; het
dagteekent van den tijd, toen men meende, dat de helderste sterren
ook de grootste waren ; voor ons beteekent het niets anders dan de
helderheid. De sterren der 1 Ste grootte zijn dus die, welke het helderst
in den donkeren nacht schitteren, die van de 2 de grootte schitteren
iets minder, enz. Die helderheid hangt of van de ware grootte der
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ster, van haar eigen licht en van haren afstand tot de aarde, zoodat
die helderheid slechts betrekkelijk is ; toch kan men met grond beweren, dat de helderste sterren gewoonlijk de meest nabijzijnde zijn,
terwijl die, welke slechts een flauw, nauwelijks merkbaar licht verspreiden, het verst verwijderd zijn. Indien wij dus over de grootte
der sterren spreken, dan staat het vast, dat wij alleen hare helderheld bedoelen.
Er zijn 19 sterren van de 1 ste grootte. Het spreekt van zelf, dat
de laatste ster van de 1 ste grootte even goed als de eerste ster der
2
2 de grootte zou kunnen beschouwd worden, en omgekeerd, dat de
eerste ster van de 2 de grootte nog tot de sterren der 1 ste grootte zou
kunnen worden geteld ; de overgangen zijn zoo onmerkbaar, dat er
in die klassenverdeeling steeds eene zekere willekeur heerschen moet.
Maar daar men zich steeds tot de eene of andere ster beperken moet,
als men ze in rubrieken verdeelen wil, heeft men goedgevonden, om
de volgende lijst van sterren der 1 ste grootte vast te stellen.
STERREN DER EERSTE GROOTTE, TE BEGINNEN MET DE HELDERSTE.

1. Sirius of a van de Groote Hond.
10. 3 van Centaurus.
2. Canopus of a van het schip Argo.
11. Achernar of a van de Eridanusvloed.
3. a van Centaurus.
12. Aldebaran of a van de Stier.
4. Arcturus, of a van Bates.
13. Antares of a van de Schorftioen.
14. a van het Zuiderkruis.
5. Wega of a van de Lier.
6. Rigel of g van Orion.
15. Altair of a van de Arend.
16. Spica of a van de Maagd.
7. Capella of a van de Wagenman.
8. Procyon of a van de Kleine Hond. I7. Fomalhaut of a van de Zuidelijke Vi sch.
9. Betelgeuze of a van Orion (eenigs- 18. g van het Zuiderkruis.
zins veranderlijk).
1 9 . Regulus of a van de Leeuw.

Men heeft in het geheel :
19 sterren van de iste grootte.
2de
59
2)

182

22

530

1600

12

4800

7)

9)

3de
4de
se
d
6de

39

Men ziet, dat iedere volgende klasse ongeveer drie maal zooveel
sterren bevat als de vorige. Het geheele aantal sterren der zes
eerste grootten bedraagt ruim 7000. Menschen, met een bijzonder
scherp gezicht begiftigd, kunnen 8000 sterren met het bloote oog
onderscheiden, met een middelmatig scherp gezicht ziet men er
omstreeks 5700. Gewoonlijk meent men er veel meer te zien, en
ze bij tien duizenden en millioenen te kunnen tellen ; toch is het
inderdaad waar, dat het totale aantal sterren, op de beide halfronden
te zamen met het bloote oog zichtbaar, het getal 8000 niet over-
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treft. Dit getal is zoo gering, dat men ze zou kunnen teekenen
op een hemelplein van de grootte dezer bladzijden. Het zuidelijke
halfrond bevat er 3307, het noordelijke halfrond 2478 ; te zamen
5785, waarbij natuurlijk de melkweg niet is medegerekend.
Maar daar, waar ons zwak gezicht niet verder kan peilen, doorboort de teleskoop, dat reuzenoog, dat van eeuw tot eeuw sterker
wordt, de diepten der hemelen, en ontdekt hij onophoudelijk nieuwe
sterren. Waarnemers met een buitengewoon scherp gezicht zien
—de grootte. Een eenvoudige tooreeds een aantal sterren van de 7
neelkijker doet ons 13 000 van die grootte kennen. Een aardsche
kijker onthult de 40 000 sterren der 8 ste grootte. Zoo neemt het
aantal sterren toe, naarmate wij de sfeer van ons gezicht verder uitbreiden. Een kleine astronomische kijker leert ons de sterren van de
9de grootte kennen, waarvan het aantal i oo 000 overtreft. Een kijker
of teleskoop van middelmatige vergrooting doet de sterren der 'ode
grootte zien, ten getale van 400 000. Reeds nu is het schouwspel
verblindend.
Met de vergrooting neemt het aantal toe. Het aantal sterren van
de 1 ' de grootte kan men op 1 millioen, dat der 1 2 de grootte op 3
millioen schatten. Uit de peilingen der astronomen in sommige streken des hemels schijnt te volgen, dat het aantal sterren van de 1 3de
grootte I o millioen, en dat van de 14 de grootte 3o millioen bedraagt.
Tellen wij al die getallen bij elkander op, dan vinden wij voor het
totale aantal sterren, tot en met de 1 4de grootte, 45 millioen.
Maar dit is zelfs nog niet het aantal van alle sterren. Reeds zijn
de machtige teleskopen, in de laatste jaren vervaardigd, zoo ver in
de diepten der eindelooze ruimte binnengedrongen, dat zij de sterren
der I 5 cle grootte ontdekt hebben, zoodat de statistiek der sterren op
i oo millioen sterren wijzen kan ! De photografie des hemels doet
ons nog ontzettend veel meer sterren kennen. De getallen worden
zoo groot, dat zij ons door hun gewicht verpletteren, zonder ons
lets te leeren.
Honderd millioen sterren, door den teleskoop waar te nemen ! dat
is 17 000 voor iedere ster, die wij met het bloote oog zien ; 17 000
maal meer dan wij op de beide bier geteekende halfronden kunnen
tellen. Zoo aanstonds zullen wij een denkbeeld krijgen van de afstanden, die ze scheiden, en de onmetelijke uitgestrektheid van haar rijk.
Honderd millioen zonnen, overeenkomende met de onze, en omgeven door werelden, bij milliarden geteld ! die getallen zijn zoo
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verbazend groot, dat wij ze wel kunnen nazeggen, maar dat velen
toch niet hunne beteekenis gevoelen en in zich opnemen. Groote
getallen maken alleen dan eenen juisten indruk op onze hersenen,
als zij goed begrepen en verwerkt zijn, nadat zij in eenen anderen
vorm voor onzen geest zijn gebracht.
Indien men ons b. v. mededeelt, dat een stuiver, bij de geboorte
van Christus tegen 5 % op interest gezet, thans (i 899) een zoo
groot kapitaal vertegenwoordigt, dat alle wagens van alle spoorwegen der aarde dat geld niet zouden kunnen dragen ; of indien
men ons voorrekent, dat de Alpen en Pyreneen te zamen, als zij
van diamant waren, nog niet eene zoo groote waarde zouden vertegenwoordigen, of indien men ons die geldsom in guldens voorschrijft als een getal van 39 cijfers :
840 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ow 000
of wel 84o sextillioen,
dan hebben wij niet de minste voorstelling van de beteekenis dier
geldsom. Doch indien men dit getal nader toelicht door op te
merken, dat, als onze geheele aarde van zuiver goud was, zij nog
slechts 2 5 000 01 00 000 van de waarde dier geldsom zou vertegenwoordigen, zoodat vhf en twintig milliard kogels van goud, zoo groot
als onze aarde, met de waarde dier som zouden overeenkomen ; of
zoo men ons zegt, dat, indien er iedere minuu1 eene baar goud van
den kernel viel, zoo grool als de aarde, dil verschijnsel zich v7 000
jaren zoude moelen herhalen, om lol de genoemde som le komen,
dan krijgen die getallen leven en beteekenis voor ons.
Nog is de praktische sterrenkunde niet zoo ver gevorderd, dat
wij sextillioenen sterren aan den hemel waarnemen ; reeds nu zien
wij door onze grootste kijkers noch sterrenbeelden, noch verdeelingen
meer en glinstert een fijn stof daar, waar het bloote oog slechts
eenen zwarten achtergrond ziet, waarop twee of Brie sterren uitkomen ; maar naarmate de schoone ontdekkingen op het gebied van
het licht het gezichtsvermogen doen toenemen, zullen alle hemelstreken met dat fijne goudzand bedekt worden, en zal de dag
komen, waarop onze verbaasde blikken zich zullen richten naar die
onbekende ruimten, en niets meer voor zich zullen zien dan een fijn
lichtweefsel, over den geheelen hemel verspreid.
leder dier punten is eene zon, middelpunt van kracht, van beweging en van leven.
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Iedere nieuwe verbetering van den teleskoop doet ons millioenen
van die nieuwe punten kennen.
Dit alles is nog slechts het zichtbare heelal. Daar, waar de macht
van den teleskoop eindigt, daar waar onze verbeelding op hare
vlucht de wieken neerslaat, vervolgt de onmetelijke natuur nog
haren arbeid : de teleskoop brengt ons naar bet oneindige, maar
houdi ons daar iegen.

De ruimte is onbegrensd. Hoe ver ook de grenzen verwijderd zijn,
die wij in onze gedachten aan de ruimte stellen, dadelijk verplaatst
onze verbeelding ons daarheen, en vindt zij ook daarachter nog
de oneindige ruimte. En hoewel wij de oneindigheid niet kunnen
vatten, toch begrijpt ieder onzer, dat het gemakkelijk is, zich de
ruimte onbeperkt te denken, en dat het niet anders kan, of de ruimte
moet overal zijn.
Laat ons thans trachten, die diepten te peilen.
Een eerste middel bestaat hierin, dat men de wet tracht te vinden,
volgens welke de glans der sterren met haren afstand afneemt.
Het benaderen van den afstand door de photometrie (meting der
lichtsterkte) berust op de volgende niet te wederleggen beginselen :
i 4 niet alle sterren zijn op gelijken afstand van ons verwijderd ;
2 0 de meest verwijderde sterren moeten ons reeds daarom kleiner
toeschijnen. Die beginselen zouden on' s de betrekkelijke afstanden
reeds dadelijk geven, indien wij konden verzekerd zijn, dat alle sterren een even sterk eigen licht hebben. Maar dit is noch bewezen,
noch waarschijnlijk. •
Het vraagstuk moet dus door de waarschijnlijkheidsrekening worden
opgelost : Gegeven zijnde eene ster van bepaalde grootte, hoeveel moet
dan haar afstand toenemen, opdat haar glans eene klasse minder worde?
Voor de helderste sterren wordt de helderheid meer dan verdubbeld, indien men van de eerie klasse naar eene hoogere klasse overgaat ; voor de zwakste is cle verhouding tusschen de lichtsterkten
ongeveer 2. Indien wij dus Sirius, die eene uitzondering maakt, er
buiten rekenen, mogen wij zeggen, dat de verhouding der lichtsterkte
tusschen de sterren van de 1 ste en 2de
:z grootte 3,75 is ; van de 2de
tot de 3de , 2,25 ; van de 3 de tot de 4de , 2, 20. Als men aan de teleskopische sterren komt, blijft die verhouding ongeveer dezelfde, hoewel dit niet volkomen juist is bij den overgang van de 6de tot de
—degrootte, dat is bij de grens der met het bloote oog zichtbare
7
sterren. Men kan als algemeen gemiddelde nemen : 2,42.

Fig. 287. -- Een gedeelte des hemels met het bloote oog gezien.

Fig. 288. — Hetzelfde gedeelte door eenen teleskoop gezien.
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Hieruit kan men berekenen, op welken afstand men eene ster van de
1 ste grootte (middelsoort) zou moeten plaatsen, opdat haar licht overeenkome met dat eener ster van de 2 de en 3 de grootte enz. Men vindt :
Grootte.

1
2
3
4
5
6
7
8

Afstand.
1,00
1,55
2,42
3,76
5,86
9,11
14,17
22,01

Grootte,
9
10
11
12
13
14
15
16

Afstand.
34
53
83
129
200
312
486
735

Men ziet dus, dat de sterren van de 6 de grootte, de laatste, die
wij met het bloote oog kunnen zien, gemiddeld 9 maal verder verwijderd zijn dan die van de 1 ste grootte ; die van de 13 de grootte,
200 maal verder, enz. Naarmate men afdaalt in de rij, neemt de
hoeveelheid uitgestraald licht of volgens eene meetkundige reeks,
waarvan de reden is 2/5. Daaruit volgt, dat wij, om in glans eene
ster van de I ste grootte te evenaren, moeten hebben : 2 1/2 ster der
tweede grootte en 1 2 8o 000 sterren der zestiende grootte.
Het aantal sterren der verschillende klassen verhoudt zich ongeveer in de omgekeerde reden van haren glans.
Men vormt zich gewoonlijk geen denkbeeld van het verschil tusschen hetgeen men met het bloote oog en door eenen kijker ziet.
Argelander heeft de sterren van ons noordelijk halfrond tot de 'Ode
grootte waargenomen en gecatalogiseerd : er zijn er meer dan 324 000
in dat halfrond alleen. Nemen wij een willekeurig gedeelte daarvan
met het bloote oog waar (fig. 287), dan telt men daarop vijftien
sterren ; indien wij daarna eenen kijker nemen van slechts 7 centimeters middellijn (dien van Argelander) en wij, hetgeen wij door den
teleskoop zien, met de eerste waarneming vergelijken, dan verkrijgen
wij het welsprekende antwoord in fig. 288.
De bovenstaande overwegingen geven ons eene eerste voorstelling
van de betrekkelijke afmetingen van ons heelal. wij moeten echter
hierbij het volgende in het oog houden :
Volgens de regels der waarschijnlijkheid geldt de berekening omtrent den afstand der sterren wel in het algemeen voor alle sterren
te zamen ; maar wij mogen die berekening nooit op eene bepaalde
de grootte, kan
ster toepassen. Eene be,aalde ster van de 7 de 7 8ste , -9
dichter bij ons liggen dan eene andere schitterende ster van de 1 ste
grootte. Het zou mogelijk kunnen zijn, dat de natuur ons zonne-
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stelsel had omgeven met kleine sterren, en juist de schitterendste
sterren zeer ver van ons verwijderd waren. Maar dit is zeer onwaarschijnlijk. In ieder geval durven wij aan onze gevolgtrekkingen niet
die groote waarde hechten, die William Herschel, Struve, Secchi en
andere uitnemende astronomen daaraan gehecht hebben.
Hoe ver liggen de sterren werkelijk van ons of ?

VIJFDE HOOFDSTUK.
Het meten van den afstand der sterren. Sterren, waarvan
de afstand bekend is. Onze zon vergeleken met hare
meest nabijzijnde zusters.

Welk middel bestaat er voor den nietigen bewoner der kleine
aarde, om den afstand te meten, welke hem van de onmetelijke
zonnen scheidt, die aan den hemel schitteren ? Gaat eene dergelijke
poging de perken van zijne kennis niet te buiten ? Zal de tegenstelling van den onmetelijken hemel en de kleine, nietige aarde den
stoutmoedigen dwerg niet verpletteren, die den hemel tracht te beklimmen ? Neen, ook de hoop is onbeperkt, en de macht van het
genie weet den mensch op te heffen tot de hoogste toppen, die hij
in zijne idealen wenscht te aanschouwen. Waar zal de menschelijke
geest stilhouden bij het veroveren der waarheid ? Wanneer zal hij
tevreden zijn met het tegenwoordige, en zal hij de vleugelen van
zijn verlangen niet meer uitbreiden naar de altijd achteruitwijkende
kimmen der toekomst ? Nooit zal hij voldaan zijn, steeds zal hij naar
verderen vooruitgang streven ; dat is zijne bestemming, daarin ligt
zijne grootheid en ook zijn waar geluk.
Om die verbazende afstanden te meten, kunnen wij niet meer de
middellijn der aarde als basis van eenen driehoek nemen, zooals
wij dat gedaan hebben bij het meten van den afstand der maan,
en wij kunnen de moeilijkheid evenmin ontgaan, zooals wij dit bij
de zon gedaan hebben, toen wij eene andere planeet te hulp riepen.
Maar, gelukkig voor onze kennis der afmetingen van het heelal,
levert de bouw van het wereldstelsel een middel op tot het meten
dier verbazende afstanden, en dat middel, dat tevens weer een
nieuw bewijs levert voor de beweging van de aarde om de zon,
gebruikt men voor de oplossing van een der grootste problemen
der sterrenkunde.
Men weet, dat de aarde bij hare beweging om de zon op eenen
afstand van 148 millioen kilometers, jaarlijks eenen cirkel (eigenlijk
eene ellips) beschrijft, waarvan de omtrek 964 millioen kilometers
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bedraagt. De middellijn van die baan is dus 296 millioen kilometers.
Daar de beweging der aarde in een jaar plaats grijpt, bevindt zich
onze planeet op ieder oogenblik in het punt van hare baan, dat juist
tegenover de plaats gelegen is, waar zij zes maanden geleden stond,
of waar zij zes maanden later zal staan. Met andere woorden, de
afstand van een willekeurig punt der aardbaan tot aan het punt,
waar zij zes maanden vroeger of later staat, bedraagt 148 millioen
kilometers. Die lengte zou kunnen dienen als basis van eenen driehoek, waarvan de top eene ster is.
Het middel, om den afstand eener ster te bepalen, bestaat dus
hierin, dat men nauwkeurig dat lichte punt met zes maanden tusschenruimte, of liever gedurende een geheel jaar waarneemt, en
ziet, of de ster blijft staan, dan wel of zij eene kleine schijnbare verplaatsing ondergaat, die het gevolg is van de jaarlijksche beweging
der aarde om de zon. Indien zij op dezelfde plaats blijft, dan komt
dit hierdoor, dat zij op eenen oneindigen afstand van ons gelegen is,
en dat 296 millioen kilometers bij lien afstand niet in aanmerking
komen. Indien zij zich verplaatst, dan ziet men, dat zij in een jaar
tijds eene ellips beschrijft, die als het ware de weerschijn is van de
jaarlijksche beweging der aarde. Iedereen heeft wel eens opgemerkt,
dat, als hij in eenen trein gezeten is, de boomen, en in het algemeen
de nabijzijnde voorwerpen, zich in tegengestelden zin van onze beweging
schijnen te verplaatsen, en wel des te sneller, naarmate zij dichterbij
gelegen zijn, terwijl de zeer ver verwijderde voorwerpen schijnen
stil te staan. Dit zelfde geschiedt aan den hemel door onze jaarlijksche beweging om de zon. Doch hoewel wij heel wat (1200 maal)
sneller voortgaan dan een sneltrein, en wij 2 600 000 kilometers per
dag afleggen, zijn alle sterren zoo ver van ons afgelegen, dat zij van
onze beweging nauwelijks iets bemerken. Onze 296 millioen kilometers
beteekenen bijna niets, zelfs niet voor de meest nabijgelegen sterren.
Hoe jammer, dat wij niet op Jupiter, Saturnus, Uranus of Neptunus wonen! De bewoners Bier planeten, die banen afleggen, vijf,
negen, negentien en dertig maal grooter dan de onze, hebben den
afstand van heel wat meer sterren kunnen bepalen dan wij.
Dat de afstand der sterren bepaald zou kunnen worden door hare
schijnbare beweging tengevolge van de beweging der aarde, was reeds
door de astronomen der vorige eeuw vermoed, en vooral door Bradley,
die, toen hij den afstand der sterren wilde bepalen door waarnemingen, met zes maanden tusschenruimte gedaan ..... een ander
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verschijnsel ontdekte. In plaats van den afstand
van die sterren te vinden, waarop hij zijne
waarnemingen deed, ontdekte hij de aberratie
van het lick/: een verschijnsel, teweeggebracht
door de beweging van de aarde om de zon in
verband met de sneiheid van het licht (blz. 82).
Het ging hem even als William Herschel, die,
toen hij de parallaxis der vaste sterren zocht
door vergelijking van heldere sterren met nabijgelegen minder heldere, de dubbele sterren
ontdekte ; of als Fraunhofer, die, toen hij de
grenzen der kleuren van het zonnespectrum
zocht, de absorptiestrepen vond, die tot de spectraalanalyse geleid hebben. De geschiedenis der
wetenschappen leert ons, dat dikwijls ontdekkingen gedaan werden door onderzoekingen, die
slechts in verwijderd verband daarmede stonden.
Toen Christophorus Columbus in westelijke richting de oostelijke grenzen van Azie wilde bereiken, ontdekte hij de Nieuwe Wereld. Hij
zou Amerika niet ontdekt hebben, indien hij
den waren afstand van Portugal tot Kamschatka
gekend had.
Men kent den afstand van enkele sterren eerst
sedert 1840. Hieruit ziet men, hoe jong die
ontdekking nog is: nog nauwelijks is men begonnen, zich een benaderd denkbeeld te maken
van de ware afstanden, die de sterren van elkander scheiden. De parallaxis van 61 Cygni,
(de eerste, die bekend is geworden), is door
Bessel bepaald, en vloeit voort uit de waarnemingen, te Koningsbergen gedaan van 1837 tot
1840. Het voorloopig verkregen resultaat is
naar aanleiding van latere waarnemingen verbeterd.
Men zal zich gemakkelijk rekenschap geven
van het verband, dat er bestaat tusschen den
afstand eener ster en hare parallaxis, door nevensgaan de figuur te beschouwen. De hoek,
DE WONDEREN DES HEMELS.
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waaronder men de middellijn der aardbaan ziet, is kleiner, naarmate
de ster verder verwijderd is, en de schijnbare beweging der ster, die
de werkelijke beweging der aarde weerspiegelt, vermindert in dezelfde
verhouding. De eerste ster van deze figuur heeft eene jaarlijksche
beweging van 20°, de tweede van 12°, de derde van 7°. De verhoudingen, die wij in de eerste hoofdstukken van dit werk hebben leeren
kennen bij het bepalen van den afstand der maan (blz. 1 o8), geven
dadelijk den afstand. In onze figuur zijn de verhoudingen zeer
overdreven, omdat eene parallaxis van 1° overeenkomt met 57 maal
de basis; de hoekbeweging der meest nabijzijnde ster bedraagt echter
slechts 2 " ; op de schaal, voor deze figuur aangenomen, zou de meest
nabijzijnde ster op ruim i oo 000 maal de basis van onzen driehoek,
dus op twee kilometers moeten verwijderd zijn.
Wij zullen thans onze tabel van blz. 1 o8 voortzetten.
Een hoek van 10" komt overeen met eenen Een hoek van 0,6" komt overeen met eenen
afstand van .
afstand van .
343 750
20 626
5
41 253
0,5
412 530
2
0,4
515 660
103 132
1
687 500
206 265
0,3
0,9
1031 320
0,2
229 183
0,8
0,1
2062 650
257 830
oneindig.
294 664
0,0
0,7
55

53

53

53

53

53

55

13

53

/3

15

53

/3

13

55

55

53

/5

55

53

55

53

55

53

53

13

13

53

53

55

53

/3

13

53

/5

53

De .parallaxis eener ster word/ gewoonlijk uitgedrukt door den hoek,
waaronder men o, die ster de halve middellijn der aardbaan ziel.
Eene ster, waarvan de parallaxis I" bedraagt, is dus op eenen afstand
van 206 265 maal 148 millioen kilometers verwijderd : eene parallaxis
van 0,9" komt overeen met eenen afstand van 2 2 9 183 maal 148 millioen kilometers ; o,8" komt overeen met eenen afstand van 257 83o
maal 148 millioen kilometers enz. (I) Wij hebben dus wel gelijk gehad,
toen wij vroeger (Boek III) met nadruk op den afstand der zon wezen, omdat deze de maat is, waarin alle grootheden in het heelal
moeten worden uitgedrukt.
In de geheele sterrenkunde is misschien niets zoo moeilijk to bepalen als de parallaxis eener ster. Men denke slechts, dat Beene
enkele ster eene parallaxis van eene secunde heeft, dat wil zeggen
eene jaarlijksche beweging van 2 " . Twee secunden is een millimeter,
geplaatst op eenen afstand van 103 meters, of een hoofdhaar van de
dikte van 1/10 millimeter op 1 o meters afstand gezien. Welnu! binnen
die grenzen heeft de jaarlijksche beweging der ster plaats. Natuurlijk
wordt die beweging door den kijker vergroot, anders zou zij volkomen
(.1) De afstand eener ster wordt dus' gevo'nden uit de formule 206p265 R ,
der aardbaan is en p de parallaxis, in 'boogsecunden uitgedrukt.

waarin R de straal

HET METEN VAN DEN AFSTAND DER STERREN.

595

onmerkbaar zijn, maar hoe licht kan toch die beweging verborgen
blijven door den invloed der straalbreking, der praecessie, der nutatie,
der aberratie van het licht, of door de eigenbeweging van de stet
in de ruimte ! Al die invloeden te zamen bedragen verscheidene
secunden en zijn niet eens alle volkomen zeker te bepalen, en dan
moet men daar nog bijvoegen de fouten van de instrumenten. Men
begrijpt dus, hoe uiterst moeilijk het is, de parallaxis eener ster
te bepalen. Het is dan ook slechts voor enkele weinige sterren mogelijk geweest, haar bedrag te leeren kennen.
Kent men eenmaal de parallaxis eener ster, dan is het met behulp
der vorige tabel eenvoudig genoeg, haren afstand te bepalen. Wij
geven thans de verkregen resultaten.
LUST DER STERREN, WAARVAN DE AFSTAND BEPAALD IS :
Tijd, waarin het
Afstand in
Pa000r,:a474118247is,
Afstand in licht der ster de
stralen der
Naam.
Kilometers,
aarde bereikt.
aardbaan
43 billioen
4,5 jaren.
290 000
aCentauri ..
6,8 ff
64
430 000
21185 Lalande .
,,
70
470 000
6I Cygni
. .
7,4 ,,
,,
8,8
83
560 000
0,37
Sirius ....
ff
ff
88
590 000
0,35
18609 Arg-Oeltzen
,,
9,3 ff
10,5 ff
99
670 000
0,31
34 Groombridge .
ff
109
11,6
740
0,28
9352 Lacaille . .
740 000
21
12,1
113
760 000
0,27
Procyon ...
,,
,,
12,5
1 18
790 000
0,26
11677 Arg-Oeltzen
ff
ff
13,0 ff
123
830 000
0,25
1643 Fedorenko .
ff
13,6 ff
128
86o 000
21258 Lalande . .
0,24
13,6
128
86o 000
a- Dragonis ..
0,24
,,
ff
146
980 000
0,21
Vi Cassiopeae
.
ff
ff
15,5
15,5
980 op o
0,21
146
Capella
...
ff
,,
16,3 ff
153
I o30 000
0,20
17415 Arg-Oeltzen
,,
16,3
153
I 030 000
0,20
Altair
•
•
ff
ff
16,3
153
1 030 000
0,20
. .
e Indiaan
,,
19,1
180
I 210 000
0,17
02 Eridanusvloed
,,
ff
20,3
191
1 290 000
0,16
R Cassiopeae .
ff
,,
21,7
T 380 000
204
0,15
Aldebaran
..
,,
ff
21,7 ,,
I 38o 000
204
0,15
1831 Fedorenko
,,
21,7
1380 000
204
0,15
p' Ophiuchus .
ff
ff
21,7
1380 000
204
0,15
Wega ..
,,
ff
438
46 ,5
,,
2 950 000
4
0,07
Poolster .
ff
77

Men ziet, dat geene enkele ster eene parallaxis heeft van 1". De
groote meerderheid der sterren geeft nog steeds nul tot resultaat.
De getallen, die de afstanden der sterren in kilometers uitdrukken,
zijn zoo groot, dat zij volstrekt niet tot onze verbeelding spreken. Misschien is het gemakkelijker, de uitgestrektheid der ruimte, die ons
van de sterren scheidt, te begrijpen, indien wij eenen lichtstraal
volgen, die zich door de onmetelijke ruimte voortbeweegt met eene
snelheid van 300 000 kilometers in de secunde, en in 8 minuten,
38 *
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13 secunden de 148 millioen kilometers aflegt, die ons van de zon
scheiden, Men kan gemakkelijk berekenen, dat voor eenen afstand,
die overeenkomt met eene parallaxis van I" , de reis van eenen
lichtstraal 3 jaren en 74 dagen of 3,262 jaar duurt, en dus 12 jaren
en 321 dagen voor eene parallaxis van 114". Op deze wijze is de
zesde kolom der vorige tabel vervaardigd (I).
Daar een groot aantal waarnemingen gedaan zijn op sterren, die
om haren glans of de grootte van hare eigenbeweging het dichtst
bij ons schenen te zijn, zoo kan men wel als zeker beweren, dat
de ster, die thans als de meest nabijzijnde beschouwd wordt, ook
werkelijk het dichtstbij gelegen is. Onze zon staat dus in de oneindige ruimte geheel alleen, en de dichtst daarbij staande zon ligt
op 43 billioen kilometers van ons af. Niettegenstaande de onbegrijpelijke snelheid van 300 000 kilometers in de secunde, vliegt het licht
4 1 /2 jaar voort, eer het van die zon tot ons gekomen is. Het
geluid zou vier millioen jaren noodig hebben, om dien zelfden weg of
te leggen, en een sneltrein, die eene snelhei a' had van 6o kilometers
in het uur, zou van a Centauri eers1 op de aarde aankomen na
78 millioen jaren.
Dit geldt voor de ster, die het dichtst bij ons gelegen is. De ster
61 Cygni is anderhalf maal zoo ver van ons verwijderd en ligt in een
geheel ander gedeelte des hemels, in het sterrenbeeld de Zwaan,
dat in ons noordelijk halfrond zichtbaar is. Indien wij ons rekenschap
willen geven van de ligging onzer zon ten opzichte der twee nabijzijnde zonnen, dan hebben wij slechts een vlak te brengen door het
middelpunt van den hemelbol, a Centauri en 61 Cygni, en wij zullen
de ligging dier sterren ten opzichte van onze zon voor ons hebben.
De afstand, waarop zij aan den hemelbol van elkander verwijderd
zijn, bedraagt 125°. Die twee sterren zijn juist in bet vlak van den
Melkweg gelegen ; het blijkt bovendien, dat deze juist in het gedeelte, tusschen de beide sterren gelegen, uit twee takken bestaat.
Beide zijn dubbele sterren.
De 24 bovengenoemde sterren zijn de eenige, die eene merkbare
parallaxis hebben, zelfs is het resultaat voor enkele. , waarvan de
parallaxis slechts door eenen enkelen waarnemer bepaald is, nog zeer
twijfelachtig. Men heeft de parallaxis trachten te bepalen van alle
sterren van de eerste grootte ; doch zelfs de schoone ster a Cygni,
die in de onmiddellijke nabijheid van 61 Cygni staat, heeft geen
(I) Het aantal lichtjaren bedraagt dus

3,262 waarin p de parallaxis is.
'

Galilei, zijne meening omtrent de beweging der aarde afzwerend.
ROME, 22

Juni 1638.
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spoor van verplaatsing geopenbaard zij is dus minstens tien maal
verder verwijderd dan hare bescheiden buurvrouw.
Copernicus vermoedde reeds, dat de sfeer der vaste sterren op
eenen onmetelijken afstand voorbij Saturnus gelegen was, ,daar de
jaarlijksche beweging der aarde om de zon Been spoor van parallaxis
vertoont." Tycho-Brahe, die dergelijke afstanden niet kon of durfde
aannemen, trok daarentegen uit het ontbreken dier parallaxis de gevolgtrekking, dat de aarde stilstond. Hoezeer hebben de ontdekking
van den teleskoop en de mikrometerwaarnemingen in de laatste
drie eeuwen de kennis van het heelal doen toenemen!
Indien de meest nabijgelegen sterren op tientallen en honderdtallen van billioenen kilometers van ons verwijderd zijn, de meeste
sterren, die aan den hemel door den teleskoop zichtbaar zijn, zijn
op trillioenen kilometers van ons verwijderd ! En toch bereikt ons
nog het licht dier sterren ! En de mensch in zijnen waan durfde
zich vermeten te beweren, dat die verwijderde, onmetelijke zonnen
om ons aardatoom heenwentelen, en dat die sterren, die alleen
door den teleskoop zichtbaar zijn, tot lust voor onze oogen geschapen zijn ! En omdat de wijsgeer-astronoom Jordano Bruno vermoedde,
dat die verwijderde zonnen middelpunten van andere stelsels waren,
is hij ten aanzien van het verschrikte yolk te Rome levend verbrand!
En omdat Galilee bleef volhouden, dat onze planeet aan de zon onderworpen is, en dat de zon zelf slechts eene ster is, moest hij op straffe
des floods eene waarheid afzweren, die hij toch niet onwaar kon maken
wij zien uit het voorgaande, dat er onder de vaste sterren niet
minder verscheidenheid is dan in het zonnestelsel. Evenals wij in ons
eigen zonnestelsel lichamen hebben, waarvan de grootte afwisselt tusschen I o kilometers (de wachters van Mars) en 142 ow kilometers
( Jupiter), zoo vinden wij ook onder de vaste sterren de grootste
verscheidenheid in volume en helderheid. 61 Cygni, 21 185 van
Lalande, Cassiopeae, 17 415 Arg-Oeltzen, 21 258 van Lalande,
zijn veel kleiner of minder helder dan Sirius, Wega, Arcturus,
Capella, Canopus, Rigel en andere schitterende diamanten des hemels.
Dit feit bewijst ons, dat men niet al te letterlijk moet opvatten,
wat Herschel en Struve hebben trachten of te leiden omtrent de
grootte der sterren, toen zij uitgingen van de onderstelling, dat alle
sterren denzelfden innerlijken glans vertoonden ; veeleer mogen wij
aannemen, dat in het heelal sterren voorkomen van alle mogelijke
grootte, helderheid, massa en warmte.
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William Struve, die de theorieen van W. Herschel omtrent den afstand der
vaste sterren aannam en ontwikkelde, en met hem van oordeel was, dat de minst
heldere sterren even groot zijn als de helderste, en dat hare schijnbare geringe
grootte voornamelijk het gevolg is van haren grooten afstand, schatte, dat de
sterren van de Ede grootte 9 maal verder verwijderd waren dan de gemiddelde
afstand van de sterren der i ste grootte bedroeg ; dat de sterren van de 9de-I ode
grootte 38 maal verder verwijderd waren en de kleinste door Herschel waargenomen sterren 228 maal verder.
Wij hebben reeds vroeger opgemerkt, dat deze theorie lang niet onbetwist is,
en wij kunnen daartegen het volgende aanvoeren :
I. De sterren, waarvan de parallaxis met volkomen zekerheid bepaald is, en die het
dichtst bij ons gelegen zijn, zijn niet alle van de I ste grootte. Behalve a Centauri
zijn het dichtst bij ons gelegen de sterren 21 185 Lalande van de 71/2de grootte
grootte, die dus dichter bij ons liggen dan Sirius. Zoo
en 61 Cygni van de 5 1 /1 2de
zijn 21 258 van Lalande van de 8 1 / 2 ste grootte, 0" Dragonis van de 4 1 / 2 de grootte,
e Indiaan van de 5 de grootte, 17 415 Arg-Oeltzen van de 9de grootte, dichter bij
ons gelegen dan Wega. Van de 24 sterren, waarvan de parallaxis bepaald is, zijn
er slechts 8 van de eerste grootte. Daarentegen hebben andere heldere sterren
van de i ste, 2 de en 3 de grootte geene merkbare parallaxis.
IL Van de 7 de grootte af, neemt het aantal sterren sterker toe dan bij de vorige grootten. Dit kan men verklaren, door aan to nemen, dat er een groot aantal
kleine sterren gelegen zijn in die gedeelten der ruimte, waar men gewoonlijk
meent, dat alleen heldere sterren gelegen zijn.
III. Op de kaart, waarop de eigenbeweging der vaste sterren geteekend is (zie
later), valt het in het oog, dat er een aantal kleine sterren zijn, die veel dichter
bij ons liggen dan de grootere. Zoo onder andere 1.4 Cassiopeae van de 51/2dc
grootte, die voor a van de 4 1 / 2 de grootte komt ; terwijl de laatste op hare plaats
aan den hemel blijft staan, verplaatst zich de eerste met eene verbazende snelheid
naar het oosten. Zoo ook t van de Groote Beer, welke ster van de 3 de grootte
bijna niet van plaats verandert, terwijl 2 1 258 van Lalande, eene ster van de
8' i 2 de grootte, zich met snelheid naar het westen beweegt. Enz.
IV. Indien wij ieder deel van den hemel beschouwen van 1 0 lengte en 1° breedte,
dan blijkt het, dat de sterren lang niet regelmatig over den hemel verdeeld zijn,
maar dat zij in het eene gedeelte veel talrijker zijn, in het andere veel meer
verspreid zijn. Er zijn gedeelten, die geheel van sterren beroofd zijn, en andere,
waar sterren van alle mogelijke grootten bij elkander liggen.
V. Indien de verynindering in helderheid alleen afhing van den afstand der
sterren, dan zouden in het algemeen de hoekafstanden der dubbele sterren moe-

ten verminderen met de grootte. Dit is echter niet het geval. Onder de sterren
van de 6de tot de 9de grootte vindt men stelsels van dubbele sterren, die evenveel van elkander verwijderd zijn als de helderste dubbele sterren. De eerste
systemen zijn dus zeker niet het verst van ons verwijderd.
VI. Daar de eigenbeweging der sterren eensdeels het gevolg is van de beweging
der aarde, anderdeels van de werkelijke verplaatsing der sterren, moeten die,
welke zich het snelst bewegen, ook het dichtst bij ons gelegen zijn. Het kan zijn,
dat de grootte Bier bewegingen eenen veel beteren grondslag oplevert voor de
bepaling van den afstand dan de helderheid.• Wij zien nu, dat de sterren, waarvan
de eigenbeweging het grootst is, over het algemeen niet tot de helderste behooren.
Integendeel, heldere sterren, zooals Canopus, Rigel, Betelgeuze, Achernar, Antares,
Spica, a Cygni, hebben eene nauwelijks merkbare beweging.

Het komt ons dus voor, dat, al is het onbetwistbaar, dat de helderheid der sterren afneemt in de reden van de vierkanten der
afstanden, men toch niet kan volhouden, dat het verschil in helderheid de eenige maatstaf is voor den afstand. De photometrische
waarnemingen, de openbaringen der spectraalanalyse, zoowel als de
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bepaling der massa's, maken " het zeker, dat bij de verschillende
sterren alle mogelijke verschillen in werkelijke helderheid, afmetingen en massa's bestaan. Er is misschien niet minder verscheidenheid
bij de verschillende sterren, dan bij de verschillende planeten van
ons zonnestelsel.
Indien men Jupiter niet ver van Sirius aan den zuidelijken hemel
ziet prijken, en die twee schitterende hemellichten met elkander vergelijkt, (zooals dat in 18 94 mogelijk was), dan vermoedt men niet,
dat Jupiter meer dan duizend maal grooter is dan de aarde, dat de
zon meer dan duizend maal grooter is dan Jupiter, en dat Sirius
eenige duizenden males grooter is dan de zon. Die prachtige ster,
die door de grootste kijkers gezien, die ooit door menschenhanden
vervaardigd zijn, zich nog altijd voordoet als een lichtend punt, is
inderdaad een bol met een zoo groot licht- en warmtegevend vermogen, dat, indien hij de plaats van onze zon innam, alle bewoners
der aarde plotseling zouden vernietigd worden onder de brandende
werking van dien gloeienden oven. Om den glans van onze zon tot
dien van Sirius terug te brengen, zou men haar tot op meer dan
2 1 000 billioen kilometers van ons moeten verwijderen.
Het is onmogelijk, de middellijn eener ster te meten, daar zelfs
de helderste, ook Sirius, door haren grooten afstand zich als een
lichtend punt voordoet. Indien wij ons dus rekenschap willen geven
van de werkelijke afmetingen eener zon, zooals Sirius, dan moet
men het vraagstuk van eene andere zijde aanvatten, en wel door
de meting der lichtsterkte. Indien wij aannemen, dat iedere bunder
van die ster evenveel eigen licht uitstraalt als onze zon, dan leers
de berekening, dat Sirius eene zeventien maal grootere middellijn
meet heMen dan onze zon, en a'at dus haar volume dat der zon
186o maal meet overschrijden.

Zoo volgen elkander van billioenen tot billioenen kilometers de
zonnen op, schitterende vuurbollen, middelpunten van zonnestelsels
van verschillende grootte en van verschillend vermogen, waarvan de
zetel gevestigd is in alle mogelijke streken der oneindige ruimte.
Wat is het wezen, de plaats en de rol Bier zonnen in den bouw
van het heelal ? Op deze vragen zullen ons de laatste ontdekkingen
op het gebied van de vaste sterren het antwoord geven.

ZESDE HOOFDSTUK.
Het licht en het flikkeren der sterren. De spectraalanalyse.
Physische toestand en scheikundige samenstelling. Toepassing der photografie. Het meten van de warmte
der sterren.

Het zachte en heerlijke licht, dat de sterren tot ons zenden en
dat de eerste voorwaarde is voor het leven op onze planeet, is het
eenige middel van gemeenschap, dat ons in staat stelt, het heelal te
leeren kennen, en dat ons in verbinding brengt met de overige lichamen
van de ruimte. Alleen door het gezicht kennen wij het bestaan van
het heelal ; zelfs leeren wij daardoor de onzichtbare sterren kennen,
waarvan het bestaan ons alleen door berekening is geopenbaard, want
de berekeningen zelf zijn gegrond op waarnemingen. Men zou zich
kunnen afvragen, wat wel onze toestand zoude zijn, als wij die fijne
en gevoelige zenuw, die den indruk van het licht naar onze hersens
voortplant, moesten missen. Geen der overige zintuigen, noch het
gehoor, noch de reuk, noch de smaak, noch het gevoel, spelen eene
zoo belangrijke rol, waar het geldt de uitbreiding onzer menschelijke
kennis ; de sterrenkunde zou zeker in het geheel niet bestaan, al
waren onze overige zintuigen ook nog zoo ontwikkeld.
Kunnen die lichtstralen, die ons in verbinding stellen met de vaste
sterren, ons niet nog veel meer leeren omtrent het wezen der lichamen, waaruit zij tot ons komen ? Zij komen van eenen zoo verbazenden afstand, en zij hebben eene zoo lange reis achter zich :
kunnen zij ons dan niets mededeelen omtrent die verwijderde en
ontoegankelijke oorden ? Die vraag bleef tot voor enkele tientallen
van jaren onopgelost, maar thans zijn wij langzamerhand in staat
gesteld, den sluier op te heffen, die de diepten van het heelal
voor ons verborgen hield.
Wie wordt niet getroffen door het Pekeren der sterren ? Terwiji
zelfs de helderste plane/en een kalm en rustig licht uitzenden, is
het licht zelfs van de zwakste sterren flikkerend en veranderlijk. Dat
licht, dat nu eens helder, dan weder zwak is, dat nu eens wit, dan
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weer groen of rood gekleurd is, als de schitterende stralen van eenen
helderen diamant, schijnt de ruimten tusschen de sterren leven te
geven en geeft ons den indruk van aan den hemel geopende oogen.
Het is, als ware het uitspansel eene kalme en doorschijnende zee,
waarop vuren ontstoken worden, om de eenzaamheid minder ledig
te doen schijnen ; het is, alsof men beter het leven begrijpt, dat op
elk dier schitterende brandpunten gewekt is.
Het flikkeren der sterren is reeds vroeger tot een punt van onderzoek gemaakt door Arago te Parijs, Respighi te Rome, Dufour te
Lausanne, maar het is eerst tot klaarheid gebracht door de schoone
en van volharding getuigende onderzoekingen van Montigny, die
sedert het jaar 187o duizenden waarnemingen gedaan heeft met betrekking tot het flikkeren der verschillende sterren des hemels. De
verkregen resultaten komen hierop neder :
Het flikkeren is een verschijnsel, dat gedeeltelijk veroorzaakt wordt
door de ster zelf, gedeeltelijk ook door onzen dampkring.
De sterren, die het meest flikkeren, zijn wit, zooals Sirius, Wega,
Procyon, Altair, Regulus, Castor, ,Q, y, e, , n van de Groote Beer,
a Andromedae, a Ophiuchi. Wij zullen zoo aanstonds zien, dat die
sterren, door den spectroskoop gezien, een spectrum hebben, bestaande uit de gewone zeven kleuren, en doorsneden door 4 zwarte
waterstofstrepen ; het aantal strepen is weinig talrijk. De graad van
flikkering, of het aantal kleursveranderingen is gemiddeld 86 in de
secunde ; alle waarnemingen zijn gedaan bij eene hoogte van 300
boven den horizon.
De sterren, die het minst flikkeren, zijn de oranjekleurige of roode
sterren, zooals Antares, a Herculis, Aldebaran, Arcturus, Betelgeuze,
a Hydri, e Pegasi, Mira Ceti, 13 Andromedae. De sterren van dit type
hebben een spectrum, doorsneden door breede, nevelachtige, donkere
strooken ; de meeste zijn veranderlijk. Het gemiddelde aantal kleursveranderingen bedraagt 56 in de secunde.
Tusschen die twee uiterste groepen liggen de sterren met gemiddelde flikkering (6 9 in de secunde), waarvan het licht geel is, zooals
Capella, Rigel, Pollux, a Cygni, y Orionis, y Andromedae, a Arietis,
13 Tauri, R Leonis, a Ursae majoris. Het spectrum dier sterren gelijkt op dat der zon, en is doorsneden door zeer fijne, dicht op
elkander gelegen donkere strepen.
Er bestaat dus ongetwijfeld verband tusschen het flikkeren eener ster
en hare physische geaardheid: de sterren, waarvan het spectrum een
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dubbel stelsel vormt van donkere strooken en zwarte strepen, en waar
dus tusschen de verschillende stralen de meeste leegten zijn, flikkeren minder dan de sterren, waarvan het spectrum met dunne strepen
.
doorsneden is, en veel minder dan die, waarvan het spectrum alleen
vier zwarte strepen bevat, en waar dus tusschen de verschillende
lichtstralen een gering aantal leegten bestaan.
Onze dampkring oefent op het flikkeren eenen grooten invloed uit :
naarmate eene ster lager staat, flikkert zij meer : de flikkering is
evenredig met het product van de dikte der dampkringslaag, door
de lichtstralen doorloopen, en de straalbreking. Het flikkeren neemt
toe, naarmate de temperatuur daalt ; het is een reeds lang bekend
feit, dat het flikkeren in den winter sterker is dan in den zomer.
Een ander feit, dat aan geen twijfel onderhevig is, is dit, dat eene
sterke flikkering regen voorspelt. De hoeveelheid waterdamp, in
den dampkring aanwezig, beheerscht dus het flikkeren der sterren.
Wij zien dus, dat het licht, dat van de sterren tot ons komt, in
onzen dampkring veranderingen ondergaat, die afhangen van de oorspronkelijke sterkte, van de kleur, in een woord van den aard van
dat licht. Hoe hooger men zich in den dampkring verheft, des te
meer vermindert het flikkeren. Zij, die wel eens eenen tocht in eenen
luchtballon hebben medegemaakt, kunnen getuigen, hoe rustig en
indrukwekkend kalm de sterrenhemel daar is, geheel in overeenstemming met de stilte en de eenzaamheid, die den luchtreiziger omringt.
Wij komen thans tot hetgeen het licht der sterren ons omtrent
haar wezen heeft geopenbaard.
Tot voor eenige tientallen van jaren had zich de sterrenkunde
alleen bezig gehouden met de grootte, de beweging en den afstand
der sterren, en waren de natuurkundige eigenschappen op den achtergrond geplaatst. Men zou het tot voor korten tijd voor eene aanmatiging gehouden hebben, indien men meende, iets te kunnen weten
van haar wezen of hare scheikundige samenstelling ; thans echter kande sterrenkundige de sterren met hetzelfde gemak ontleden, als de
scheikundige in zijn laboratorium aardsche stollen ontleedt.
Wij hebben reeds vroeger (blz. 315-318) trachten duidelijk te
maken, wat men door spectraalanalyse verstaat. Wij verwijzen onze
lezers dus daarheen. De eerste, die eene wetenschappelijke studie
maakte van het spectrum der sterren, was de Duitsche instrumentmaker en geleerde, Fraunhofer. Nadat hij met eene ongekende
juistheid en nauwkeurigheid het zonnespectrum met zijne talrijke
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strepen beschreven had, begon hij ook de overige hemellichamen,
en vooral ook de vaste sterren, te bestudeeren. Hij vond, dat de maan,
Venus en Jupiter een spectrum hadden, dat volkomen met dat der
zon overeenkwam, hetgeen trouwens ook te verwachten was; maar
dat de vaste sterren zeer verschillende spectra vertoonden. Hij bestudeerde met dit doel Sirius, Castor, Pollux en Capella, maar de
zwakte van het licht maakte de waarneming met de door hem gebruikte prisma's moeilijk.
De studie van dit onderwerp bleef op dezelfde hoogte staan, totdat
de astronoom Donati, uit Florence, in 186o het spectrum der sterren
tot een punt van nader onderzoek maakte. Met behulp van eene
lens van 41 centimeters bepaalde hij met groote nauwkeurigheid de
ligging der voornaamste strepen van dertien sterren : Sirius, Wega,
Procyon, Regulus, Fomalhaut, Castor, Altair, Capella, Arcturus,
Pollux, Aldebaran, Betelgeuze en Antares.
Twee Engelsche geleerden, Huggins en Miller, begonnen daarop de
spectraalanalyse, door Kirchhoff ontdekt, en zoo prachtig op de scheikundige samenstelling der zon toegepast, ook op de -vaste sterren
aan te wenden. A an hen, zoowel als aan Secchi te Rome, Janssen,
Wolff en Rayet in Frankrijk, Vogel in Duitschland, d'Arrest in Denemarken, Rutherfurd, Langley in Amerika en Duner in Zweden,
heeft men de schoonste ontdekkingen op dit gebied te danken.
Wij zullen de voornaamste resultaten van die vernuftige methode
tot onderzoek der scheikundige samenstelling der sterren, de scheikwide des henzels, in het kort mededeelen. Wij begonnen met de
resultaten, door de Engelsche waarnemers verkregen.
Aldebaran. — Het licht dier ster is bleek-rood. Door den spectroskoop gezien,
ziet men dadelijk een groot aantal dikke strepen, vooral in het oranje, het groen
en het blauw. De ligging van een zestal dier strepen is uitgemeten, en men heeft
gevonden, dat die strepen samenvielen met die van natrium, magnesium, waterstof, calcium, Ozer, bismuth, tellurium, antimonium, kwik. Men heeft nog zeven
andere elementen met die ster vergeleken en wel : stikstof, cobalt, tin, loo d, cadmium,
lithium, baryum, en gezien, dat de strepen van hun spectrum niet met die van
het spectrum der ster samenvielen.
a Orionis. — Het licht dier ster is oranje. Haar spectrum is zeer samengesteld
en merkwaardig. Men heeft de ligging van tachtig strepen uitgemeten, en die van
natrium, magnesium, calcium, Ozer en bismuth gevonden.
'6' Pegasi. — De kleur dier ster is prachtig geel, haar spectrum heeft veel overeenkomst met dat van a Orionis, doch is veel zwakker. Negen elementen zijn
vergeleken. Twee daarvan, natrium en magnesium en misschien een derde, baryum,
leveren spectra, waarin men strepen heeft, samenvallende met bepaalde strepen
in het spectrum der ster.
Opmerkelijk is de afwezigheid van waterstof in de spectra a Orionis en a Pegasi.
Sirius. — Het spectrum van die prachtige witte ster is zeer helder ; maar daar
deze ster bij ons zoo laag boven den horizon staat, zoo wordt de waarneming
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zeer bemoeilijkt door de onrust in onzen dampkring. Drie of vier elementen geven
spectra, waarin strepen samenvallen met die van Sirius : natrium, magnesium,
waterstof, en waarschijnlijk ook Ozer. De strepen van de waterstof zijn ongemeen
sterk, vergeleken met die in het zonnespectrum.
Wega (a Lyrae). — Deze witte ster heeft een spectrum, dat veel overeenkomst
heeft met dat van Sirius. Waterstof, natrium en magnesium zijn daarin zichtbaar.

De toenemende belangstelling, in de studie van de spectra der
vaste sterren door dergelijke resultaten opgewekt, deden Secchi
besluiten, de grondslagen te leggen voor eene volledige studie der
sterren, door eene methodische indeeling te maken, die als leiddraad
voor verdere onderzoekingen zoude kunnen dienen. Door gebruik
te maken van den helderen hemel te Rome en zich een prachtig
instrument uitsluitend voor dat onderzoek aan te schaffen, was hij
in staat, de spectra van meer dan drie honderd vaste sterren met
elkander te vergelijken. Zijne onderzoekingen leidden hem er toe,
de sterren in drie hoofdtypen te verdeelen.
Het eerste type is dat der sterren, die gewoonlijk wit genoemd
worden en meestal eene blauwachtige tint vertoonen, zooals Sirius,
Wega, a van de Arend, en vele andere, waartoe de helft der sterren
behooren. Zij hebben gewoonlijk twee dikke strepen, eene in het
blauw, op de grens van het groen, samenvallende met de streep
F van het zonnespectrum ; de andere in het violet, die zeer dicht
bij de streep H van het zonnespectrum gelegen is, maar iets dichter
bij het rood. Eene derde streep ligt aan de uiterste grenzen van
het violet, maar zij is alleen zichtbaar bij de helderste sterren.
Het tweede type is dat der sterren met fijne strepen, zooals onze
zon : het zijn gele sterren, zooals Arcturus, Capella, Pollux en de
meeste schoone sterren der 2 de grootte. Men ziet die strepen zeer
duidelijk, niettegenstaande zij zeer dun en zwak zijn.
Het derde type, dat juist het tegenovergestelde is van het eerste,
is het type met heldere en breede strooken, ten getale van zes of
zeven, gescheiden door zwarte strepen en half donkere of nevelachtige
tusschenruimten. De voornaamste vertegenwoordigers van dat type
zijn a Scorpionis, a Herculis, ,6 Pegasi, 13 Persel enz. Die sterren
zijn gewoonlijk geel of rood. Eene der merkwaardigste van deze
groep is a Herculis ; haar spectrum doet zich voor als eene rij zuilen,
die van ter zijde verlicht worden.
Dit type komt niet zoo veel voor als de beide andere ; in vele
gevallen nadert het tot de tweede soort en gaat het daarin over.
Aldebaran ligt juist op de grens der beide typen.
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Het eerste feit, dat bij de spectraalanalyse der sterren onze aandacht trekt, is de groote eenvormigheid der spectra en het geringe
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aantal typen. Als men ziet, dat de verschillende stoffen op aarde
zoo verschillende spectra geven naar haren aggregaatstoestand en
hare temperatuur, dan verwacht men natuurlijk bij de sterren eene

6o8

DE SCHEIKUNDE DES HEMELS.

nog grootere verscheidenheid. Juist het tegendeel is echter het geval. Er zijn slechts Brie hoofdtypen (I).
Fig. 291 stelt de typen voor, waartoe men bijna alle spectra der
sterren kan terugbrengen : 1° de witte sterren (Sirius, Wega enz.);
2° de gele sterren (de zon, Arcturus enz.) ; 3° de oranjesterren
(oc Orionis, oc Herculis enz.), die in twee groepen kunnen verdeeld
worden ; 4° de roode sterren (Mira Ceti, au Cephef enz.).
De gewichtigste strepen van het eerste type schijnen die van
waterstof te zijn bij eene hooge temperatuur. Dat gas brandt daar,
zooals bet in onze toestellen brandt, en het is hetzelfde gas. Men
vindt er ook natrium en magnesium in brandenden toestand.
In het tweede type vindt men veel meer afwisseling en toch is
de chemische samenstelling bijna dezelfde als die der zon : ijzer, titanium, calcium, mangaan, natrium, magnesium, kalium, waterstof.
Het derde type komt het minst voor, maar is toch niet het minst
belangrijke. Het onderscheidt zich van de beide overige door de
groote leege ruimten, die de spectra in strooken verdeelen. Die
spectra schijnen te wijzen op de aanwezigheid van gassen bij eene
lage temperatuur. Zij doen zich voor als spectra van het eerste en
het tweede type, waarvan het licht gegaan is door eenen dampkring,
zooals die der planeten. De waterstof komt er in het geheel niet in
voor. Het is hoogst waarschijnlijk, dat de gele en roode zonnen,
die dat spectrum vertoonen, de oudste en minst gloeiende zijn, en
hare laatste stralen in de onmetelijke ruimte uitzenden.
De planeten, die zich om die zonnen bewegen, welke van waterstof beroofd zijn, gelijken waarschijnlijk op hare meesteres en bezitten evenmin dat element, dat in ons zonnestelsel zulk eene groote
rol speelt. Wat voor leven is op zoodanige elementen mogelijk ?
Huggins zegt : Werelden zonder water ! men zou de machtige
verbeelding van Dante moeten hebben, om zoodanige planeten met
levende wezens te kunnen bevolken. Behalve de weinige vaste sterren,
die- geen waterstof bezitten, is het opmerkelijk, dat de elementen,
(I) Een ander niet minder belangrijk feit is dit, dat ieder type overheerschend is in bepaalde
streken des hemels. Zoo vindt men het type van Wega in de sterrenbeelden de Lier, de Groote
Beer, de Stier, en voornamelijk in de Plejaden en de Hyaden. Het type van de zon komt het
meest voor in de Walvisch, Cepheus en de Draak. Het sterrenbeeld Orion vertoont eene eigenaardige wijziging van het I ste type, die het zeer veel van de overige doet verschillen ; men
ziet er de strepen van dat type in, maar bijzonder smal, en daarbij vindt men nog over het
geheele spectrum een aantal zeer fijne strepen verspreid ; bovendien is het groen overheerschend,
terwijl het rood geheel ontbreekt. Zou (lit ook het gevolg zijn van (le oorspronkelijke verspreiding
der stof in de ruimte ?
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die het meest voorkomen in het heir der vaste sterren, juist die
zijn, welke voor het leven, zooals wij dat op aarde kennen, onmisbaar zijn : de waterstof, het natrium, het magnesium en het ijzer.
De waterstof, het natrium en het magnesium stellen den Oceaan
voor, die een noodwendig bestanddeel is van eene wereld, met de
aarde overeenkomende."
De spectraalanalyse, op de dubbele sterren toegepast, heeft bewezen, dat de prachtige kleuren, aan die systemen eigen, niet het
gevolg zijn van contrasten, maar dat zij inderdaad bestaan. De twee
zonnen, waaruit de dubbele ster Cygni bestaat, en waarvan de
eene geel en de andere blauw is, leveren twee geheel verschillende
spectra op. De waarneming der twee sterren, die a Herculis vormen,
waarvan de eene oranje, de andere blauwachtig groen is, heeft geleerd, dat deze eveneens geheel verschillende spectra vertoonen. In
ieder dier beide gevallen komt de eigenaardige kleur van iedere
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Fig. 292. — Spectrum van de nieuwe ster in de Noordelijke Kroon (1866).

ster overeen met de wijze, waarop het licht over de verschillende
deelen van haar spectrum verdeeld is.
Wij zullen weldra zien, dat er een zeker aantal sterren bestaan,
waarvan de glans periodiek verandert, en dat wel voor alle niet
even regelmatig. Verschillende onderstellingen waren gemaakt, om die
veranderlijkheid te verklaren ; geene van alle rustte echter op eenen
vasten grondslag. Zoodra de spectraalanalyse op de sterren kon
worden toegepast, heeft men natuurlijk in die richting naar de oorzaak van dat vreemde verschijnsel gezocht.
De meest bekende veranderlijke ster, Algol of 13 Persd, heeft op
het tijdstip van haren geringsten glans altijd het type van Wega
(eerste type) vertoond ; waaruit men de gevolgtrekking zou kennen
afleiden, dat wij hier niet te doen hebben met een scheikundig verschijnsel, en dat dus de ster zelf niet verandert, maar dat de vermindering in licht het gevolg is van eene planeet, tot haar stelsel
DE WONDEREN DES HEMELS.
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behoorende, die v6Or haar heen gaat. Het denkbeeld, (dat reeds
vroeger geopperd is) dat de periodieke vermindering in licht van
Algol het gevolg is van eene eclips, veroorzaakt door een donker
lichaam, dat zich om de ster beweegt, komt zeer goed overeen met
de regelmatigheid van het verschijnsel en met den korten dour van
de vermindering in licht. Wij komen daarop later terug.
Eene andere veranderlijke ster, waarmede wij reeds vroeger kennis
gemaakt hebben, Mira Ceti of a uit de Walvisch, heeft een prachtig
spectrum van het 3 de type, dat in schoonheid vergeleken kan worden
met ig Pegasi en a Orionis. Het is een der merkwaardigste spectra,
die de waarneming des hemels ons oplevert, en het bewijst, dat de
veranderlijkheid dier ster, evenals die van bijna alle veranderlijke
sterren, niet, zooals bij Algol, het gevolg is van eclipsen, veroorzaakt door donkere lichamen, maar van uitbarstingen of bewegingen
in de photosfeer, overeenkomende met die, welke wij bij de
zon waarnemen.
De tijdelijke sterren, die meer of minder plotseling aan den hemel
verschijnen, en vervolgens langzamerhand in glans verminderen, om
daarna geheel te verdwijnen, wekken onze belangstelling in de
hoogste mate : eene dier geheimzinnige verschijningen heeft plaats
gehad in 1866 in de Noordelijke Kroon, en men heeft zich gehaast,
den spectroskoop op die ster te richten. Het licht van die nieuwe
ster, door Huggins en Miller onderzocht, gaf een zeer bijzonder
spectrum, dat bewees, dat het licht van twee verschillende lichtbronnen afkomstig was. Men had daar twee spectra, overeenkomende met die der zon, (een groot aantal donkere strepen) vOOr
elkander, het eene zonder twijfel ontstaan door het licht van eene
gloeiende, vaste, of vloeibare stof, dat geabsorbeerd was door de
dampen van een omhulsel, minder warm dan zij zelf ; het andere
spectrum bestond uit een klein aantal heldere strepen, die wezen
op waterstof, magnesium en waarschijnlijk helium. De aard van het
spectrum dier ster, in verband met het plotseling ontstaan van
haar licht en de snelle vermindering van hare helderheid, doet
vermoeden, dat door de eene of andere inwendige beroering
groote hoeveelheden gas daarin vrijgekomen zijn, dat de waterstof, die er deel van uitmaakte, ontbrand is, terwij1 zij zich
met een ander element verbond, en het licht veroorzaakt heeft,
door de heldere strepen voorgesteld ; dat eindelijk de vlammen
de vaste stoffen der photosfeer tot gloeihitte hebben verwarmd.
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Toen de waterstof uitgeput was, is de ster spoedig uitgedoofd.
Vindt men daarin niet alle kenmerken van eenen werkelijken
brand, dien wij op onmetelijke afstanden van ons hebben mogen
aanschouwen ?
wij komen later nog op die ster terug, evenals op eene andere
van dezelfde soort, in de Zwaan, die plotseling in 1876 in helderheid is toegenomen, en waarvan het spectrum, door Cornu onderzocht, de strepen van waterstof, magnesium en waarschijnlijk helium,
dus van de chromosfeer onzer zon vertoond heeft (I).
ZOO ontleedt men thans de sterren, alsof men ze in de hand had
en ze in de smeltkroezen onzer laboratoria plaatsen kon.
Men heeft ook getracht de sterren te photografeeren, en men is
daarin ook geslaagd. Sedert bijna vijftig jaren reeds heeft men prachtige photografieen van de zon ; dit is ook niet te verwonderen ; maar
toen het er op aankwam de maan te photografeeren, was de bewerking reeds veel moeilijker, door de zwakte van het licht der
maan in vergelijking met dat der zon, en door het verschil in toon
tusschen de verschillende deelen der maan. Toch hebben ook daar
vaardigheid en volharding gezegevierd over de grootste zwarigheden, en bezitten wij thans photografieen der maan, tot eene
middellijn van meer dan eenen meter vergroot, waarop met eene
bewonderingswaardige scherpte de minste bijzonderheden aan het
licht komen.
Daarna was het de eerzucht der photograaf-astronomen, Jupiter,
Venus, Saturnus en Mars onder handen te nemen, en het is hun
ook gelukt, om van die planeten op hunne gevoelige platen beelden te
krijgen, waarin in hoofdtrekken het karakter dier planeten werd weergegeven. Maar toen men zijne eerzucht uitstrekte tot de vaste sterren,
waren de moeilijkheden nog veel grooter. Toch heeft reeds Bond
in 1857 de schoone ster M. (in de Groote Beer) met Alcor en
alle sterren van de 7 de grootte, die in het veld van den kijker zichtbaar waren, gephotografeerd. De photografie van die schoone
dubbelster is z(5(5 uitstekend geslaagd, dat men zich daarvan
heeft kunnen bedienen, om den afstand (14") van de beide sterren
te bepalen.
Ook een aantal kometen zijn in de laatste jaren gephotografeerd,
(I) Ook de merkwaardige veranderlijke ster, in 1885 in de nevelvlek van Andromeda ontdekt, heeft in haar spectrum de strepen van de chromosfeer onzer zon.
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Max Wolf te Heidelberg en Barnard op den Mount-Hamilton hebben
zich op dat gebied zeer verdienstelijk gemaakt.
In het jaar 1884 hadden de Fransche sterrenkundigen, Paul en
Prosper Henry, de helderste gedeelten van den melkweg gephotografeerd, en op hunne platen 1500 sterren van de 6de tot de i 2de
grootte gekregen ; de resultaten waren z6(5 uitstekend, dat de toenmalige directeur der Parijsche sterrenwacht het denkbeeld opperde,
den geheelen hemel te photografeeren. Na een aantal voorbereidende werkzaamheden kwam in de jaren 1887,. 1889 en 1891 te
Parijs een photografisch congres van astronomen te zamen, waar
de volgende besluiten genomen werden :
De geheele sterrenhemel zal zoo gephotografeerd worden, dat
nog sterren van de veertiende grootte op de platen te voorschijn
komen. leder gedeelte des hemels wordt tweemaal, op verschillende
tijdstippen, gephotografeerd, om fouten in de platen te kunnen onderscheiden. Alle instrumenten zullen volkomen aan elkander gelijk zijn
en wel met eene vrije opening van 33 centimeters en eene brandpuntswijdte van 343 centimeters. Bovendien is aan iederen kijker
een tweede kijker verbonden, waardoor de waarnemer voortdurend
controleert, of het uurwerk zuiver loopt en dus de kijker volkomen
de schijnbare beweging van den sterrenhemel volgt, zoodat de sterren
in dien kijker steeds denzelfden stand behouden. Het veld van den
kijker moet 4 vierkante graden bevatten, de platen zijn 16 bij 16
centimeters groot, waarvan na aftrek van de randen 13 bij 1 3 centimeters bruikbaar zijn. Alle cliches worden zoo gemaakt, dat zij
gedeeltelijk over de volgende cliches heenvallen. Daar de beelden
der sterren op de platen in het midden rond, aan de randen echter
elliptisch zijn, is bepaald, dat zoowel voor de platen van den atlas
als voor den catalogus eene dubbele serie photografieen wordt vervaardigd. Voor die dubbele opneming zijn 22054 platen noodig. Daar
echter een aantal platen mislukken, rekent men op 50 000. Het
werk wordt verricht op de volgende 18 sterrenwachten (1 2 op het
noordelijk, 6 op het zuidelijk halfrond) : Helsingfors, Potsdam,
Oxford, Greenwich, Parijs, Bordeaux, Toulouse, Rome, Catania,
Algiers, San Fernando, Tacubaya, Rio de Janeiro, Santiago (Chili),
Sydney, Kaapstad, La Plata en Melbourne. De ligging van elke ster,
die op die platen komt, moet uitgemeten worden ten opzichte van
eene ster, waarvan de stand door den meridiaankijker bepaald wordt.
Het uitmeten geschiedt systematisch door daartoe opgerichte bureau's.
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(Het eerste bureau is in 1892 opgericht, en staat onder het bestuur
der gebroeders Henry, terwip als hoofd der metingen Dorothea
Klumpke is aangesteld.)
De platen krijgen voor het gebruik Tangs photografischen weg
een netwerk, waardoor de plaat in 676 vierkanten van 5 millimeters
wordt verdeeld. Dit dient om de vormveranderingen der gelatinelaag
te controleeren. Elke plaat wordt 5 minuten, 2 1 /2 minuut en 4o
secunden verlicht, zoodat elk van de drie platen beelden van verschillende grootte geeft. (Men doet dit, daar anders bij korte blootstelling de zwakste sterren niet te voorschijn komen en bij langere
blootstelling de heldere sterren de zwakke zouden bedekken. Is de
plaat klaar, dan komt zij op het bureau, waar elk der 676 vierkanten onder den mikroskoop gebracht wordt. In drie jaren tijds zijn
op die wijze te Parijs 72 000 sterren op 224 cliche's gemeten.
De zoo gevonden resultaten gaan naar het redactiebureau, waar
de rechtlijnige coOrdinaten (rechte klimming en declinatie) herleid
worden tot bolvormige coôrdinaten en tevens tot het lentepunt van
het daar 190o.
Men hoopt met het photografeeren in het einde van deze eeuw
gereed te komen, hoewel men berekent, dat er na dien tijd voor
de metingen, het herleiden en de uitgave nog een tiental jaren
noodig zullen zijn. Op de platen komen, naar men berekent, meer
dan 4.0 millioen sterren voor.
En wat is nu het nut van dien reuzenarbeid ?
Het spreekt van zelf, dat die atlas alle bestaande sterren-atlassen
in rijkdom en nauwkeurigheid verre overtreffen zal. Tevens worden
alle kleine planeten van de ' Ode tot de 1 4de grootte ontdekt, daar
zij door hare beweging een streepje in plaats van een punt vertoonen. Dan is er misschien kans, eene planeet buiten de baan van
Neptunus te ontdekken. Men kan ook verwachten, dat men op
die wijze nieuwe nevelvlekken en veranderlijke sterren ontdekken
zal. Veranderingen in afstand en ligging van dubbelsterren blijken
dan ook gemakkelijker. Doch daarenboven zal die atlas van onberekenbaar nut zijn voor het nageslacht. Het is immers natuurlijk,
dat dit werk in iedere eeuw zal worden herhaald.
En zoo zal men veel nauwkeuriger gegevens krijgen omtrent de
eigenbeweging der sterren dan met de nauwkeurigste waarnemingen mogelijk is. Dit laatste resultaat is wel van zOOveel gewicht
voor den bouw van het heelal, dat het ruimschoots de moeite en
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kosten vergoedt, aan de photografie van den hemel besteed. 1).
De sterren, die een zoo zwak licht naar ons uitstralen, zenden
eene hoeveelheid warmte tot ons, die op onze zintuigen nog veel
minder indruk maakt, en toch heeft men ook deze trachten te meten.
Volgens de proeven van Stone straalt Arcturus veel meer warmte
uit dan Wega. Te Greenwich scheen de eerste bij eene hoogte van
2 5° boven den horizon evenveel warmte uit te stralen als een cubus van
Leslie, vol kokend water, op 115 meters afstand geplaatst, terwiji Wega
bij eene hoogte van 60 0 slechts eene warmte scheen uit te stralen,
gelijk aan die van denzelfden cubus, op 26o meters verwijderd. Het
zou bijna ondoenlijk zijn, die geringe hoeveelheid in onderdeelen
van graden van den thermometer uit te drukken. Het blijkt dus,
dat Arcturus warmer is dan Wega, en dit komt overeen met hetgeen wij zooeven omtrent de scheikundige werking dierzelfde sterren
hebben medegedeeld, daar het rood bij Arcturus overheerschend is,
en dit deel van het spectrum meer warmtegevend is, terwijl het
blauw, dat bij Wega de overhand heeft, meer scheikundige stralen
bevat. ZOO maakt de sterrenkunde een organisch geheel uit met hare
zusterwetenschappen, de natuurkunde en de scheikunde ; zoo maakt
zij gebruik van de hooge vlucht, welke die wetenschappen genomen
hebben, en dwingt zij deze, bezit te nemen van den hemel ; zoo
wordt het heelal voor den mensch een onmetelijk laboratorium.
De lichtstralen, die uit den nachtelijken sterrenhemel tot ons afdalen, doen ons dus eenen blik slaan in den toestand der schepping
in die ontoegankelijke oorden, en bewijzen ons, dat de stoffen en
de krachten, die wij rondom ons in werking zien, ook daar bestaan
en ook daar dezelfde werking hebben als bij ons ; zoo wordt tegelijkertijd met het veld van onze waarnemingen ook het veld van
onze begrippen en voorstellingen uitgebreid ; zoo leeren wij ook daar
stoffen en krachten kennen, die in de onmetelijke ruimte het spel
herhalen, dat slechts onvolledig en in het klein in ons zonnestelsel gespeeld wordt. Het licht verplaatst ons naar het oneindige, eeuwige leven.
Wij zeiden reeds meermalen, dat het licht zich niet plotseling
1) De tijd, dien de platen aan het licht moeten worden blootgesteld, bedraagt voor de
sterren van de :
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voortplant ; dat het eene snelheid heeft van 300 000 kilometers in
de secunde, en dus in 1 o secunden 3 millioen, in eene minuut 18
millioen kilometers aflegt ; dat het in ruim 8 minuten den weg aflegt, die ons van de zon scheidt, dat het in 4 uren den afstand van
Neptunus doorloopt, en dat het 41/2 jaar noodig heeft, om van de
meest nabijzijnde vaste ster tot ons te komen (i).
Het verleden der werelden wordt dus in den vorm van eene
reeks van trillingen gedragen naar andere plaatsen in het heelal ;
wat wij heden op de sterren meenen te zien, is reeds lang voorbij ;
wat daar thans plaats vindt, wordt ons eerst later geopenbaard.
Wij zien geene enkele ster zooals zij nu is, maar wel zooals zij
was op het oogenblik, waarop haar het licht verliet, dat ons thans
bereikt. Wij zien dus niet den tegenzevordigen sierrenhemel, maar
zijne geschiedenis. Er zijn misschien wel sterren, die reeds duizenden
jaren vergaan zijn, en die wij nog altijd zien, omdat de lichtstralen,
die ons thans eerst bereiken, haar verlaten hebben vOOr hare vernietiging. De dubbele ster, waarvan wij met zorg en inspanning het
wezen en de beweging bepalen, was misschien reeds verdwenen,
lang vOOrdat er astronomen op de aarde waren, Indien het zichtbare
heelal heden verging, dan zoude men het toch nog na duizenden jaren
zien, met uitzondering van de meest nabijzijnde sterren,. die achtereenvolgens zouden worden uitgedoofd, naargelang van den tijd, dien
de lichtstralen noodig hebben, om ons te bereiken. a Centauri zou
het eerst worden uitgedoofd, en wel in 4 jaar en 6 maanden ; Sirius
in bijna 9 jaar, de poolster in ruim 46 jaar, enz.
ZOO draagt het licht bij zijne voortplanting de geschiedenis van
alle werelden met zich om, en vormt het de schakel tusschen het
verleden, het tegenwoordige en de toekomst.
(I) Wij kunnen de voortplanting van het licht vergelijken met die van het geluid. Het geluid plant zich in de lucht voort van golf tot golf. Als de klokken geluid worden, hooren zij,
die rondom de kerk wonen, het klokgebrom op het oogenblik, waarop het wordt voortgebracht,
terwijl zij, die op eenen afstand van eenen kilometer wonen, het geluid eerst 3 secunden later
hooren. Z66 zien wij, hetgeen op een verwijderd hemellichaam geschiedt, eerst eenigen tijd later.
Het licht komt achtereenvolgens van de nabijgelegen plaats naar de meer verwijderde. Daarom
hebben de lichtstralen, die van de sterren tot ons komen, 10, 20, 100, MOO, 10 000 jaren noodig
om ons te bereiken. Omgekeerd zien de bewoners eener ster de zon (en de aarde, als zij haar
kunnen zien), zooals zij jaren geleden was. Het is als het ware de bode, die eene photografie
der aarde, zooals zij was op het tijdstip van zijn vertrek, naar de sterren overbrengt met eene
snelheid van 300 000 kilometers in de secunde.
Indien dus het licht eener ster honderd jaren noodig heeft om ons te bereiken, dan zouden wij
de ster, indien haar licht plotseling uitgedoofd werd, nog honderd jaren lang zien, omdat de
laatste lichtstraal, die uit de ster wordt uitgezonden, eerst honderd jaren later ons oog bereikt.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
Veranderingen, bij de sterren waargenomen. Tijdelijke
sterren, plotseling aan den hemel verschenen. Veranderlijke
sterren. Sterren, van den hemel verdwenen.

Komt de titel van dit hoofdstuk met de werkelijkheid overeen ?
Is het mogelijk, dat, • waar de sterren niet alleen lichte punten aan
het firmament, maar werkelijke zonnen zijn, met de onze overeenkomende, eene zon in glans toeneemt of vermindert? Kan dan onze
zon to eeniger tijd in licht en warmte toenemen, ons verblinden en
verbranden, het plantenkleed der aarde verschroeien, de dierenwereld
doen omkomen in eene verstikkende woestenij, en het hijgende
menschdom nederleggen in het gloeiende zand van eene onmetelijke
vlakte? Of wel, kan het weldadige brandpunt onzer warmte zich in
eenen sluier hullen, zijne uitstraliiig staken, zijne gulden stralen
vasthouden ? Kan de zon ons de lente en de bloemen, den zomer en
het graan, den herfst en den oogst onthouden, en eenen eeuwigen
winter over het aardrijk uitspreiden, het bloed doen stollen in onze
aderen, en ons onder eenen in nevelen gehulden dampkring begraven
in een steeds aangroeiend lijkkleed van sneeuw ? ... Ja, de schoone
weldadige zon kan uitgedoofd en weder aangestoken worden; zij kan
in enkele weken den dood de aarde doen vermeesteren; zij kan aan
den somberen hemel tronen als een kleurloos spook, dat over een
uitgebreid kerkhof heerscht ; zij kan uit hare asch verrijzen en het
leven, dat tijdelijk gedurende maanden, jaren, eeuwen, verdwenen was,
weder terugbrengen ; zij kan dit doen ... en zij heeft dit reeds gedaan.
Ja, de aarde is reeds vroeger in een lijkkleed van sneeuw en ijs
gehuld geweest, terwijl alle leven verdwenen was. En de aarde was
toen niet jong meer. Reeds eeuwen en duizenden eeuwen had zij
zich voortbewogen en zich gekoesterd in het vruchtbare licht en de
weldadige warmte der zon ; reeds herhaalde malen was hare bevolking vervormd en vernieuwd, de prachtige ondoordringbare wouden
van boomvormige varens hadden reeds plaats gemaakt voor zonnige
oasen, rijk aan welriekende bloemen en vogels met schitterende
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pluimage ; de monsterachtige en woeste kruipende dieren van het
secundaire tijdperk hadden reeds plaats gemaakt voor de hoogere dieren
van de tertiaire periode : reeds voerde de mammouth zijne kudden
aan, reeds jaagde de rhinoceros met gespleten neusgaten in de wouden, reeds vloog het reusachtige hert als een pijl door de dalen,
reeds zetelde de beer in de holen, en deed de aap zijne kromme
sprongen in de boomen, reeds sprong het paard door de velden en
kweelden de vogelen hun minnelied in de boschjes met kabbelende
beken ; ... toen de temperatuur zOOver daalde, dat geen enkele waterdroppel in vloeibaren toestand overbleef. Een sombere hemel spreidde
zich over de aarde uit. De natuur staakte hare ontwikkeling, het
leven werd uitgebluscht ; de vogelen staakten hun lied; de planten
brachten geene bloemen meer voort, de beek hield op te stroomen,
de zon hield op te schijnen. De ijsperiode, waarvan men overal
de duidelijke sporen terug vindt, heeft zich over de geheele aarde
uitgespreid ; Frankrijk, Zwitserland, Italie, de verschillende streken
van Europa, Azie en Afrika en het vasteland van Amerika, dragen
er nog de litteekens van. Zij is in duidelijk schrift in het groote Boek
der Natuur geschreven, en het is niet onmogelijk, dat onze zon
overeenkomt met de veranderlijke sterren van het heelal, en dat
hare tijdelijke vermindering in warmte voldoende geweest is, om
onze planeet het leven te benemen.
Wij zien soortgelijke verschijnselen ook aan den sterrenhemel.
Een der merkwaardigste voorbeelden hiervan levert de ster n van
het schip Argo, gelegen in het midden van eene nevelviek. In 1837
was zij eene ster van de I ste grootte, en tot 1854 overtrof zij in helderheid de schoonste sterren des hemels, met uitzondering van Sirius,
die zij in 1843 bijna evenaarde, terwijl zij Wega, Arcturus, Rigel,
a Centauri en Canopus overtrof. In 1856 begon zij echter af te nemen
en daalde zij af tot den rang eener ster van de 2 de grootte. In 1859
bereikte zij de sterren der 3 de grootte, in 1862 die der 4de, in 1864
die der 5 de , in 1867 die der Ede grootte, en in 187o werd zij voor
het bloote oog onzichtbaar. Sedert 1871 daalde zij langzaam af van
de 6de tot de 7 de grootte, en in 1886 had zij haar minimum bereikt
(7,4). Sedert dien tijd schijnt zij langzamerhand helderder te worden.
Van 1856 tot 1886 is de zon, waarvan de parallaxis onmerkbaar,
de afstand en het volume onmetelijk zijn, 7 trappen van helderheid
afgedaald, zoodat zij bij haar minimum meer dan honderd maal minder
licht verspreidt dan bij haar maximum. Wat moeten wij denken van
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dergelijke veranderingen, met het oog op de bewoonbaarheid der
planeten, die in de nabijheid van eene zoodanige zon geplaatst
zijn ? Indien daar eene bewoonde wereld is, met de aarde overeenmende, dan is daar thans door het langzaam uitblusschen der zon
de ijsperiode ingetreden. Zal die zon ooit weder haren ouden luister
terugkrijgen? Wij mogen en moeten dit verwachten, want die verwachting wordt gerechtvaardigd door hare geschiedenis sedert twee
honderd jaren. Halley heeft haar in 1677 als eene ster van de 4de
grootte gezien, Lacaille in 1751 als eene ster van de 2 de grootte,
Burchell in 181i van de Ode grootte, Brisbane in 1822 van de 2de
grootte, Burchell in 1827 van de i ste grootte, Johnson in 183o van
de 2 de grootte en Herschel in 1837 van de I ste grootte. Wij hebben
daar dus te doen met eene zon, die snel en veel verandert, zoodat
wij mogen verwachten, dat zij eerstdaags weder al hare lichttrappen
zal opklimmen, die zij is afgedaald.
Waaraan moet die verandering in helderheid worden toegeschreven ? Zou de zon zich met eene verbazende snelheid van ons verwijderen en weder tot ons naderen, zoodra hare helderheid toeneemt?
Neen, want eenerzijds is geen spoor van eigen beweging merkbaar,
anderzijds zou men moeten aannemen, dat de ster van 1856 tot 1867
zich zOOver van ons moest verwijderd hebben, als noodig was, om eene
ster van de I Ste grootte tot de 2 de grootte te doen afdalen, dat is negen
milli oen maal de halve middellijn der aardbaan, hetgeen reeds daarom
onmogelijk zoude zijn, omdat dan het licht, dat in 1856 15 jaren
noodig had, om ons te bereiken, thans 150 jaren daartoe zoude noodig hebben. Wij mogen dus als zeker stellen, dat de verandering
in licht niet veroorzaakt wordt door eene verandering in afstand.
Zou zij dan door eene eclips worden voortgebracht ? Daartoe zou
men moeten aannemen, dat een donkere bol, zoo groot als de ster
zelf, tusschen de ster en de aarde doorging, en gedurende verscheidene jaren zijn licht bedekte. Doch de lange duur der periode
maakt die onderstelling ongerijmd.
Zou zij misschien het gevolg zijn van eene beweging Bier zon om
hare as, waarbij wij zouden moeten aannemen, dat een deel harer
oppervlakte gloeiend is, en het andere gedeelte bedekt met eene bijna
donkere, vaste korst? Het is niet waarschijnlijk, dat eene ster 30
jaren minstens noodig heeft, om eene halve omwenteling te volbrengen, en bovendien is het verschijnsel niet regelmatig genoeg, om
eene zoodanige onderstelling te wettigen.
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De meest natuurlijke verklaring is wel deze, dat het verschijnsel
veroorzaakt wordt door eene werking in de photosfeer der ster zelf.
Wij zagen reeds vroeger, toen wij onze zon tot een onderwerp van
onderzoek maakten, dat Naar licht veroorzaakt wordt door wolken
van vaste of vloeibare deeltjes, die in haren dampkring branden,
evenals koolstof, kalk of magnesia in ons kunstlicht. Zooals Faye naar
aanleiding van de veranderlijke sterren heeft vastgesteld, begint de
periode van helderheid en werking eener ster joist dan, wanneer de
oppervlakte der gloeiende gasmassa genoeg is afgekoeld, om een
neerslag te vormen van vloeibare of vaste wolken, die een helder
Licht kunnen verspreiden. Zoo vormt zich de photosfeer eener
nieuwe zon. Na een bepaald tijdstip kunnen de verschijnselen in de
photosfeer een periodiek karakter aannemen. Het evenwicht der
gasmassa wordt eerst verstoord door de regens van slakken, die
naar beneden vallen, en door de opstijgende dampen, volkomen op
dezelfde wijze, als in onzen dampkring het evenwicht verstoord wordt
door de beweging van het water in den vorm van vaste stof,
vloeistof of gas ; zoodra daarna de uitwisseling tusschen de oppervlakte en het inwendige gedeelte wordt tegengehouden door de
toeneming der slakken, ziet men uitbarstingen plaats grijpen, periodieke beroeringen, waarvan eene snelle, doch tijdelijke vermeerdering in helderheid het gevolg is. Met - iedere omwoeling der
photosfeer komt eene plotselinge uitstrooming van gloeiende gassen
overeen. Eindelijk hebben die afwisselingen nog slechts met schokken
plaats, om ten slotte geheel op te houden.
Van alle sterren, waarvan de helderheid veranderlijk is, is de
merkwaardigste die, welke in de zestiende eeuw, in 1572, plotseling
eene zoo groote helderheid verkreeg, dat zij al hare zusters aan
den hemel overtrof en op het midden van den dag zichtbaar was. Zij
werd door Tycho-Brahe waargenomen, en verminderde slechts
langzaam in helderheid.
Na die van 1572 is de bekendste tijdelijke ster die van October
1604, in het sterrenbeeld Ophiuchus, en die werd waargenomen
door Kepler en Galilei. Evenals bij de vorige, verminderde ook
hier de helderheid bijna onmerkbaar; zij leefde vijftien maanden en
verdween zonder een spoor achter te laten. In 167o vertoonde eene
andere tijdelijke ster, in het sterrenbeeld de Vos, het eigenaardig
verschijnsel, van verscheidene malen uit te dooven en weder ontstoken
te worden, vOOrdat zij geheel verdween. Wij kennen thans vier en
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die sedert twee duizend jaren eene plotseling opflikkering hebben ondergaan en daarna voor het bloote oog onzichtbaar
zijn geworden. Twee belangrijke verschijningen van dien aard hebben
plaats gehad in 1866 en 1876, en hebben het mogelijk gemaakt, door
middel van de spectraalanalyse aan te toonen, dat men te doen had
met eene werkelijke verbranding, het gevolg van eene geweldige
uitbarsting van brandende waterstof (I). Het is opmerkelijk, dat die
sterren niet over willekeurige punten van den hemel verspreid liggen,
maar, zooals nevensgaande teekening aantoont, alle in de buurt van
den Melkweg staan.
twin/1g- sterren,

Fig. 293. — Ligging der plotseling verschenen tijdelijke sterren.

Hoe kunnen sterren, zonnen, zoo plotseling aan den hemel verschijnen ?
Het is ondenkbaar, dat tijdelijke sterren nieuwe scheppingen
zouden zijn. Hare kortstondige verschijning is in treffende tegenstelling met de standvastige helderheid der sterren in het algemeen ; het
zijn zonder twijfel veranderlijke, niet periodieke sterren ; zij bestonden aan den hemel, vOOrdat zij die buitengewone opflikkeringen
(I) Den 'sten Februari 1892 heeft Dr. Anderson te Edinburg eene nieuwe ster ontdekt in
het sterrenbeeld de Wagenniall. Den 2deu Februari was zij tusschen de 4 d. en 5d. grootte ; zij
nam toen regelmatig of tot het einde van April, toen zij bijna geheel verdween (I 6(1. grootte).
In het midden van Augustus was zij weder van de grootte 9,5, en die grootte heeft zij behouden. Men ziet haar nog steeds als eene onoplosbare nevelvlek van 3". Haar spectrum, onderzocht op den Mount Hamilton, toonde de volkomen overeenstemming aan met het spectrum der
onoplosbare nevelvlekken.
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ondergingen, en zij zijn daarna weder tot haren oorspronkelijken rang
teruggekeerd, zooals men dat bij enkele overtuigend heeft kunnen
aantoonen. Er is een groot onderscheid tusschen die verbazende uitbarstingen en de regelmatige veranderingen der periodieke sterren,
die wij zoo aanstonds zullen bestudeeren. Toch vindt men tusschen
de beide soorten alle graden van onregelmatigheid ; zoo kan b. v.
Ii van het schip Argo als tusschenvorm tusschen de twee soorten
beschouwd worden.
Wij hebben vroeger gezien, dat het aantal zonnevlekken in eene
periode van elf jaren verandert. Die verandering is niet gering, daar
er meer dan tien maal meer vlekken in de maximumjaren zijn dan
in de minimumjaren; daar zij echter slechts een zeer gering gedeelte
van het zonnelicht onderscheppen, zou een verwijderd waarnemer,
die met aandacht onze zon volgde, nauwelijks iets van die verandering bemerken. Wij behoeven slechts te onderstellen, dat het verschijnsel onzer zonnevlekken op de overige zonnen op veel grootere
schaal plaats grijpt, om eene verklaring te geven van de veranderlijke
sterren, die in volkomen harmonie is met hetgeen wij weten omtrent
het wezen der zon. Indien eene algemeene uitbarsting op eene dier
zonnen plaats grijpt, of indien zij plotseling omhuld wordt met protuberances van brandende waterstof, of indien het donkere net,
waarin wij de lichtkorrels der zonnephotosfeer hebben zien drijven,
verdwijnt onder de verdichting der schitterende fakkels ; Of wel, indien
eene zon, die begint of te koelen en bedekt te worden met eene vaste
korst, verscheurd wordt door de uitbarstingen van den binnensten
vuurhaard, of wel, indien een neervallend hemellichaam een nieuw
gevormd vastland verbrijzelt op eene zon, die langzamerhand omkorst
wordt, Of eindelijk, indien twee meteoorsteenen elkander in de wereldruimte ontmoeten, dan worden daardoor onze tijdelijke sterren verklaard, die, nadat zij een schitterend licht verspreid hebben, weder
in haren ouden toestand vervallen.
Zoo kan de kennis van onze zon zelf ons veel leeren omtrent de
verschijnselen bij de sterren, op zoo onmetelijke afstanden van ons
verwijderd, en kunnen wij omgekeerd hieruit afleiden, wat mettertijd
op onze zon geschieden kan.
De regelmatige, snelle en periodieke veranderingen, die men bij
sommige sterren waarneemt, zijn nog veel merkwaardiger dan die
plotselinge branden, die ten minste nog het resultaat van veranderingen kunnen zijn, waarvan wij ons rekenschap kunnen geven. ten
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der merkwaardigste is a Ceti, ook wel genaamd Mira Ceti (de wonderlijke uit de Walvisch). Zij verdient dien naam ten voile. Zij neemt
in helderheid toe, totdat zij de sterren van de 2 de grootte evenaart,
en wordt even helder als de schoonste sterren uit de Groote Beer; in
dien toestand kan iedereen haar vijftien dagen waarnemen; daarna
neemt zij langzaam in helderheid of en wordt zij voor het bloote oog
geheel onzichtbaar. Gedurende vijf maanden zoude men haar te
vergeefs aan den hemel zoeken. Daarna ziet men haar weder
te voorschijn komen en gedurende drie maanden langzaam in helderheid toenemen, totdat zij weer de tweede grootte bereikt heeft.
Die buitengewone verandering in helderheid heeft plaats in 331
dagen.
Als zij groot is, heeft de ster eene gele kleur ; als zij klein is,
dan is zij rood.
De spectraalanalyse leert, dat zij een spectrum heeft van het 3de
type, en als hare helderheid vermindert, behoudt zij alle voorname
heldere strepen, maar dan tot uiterst dunne draden teruggebracht.
De meest aannemelijke verklaring is, dat zij periodiek dampen uitwerpt, overeenkomende met de uitbarstingen, in de photosfeer der
zon waargenomen. Die veranderingen, die bij de zon plaats hebben
om de I I jaren, en dan nog nauwelijks merkbaar, openbaren zich bij
de zon uit de Walvisch om de 331 dagen over eene groote uitgestrektheid.
Van alle veranderlijke sterren is Mira Ceti het gemakkelijkst waar
te nemen; men kent haar reeds bijna drie honderd jaren. Eene tweede,
niet minder merkwaardige, periodieke ster is 13 Persei of Algol, waar
de periode veel korter is dan bij de vorige. Zij daalt in de periode
van 2 dagen, 20 uren, 48 minuten en 53 seconden van de 2 de tot de
4de grootte en herneemt dan weder hare vorige helderheid. Gedurende
2 dagen en 13 uren is hare helderheid onveranderlijk van de 2de
grootte, dan begint zij te verflauwen, en is zij in 2 uren en 3o minuten
tot beneden de Ode grootte afgedaald; in dien toestand blijft zij vijf
of zes minuten, waarna zij weder tot hare oorspronkelijke helderheid
klimt in 3 uren 3o minuten (I).

(0) Eene zoo snelle en karakteristieke verandering kan niet van denzelfden aard zijn als (lie
van de elfjarige periode der zonnevlekken ; de meest aannemelijke verklaring moet wel zijn, of
dat zij het gevolg is van eene beweging dier ster om eene as, waarbij dan de twee halfronden
zeer verschillende helderheid moeten hebben, zooals het geval zou zijn met eene zon, waarop
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In de Boogschuiter zijn drie veranderlijke sterren, waarvan de
periode omstreeks zeven dagen bedraagt.
Verscheidene andere sterren, a Librae, S Monoceratis, U Coronae,
y Tauri, a Cepkei hebben eyeneens eene zoo korte periode. Men
kan die veranderingen met het bloote oog volgen. Andere hebben
daarvoor eenige weken noodig ; de groote meerderheid verscheidene
maanden ; geene enkele veranderlijke ster heeft eene periode van
twee jaren ; in het algemeen zijn de veranderingen sterker, naarmate
de perioden langer zijn.
Bij eene andere ster, R Hydri, neemt de periode af. Uit de
onderzoekingen van SchOnfeld blijkt, dat die periode was .
500 dagen in 1708.
487
437

,.,

,, 1785

53

,1

1870.

Bij een groot aantal Bier sterren is de verandering waarschijnlijk
het gevolg van eene wenteling der ster om hare as. Men kan dus
de volgende verklaringen geven voor de veranderingen in helderheid :
I° Er kan eene verandering in de photosfeer plaats hebben gehad,
overeenkomende met de verschijnselen der zonnevlekken, maar heviger
en sneller ; 2° de ster kan om eene as wentelen, terwijl de verschillende meridianen gedurende een aantal jaren groote verschillen in
lichtsterkte behouden ; 3° een nevelachtige ring kan om de ster heenwentelen ; 4° donkere planeten kunnen eclipsen veroorzaken. Wij
moeten hier nog bijvoegen, dat de natuur, die slechts een gering
deel harer verborgenheden tegelijk openbaart, zeker nog andere verklaringen aan de hand zal geven, als de vorderingen der wetenschap
dit zullen toelaten. De tijdelijke sterren daarentegen hebben haar
een donkey vastland voorkomt ; Of wel dat zij te danken is aan eene eclips, veroorzaakt door
eene groote planeet, die zich om Algol heenbeweegt, zoodanig dat zij telkens tusschen de ster
en de aarde komt. De eerste onderstelling geeft aanleiding tot de bedenking, dat het moeilijk
aan te nemen is, dat eene zoodanige vlek vele jaren en eeuwen onbewegelijk op de ster zou
blijven ; de tweede heeft de snelheid der beweging van de planeet tegen zich, omdat de dubbelster, wier periode het kortst is, nog eenen omwentelingstijd heeft van 7 of misschien zelfs
van 14 jaren. Toch meenen wij tot de laatste onderstelling te moeten overhellen, omdat de
spectraalanalyse ons leert, dat het geene ster is van het type der veranderlijke sterren, maar
dat zij een spectrum van het 1 ste type vertoont. Wij stellen ons dus de zon van Algol voor als
het hoofdlichaam van een zonnestelsel, welks grootste planeet in 2 dagen en 2I uren om de
zon wentelt ; het is ongeveer de omloopstijd van den vierden wachter van Saturnus. In die
periode merkt men kleine onregelmatigheden op, die het gevolg kunnen zijn van storingen, door
andere planeten veroorzaakt ; de omloopstijd schijnt langzaam te verminderen, sedert de twee
eeuwen, dat men haar waarneemt. Zij is sedert de vorige eeuw 6 secunden verminderd.
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licht te danken aan werkelijke branden, op afstanden van duizenden
milliarden kilometers te zien.
En die veranderingen in licht zijn niet gering. Let op R van het
Schild van Sobiesky, zij verandert in 72 dagen van de Ode tot de
9 de grootte, Mira Ceti verandert van de 2 de tot de 91/2de grootte ;
x Cygni van de Ode tot de I 3-degrootte Zonnen, die in hare
maximumperiode 4600 maal meer licht en warmte uitstralen dan in
hare minimumperiode Welke verbeelding is in staat, het werk der
natuur in zulke stelsels te doorgronden?
Dit alles zijn snelle veranderingen. Openbaren de sterren ook
langzame, eeuwen durende vervormingen ? Zien wij werkelijk denzelfden sterrenhemel als onze voorouders ? Zijn sommige sterren in
helderheid verminderd sedert de kindsche jaren der sterrenkunde ?
Zouden enkele ook van den hemel verdwenen zijn ? Zijn andere in
helderheid toegenomen? ..... Ja, de hemel is eene onmetelijke
werkplaats, waar nooit rust of stilstand heerscht ; daar hernieuwt
zich het 'even telkens in andere vormen ; geslachten volgen elkander
op aan den hemel evenals op aarde ; werelden, zonnen, stelsels
worden geboren en sterven ; en indien het voorkomen van bet heelal
op ons den indruk maakt van onwrikbaarheid en onsterfelijkheid,
dan is dit, omdat ons levee te kort en onze gezichtskring-, te beperkt is, om de werkelijkheid te bevatten. Het insect, dat in de
zoele zomerdagen door de lucht fladdert, weet niet, dat er een
winter bestaat en vermoedt niet, dat de zon zal ondergaan ... ..
Wij zullen enkele voorbeelden geven van seculaire veranderingen,
aan den hemel waargenomen.
De schoonste ster van onzen hemel, Sirius, schijnt eene merkbare verandering
in kleur te hebben ondergaan. Seneca verzekert, dat in zijnen tijd Sirius rooder
was dan Mars ; ook Ptolemaeus noemt haar rood. Iedereen weet, dat zij tegenwoordig wit is, en men haar zelfs blauw zou kunnen noemen. Tenzij dus de nude
schrijvers, wat niet waarschijnlijk is, alleen bedoeld hebben, dat Sirius glinsterend
en fonkelend is als Mars, en dit hebben uitgedrukt door te zeggen, dat zij rooder is
dan Mars, mogen wij aanemen, dat zij in de laatste twee duizend jaar van kleur
is veranderd.
Hipparchus zeide 127 jaren v. C. : „De ster aan den voorpoot van de Stier is
zeer schoon en opmerkelijk." Thans ziet men daar geene enkele ster, helderder
dan eene ster van de s de grootte ; de meest nabijzijnde, tamelijk heldere ster is
-de grootte ; deze ster kan niet bedoeld zijn, daar
o van de Visschen, van de 4
Hipparchus die afzonderlijk vermeldt.
In de derde eeuw v. C. zeide Eratosthenes, toen hij sprak over de sterren in
de Schorpioen: „Zij worden voorafgegaan door de schoonste van alle : de schitterende ster van den noordelijken klauw." Dit is thans zeker niet het geval. Indien dit waar was, zoude zij eene ster van de I ste grootte moeten zijn, helderder
dan Antares; zij moet dan reeds zeer spoedig in helderheid verminderd zijn ;
van de Weegwant Hipparchus noemt haar reeds van de 2 de grootte (het is
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schaal), evenals den anderen klauw (a van de Weegschaal), en zij zijn altijd ongeveer
even helder gebleven.
De ster van de Arend was voor 2000 jaren van de 3 1 1 2 de grootte, in de IOde
eeuw van de 5 de, in de zestiende eeuw van de 6 de ; thans is zij van de 5112de
grootte.
De ster x van de Waterman, tot aan de I6de eeuw van de 4de grootte, is
thans van de 6 de grootte.
De ster 7o van de Visschen, in de rode eeuw met het bloote oog zichtbaar,
was op het einde der vorige eeuw van de 9de grootte en is thans van de 71/2de
grootte.
Pollux, eertijds minder helder dan Castor, is tegenwoordig helderder.
De ster oc van de Kleine Beer was eertijds zwakker dan 13; thans is dit
omgekeerd.
i2 de grootte, was in de zestiende en
De ster a van de Draak, thans van de 31,
grootte.
2
de
zeventiende eeuw van de
De ster 22 van de Groote Hond, die tot aan de zestiende eeuw niet op de
sterren-catalogussen voorkwam, was in 166o van de 4de grootte, in 184o van de
5 de grootte, en is thans weer van de 4de grootte.
De ster 4969 Lalande, in de Walvisch, was ten tijde van Hipparchus van de
4de grootte, in de vijftiende eeuw van de 5 de grootte, en is sedert T800 van de
6de grootte.
Verscheidene van de minst heldere sterren zijn thans verdwenen.

Zonder dit aantal voorbeelden bovenmatig te vermeerderen, zijn
zij voldoende, om ons een denkbeeld te geven van de seculaire
veranderingen, die aan den hemel plaats vinden. Indien wij waarnemingen tot onze beschikking hadden van honderd en duizend
eeuwen herwaarts, zouden wij nog wel andere geda.anteverwisselingen
waarnemen. De zonnen zelf zijn niet eeuwig. Hoewel een tijdstip
van twee duizend jaren of zestig menschengeslachten slechts een
vluchtig oogenblik in de algemeene geschiedenis vertegenwoordigt,
zijn in dien tijd reeds verscheidene zonnen in helderheid verminderd, andere daarentegen in glans toegenomen. In de ruimte bestaan
zeker een aantal uitgebluschte zonneri, groote zwarte bollen, waaromheen andere donkere lichamen in den duisteren, oneindigen nacht
rondwentelen.
Wij hebben tot nu toe slechts enkelvoudige zonnen als de onze
leeren kennen ; de tijd is daar, waarop wij het gebied der veelvoudige en gekleurde zonnen moeten betreden.
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ACHTSTE HOOFDSTUK.
De dubbele en veelvoudige sterren. De gekleurde zonnen.
Werelden door verscheidene zonnen van verschillende
kleur verlicht.

De teleskoop, die tracht door te dringen tot in de diepste geheimen der schepping, heeft onder de verscheidenheid van lichten, die
aan den hemel schitteren, sterren van eene bijzondere soort ontdekt, die van de gewone sterren verschillen in voorkomen en in
hare beteekenis voor het heelal. In plaats van enkelvoudig te zijn,
zooals de groote meerderheid der sterren, zijn zij dubbel en veelvoudig.
In plaats van wit te zijn, zijn zij sterk gekleurd ; zelfs bieden sterren
van een zelfde stelsel dikwijls de wonderlijkste tegenstellingen aan,
zoodat het verwonderde oog de kleur van den smaragd met die van
den robijn ziet paren, die van den topaas met die van den saffier,
van den diamant met dien van den turkoois, alle kleuren van den
regenboog vertoonende. Somtijds staan die wonderlijke sterrenparen
vast en onbewegelijk aan den hemel, en zijn zij niet in haren stand
ten opzichte van elkander veranderd, sedert de onderzoekende blik
van den geduldigen William Herschel ze ontdekte. Somtijds wentelen de sterren om elkander heen, de zwakste om de helderste,
gedragen door de vleugelen der aantrekkingskracht, evenals de
maan zich om de aarde en de aarde om de zon beweegt ; een
zeker aantal van die paren hebben reeds verscheidene geheele omwentelingen volbracht onder de oogen der waarnemers; de duur dier
omwentelingen wisselt bij de verschillende stelsels of tusschen enkele
en duizenden jaren. Onze kleine aardsche kalender is niet ingericht
voor die verwijderde werelden ; onze maten kunnen op dergelijke grootheden niet worden aangelegd; de aarde is niet meer maatstaf voor
de schepping; onze jaartelling is aan den hemel onbekend.
De studie dier sterrenstelsels 'evert een der meest grootsche problemen op der moderne astronomie. Waar iedere ster eene reusachtige
zon is, met eigen licht, brandpunt van warmte, licht en aantrekking,
is het vraagstuk, door die stelsels van veelvuldige zonnen aan den
menschelijken geest gesteld, ongetwijfeld een van die problemen,
die het sterkst op de verbeelding werken en het gemoed van den
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wijsgeer het meest bewegen. Welke rol speelt de aantrekkingskracht op die zonnestelsels, die zoozeer van de onze verschillen?
Hoe groot is hun aantal onder de sterren ? Hoe zijn zij in het heelal
verdeeld? Welke band verbindt hen met de enkelvoudige zonnen,
zooals die van ons zonnestelsel ? Wat is het wezen van haar vreemd
en fantastisch licht ? Tot op welke afstanden kunnen de sterren door
eene gezamenlijke eigenbeweging in de ruimte worden voortgesleept ?
Wat is de toestand der planeten, die om die dubbele zonnen kunnen
heenwentelen, en beurtelings of gelijktijdig verlicht en verwarmd
worden door zonnen van verschillende massa's, op verschillende afstanden gelegen en van verschillende kleur ? Dit zijn de vragen,
die zich aan ons voordoen, en waarop wij zullen trachten, het antwoord te vin en.
Wij zagen reeds vroeger, dat een groot aantal sterren, die voor het
bloote oog enkelvoudig schijnen, door den teleskoop gezien, dubbel
worden. Men onderscheidt dan twee in plaats van eene enkele ster.
Als de teleskoop slechts zwak vergroot, schijnen de twee sterren
elkander aan te raken, maar zij gaan verder uit elkander, naarmate
de vergrooting sterker wordt. Die dubbele ster wordt dan voor ons
een stelsel van twee naburige zonnen, van elkander op slechts eenige
millioenen kilometers verwijderd, en die om elkander heenwentelen
in tijden, die voor ieder stelsel bepaald worden door de wetten der
algemeene aantrekkingskracht. De onmetelijke afstand, die ons van
die stelsels scheidt, is weer de oorzaak, dat wij ze met het bloote
oog niet kunnen zien. De twee sterren, door den teleskoop gesplitst,
schijnen elkander nog aan te raken, niettegenstaande de millioenen
kilometers, die ze van elkander scheiden, omdat zij van ons op billioenen kilometers verwijderd zijn (I).
Verscheidene dubbelsterren zijn reeds zoo lang geleden ontdekt en
volbrengen z(5(5 snel hare omwentelingen, dat zij reeds eene of meer
omwentelingen onder onze oogen hebben afgelegd ; andere hebben
(I) Als men eenen kijker op eene ster richt, en in plaats van eene enkele, nog eene andere
daar vlak naast ziet, is het niet altijd zeker, dat wij werkelijk met eene dubbele ster te doen
hebben. De oneindige ruimte is overal met sterren bezaaid. Het is dus niets vreemds, dat men,
als men eenen kijker op eene bepaalde ster richt, daarnaast eene of meer andere vindt, die
nderdaad daarachter ligger, en misschien nog verder van de ster verwijderd zijn, dan de ster van
ons. Evenals twee boomen op eene uitgestrekte vlakte elkander schijnen aan te raken, omdat
zij voor ons oog in dezelfde richting liggen, hoewel zij ver van elkander verwijderd kunnen zijn,
zoo kunnen ook aan den hemel twee sterren elkander schijnbaar aanraken en toch door onmetelijke afgronden van elkander gescheiden zijn. Zoodanige sterren noemt men optische dubbelsterren. Urn te onderzoeken, of twee sterren werkelijk bij elkander behooren en een stelsel
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aan den hemel wel is waar slechts een deel harer banen afgelegd,
maar met eene voldoende hoekbeweging, om de elementen dier
banen te berekenen ; nog andere, en dat wel een groot aantal,
hebben slechts eenen kleinen boog afgelegd, niet groot genoeg, om
de geheele baan te berekenen, maar toch voldoende, om aan te toonen,
dat zij eene gesloten kromme lijn beschrijven ; bij andere eindelijk
verplaatsen zich de beide sterren zoodanig, dat het duidelijk blijkt,
dat zij niet bij elkander behooren, maar alleen tijdelijk vereenigd
schijnen door hare betrekkelijke ligging ten opzichte van de aarde.
Er zijn nog andere, veel vreemdere stelsels, wier bestanddeelen
rechte lijnen beschrijven, terwijl zij eene gemeenschappelijke eigenbeweging hebben. Er zijn dus een aantal zeer verschillende oorzaken,
die de dubbele sterren eene werkelijke of schijnbare beweging geven ;
van een stelsel van dubbele of veelvoudige sterren kunnen de bestanddeelen om hun zwaartepunt wentelen ; twee of meer sterren kunnen
zich samen in de ruimte bewegen onder den invloed van nog onbekende aantrekkingen van sterren; twee schijnbaar bij elkander staande
sterren kunnen elk eene afzonderlijke beweging hebben, en alleen op
dubbelsterren gelijken, omdat zij in dezelfde richting aan den hemel
schijnen te staan ; en ten slotte moet de verplaatsing van ons zonnestelsel naar het sterrenbeeld Hercules zich aan den hemel weerspiegelen, door aan de minst verwijderde sterren eene schijnbare beweging te geven in tegengestelden zin.
Wij kennen thans ruim Boo dubbelsterren, waarvan de betrekkelijke
beweging vaststaat. Er zijn er ruim 500, waarvan het zeker of waarschijnlijk is, dat zij rondwentelen; ruim 3 0o die tot de optische dubbelsterren behooren ; enkele dubbelsterren, waarvan de componenten
zich in rechte lijnen bewegen; enkele drievoudige; nog andere, die
drievoudig schijnen, doch die bestaan uit twee sterren, en eene derde,
die toevallig in dezelfde richting gezien wordt; enz. Er zijn er 87, die
sedert het jaar barer ontdekking een zoo groot gedeelte van hare
baan hebben afgelegd, dat die loopbaan is kunnen worden berekend
en de duur der omwenteling bepaald.
Uit de hierbij gevoegde tabel zal men zien, dat die omloopstijden
afwisselen tusschen 1 1 en bijna 1800 jaar. Als eene der beide
vormen, moet men ze jaren lang waarnemen. Als zij bij elkander behooren, moeten zij zich
samen in de ruimte verplaatsen, en in het algemeen moeten zij om elkander heenwentelen. Was
het verband slechts schijnbaar, dan zoo men mettertijd bemerken, dat de twee sterren, die toevallig bij elkander stonden, niets met elkander gemeen hebben : hare eigenbeweging zou ver,schillend zijn, en daardoor zonden zij na verloop van tijd voor goed van elkander gescheiden worden.
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zonnen eene veel grootere massa heeft dan de andere, schijnt zij
het middelpunt der beweging to zijn, evenals onze zon dat voor
de aarde en de planeten schijnt, hoewel inderdaad de aarde, de
planeten en de zon zelf gezamenlijk rondwentelen om haar gemeenschappelijk zwaartepunt. Wij laten thans de bedoelde tabel der 87
berekende dubbelsterren volgen.
LUST DER DUBBELSTERREN, WAARVAN DE OMLOOPSTIJD BEPAALD IS.
Sterren.

Grootte.

OmAfstand.Grootte.
Steffen.
loopstijd.

E. 3062
6,9-8,0 105 jaar 1,37" 25 Jachthonden
E. 2
6,3-6,6 166 „ 0,55
612
O.E. 4
7,4-8,1 1 35 ,, 0,53 E. 1785
)7 Cassiopea
E. 1819
4,0-7,6 2028,33
,,
66 Visschen
5,9-7,o 136 „ 0,48 a Centaur
36 Andromeda
6,2-6,9 137 „ 1,09 E. 1879
6ft Eridanus
6,o-6,o 3026,96
O.E. 285
,,
E. 186
7,2-7,3 151
0,90 I; BoOtes
y Andromeda (BC) 64:75_767;60
0,37 44i BoOtes

Om-

Afstand.

loopstijd.

5,0-7,6 i84jaar 1,13''
6,0-6,0
30 ,, 0,28
7,0-7,4 126 „ 2,18
7,9-8,0 340 „ 1,46
1,0-2,0
81 „ 17,70
7,7-8,5 147 ,, 0,92
7,0-7,6
77 ,, 0,40
4,7-6,6 128 t, 5,56
5,2-6,1 261 „ 3,09

5,8-6,2
42 „ 0,92
20 Perseus (AB) 6,0-7,0
6,7-7,3 219
1,27
40 a' Eridanus
9,0-7 11,0 176
7,0-7,3
5,72 O.E. 298
52
0,80
O.E. 82
' 0,94 Y Noorderkroon 4,0-7,0
7,0-9,0 158 ',,
73
0,74
Schorpioen
7,0 -9,0
16 „ 0,24
4,9-5,2 104
1,36
g 883
14/ Orion
1,22 a- Noorderkroon
8,6-9,1 370
6,o-6,8 190
3,82
6,5-9,0
86 „ 0,50 a.Ophiuchus
0 E. 149
4,0-6,1 373
1,53
12 LynxHercules
5,2-6,1 486 „ 1,64
35
1,43
Sirius (I)
> 1,0
8,1- 8,7 205 „ 1,10
49 ,, 2 ,33 A. ad X. 20 9 1
Sirius (2)
> I ,0-I 0,0 528,04 167 Hercules (B) 6,5-8,o t86 „ i,00
E. 1037
15 „ 0,18 y Draak
7,1
5,0-5,1 648 ,, 3,38
Castor
3,0-3,5 98 9 ,, 6, 94 /3 416
7,0-9,0
33 „ 1,22
Procyon
1,0
46 „ 1,14
40 ,, 1,05 221 (B) Ophiuchus 6,o-6,o
9 Argo
6,0-7,0
22 „ 0,65 ,u 2 Hercules
9,5-10,5 45 ,, 1,39
Kreeft (AB)
5,0-5,7
5 9 „ 0,86 r Ophiuchus
5,0-5,7 230 „ 1,25
Kreeft (C)
- _
18 ,, 0,22 h 501 4
6,5-6,5 142 „ 0,91
E. 1216
4,1-6,1
87 ,, 4,52
7,5-8,2 1 75 ,, 0,64 70, Ophiuchus
E. 3121
7,5-7,86,0-11,5
57 „ 1,16
0,67 99 Hercules
34
co Leeuw
6,2-7,0 116
Boogschutter
0,87
3,5-4,o
19 ,7 0,69
cp Groote Beer
0,32 y Zuiderkroon
6,0-6,o 1 53
5,0-5,6
94
2,45
8 Sextant
5,0-6,0
0,52 E 2525
94
7,4-7,6 1 39 ,, 0,75
O.E. 215
0,73 a Zwaan
6,7-7,2 108
3,0-7,9 377 ,, 2,39
y Leeuw
2,0-3,5 407387
1,98 O.E.
g
0
7,2-8,2 110 „ 0,54
0 L. 22 4,8-8,2
400
7,8-8,2
0,42 O.
I
7o „ 0,59
7, 2 -9, 296
c:
-., Groote Beer
3,5-4,5
28 „ 0,67
60 „ 2,51 )3 Dolfijn
4,0-5,0
z L eeuw5,o-6,3
93 „ 0,51
4,3-7,7 116 „ 1,66 A Zwaan
O.E. 2345,9-7,2
12 9 „ 0,73
7,0-7,4
77 ,, 0,35 4 Waterman
O.E. 235
6,0-7,3
8o „ 0,87 61 Zwaan
5,3-5,9 7 83 ,, 29,48
y Centaur
4,0-4,0 88,, 1,02 a Kleine Paard
4,5-5, 0II
0,45
y Maagd
3,0-3,0 194 ,, 3,99 r Zwaan
5,6-7,9 36 ,, 1,19
35 Hoofdhaar van
x Pegasus (A.C) 4,3-5,0 i i „ 0,42
Berenice
5,0-7,8 228 „ 1,70
Waterman
4,0-4,1 1758 ,, 7,64
37 Pegasus
4 2 Hoofdhaar van
5,8-7,2 118 „ 0,64
Berenice
6,o-6,o
26 „ 0,65 r Cepheus
5,2-7,5 198 „ I,I0
O.E. 2 696,0-9,0
6,8 -7,3
49 ,, 0,32 85 Pegasus
24 „ 0,89
Z. 1757
7,8-8,9 34o ,, 2,25
E. 228

89
0,98 )7 Noorderkroon
21 „ 0,25 1,4 2 BoOtes

71

77

77
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Niets is indrukwekkender dan die bewegingen der dubbelsterren.
Bij het eene stelsel heeft de beweging plaats in minder dan eene
halve eeuw, zooals bij de dubbelster )7 van de Noordelijke Kroon,
bestaande uit twee goudgele zonnen, wier periode 42 jaren bedraagt. Bij andere systemen is de omloopstijd eene eeuw, zooals
bij 7 0.p van Ophiuchus, bestaande uit eene gele en eene rosekleurige zon, die in 87 jaren om elkander heenwentelen. Het schitterende paar 7 van de Maagd bestaat uit twee gelijke zonnen, die
to zamen om haar gemeenschappelijk zwaartepunt wentelen in 194
jaren. Het drievoudig stelsel van van de Kreeft bestaat uit drie
zonnen ; de tweede draait om de eerste in 59 jaren, en de derde
om de twee andere in 18 jaren.

Fig. 294. — De dubbelster

7 van de Maagd.

Wij kennen eindelijk stelsels, zooals 7 van de Leeuw, die in 407
jaar, 61 van de Zwaan, die in 783 jaar, en t van de Waterman,
die in 1758 jaar rondwentelen. Zoo zijn de dubbelsterren tijdwijzers
aan den sterrenhemel, die het onverbiddelijke vlieden der dagen
aanwijzen, en die aan de aarde de jaren en eeuwen der andere
werelden doen kennen.
Men vindt bij de dubbelsterren eene groote verscheidenheid, wat
de grootte en den afstand betreft van de sterren, waaruit zij bestaan ; verscheidene dubbelsterren bestaan uit twee even groote
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zonnen, terwijl bij andere de gezellin zeer klein is en ons den indruk
geeft van eene nog lichtgevende planeet ; het is zeer waarschijnlijk,
dat wij in het laatste geval met planetenstelsels te doen hebben.
Zoo zou de wachter van Sirius, in 1844 ontdekt door het onderzoek
van de storingen dier ster, en in 1862 door de verbeteringen in de
kijkers, voor Sirius kunnen zijn, wat Jupiter voor onze zon is ; het
zou zelfs mogelijk kunnen zijn, dat hij verbazend groot en donker
was en alleen licht gaf, omdat hij door zijne schitterende zon verlicht wordt. De meeste dubbelsterren zijn wit of geel ; wij kennen er
meer dan i oo, waar de beide zonnen verschillende kleuren hebben,
en daaronder een groot aantal, waar de tegenstelling merkwaardig
is, daar de hoofdzon oranje en de tweede groen of blauw is.
Men zal zich een denkbeeld kunnen vormen van de jaarlijksche
beweging, bij de stelsels met korten omloopstijd waargenomen en
berekend, indien wij de fig. 295 beschouwen, waar de schijnbare
beweging van de dubbelster van Hercules wordt voorgesteld, zooals zij zich aan ons voordoet : het is die dubbelster met korten omloopstijd, wier beweging het nauwkeurigst bepaald is. Indien wij de
binnenste ster als punt van vergelijking aannemen, dan kan men de
plaats van de tweede bepalen, door het noorden bij co, het oosten
bij 90° aan te nemen, enz. Met ziet dan, dat in 1838 de tweede
ster van dit stelsel ten zuiden van de hoofdster stond ; volgt men
haren loop, dan ziet men, dat zij in 1851 door het oosten gegaan
i is, in 1862 door het noorden, in 1865 door het westen en in 1872
door het zuiden ; thans ligt zij op ongeveer 340°. Sedert zij in 1782
door Herschel ontdekt is, heeft zij meer dan Brie omwentelingen
volbracht ; haar omloopstijd bedraagt 35 jaar.
Wij zien die bewegingen nooit zooals zij plaats hebben, omdat de
lijn uit ons oog naar de ster getrokken, niet in het vlak der baan
gelegen is. Het is echter gemakkelijk, de ware baan uit de schijnbare baan af te leiden, als de helling dier lijn bekend is. Men vindt
dan voor de banen alle soorten van ellipsen, van den cirkel af tot
ellipsen met de grootste excentriciteit.
Hoedanig moeten de banen zijn, door de planeten dier vreemde
zonnestelsels beschreven ? Draaien die onbekende planeten om de twee
zonnen te gelijk, zoodat zij tot brandpunt hebben het gemeenschappelijk zwaartepunt dier beide zonnen, of heeft elk der zonnen haar
eigen planetenstelsel ? Wij durven bier niet te beslissen.
Niettegenstaande het groote verschil, dat tusschen die stelsels en
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het onze bestaat, kunnen wij uit het onze de inrichting van de andere
vermoeden. Reeds overtreft in ons zonnestelsel eene planeet alle overige
in volume en zeker ook in inwendige warmte, en vormt zij het middelpunt van een kleiner stelsel van werelden, die zij met zich medevoert in haren elfjarigen omloop om de zon. Onderstellen wij, dat
Jupiter, waarvan wij weten, dat zij 1279 maal grooter is dan de aarde,
een nog grooter volume heeft en een blauw eigen licht uitstraalt; dan
verandert reeds die on derstelling alleea ons zonnestelsel in dien zin,

Fig. 295. — Schijnbare beweging van de dubbelster
men die op aarde waarneemt.

van Hercules, zooals

dat zij drie soorten van werelden schept: 0 vijf werelden (de wachters van Jupiter), waarvan de eene grooter is dan Mercurius, verlicht en beheerscht door eene blauwe zon, en tegelijkertijd het licht
ontvangende van de groote zon ; 2° drie groote werelden, Saturnus,
Uranus en Neptunus, wentelend om eene dubbele zon, waarvan de
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eene wit en de andere blauw is ; 3° vier bollen van middelmatige
grootte, Mars, de aarde, Venus en Mercurius, om de witte zon wen.;
telend, maar op sommige tijdstippen des nachts door eene tweede
blauwe zon verlicht. Denken wij ons nu daarbij de zon zelf, rood
licht gevende, dan hebben wij een der meest verspreide typen onder
de dubbelsterren met complementaire kleuren. Trachten wij ons thans
rekenschap te geven van wat wij op aarde na elkander zouden zien.
Een tijd lang is er nergens op aarde nacht; terwij1 de roode zon
de eene zijde der aarde verlicht, verlicht de blauwe zon de andere
zijde; het is roode dag op een halfrond en hlauwe dag op het andere, terwiji alle meridianen na elkander in 24 uren die twee soorten van dag passeeren, zoodat er overal een deel van het etmaal
roode dag, het overige deel blauwe dag is.
Maar de blauwe zon staat niet stil in de ruimte, doch beweegt
zich langzaam om de roode zon. Weldra komt zij op vOOrdat de
eerste onder is, en komt zij boven den horizon vOOrdat de hemelsche
robijn uitgedoofd is. Dan volgt de blauwe dag ; maar daar de blauwe
zon ondergaat vOOrdat de andere boven den horizon is, heeft men
eenige oogenblikken nacht met twee schemeringen : eene roode ochtendschemering in het oosten, eene blauwe avondschemering in het
westen. De duur van dien nacht neemt van dag tot dag toe, maar
ook die van den dubbelen dag, verlicht door beide zonnen gelijktijdig.
Eindelijk, op het tijdstip, waarop Jupiter in conjunctie is, nadert de
blauwe zon de roode, en is er niet meer roode of blauwe dag,
maar een dubbele dag, gevolgd door eenen stikdonkeren nacht.
Het licht van den dubbelen dag bestaat uit de vereeniging der kleuren van beide zonnen; het is violet, maar zou volkomen wit zijn, als
de kleuren volkomen complementair waren. Medegevoerd door hare
eigenbeweging, komt de blauwe zon ten westen van de andere, en
veroorzaakt zij blauwe ochtenden, gevolgd door eenen witten of violetten dag, eenen rooden avond en eerien nacht, die al korter en
korter wordt, totdat de blauwe' zon in oppositie komt, zooals wij in
het begin dezer beschrijving hebben aangenomen.
Bij de meeste dubbelsterren draait de kleinste om de grootste heen
in eene langgerekte ellips; voor het behoud van het stelsel is het
noodig, dat die kleine ster de groote niet te dicht nadere ; want in
dat geval zouden de planeten, indien wij aannemen, dat zij in hetzelfde vlak rondwentelen als de ster zelf, door de centrale zon kunnen
worden aangetrokken op het oogenblik van haren doorgang door het

Fig. 296. — Enkele typen van dubbelsterren.
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perihelium, en zouden zij hare oorspronkelijke zon verlaten tot groot
ongerief voor hare bewoners, die reeds door de warmte zouden verstikt zijn, vOOrdat de astronomen onder hen het overloopen hadden
kunnen waarnemen. De planeten moeten steeds dicht bij hare zon
gelegen zijn, omdat deze haar moet beveiligen tegen de vijandelijke
aanvallen der andere zon.
Zoo zijn er dus in ieder planetenstelsel, dat door eene dubbele zon
verlicht wordt, vier gevallen mogelijk: I° een dubbele dag, door
twee zonnen to gelijk verlicht ; 2° een enkelvoudige dag, door de eene
zon verlicht ; 3° een enkelvoudige dag door de andere zon verlicht ; 4°
eenige uren nacht, als de twee zonnen tegelijk onder den horizon zijn.
Wij kunnen ons van den glans eener zoodanige verlichting nauwelijks
een denkbeeld vormen. De kleuren, die wij van hieruit op die sterren
bewonderen, kunnen ons daarvan slechts eenen flauwen indruk geven.
Reeds komen, indien wij van onze nevelachtige streken naar de
heldere tropen gaan, de kleuren der sterren beter uit, en wordt de
hemel eene verzameling der schoonste edelgesteenten ; hoe zou het
zijn, als wij ons buiten onzen dampkring konden verplaatsen ? Van
de maan gezien, moeten die kleuren schitterend zijn. Antares, a Herculis, Pollux, Aldebaran, Betelgeuze, Mars, schitteren als robijnen ;
de Poolster, Capella, Castor, Arcturus, Procyon, zijn prachtige topazen;
terwijl Sirius, Wega en Altair diamanten zijn, die door hun schitterend licht alles verduisteren. Hoe zou het zijn, indien wij de sterren
tot zoo dicht konden naderen, dat wij ze als lichtende schijfjes, en
niet meer als flikkerende punten zagen?
De schoonste tegenstellingen in kleur (I) vindt men bij de stelsels
met langzame beweging en bij die, welke sedert hare ontdekking
onbewegelijk gebleven zijn. Onze witte en eenzame zon, ons zonnestelsel met slechts een brandpunt, waarom zich de planeten in regelmatige banen voortbewegen, is niet het type der geheele schepping.
De veelvoudige zonnen, die nu eens hare kleuren paren, dan weer
aan den hemel afwisselen ; die dikwijls geheel verschillende volumina
(I) De schoonste gekleurde dubbelsterren zijn :
Cygni, 3 d e en 5de grootte : goudgeel en saffierblauw.
3de en 5de grootte : oranje en groen de laatste splitst zich in groen
y Andromedae,
en blauw.
. Ode en 5de
in goudgeel en blauw-groen.
y Delphini, .
a Herculis, . . . . 3de en Ede
oranjegeel en marineblauw.
1,
goudkleurig en lichtblauw.
a der Jachthonden, . 3de en 5de
,,
. 3de en E de
e Bootis, .
topaas en smaragd.
,,
Antares, .
oranje en heldergroen.
. I ste en 7de

R
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en massa's hebben, vervormen op de vreemdste wijze de wonderlijke
banen der planeten, die zich onder haren invloed voortbewegen.
Indien de onbekende planeten Bier vreemde zonnestelsels nog bovendien omgeven zijn door wachters, die het licht der zonnen naar
die planeten weerkaatsen, hoe treffend moet dan de aanblik zijn van
die manen, welke door verscheidene zonnen verlicht worden ! De
eene maan is verdeeld in deelen van verschillende kleur, de eene
heeft rood, de andere helft groen ; eene andere vertoont alleen eene
hemelsblauwe sikkel, weer eene andere is groen.
En dan de zonsverduisteringen op die planeten ! Aan hoe vreemde
spelingen van het licht moeten zij niet het aanzijn schenken ! Eene
blauwe en eene gele zon naderen tot elkander, en kleuren de oppervlakten, door beide verlicht, groen, terwiji de oppervlakten, slechts
door eene van beide verlicht, blauw en geel zijn. Daar schuift de
gele zon onder de blauwe ; het groen, over de aarde verspreid, verbleekt, totdat het weggestorven is, maar heeft plaats gemaakt voor
bet geel. Eene totale eclips, die de planeet geel kleurt ! Eene ringvormige eclips doet eenen blauw ring zien, om eene gouden plaat !
En als dan tijdens die gekleurde zoneclips eene zwarte maan de
gele zon zelf bedekken ging, en eene zoodanige beweging had, dat
zij daar nog voor bleef staan, nadat de gele zon de blauwe weder
heeft vrijgelaten, dan zou de planeet weer blauw verlicht zijn ! Waar
zouden wij eindigen, indien wij de vleugelen onzer verbeelding vrij
lieten bij het schildereri van zoodanige verschijnselen?
Zoo is dan de hemel bevolkt met werelden, rijk aan schoonheden
en rijk aan leering; de duisternis en de stilte, die daar heerschten,
hebben plaats gemaakt voor licht, leven en beweging; duizenden en
millioenen zonnen storten in breede stroomen hare trillingen uit ;
de verschillende bewegingen volgen elkander op, doorkruisen elkander
en vereenigen zich ter ontwikkeling van het 'even ; het heelal is
voor onzen geest vervormd ; zonnen en werelden volgen elkander
op; ontzaglijke bewegingen voeren al die stelsels voort door de
oneindige ruimte ; — en overal, tot zelfs buiten de grenzen, waar
onze vermoeide verbeelding nog hare vleugelen kan neerslaan, ontwikkelt zich de schepping, waarvan onze aarde slechts een mikroskopisch deel uitmaakt.

NEGENDE HOOFDSTUK.
De eigenbeweging der sterren. Verplaatsing der zonnen en
der werelden door de oneindige ruimte. Seculaire
gedaanteverandering van den hemel.

De denkbeelden, die wij tot nu toe omtrent de sterren en den
sterrenhemel gehad hebben, moeten van nu af aan eene geheele wijziging ondergaan. Er zijn Keene vasle sterren. Elk van die verwijderde zonnen legt onmetelijke barren af, die onze verbeelding nauwelijks bevatten kan. Niettegenstaande de billioenen kilometers, die
ons van die zonnen scheiden, en die ze voor ons terugbrengen tot kleine
lichtende punten (hoewel zij zoo groot zijn als onze zon, en duizenden en millioenen malen grooter dan de aarde), hebben de teleskoop,
de spectroskoop en de wiskunde zich van die zonnen meester gemaakt, en haar de verklaring afgeperst, dat zij alle in beweging zijn
in alle mogelijke richtingen. De hemel is niet meer onbewegelijk ; de
sterrenbeelden zijn voor ons niet meer het symbool van volstrekte
orde en onvernietigbaarheid : de stille heldere naeht wijst ons niet
langer op rust en werkeloosheid. Neen ! al die brandende zonnen,
bronnen van licht en warmte, die onophoudelijk de stroomen van
haar onuitputtelijk licht uitgieten, en daarmede leven schenken aan
de haar omringende planeten, bewegen zich door de onmetelijke
ruimte p een, de stelsels, waarvan zij het zwaartepunt uitmaken, met
zich medevoerend.
Die ontzaglijke bewegingen zijn van bier uit alleen zichtbaar door
kleine verplaatsingen van sterren, die door onderdeelen van boogsecunden gemeten worden.
Heeft men wel eene voorstelling van de geringe waarde dier grootheid? Herinneren wij ons, dat eene secunde het zestigste deel is van
eene minuut, eene minuut het zestigste deel van eenen graad, en een
graad het 3 60ste deel van eenen grooten cirkel aan den hemel. De
zon en de maan doen zich aan ons voor als schijven met eene middellijn van 31' ; die 31' zijn 186o". De verplaatsing van eene ster,
wier eigenbeweging 1" in het jaar bedraagt, is slechts 1 8160 van de
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schijnbare middellijn der zon. Met andere woorden, de ster zou 186o
jaren behoeven, om zich zOOveel te verplaatsen, als de schijnbare
middellijn der zon bedraagt. Daar de eigenbeweging van de meeste
sterren minder bedraagt dan 1" in het jaar, zoo ziet men, dat die
sterren sedert het begin onzer tijdrekening nog niet eenen zoodanigen
weg hebben afgelegd. Een zeker aantal sterren hebben snellere bewegingen, verscheidene secunden bedragende ; maar zelfs bij deze
schijnen die bewegingen nog oneindig klein te zijn, hoewel zij inderdaad oneindig groot zijn. Men zou ze tegelijk mikroskopisch en teleskopisch kunnen noemen.
Hoe groot moet de snelheid dier verplaatsing niet zijn, dat wij die
van bier kunnen zien, op billioenen kilometers van die sterren
verwijderd ! Sirius heeft eene eigenbeweging van 1,32" in het jaar,
hetgeen overeenkomt met eene snelheid van bijna 1 500 000 kilometers per dag ! In 1400 jaren verplaatst zij zich evenveel aan den
hemel als de schijnbare middellijn van de zon bedraagt! Wij zijn op
ongeveer 83 billioen kilometers van die ster verwijderd : de weg,
dien zij in eene rechte lijn in een jaar aflegt met eene snelheid van
I 500 000 kilometers per dag, wordt bedekt door eenen draad van
I millimeter dikte, op 150 meters van ons oog geplaatst.
De merkwaardigste ster in dit opzicht is eene kleine ster der
6de grootte, die dus met bet bloote oog nauwelijks zichtbaar is, en
alleen onder een nummer bekend is. Het is 183o van den catalogus
van Groombridge. Zij behoort tot de Groote Beer, heeft 10 45m
rechte klimming en 50 0 2I ' poolafstand (zij is op ons hemelplein te
vinden) ; hare verplaatsing is jaarlijks ruim 7", de grootste, die
ooit is waargenomen.
Indien wij die beweging uitdrukken in de maat, die wij zoo aanstonds gebruikt hebben, dan zien wij, dat de ster 264 jaren noodig
heeft, om zich aan den hemel zOOveel te verplaatsen als de schijnbare middellijn der zon bedraagt. Die beweging is zoo snel, dat zij
meer dan 8o millioen kilometers per dag bedraagt.
Die snelheid is meer dan dertig maal grooter dan die van de aarde
om de zon. Deze bedraagt slechts 2 boo 000 kilometers per dag. De
ster is zeker meer dan 800 billioen kilometers van ons verwijderd.
Wij hebben daar dus eene ster, eene zon, verloren onder de duizenden zonnen, die het heelal bevolken, en die door de ruimte wordt
meegevoerd met eene zoo groote snelheid, dat zij niet minder dan
30 milliard kilometers in het jaar aflegt, en die verplaatsing van
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dertig milliard kilometers kan alleen worden aangetoond door de
nauwkeurigste en fijnste mikrometermetingen !
Die waargenomen snelheden zijn nog niet eens de werkelijke snelheden. Opdat dit het geval war e, moest de weg, door de waargenomen ster afgelegd, steeds van voren gezien worden, dat wil zeggen,
die weg zou loodrecht moeten staan op de lijn, die ons oog met de
ster vereenigt. Er is geen enkele grond, om aan te nemen, dat dit
de werkelijke richting der beweging is. Wat ook de absolute weg
der ster moge zijn, wij zien alleen de projectie van hare baan op
den hemelbol.
Onder de sterren van de I ste grootte, die eene groote eigenbeweging hebben, vindt men, behalve Sirius, de twee schoone sterren
Procyon en Arcturus. De eigenbeweging der eerste is ongeveer
dezelfde als die van Sirius, en wel 1,26". Die van Arcturus is 2 7 2 8".
Op de halfronden van fig. 30o en 301 zijn alle eigenbewegingen
geteekend van de sterren, wier beweging volkomen zeker is; iedere
ster draagt eenen pijl, die de richting der beweging aanduidt, en
hare grootte in 50 000 jaren.
Onder alle verscheidenheid van eigenbewegingen der sterren, ziet
men, dat zij in het algemeen eene zekere neiging hebben, om zich
te verwijderen van een punt, in het sterrenbeeld Hercules gelegen,
en zich te bewegen naar het tegenovergestelde punt, in het zuidelijk halfrond gelegen. Dit strekt ten bewijze, dat ons zonnestelsel
zich in de ruimte voortbeweegt naar het genoemde punt van den
hemel. Volgens de waarnemingen der astronomen, die zich sedert
William Herschel met dit ingewikkelde onderzoek hebben beziggehouden, heeft het punt, waarheen ons zonnestelsel zich beweegt, eene
rechte klimming van 2800 en eene declinatie van + 4o0 (I).
Een der merkwaardigste gevolgen van die eigenbeweging der sterren is de langzame verandering in den vorm der sterrenbeelden en
de geleidelijke, doch onverbiddelijke ontwrichting van den hemel.
Let b. v. op de Groote Beer; elk der sterren uit dat sterrenbeeld heeft hare
afzonderlijke beweging. Hieruit volgt, dat na verloop van eeuwen die figuur van
vorm zal veranderen. Tegenwoordig doet zij ons aan de schets van eenen wagen
denken, en daaraan heeft zij haren volksnaam : de Wagen, te danken. De vier
sterren, die in eenen vierhoek liggen, worden als de wielen beschouwd, en de Brie,
die daar vOOrgeplaatst zijn, wijzen de plaats der paarden aan. De eigenbeweging zal
die rangschikking wijzigen : het eerste paard zal naar achteren gaan, de beide andere
(I) Dit laatste resultaat is in 1889 verkregen door Boss. In 1888 vond Struve voor de rechte
klimming 266" ruim en voor de declinatie 310. Men ziet hieruit, dat de richting der beweging
nog niet volkomen bekend is.
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daarentegen naar voren. Van de twee achterwielen zal het eene naar den eenen
kant, het andere naar den anderen kant getrokken worden.
Men kan uit de jaarlijksche verplaatsing van elk dier sterren haren toekomstigen stand berekenen.
Fig. 297 geeft ons de richting
aan, waarin zich elk der sterren
beweegt. a en )7 gaan in eerie
richting, de overige in de andere
richting. De snelheid der verschillende sterren is ongelijk.
Tengevolge dier eigenbeweging
veranderen de betrekkelijke afstanden der sterren. Daar echter
die verandering slechts enkele secunden in eene eeuw bedraagt,
zijn er heel wat eeuwen noodig,
Fig. 297. — De tegenwoordige ligging van de zeven
eer dat verschil met het bloote
sterren van de Groote Beer met de:richting
oog zichtbaar wordt. Onze menhirer beweging.
schengeslachten, onze dynastieen,
onze volkeren, leven niet lang
genoeg, om dat te zien. Wij hebben hier met grootheden te doen, waarbij men
grootere termijnen moet kiezen. Nemen wij b. v. vijftig duizend jaren ; in dien
tijd, die in de geschiedenis der sterren nog
kort genoeg is, daar
onze aarde alleen reeds
millioenenjaren bestaat,
zijn alle sterren gewijzigd.
Fig. 298 geeft het
resultaat van die berekening aan. Het blijkt,
dat het sterrenbeeld ge—
Fig. 298. — De Groote Beer over vijftig duizend jaren.
heel van gedaante veranderd is. Te vergeefs
zoekt men naar een spoor van den wagen in die nieuwe figuur. De zeven sterren
zullen over eene gebroken lijn* verspreid liggen, a ligt rechts van R, en )7 aan
het andere uiteinde van
Indien wij zien, welke groote veranderingen dat sterrenbeeld in den loop der
eeuwen zal ondergaan, dan kunnen wij ons afvragen, welke gedaante het in vroegere eeuwen had. Daartoe behoeven wij in fig. 2 9 7 de sterren evenveel naar achteren te schuiven, als wij ze
in de vorige figuur naar voren
geplaatst hebben Wij krijgen
dan weder eene geheel andere
figuur. Voor vijftig duizend
jaren hadden die sterren den
vorm van een kruis (fig. 299),
nog duidelijker dan het Zuiderkruis, dat thans in de nabijheid van de zuidpool des
hemels staat, en dat zich zoo
snel verplaatst, dat het eveneens over vijftig duizend jaren
geheel ontwricht zal zijn. In
Fig. 2 9.
De Groote Beer voor vijftig duizend jaren.
dat Noorderkruis stond a links,
y rechts, le, 3, 6, in eene
lijn, loodrecht daarop ; )7 behoorde nog niet tot die groep. In fig. 297 kan men
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Fig. 300. — Eigenbeweging van iedere ster aan den hemel. — Zuidelijk halfrond.

Fig. 301.

Eigenbeweging van iedere ster aan den hemel.

Noordelijk halfrond
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Fig. 300. — Eigenbeweging van iedere ster aan den hemel. — Zuidelijk halfrond.

Fig. 301.

Eigenbeweging van iedere ster aan den hemel.

Noordelijk halfrond
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zien, dat 7, a, e, door eenen gemeenschappelijken band verbonden zijn ;
vriendschappelijk gaan zij in dezelfde richting voort, en behouden zij denzelfden
stand ten opzichte van elkander, terwijl a en r twee indringers zijn, die thans
wel tot de vennootschap behooren, maar evenals zij vroeger op zich zelf stonden,
ook later uit het verband zullen treden.
Indien de Groote Beer de meest bekende is onder de noordelijke sterrenbeelden, Orion is ongetwijfeld het schoonste sterrenbeeld van den zuidelijken en
zelfs van den geheelen hemel. Het is niet onaardig, na to gaan, welken vorm het
in toekomstige eeuwen zal hebben, en hoe zijne ligging zal zijn ten opzichte van
de drie schoone sterren in zijne nabijheid : Sirius, Aldebaran en Procyon.
Fig. 302 stelt Orion voor in zijnen tegenwoordigen stand, met betrekking tot
Sirius, Aldebaran en Procyon. Een pijltje, bij iedere ster geplaatst, wijst de
richting harer beweging aan. Fig. 303 geeft den stand dier sterren over vijftig
duizend jaren.
De fabelleer stelt ons Orion voor, de Plejaden en de Stier naloopende. Aldebaran
beweegt zich thans juist naar Orion toe. De Drie Koningen zullen niet lang meer
vereenigd blijven. (Dit zou ook wel een wonder zijn).
De grootste verandering hebben Procyon en Sirius ondergaan ; Procyon, die
thans zoover van Orion afligt, zal zOOzeer tot Orion naderen, dat zij tot dat
sterrenbeeld zal gaan behooren ; zij zal er den zuidoostelijken hoek van uitmaken, en door eene denkbeeldige lijn met Betelgeuze en Rigel verbonden, zal
zij veel beter dan de ster le, het rechterbeen van den reus voorstellen. Sirius,
zich minder verplaatsende dan Procyon, zal aan den voet van Orion komen en
die reusachtige figuur nog langer maken. De Kleine Hond loopt achter den
Grooten Howl, maar zal lien nooit bereiken, daar deze zelf van eeuw tot eeuw
wegvliedt in eene richting, die met de vorige richting eenen hoek maakt. Men
ziet dus, welke standen die twaalf sterren over vijftig duizend jaren innemen,
behoudens onvoorziene omstandigheden.
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Fig. 302. - Het sterrenbeeld Orion, in zijnen
tegenwoordigen stand.
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Fig. 303. — Het sterrenbeeld Orion,
over vijftig duizend jaren.

Wij zouden hetzelfde, wat wij thans voor de Groote Beer en
Orion gedaan hebben, ook voor de overige sterrenbeelden kunnen
doen. De eigenbeweging is bepaald voor bijna alle sterren, die met
het bloote oog zichtbaar zijn.
DE WONDEREN DES HEMELS.
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Er zijn groepen, uit sterren bestaande, die, hoewel zij zeer ver
van elkander verwijderd zijn, toch door eene gemeenschappelijke bestemming aan elkander verbonden zijn. De vijf sterren (R, 7, a, e,
van de Groote Beer hebben ons daarvan een voorbeeld gegeven.
Zoo zijn alle sterren in beweging. Talrijke, onophoudelijk werkende oorzaken, die de betrekkelijke ligging en de helderheid van
verschillende streken des hemels veranderen, en de algemeene
gedaante der sterrenbeelden wijzigen, kunnen, zoo zeggen wij met
von Humboldt, een nieuw karakter mededeelen aan het grootsche
en schilderachtige voorkomen van den sterrenhemel. Behalve die
oorzaken moeten wij nog daarbij voegen het plotselinge verschijnen
van nieuwe en het verzwakken en uitdooven van eenige oude sterren. Vergeten wij ook niet de veranderingen, die de richting der
aardas ondervindt onder den gezamenlijken invloed van zon en maan.
De dag zal komen, waarop de schitterende sterrenbeelden van
Centaurus en het Zuiderkruis op onze noordelijke breedten zichtbaar
worden, terwijl andere sterren, (zooals Sirius en de draagband van
Orion) niet meer boven den horizon verschijnen. De sterren y en
oc van Cepheus en a van de Zwaan zullen achtereenvolgens dienen,
om de ligging van de noOrdpool to herkennen ; en over twaalf
duizend jaren zal Wega uit de Lier, de schoonste ster, aan wie die
rol ooit kan worden toebedeeld, poolster worden. Dit overzicht
maakt reeds het grootsche der bewegingen duidelijk, die langzaam,
onafgebroken, voortschrijden, en wier groote perioden als het ware
het eeuwigloopende uurwerk van den hemel vormen. Onderstellen
wij een oogenblik, dat datgene, wat slechts een droom onzer verbeelding kan zijn, verwezenlijkt wordt, dat ons gezicht, de grenzen
der sterkste teleskopen overschrijdende, eene bo y. ennatuurlijke kracht
verkrijgt, en dat onze indrukken zoo gewijzigd worden, dat wij de
grootste tijdsgewrichten kunnen begrijpen en overzien ; dan verdwijnt
dadelijk die schijnbare onbewegelijkheid, die aan het hemelgewelf
heerscht. Die ontelbare sterren worden in alle richtingen voortgesleept als wervelwinden van stof ; de dwalende nevelvlekken worden
verdicht of opgelost ; de melkweg verdeelt zich op verschillende
plaatsen als een onmetelijke gordel, die in stukken gescheurd wordt ;
overal in de hemelruimte heerscht beweging en leven, evenzeer als
op onze aarde.,
Als het stof onzer wegen, zoo vliegen de sterren langs de wegen
des hemels in dwarrelende beweging dooreen. De geest, die in
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staat is, zich van het tijdsbegrip los te maken, ziet niet langer in
den stillen nacht eenen levenloozen en onbewegelijken sterrenhemel,
maar in de plaats daarvan duizenden brandende zonnen, in alle
richtingen der onmetelijke ruimte voortgeslingerd, die door het
heelal de verscheidenheid van vormen van een niet te vernietigen
leven zaaien. De kennis van de eigenbeweging der sterren wijzigt
onze denkbeelden over de onveranderlijkheid des hemels geheel en
al. De sterren worden in alle richtingen voortgedreven door de
onbegrensde eeuwige ruimte, en evenals de aarde, zoo wijzigt zich
ook de hemel van eeuw tot eeuw, en ondergaat hij eeuwigdurende
gedaanteverwisselingen.
Al die eigenbewegingen, afgeleid nil den stand diet sterren, Wier
plaats aan den hemel nauwkeurig beftaald is, zijn loodrecht op de
lijn, uit ons oog naar die sterren getrokken ; maar daar er geene
enkele reden is, om aan te nemen, dat de sterren zich juist in
die richting bewegen,
zoo is het zeker, dat de
meeste der door ons getrokken lijnen slechts
de projecties zijn van
schuine banen. Onbewust denken wij ons
alle sterren op gelijken
afstand van ons oog geplaatst als heldere punten aan een gewelf; alle
waargenomen bewegingen brengen wij terug
tot lijnen, op een zelfde
Fig. 304.
Werkelijke en schijnbare verplaatsing
boloppervlak getrokder sterren.
ken ; de zoo getrokken
lijnen zijn dus, in al die gevallen, waar de baan der ster niet juist
evenwijdig is aan het hemelgewelf, korter dan de werkelijke baan.
Fig. 304 stelt eenige voorbeelden voor van de werkelijke en schijnbare banen eener ster.
Kan men weten, of eene ster juist eene baan beschrijft, evenwijdig aan het hemelgewelf, of dat zij langs eenen schuinen weg,
waarvan wij alleen de projectie waarnemen, zich van de aarde verwijdert of tot haar nadert ? Stellen wij, dat er eene ster gegeven
41*
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is, die zich voor ons als volkomen onbewegelijk voärdoet, is het
dan mogelijk na te gaan, of zij zich beweegt in de richting der
lijn, van ons oog naar de ster getrokken, en zoo ja, of zij de aarde
nadert of zich daarvan verwijdert?
Hij, die vroeger eene zoodanige vraag zou gesteld hebben, zou
met een medelijdend schouderophalen beantwoord zijn geworden.
Thans echter heeft de menschelijke wetenschap ook die verovering
op de natuur gemaakt. Niet alleen kunnen wij, niettegenstaande
haar gering bedrag, die verplaatsingen der sterren aan den hemel
bepalen en meten, maar wij kunnen tevens meten, hoever zich de
ster van ons verwijdert en tot ons nadert, zelfs al blijkt van die
verplaatsing bij de astronomische waarnemingen niets, omdat zij
plaats heeft volgens de lijn, uit ons oog naar de ster getrokken!
De methode, die gebruikt wordt om tot dit resultaat te geraken,
staat volstrekt niet in verband met de wijze, waarop men de jaarlijksche eigenbeweging bepaalt, zij berust uitsluitend op de beginselen van de leer van het licht en de ontleding der lichtstralen.
Indien men op een prisma eenen lichtstraal opvangt, die van
eene ster afkomstig is, dan verkrijgt men, zooals wij opmerkten,
een spectrum. Men kan een dergelijk spectrum verkrijgen, indien
men op een ander prisma eenen lichtstraal opvangt, die door eene
buis gegaan is, waardoor een inductiestroom gevoerd is, en die
gevuld is met gassen van denzelfden aard als die men in de ster
heeft herkend.
Indien nu de ster onbewegelijk is, dan vallen de twee spectra
eenvoudig samen, zonder dat men iets bijzonders waarneemt ; maar
indien de ster tot ons nadert of zich van ons -verwijdert, dan geeft
het spectrum die beweging op eene eigenaardige wijze weer. Stellen
wij, dat zij nadert.
De golflengten, die het aanzijn geven aan de- verschillende kleuren,
worden kleiner en de breekbaarheid van iedere kleur neemt toe.
Daar iedere trilling, afkomstig van eene naderende lichtbron, in
korter tijd den spectroskoop bereikt dan het geval zou zijn, als de
lichtbron onbewegelijk ware, zoo is het aantal trillingen dat den
spectroskoop in eenen bepaalden tijd bereikt, grooter dan het aantal
trillingen, dat in dien tijd door de lichtbron wordt uitgezonden, en
zal dus het licht eene kortere golflengte schijnen te hebben. Indien
men-: dus met eenen spectroskoop twee lichtbronnen beschouwt, de
One, onbewegelijk (de electrische buis), de andere bewegelijk (de
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ster), die beide de zoo karakteristieke natriumstreep geven, dan zal
men zien, dat in de twee op elkander geplaatste spectra de strepen
van dat metaal niet samenvallen. De streep D in het spectrum der
ster zal verschoven zijn ten opzichte van de streep D in de buis, en
die verschuiving zal plaats hebben naar de zijde van het violet, als
de ster tot de aarde nadert, en naar de zijde van het rood, als zij
zich verwijdert. Die verschuiving zal niet alleen dienen, om aan te
toonen, dat de ster nadert of zich verwijdert, maar ook om de snelheid der beweging te bepalen.
Die prachtige onderzoekingen zijn reeds op een groot aantal sterren
toegepast. Sommige sterren verwijderen zich, andere naderen ons.
Under de sterren, die zich verwijderen, zijn er enkele, die aan het
tegenovergestelde deel van den hemel liggen, als waarheen wij ons
met het zonnestelsel bewegen ; daartoe behooren Sirius, Procyon,
Betelgeuze, Rigel. Onder de sterren, die tot ons naderen, vindt men
enkele, die gelegen zijn in de nabijheid van die streek des hemels,
waarheen wij ons bewegen: zooals Arcturus, Wega, a van de Zwaan
Dit was te verwachten, maar het bewijst daarom nog niet, dat de
verplaatsing der sterren naar ons toe of van ons of alleen het gevolg
is van de beweging van ons zonnestelsel in de ruimte. Men heeft
sterren zien naderen en zich verwijderen in alle streken van den
hemel, zoowel in de richting van Hercules als in de tegenovergestelde
richting. De invloed onzer eigenbeweging op de algemeene gedaante
van den sterrenhemel is duidelijk; maar dit belet niet, dat ook alle
overige zonnen der ruimte eene eigenbeweging en hare eigene individualiteit vertoonen.
Uit de prachtige onderzoekingen van Huggins op zijn eigen observatorium, en die van Christi, op het observatorium te Greenwich
•gedaan, volgt :
STERREN, DIE ZICH VAN ONS VERWIJDEREN.
Snelheid in de secunde.

STERREN, DIE TOT ONS NADEREN.
Snelheid in de secunde.

a Coronae .
77 kilometers. a Groote Beer
Castor .
a Andromedae
45
77
Procyon .
Wega . .
43
72
Capella .
Arcturus .
43
21
Regulus .
y Leeuw
,,
37
Sirius ..
Pollux .
,,
35
a Orionis
dc Zwaan .
35
9,
2 Pegasi
32)777 Groote Beer
Aldebaran
30a77 Herculis . .
R Orionis
a Zwaan .
•
•.. . 3o
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R, y, a, e, Groote Beer 7730y Zwaan

74 kilometers.
72
3)
71
97
66
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66
12
64
79
64
77
51
,,
50
/7
37
77
32
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De moeilijkheid dier metingen is oorzaak, dat men bij het her-
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leiden dier geringe verplaatsing van de strepen van het spectrum
tot kilometers, geene zeer groote nauwkeurigheid kan bereiken, en dat de hier
gegeven cijfers slechts voorloopige, benaderde waarden voorstellen. Toch
springt het in het oog, dat, met uitzondering van a Coronae, de sterren, die
tot ons naderen, over het algemeen
grootere snelheden hebben, dan die,
welke zich verwijderen.
Die snelheden stellen natuurlijk de
eigenbeweging der ster en die van ons
zonnestelsel gezamenlijk voor. Hare verscheidenheid reeds toont aan, dat onze
verplaatsing door de ruimte slechts een
rgedeelte der waargenomen verplaatsingen uitmaakt. Zoo nadert Vega ons
waarschijnlijk met eene snelheid van 71
kilometers, of wel wij naderen haar met
die snelheid, of liever onze beweging
zelf en die der ster bedragen te zamen
71 kilometers in de secunde. Van den
anderen kant verwijdert zich Castor van
ons vermoedelijk met eene snelheid van
4 5 kilometers in de secunde ; of verwijderen wij ons zooveel van die ster,
of wel is de som der twee verplaatsingen 45 kilometers. Het is opmerkelijk,
dat Castor en Pollux in de werkelijkheid niets van tweelingen hebben dan
den naam : de eene nadert ons, de andere verwijdert zich ; zij kennen elkander
in het geheel niet.
Fig. 305. — Beweging van Sirius
in de ruimte.
Zoo kunnen wij thans de eigenbeweging van iedere ster in de ruimte bepalen, door de waargenomen
eigenbeweging te combineeren met de verplaatsing van de strepen
van haar spectrum (I).
(I) Bij de ster Sirius b. v. onderspant hare jaarlijksche eigenbeweging eenen boog van 1,32",
hetgeen overeenkomt met eene verplaatsing van 540 millioen kilometers, gemeten op de lijn,
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leder jaar neemt de afstand, die ons van Sirius scheidt, met I loo
millioen kilometers toe : dat is 3 000 000
kilometers per dag ! En sedert de vier
duizend jaren, dat men haar waarneemt,
is zij niet in helderheid verminderd ! Haar
licht schittert nog steeds in onvergelijkelijke schoonheid en altijd trekt zij als
eene glinsterende, onveranderlijke zon
onze aandacht. Die duizenden jaren waarnemens vertegenwoordigen niettemin honderden milliarden kilometers, en het verschil tusschen den afstand van Sirius voor
4000 jaren en haren tegenwoordigen
afstand bedraagt meer dan vier billioen
kilometers ; toch schijnt Sirius niet in
helderheid te zijn verminderd en heerscht
zij nog steeds als grootvorstin over de
overige sterren.
Hoewel, zooals wij zagen, de beweging van sommige sterren door ons van
ter zijde gezien wordt, zoo zijn er toch
ook, Wier banen wij van voren zien,
zoodat zij zich niet van ons schijnen te
verwijderen en evenmin tot ons schijnen
te naderen ; dit is het geval met y van
Orion, a van de illaagd en a van de
Arend. Andere daarentegen verplaatsen
zich aan den hemel bijna niets, maar
bewegen zich alleen naar ons toe of van
ons af; dit geschiedt met a van de Zwaan,
die in eene rechte lijn tot ons nadert
met eene snelheid van 64 kilometers in
de secunde, 230 000 kilometers in het Fig. 306.
Beweging van
Cygni
in
de
ruimte.
uur, 5 530 coo kilometers per dag, of
meer dan 2 milliard kilometers in het /czar, meer dan 200 milliard
die loodrecht staat op die, welke ons oog met de ster vereenigt In dien zelfden tijd verwijdert
zij zich volgens de voorgaande tabel ongeveer i ioo millioen kilometers van de aarde. De totale
verplaatsing van Sirius bedraagt dus 1225 millioen kilometers. De plaatsbepaling der ster door
meridiaanwaarnemingen heeft de verplaatsing AB doen kennen ; de spectraalanalyse de verplaatsing AC. De werkelijke beweging heeft plaats volgens de lijn 'AD (fig. 305).
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kilometers in eene eeuw ! Met die snelheid voortgaande, zou de ster
ons zeker niet bereiken binnen 200 000 jaren, maar dan zou zij
misschien haar licht paren met dat onzer zon ; niets bewijst echter,
dat die beweging in eene rechte lijn zal voortduren, en tegen dien
tijd zijn wij zelf reeds lang niet meer in dat gedeelte der ruimte,
waar wij ons thans bevinden.
Hiermede hebben wij de bewegingen afgehandeld, die iedere zon,
ieder zonnestelsel, iedere wereld, ieder schepsel in alle mogelijke
richtingen van de oneindige ruimte aflegt; bewegingen naar een
doel, dat nooit bereikt zal worden ; bewegingen in den oneindigen,
altijd gapenden, altijd duisteren afgrond ; bewegingen gedurende
eene eeuwigheid zonder dagen, zonder jaren, zonder eeuwen, zonder maat.
Wat leeren ons al die grootsche bewegingen en al die verbazende
afstanden omtrent het laatste en grootste probleem, dat ons nog
ter oplossing overblijft: den bouw van het heelal ?

TIENDE HOOF DSTUK.
De bouw van het zichtbare heelal.
De Melkweg. De nevelvlekken. De sterrenhoopen.
Seculaire veranderingen. On.eindigheid en eeuwigheid.

De geleidelijke ontwikkeling onzer astronomische beschouwingen
voert ons thans naar den top van het grootsche panorama en stelt
ons de meest omvattende vraag, die de studie der natuur den menschelijken geest stellen kan.
Onze zon is slechts eene ster ; zij voert ons, de aarde, de maan,
de planeten, de wachters en kometen, met groote snelheid mede
naar een punt van de ruimte, dat wij bepaald hebben. Iedere ster
is eene zon en voert de ontelbare werelden, die aan hare aantrekkingskracht gebonden zijn en zich in haar licht koesteren, met zich
mede door den sterrenhemel. Wat worden wij ? Zullen wij nog eens
stooten tegen eene uitgebluschte zon, die als een verloren rif op
onzen weg staat ? Gaan misschien alle verschillende werelden naar
een zelfde punt, waar alle rijkdommen der natuur zich mettertijd
zullen ophoopen ? Zullen wij alien langzamerhand uitgebluscht worden
zonder elkander ooit to hebben leeren kennen, en jagen al die
werelden zonder doel voort door den eeuwigen afgrond ? Vormen de
zonnen, die ons in de onmetelijke ruimte omgeven, met onze zon
een groot stelsel, evenals de planeten een stelsel vormen om onze
zon, en beweegt zich onze zon ook om een aantrekkend middelpunt?
Draait dat middelpunt, de spil, waarom verscheidene zonnen wentelen, zelf weer om een ander middelpunt heen ? In een woord, bestaat het zichtbare heelal uit een of meer stelsels? Geene enkele
openbaring onderricht de menschheid omtrent de mysterien, die haar
het meeste belang inboezemen, omtrent hare persoonlijke of gemeenschappelijke bestemming ; ook hier kan alleen de wetenschap,
de waarneming ons het antwoord geven.
De hierboven gestelde zoo omvattende vraag is nog ver van opgelost. Uit welk oogpunt wij de vraag beschouwen, steeds staan wij
van aangezicht tot aangezicht tegenover de oneindigheid van ruimte
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en tijd. De tegenwoordige aanblik van het heelal stelt ons dadelijk
voor de vraag, wat zijn verleden en zijne toekomst is, en het geheele samenstel van menschelijke kennis biedt ons bij dat onderzoek
slechts een flauw Licht, dat nauwelijks de eerste schreden van den
onbekenden en duisteren weg verlicht, waarop wij ons begeven.
Toch is het probleem ten voile waard, onze aandacht te trekken,
en de wetenschap heeft reeds ontdekkingen genoeg gedaan op het
gebied der kennis van de wetten der natuur, om ons toe te staan,
pogingen aan te wenden, om die groote geheimen te doorgronden.

Fig. 307. — Een deel van den Melkweg, door den teleskoop gezien.

Wat leert ons de waarneming van den hemel omtrent onze ware
ligging in de oneindige ruimte ?
Wie is het, die niet dikwijls in de kalme en rustige avonduren
peinzend gestaard heeft in de doolhoven van den Melkweg, in den
zachten en hemelschen schijn van dien nevelachtigen boog, die op
twee tegengestelde punten van den horizon schijnt te steunen, en
zich meer of minder hoog aan den hemel verheft, naar gelang van
de plaats van den waarnemer en het uur van den nacht. Terwiji de
eene helft zich boven den horizon vertoont, daalt de andere helft
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daaronder, en indien men de aarde wegnam of doorschijnend maakte,
zou men den geheelen Melkweg als eenen grooten vollen cirkel aan
den hemel zien. Met de studie van die lichtstrook en hare vergelijking met het overige gedeelte van den sterrenhemel zullen wij ons
aan de oplossing van het groote vraagstuk wagen.
Richten wij eenen teleskoop naar een willekeurig punt van dien
nevelachtigen boog ; plotseling vertoonen zich honderden, duizenden
sterren in het veld van den kijker. Indien wij het instrument onbewegelijk gericht houden naar dezelfde streek, dan gaat het verwijderde heirleger der sterren langzaam langs onze oogen been. In een
kwartier zullen wij duizenden en duizenden sterren zien voorbijtrekken.
William Herschel heeft op eene breedte van 500 in het sterrenbeeld
de Zwaan 331 000 sterren geteld. Indien wij den geheelen Melkweg
konden zien voorbijgaan, zouden wij er achttien millioen tellen.
Die sterren zijn met het bloote oog ieder afzonderlijk onzichtbaar;
zij schijnen elkander aan te raken, en teekenen daardoor die wolkenmassa, die alle blikken, op den hemel gericht, sedert duizenden
jaren hebben aanschouwd en bewonderd.
Daar wij zelf in het middelpunt van den Melkweg gelegen zijn,
behoort onze zon tot de sterren van den Melkweg.

Vormt die opeenhooping van sterren werkelijk eene cirkelvormige
lijn om ons been ? Er is geene enkele reden om dit te gelooven ;
het voorkomen van den Melkweg, zal voor ons hetzelfde zijn, of hij
een ring of een plat vlak is, waarin duizenden sterren verspreid
liggen. Wij moeten ons dus den Melkweg voorstellen als een vlak,
waarin de sterren tot oft onmetelijke afstanden opgehoopt zijn. Dat
zij elkander schijnen aan te raken, is alleen het gevolg hiervan,
dat zij in dezelfde richting gezien worden.
De eerste sterren van den Melkweg liggen in onze nabijheid. De
zon behoort er toe ; evenzoo a Centauri ; 61 Cygni maakt er ook
deel van uit ; en zoo vindt men in alle richtingen in dat merkwaardige vlak, op afstanden van billioenen kilometers, duizenden sterren.
Tusschen twee sterren van den Melkweg, die elkander schijnen aan
te raken, is nog eene ruimte van billioenen kilometers gelegen op
de lijn, welke die sterren met ons oog vereenigt. Verscheidene Bier
sterren zijn niet zoover van elkander verwijderd en schijnen dubbelstelsels, drie-, vier-, tien- en honderdvoudige stelsels te vormen. Zoo
aanstonds zullen wij zien, dat er stelsels zijn uit duizenden sterren
bestaande.
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Indien men door eenen teleskoop de sterren beschouwt, die met
het bloote oog onzichtbaar zijn, dan blijkt het, dat het aantal Bier
sterren grooter is, naarmate men het vlak van den Melkweg nadert ;
het aantal sterren van de I Ode tot de I 6de grootte neemt verbazend
toe van de polen van den Melkweg naar dat vlak zelf. Met denzelfden kijker, waarmede men 122 sterren telt in het vlak van den
Melkweg, telt men slechts 3o sterren op 15 0 afstand van dien gordel, slechts 16 op 600 en slechts 4 aan de polen van dat vlak.
Wij kunnen ons nu reeds het zichtbare heelal voorstellen als

Fig. 308. — De Plejaden, met het bloote oog gezien.

bestaande uit meer dan honderd millioen zonnen, die to zamen eene
lensvormige opeenhooping van sterren vormen, waarvan de middellijn
acht of tien maal grooter is dan hare dikte.
Zijn de zonnen over het algemeen op gelijke afstanden van elkander gelegen, en zijn zij in grootte, licht en massa gewoonlijk
dezelfde? Neen, ook daar openbaart zich de grootste verscheidenheid.
Sommige vormen groepen, die bij elkander behooren, zooals blijkt uit
hare gemeenschappelijke eigenbeweging, hoewel zij zeker milliarden
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kilometers van elkander verwijderd zijn ; andere vormen sterrenhoopen, wier sterren misschien slechts tientallen van millioenen kilometers van elkander verwijderd zijn ; sommige zijn millioenen malen

Fig. 309. — De Plejaden, door eenen teleskoop gezien.

grooter dan de aarde ; andere kunnen afdalen tot de grootte van
Jupiter en Saturnus. Waarschijnlijk zijn er geene geheel op zich zelf
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staande zonnen. Onze zon, die ons voorkomt op zich zelf te staan, ondervindt zonder twijfel de aantrekkende werking harer naburen, waarmede
zij zich misschien wel gezamenlijk naar eenzelfde doel voortbeweegt.
Men kent aan den hemel meer dan duizend sterrenhoopen en
meer dan vier duizend onoplosbare nevelvlekken. De eerste bestaan
uit bij elkander behoorende sterren ; de tweede kunnen in twee klassen verdeeld worden : 1 ° de nevelvlekken, die mettertijd, als de
verbeteringen in de kijkers het toelaten, in sterren ontbonden zullen
worden, of die in ieder geval uit sterren bestaan, hoewel haar afstand te groot is, om die te onderscheiden ; 2° de nevelvlekken in
den eigenlijken zin van het woord, waarvan de spectraalanalyse ons

Fig. 31o. — Sterrenhoop in Perseus.

geleerd heeft, dat zij uit gassen bestaan. Belangrijk is het, dat de
sterrenhoopen, evenals de teleskopische sterren, veel talrijker voorkomen in het vlak van den Melkweg, terwiji bij de nevelvlekken
der 2 de klasse juist het omgekeerde het geval is; deze zijn zeer dun
bezaaid in het vlak van den Melkweg en zeer talrijk ten noorden
en ten zuiden van dien gordel. Dit is een feit van zeer groote beteekenis ; het is, alsof de nevelvlekken de stof hebben tot zich gegenomen, die voor de vorming der sterren noodig was. Juist daar,
waar de meeste nevelvlekken gevonden worden, vindt men de minste
sterren, en omgekeerd. Dit was reeds door William Herschel op-
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gemerkt ; als hij met het oog voor den teleskoop de sterren in aantal zag afnemen, placht hij tot zijnen secretaris te zeggen : ,Houd u
gereed om te noteeren, de nevelvlekken komen aan.
De sterrenhoopen vertoonen de meest mogelijke verscheidenheid,
wat het aantal sterren betreft, waaruit zij bestaan. Er zijn er, die
slechts uit enkele sterren bestaan; andere vormen eene vereeniging
van enkele tientallen van sterren ; nog andere bestaan uit verscheidene honderden of duizenden. Onder de met het bloote oog zichtbare
sterrenhoopen geven wij als eerste voorbeeld de Plejaa'en. Waarnemers,
niet met een scherp gezicht begaafd, zien aan dat deel des hemels
niets dan eenen nevelachtigen en onduidelijken hoop; waarnemers met
een lets scherper gezicht onderscheiden zes sterren : Alcyone, van de

Fig. 311. — Sterrenhoop in Centaurus.

Fig. 312. — Sterrenhoop in Tucan.

grootte, Electra en Atlas van de 4 de grootte, Meroj5e, Maia en
Taygeta van de 5 de grootte; waarnemers met een scherp gezicht zien
nog eene zevende, Pleione, van de 6de grootte ; terwijl zij, die een
bijzonder scherp gezicht hebben, ook Asterope onderscheiden, van de
7de grootte ; er zijn er, die kunnen zien, dat Asterope eene dubbelster is, en die ook Coeleno onderscheiden ; tot de groote zeldzaamheden behooren zij, die nog drie sterren meer met het bloote oog
onderscheiden. PleIone schijnt in helderheid te zijn verminderd.
Die sterrenhoop, zoo weinig aanzienlijk als hij is, met het bloote
oog gezien, wordt schitterend, als men hem waarneemt zelfs met
eenen kijker van gering vermogen : men meent lichtende diamanten
. op den zwarten achtergrond van den hemel te zien; hoe zwakker het
3 de
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oogglas is, hoe kleiner de vergrooting en hoe grooter en helderder
dus het gezichtsveld, des te grootscher is de indruk, dien men ondervindt. Men ziet daar zonnen, zooals de onze, ongetwijfeld omgeven
door bewoonde planeten, waar de nachtelijke hemel even zwart schijnt,
als van bier gezien, en die zich bewegen te midden van eene opeenhooping van bijna zeshonderd zonnen, die op groote afstanden van
elk-ander verwijderd zijn. Door eenen zeer krachtigen kijker onderscheidt men op sommige plaatsen van dien prachtigen sterrenhoop eene
nevelvlek ; reeds is de juiste plaats en de grootte van iedere ster bepaald, zoodat men over enkele eeuwen zal kunnen nagaan, of in die
verwijderde schepping merkbare veranderingen hebben plaats gegrepen.
De Hyaden, die men ook met het bloote oog onderscheidt, bij

Fig. 313. — Spiraalvormige nevelvlek in cle Jachtlaonden.

Aldebaran ; de sterrenhoop in de Kreefi; de sterrenhoop in de Tweeling-en, die in Perseus (fig. 31o), in de 7achthonden, in Hercules,
vertoonen ons ophoopingen van zonnen in verschillende streken van
den hemel. Maar dit alles is slechts een voorspel van wat de teleskoop ons laat zien. De sterrenhoopen van Centaurus of van Tucan
bestaan uit verscheidene duizenden zonnen. Het licht heeft misschien
wel tien- of vijftien duizend jaar noodig, om ons van daar te, bereiken. In bet Zuiderkruis vindt men eenen prachtigen sterrenhoop,
bestaande uit 110 sterren van de 7 de of nog geringere grootte,
waarvan de helderste de schitterendste kleuren vertoonen.
De meeste sterrenhoopen liggen dus zOOver van ons af, dat de
grootste teleskopen ze ons nog slechts als een fijn stof van sterren
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doen zien. (Hun afstand", zegt Newcomb, »ligt niet alleen voorbij de
grenzen, waarop het mogelijk is, dien te meten, maar zelfs buiten
de grenzen, waarop wij dien schatten kunnen. Hoe klein zij ons ook
toeschijnen, niets belet ons, om in ieder van die punten eene zon
te zien, middelpunt van een planetenstelsel, dat met het onze overeenkomt, en waarvan iedere planeet bewoond kan wezen. Wij kunnen
ze beschouwen als kleine, op zich zelf staande kolonien op de grenzen
der schepping. Thans komt het ons voor, dat de bewoners dier
werelden, met het oog op hunnen betrekkelijk zoo geringen onderlin-

Fig. 314. — De nevelvlek in Orion.

gen afstand, elkander kunnen zien en kennen. Maar indien wij op
eenen dier verwijderde sterrenhoopen werden overgebracht, en op
eene planeet afstapten, die om eene harer zonnen wentelde, dan
zouden wij, in plaats van in onze onmiddellijke nabijheid zonnen te
vinden, niets anders om ons heen hebben, dan een hemelgewelf
met sterren, zooals wij dat op aarde zien; alleen misschien iets
helderder, omdat men er een groot aantal sterren zou waarnemen,
schitterender dan Sirius."
Wij spraken tot nu toe alleen over sterrenhoopen van regelmatigen
WONDEREN DES 11EMELS.
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vorm, waarop de aantrekkingskracht haren onuitwischbaren stempel
schijnt gedrukt te hebben. Onze geest, gewoon aan orde in het
heelal, verlangend naar harmonie in het wezen der schepping, gevoelt zich bevredigd door die ophoopingen van zonnen, die in haar
geheel eene gedaante vertoonen, die tot den bolvorm nadert. Vreemder en wonderlijker zijn de spiraalvormige sterrenhoopen ; daartoe
behoort in de eerste plaats de schitterende nevelvlek in het sterrenbeeld de 7achihonden, in de nabijheid van de ster )7 van de Groote
Beer, op 3° ten zuidwesten (fig. 313) ; Lord Rosse heeft met zijnen
reuzenteleskoop die vreemde gedaante aan het licht gebracht. De
stoutste verbeelding raakt in verwarring bij het aanschouwen van
zulk een grootsch schouwspel. Indien wij mo lten aannemen, dat de
nevelvlek in sterren kan worden opgelost, dan kunnen wij zelfs in
onzen geest de myriaden zonnen niet tellen, wier gezamenlijk licht
die vreemdsoortige nevelfranje voortbrengt.
Zoo treden wij de geheimzinnige wereld der nevelvlekken binnen.
Sedert het tijdstip, waarop William Herschel het denkbeeld heeft
uitgesproken, dat de nevelvlekken de oorspronkelijke kosmische stof
zijn, waaruit de thans bestaande sterren zijn gevormd, en dat wij,
door die nevelvlekken te bestudeeren, de ontwikkelingsgeschiedenis
der zonnen en planeten leeren kennen ; vooral sedert den tijd, dat
de spectraalanalyse ons veroorlooft, de scheikundige samenstelling
dier lichamen te bestudeeren, is de belangstelling, die zij den astronoom en den wijsgeer inboezemen, verhonderdvoudigd. Indien gij in
eenen helderen en doorschijnenden Decembernacht des middernachts
uwen blik richt naar het punt van den hemel, onder den draagband
van Orion gelegen, dan zult gij reeds met het bloote oog het nevelachtige licht kunnen vermoeden, dat over dat sterrenbeeld wordt uitgegoten. Door eenen zwak vergrootenden kijker zult gij dan de schoone
zesvoudige ster 3- Orionis bemerken, omgeven door de vreemdsoortigste onder de nevelvlekken (fig. 314). Welnu ! wij hebben hier
geene opeenhooping van zonnen meer ; het is eene lichtende, eenigszins groene massa ; de spectroskoop leert ons in haar spectrum drie
heldere scherp begrensde strepen kennen, door donkere tusschenruimten gescheiden. Een zoodanig spectrum kan alleen worden voortgebracht
door eene stof in gasvormigen toestand. Wat is dat kosmische gas ?
Zijn spectrum doet ons aan stikstof denken; het is waarschijnlijk,
dat stikstof de overhand heeft in die schepping, of wel eene nog meer
elementaire stof, die de wetenschap onlangs heeft ontdekt (Argon).
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Die groote nevelvlek, de schoonste van den hemel, beslaat eene
veel grootere ruimte dan ons geheele zonnestelsel.
Onder de nevelvlekken van onregelmatige gedaante moeten wij
ook die uit het Schild van Sobiesky noemen, wonderlijke schepping,
waaruit een groot aantal zonnen schijnen te voorschijn te treden.
Wij vermelden nog ten slotte de ronde nevelvlek in de Groat'
Beer, die in het sterrenbeeld de Draak en die in de Leeuw.
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Fig. 315. — De nevelvlek in het schild van Sobiesky.

Het voorkomen en de scheikundige ontleding der nevelvlekken
heeft weder de theorie eener kosmische stof, die oorspronkelijk over
de ruimte verspreid was, in eere hersteld. Eene eerste verdichting
van die verspreide stof brengt dampwolken voort of gewone nevelvlekken. Door eene verdere verdichting vormen zich in die nevels
eerie of meer kernen. Die kernen, welke de omringende stof aan42 *
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trekken, worden hoe langer hoe grooter, en worden sterren, die
daarna door hare onderlinge aantrekking tot elkander naderen en
zich in sterrenhoopen groepeeren. Wij zien dus nevelvlekken in verschillende perioden harer ontwikkeling. Urn in de gassen die scherpe
en duidelijke strepen te verkrijgen, die ons door de spectraalanalyse
geopenbaard zijn, is eene gewone verbranding, gepaard aan eene
geringe warmteontwikkeling, niet voldoende, maar wordt eene zeer
hooge temperatuur vereischt, zooals die van het koolspitsenlicht.
Wij mogen daaruit besluiten, dat de stoffen, waaruit de nevelvlekken
bestaan, in sterke gloeiing verkeeren, en eene temperatuur bezitten,
die minstens zoo hoog is, als die, welke wij kunnen bereiken. De
achtergrond van het heelal, die zich gewoonlijk aan onzen geest
voordoet als de zetel eener stilte, gelijk aan die des doods, is dus
integendeel in eenen toestand van beweging en werkzaamheid, zoo
heftig, als wij die ons nauwelijks kunnen voorstellen. Zoo worden
de zonnen gevormd, die later, als zij genoeg verdicht en afgekoeld
zullen zijn, een zeker aantal planeten den weg zullen voorschrijven en
verlichten. De planetarische nevelvlekken schijnen lichamen te zijn, die
reeds zeer ver op dien weg gevorderd zijn. Wij kennen een hemellichaam, waarvan de rechte klimming i 9 4orri en de declinatie
500 6' bedraagt, dat door eenen nevelachtigen dampkring omgeven
is ; het vertoont twee spectra te gelijk, en schijnt op eenen tusschenvorm tusschen de nevelvlekken en de vaste sterren te wijzen.
Verscheidene nevelvlekken vertoonen vormen, die overeenkomen
met de gedaanteveranderingen, die wij bestudeerd hebben in ons
hoofdstuk over den oorsprong en het vergaan der werelden (Boek I,
hoofdstuk VII). Wij hebben toen (blz, 9o) onder andere drie teekeningen gegeven, die de verschillende phasen van verdichting, van
wenteling en van het loslaten van ringen aantoonen, waardoor alle
zonnen en planeten waarschijnlijk heengegaan zijn. Het spectrum dier
nevelvlekken wijst in de eerste plaats op de aanwezigheid van stikstof en waterstof.
Die geheimzinnige gestalten, die stemmen van het verledene en
profetieen der toekomst, openen voor onze gedachten een nieuw vergezicht in de oneindige ruimte; de eersten, die de nevelvlekken door
middel van teleskopen waarnamen, noemden ze openingen in het
hemelgewelf, die ons de gelegenheid geven, om tot aan het licht van
het paradijs door te dringen. De typen, die wij behandeld hebben,
geven ons nog slechts een onvolledig overzicht van hare verscheiden-
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heid. Wij moeten nog daarbij voegen de lensvormige en de elliptische nevelvlekken, de doorboorde nevelvlekken, de stralende nevelvlekken ; de groote Kaaj5wolken op 200 van de zuidpool, die 291
nevelvlekken, 46 sterrenhoopen en 582 sterren bevatten en 42° van
den hemel bedekken ; de kleine Wolk, die 1 o vierkante graden van
den hemel beslaat, en 200 sterren, 37 nevelvlekken en 7 sterrenhoopen bevat ; en niet ver daarvan of de Kolenzakken, streken
geheel zonder sterren, gapende openingen in het heelal ; en ten
slotte de bleekste nevelvlekken, in de diepten der hemelen verloren,
wier licht naar de berekening van Herschel twee milli oen jaren zou
noodig hebben, om ons te bereiken. Indien die berekening juist is,
dan moet haar afstand bijna 20 irillioen, dat is
20 000 000 000 000 000 000
kilometers bedragen !
Sommige nevelvlekken zijn in minder dan eene eeuw merkbaar
in vorm en helderheid veranderd. Een der meest merkwaardige
voorbeelden heeft zich voorgedaan bij de nevelvlek, in 1852 door
Hind in het sterrenbeeld de Slier ontdekt. Chacornac, die haar op
de sterrenwacht te Parijs in 1854 had waargenomen, was ten hoogste verbaasd, toen hij haar in 1858 en 1862 niet terugvond. Toch
werd zij in 1865 en 1866 op nieuw door d'Arrest gemakkelijk
waargenomen ; en thans is zij zoo totaal verdwenen, dat zij zelfs
met de sterkst vergrootende kijkers totaal onzichtbaar is. Eene ster,
die daar dicht bij gelegen is, heeft dezelfde veranderingen ondergaan. Wat kan de oorzaak zijn van eene zoodanige verandering?
Die nevelvlek is zeker zoo groot als ons geheele zonnestelsel.
Schitterde zij alleen door het licht, teruggekaatst van de zon, die
in hare nabijheid staat, en is die zon misschien veranderlijk? Of
draait soms eene groote ondoorschijnende wolk om die nevelvlek heen
en bedekt zij haar voor ons op gezette tijden ? ... Alles raadselen.
Dit is niet het eenige geval van die soort. Eene andere nevelvlek, in de Walvisch gelegen, is door de beide Herschels en Lord
Rosse waargenomen, daarna is zij in 1861 geheel onzichtbaar geworden door eenen kijker, die veel sterker was dan die, waarmede zij
nog vijf jaren te voren duidelijk gezien was. Men nam haar in 1863
en 1864 weer waar; maar zij verdween weer in 1865. Men heeft
haar in 1868 teruggezien, en in 1877 heeft Winnecke haar weer
zonder moeite te Straatsburg kunnen waarnemen. Zou dit eene veranderlijke, periodieke nevelvlek zijn?
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Eene andere nevelvlek, in de Draak gelegen, voor het eerst door
Tuttle in 1859 waargenomen, was in 1862 zeer helder, minder helder
in 1863, en werd zelfs niet meer gezien met den kometenzoeker,
waarmede zij in 1862 uitstekend zichtbaar was.
Niet minder opmerkelijk is het volgende : eene nevelvlek in de
Schorj5ioen, (nO 8o van den catalogus van Messier), is tusschen den
9den Mei en den I Oden Juni 186o in eene ster overgegaan, en is toen
weder nevelvlek geworden. Drie verschillende waarnemers, Pogson,
Luther en Auwers hebben de verandering duidelijk waargenomen.
De waarnemingen en de teekeningen van de zonderlinge nevelvlek, die de veranderlijke ster )7 van het Schiff Argo omgeeft ; van
de nevelvlek in Orion, die van tijd tot tijd in beroering schijnt als
de oppervlakte eener zee, en van de nevelvlek in het Schild van
Sohiesky, wier vorm, door sir John Herschel in 1833 geteekend,
aan de Grieksche letter n, doet denken„. terwij1 onze figuur 315

Fig. 316. — Dubbele nevelvlek
in de Waterman.

Fig. 317. — Dubbele nevelvlek
in de Groote Beer.

door Lassell in 1862 geteekend, een geheel ander beeld geeft,
schijnen ook in die ver verwijderde scheppingen op belangrijke veranderingen to wijzen. Maar die veranderingen staan niet zoo vast
als de vorige.
Wij hebben veranderlijke nevelvlekken leeren kennen ; spreken wij
thans over de dubbele nevelvlekken. Die gasvormige kosmische massa's
zijn ongetwijfeld de oorspronkelijke stof, de allereerste wording der
dubbelsterren, waarvan wij vroeger gesproken hebben. Wij wonen
daar nieuwe scheppingen bij; maar, zooals wij reeds opmerkten,
het licht, die anders zoo vlugge bode, brengt ons eerst laat tijding
van de nevelvlekken, zoodat zij thans misschien reeds lang tot zon-
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nen en planeten verdicht zijn. Reeds vertoonen enkele dubbele
nevelvlekken sporen van eene langzame beweging om elkander
been, of van eene verplaatsing ten opzichte van elkander.
De nevelvlekken zijn het schemerlicht op de grenzen der schepping ;
zij zijn werelden in wording, en toch zijn zij ook de stemmen van
het verledene, die van vervlogen eeuwen tot ons spreken. De hemel
vertoont ons de wieg en het graf; bier begint het organische leven ;
daar is de menschheid op het toppunt van bloei gekomen en meet
zij de oneindige ruimte ; ginds wordt de menschheid verteerd door
het hemelsche vuur of slaapt zij den doodslaap in het eeuwige ijs ;
ziedaar de geschiedenis des hemels, de ware algemeene geschiedenis.
Aan het einddoel van onze reis gekomen, kunnen wij thans eene
poging wagen, om ons den bouw van het heelal in zijn geheel
voor te stellen.
In de oneindige ruimte zijn de sterren in verschillende groepen
aan den oceaan des hemels gezaaid, als de eilanden in eenen
archipel. Om van de eene ster naar eene nabijzijnde ster te komen,
in denzelfden archipel gelegen, behoeft het licht jaren ; om van den
eenen archipel naar den anderen te komen, heeft het duizenden
van jaren noodig. Elk dier sterren is eene zon, op de onze gelijkende, en ten minste voor het meerendeel omgeven door werelden,
die om haar been wentelen en zich in haar licht koesteren ; elk
dier planeten bezit vroeg of laat levende organismen, in overeenstemming met hare levensvoorwaarden, en dient gedurende
eeuwen tot verblijfplaats aan eene menigte levende wezens van
verschillende soort . . . .
Moeten wij het geheele zichtbare heelal, het zonnestelsel, de enkele sterren, de dubbele en veelvoudige sterren, de sterrenhoopen,
de nevelvlekken, beschouwen als te behooren tot een groot sterrenstelsel, bestaande uit eene reeks gedeeltelijke stelsels ? Uit de beweging der planeten om de zon, meende Kant op het einde der vorige
eeuw te moeten afleiden, dat de geheele sterrenhemel naar datzelfde
plan gebouwd moest zijn, en dat iedere ster eene gesloten baan in
de ruimte moet doorloopen. De juistheid dezer opvatting kan alleen
uit de waarneming blijken ; William Herschel en William Struve
togen aan het werk en het resultaat van hunne waarnemingen was
in strijd met die leer. Geene enkele ster heeft genoeg overwicht,
om als centrale zon te kunnen dienen, en als die centrale zon
duister was (hetgeen moeilijk is aan te nemen), dan moesten zich

664

DE ONEINDIGHEID DER SCHEPPING.

de bewegingen der sterren om die hoofdster openbaren door eene
zekere regelmatigheid in de eigenbewegingen. Dit is in het algemeen
niet het geval. Indien wij de beweging van enkele merkwaardige
sterren in bijzonderheden nagaan, dan vinden wij, dat de onderstelling van die regelmatige banen de onwaarschijnlijkste van alle is.
Indien de sterren geene eigenbeweging hadden, dan zouden zij
eindelijk na verloop van tijd naar een gemeenschappelijk middelpunt vallen, en zouden zij zich tot een lichaam vereenigen ; dit zou
echter den totalen ondergang van het geheele heelal ten gevolge
hebben. Maar de eigenbeweging der sterren is oorzaak, dat een
dergelijke ondergang niet kan plaats vinden ; iedere ster heeft in
die eigenbeweging voldoende arbeidsvermogen, om niet lijdelijk te
gehoorzamen aan de aantrekking harer naburen. Indien eene ster
dus naar een aantrekkend middelpunt valt, dan zal de snelheid,
die zij heeft, haar telkens eene nieuwe richting doen inslaan, zoodat
zij zich door de oneindige ruimte voortbeweegt, zonder dat men
eene botsing kan voorzien.
Voegen wij hierbij, dat er rondom ons zichtbare heelal eene
onmetelijke, ledige en verlaten ruimte kan bestaan, voorbij welke
op duizelingwekkende afstanden andere hemelstelsels kunnen liggen ..... En zoo vervolgens.
Ja, het zichtbare heelal met zijne honderd millioenen zonnen is
slechts een oneindig klein gedeelte van het geheele heelal, van de
oneindige ruimte ; het is een dorp in eene provincie en nog minder ;
en ook de millioenen jaren of millioenen eeuwen, waarin wij de
geleidelijke ontwikkeling der nevelvlekken, zonnen en werelden
trachten uit te drukken, stellen slechts een vluchtig oogenblik voor
in den duur der eeuwigheid. Indien wij die grootheden trachten te
bevatten, dan kunnen wij slechts erkennen, dat het veld onzer waarneming beperkt is, en dan worden wij doordrongen van het bewustzijn, dat het heelal onvergelijkelijk veel uitgebreider en schitterender
is, dan alles wat de wetenschap ons openbaart en onze stoutste
verbeelding zich kan droomen.
Indien al die zonnen werkelijk vast en onbewegelijk, onwrikbaar
en onveranderlijk waren, ieder heerscheres in haar onvergankelijk
rijk, dan zou de aanblik van het heelal even indrukwekkend en
grootsch, maar zeker minder levend zijn. De geest weet de levenlooze stof te bezielen. Al die sterren, groot als onze zon, op onmemetelijke afstanden van ons verwijderd, en tot in de oneindige diepten
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der hemelen op elkander volgend, zijn in voortdurende beweging.
Niets in het heelal staat stil ; geen enkel atoom is in volkomen
rust. De verplaatsingen der zonnen in de ruimte zijn voor ons oog
onmerkbaar, omdat zij op te groote afstanden plaats hebben ; maar
toch zijn zij sneller dan eenige snelheid, op aarde waargenomen.
Voor hem, die de begrippen tijd en ruimte zou kunnen ter zijne
stollen, is de hemel een mierennest, bestaande uit sterren, die in
alle richtingen der oneindige ruimte dooreen krioelen. De ster, die
onze zon uitmaakt, komt uit het sterrenbeeld de Duif en voert ons
naar Hercules met eene duizelingwekkende vaart, en dag aan dag,
jaar aan jaar, eeuw aan eeuw, voert zij ons mede door de geopende
poorten der oneindige ruimte.
Indien men na eene welvolbrachte reis in het vaderland is teruggekeerd, en rijk aan nieuwe indrukken en levenskracht, weder zijne
gewone bezigheden hervat heeft, dan heeft men behoefte, zich de
verschillende reisindrukken weder voor den geest te halen en in
gedachten den tocht te herhalen, waar men zooveel geleerd en genoten heeft. Zoo zullen ook wij nog eens snel den doorloopen weg
voor onzen geest doen voorbijgaan.
Wij zijn op de aarde, eenen drijvenden, draaienden kogel, den
speelbal van meer dan tien verschillende bewegingen ; maar wij
zelf zijn zoo klein en z(56 ver verwijderd van het overige gedeelte
der wereld, dat alles ons onbewegelijk en onveranderlijk voorkomt.
Maar zie, daar breidt de nacht zijne vleugelen uit, de Tichten des
hemels worden ontstoken, de maan giet haar zilverkleurig licht
over den dampkring uit. Laat ons wegvliegen met de snelheid van
het licht. — Reeds in de tweede secunde komen wij in de nabijheid der maan, die hare gapende kraters en hare woeste en onherbergzame valleien, tusschen hemelhooge berg-en ingesloten, voor
onzen blik ontrolt. Laat ons verder gaan. — De zon wordt zichtbaar
en staat ons toe, nog eenen laatsten blik te werpen op de verlichte
aarde. Venus nadert, eene nieuwe wereld, op de onze gelijkende,
bevolkt door wezens in snelle en onstuimige beweging. Wij vliegen
verder. — Wij gaan de zon dicht genoeg voorbij om hare ontzaglijke uitbarstingen te zien, loch houden niet op. * Daar zien wij
de planeet Mars met hare zeeen, hare golven, hare oevers, hare
eigenaardige kanalen, hare volkeren, hare vreemde steden, hare
drukke en werkzame bevolking. De tijd dringt: geen rust. -- Daar
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nadert de planeet Jupiter, duizend maal grooter dan de aarde. Hoe
snel vlieden hare dagen ! wat stormen, vulkanen, cyclonen in haren
onmetelijken dampkring ! wat vreemde dieren in hare wateren ! de
mensch is daar nog niet geboren. Altijd voorwaarts. — Die wereld,
even vlug als Jupiter, omkranst met eene vreemde lichtkroon, het
is de fantastische planeet Saturnus, door acht manen omgeven ;
wonderlijke wezens bevolken haar. Niet getoefd. — Uranus, Neptunus, zijn de laatste planeten, die wij op onze reis ontmoeten.
Maar vooruit. — Bleek, met hangende haren, langzaam en afgemat, kruipt de komeet in de duisternis van haar aphelium langs
ons been; nog steeds kunnen wij de zon onderscheiden als eene
schitterende ster aan het hemelgewelf. Vier uren waren voldoende
bij de snelheid van 300 000 kilometers in de secunde, om ons tot
naar Neptunus te verplaatsen ; maar reeds verscheidene dagen vliegen wij voorwaarts langs de aphelia der kometen, en weken,
maanden, vervolgen wij onze reis door de eenzaamheid, die het
zonnestelsel omringt, zonder iets anders te ontmoeten, dan de
kometen, die als nomaden van het eene stelsel naar het andere
trekken, en de vallende sterren, de vuurboilen, die brokstukken
van verwoeste werelden, uit het boek des levens geschrapt.
Nog rusten wij niet, vier jaren en zes maanden moeten wij voortvliegen, vOOrdat wij de meesi nethijzijntie zon bereikt hebben, telkens
grooter wordenden vuurhaard, dubbele zon, die zich in regelmaat
voortbeweegt, en die meer licht en warmte om zich verspreidt dan
onze eigen zon. Maar nog nemen wij geen rust ; nog Lien, twintig,
honderd, duizend jaren vervolgen wij onzen weg met de snelheid
van 300 000 kilometers in de secunde ! Ja, duizend jaren, zonder
rust of oponthoud, vliegen wij langs die veelvoudige stelsels been,
langs de nieuwe zonnen van alle grootte, machtige en vruchtbare
brandpunten, sterren, wier licht wordt aangestoken en uitgebluscht ;
langs die ontelbare planeten, bevolkt met vreemdsoortige wezens
van verschillende vormen en eigenschappen ; langs die veelkleurige
wachters en al die andere onbekende werelden ; laat ons de volkeren waarnemen, die daar wonen ; laat ons hunne werken en hunne
geschiedenis bespieden, hunne zeden, hartstochten en denkbeelden
raden ; maar zonder te toeven ! Nog duizend jaren meer vervolgen
wij onze reis in eene rechte lijn ; wij doorklieven de sterrenhoopen,
die verwijderde stelsels, de vlammende nevelvlekken, den Melkweg,
die in flarden gescheurd wordt, die ontzaglijke zonnen in wording;
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laat ons niet verbaasd zijn, indien zonnen met bliksemsnelheid tot
ons naderen, of wij de sterren zien nederstorten als vuurtranen, die
in den eeuwigen afgrond nederdalen ; wij wonen het ineenstorten
van bollen, de vernietiging en de geboorte van werelden bij ; wij
volgen den val van stelsels naar de sterrenbeelden, die ze roepen.
Voort, altijd voort ! Nog duizend, nog ties duizend, nog honderd duizend jaren voort : zonder vertraging, zonder oponthoud altijd recht
vooruit met eene snelheid van 300 000 kilometers in de secunde.
Stellen wij ons voor, dat wij zoo millioenen jaren voortvliegen. Zijn
,wij ,aan de grenzen van het zichtbare heelal gekomen ? Ziehier zwarte,
onpeilbare afgronden, die wij moeten overspringen. Maar ginds worden weder nieuwe sterren aan den donkeren achtergrond ontstoken.
Vooruit, daarheen gaat onze reis — wij hebben ook deze bereikt.
Weer een millioen jaren : nieuwe openbaringen, nieuwe sterrenpracht !
nieuwe stelsels, nieuwe zonnen, nieuwe werelden, nieuwe wezens ... !
Is het einde dan nooit bereikt? Is er dan Been hemel, die ons tegenhoudt ? altijd de eeuwige ruimte ! Waar zijn wij? welken weg hebben
wij doorloopen ? . . . Wij zijn . . . nog steeds . . . in het voorportaal
der oneindige ruimle ! ... Wij zijn geenen enkelen slap gevorderd .1
Wij zijn nog altijd in hetzelfde punt ! Het middelpunt van den hemel
is overal, de omtrek nergens . . . Ja, de oneindige ruimte ligt voor
ons, waarvan wij nog niets weten . . . Wij hebben niets gezien, wij
wijken van schrik achteruit, wij keeren verplet terug, niet meer in
staat, den nutteloozen tocht voort to zetten. Welnu, ook nu vliegen
wij weer in eene rechte lijn door den gapenden afgrond voort, en
vallen eeuwig en allijd voort: nooit bereiken wij den bodem, evenmin als wij den top bereikt hebben ; wij naderen dien zelfs niet !
Het Nadir wordt Zenith. Er is geen oosten, geen westen, geen
boven, geen beneden, geen rechts, geen links. Waar wij ook het
heelal peilen, IN ALLE RICHTINGEN IS HET ONEINDIG. In die oneindige
ruimte vormen de stelsels van zonnen en werelden, die ons heelal
uitmaken, slechts een eiland in den grooten archipel, en vergeleken
met de eeuwigheid, is het leven der menschheid met hare geheele
geschiedenis, het leven onzer geheele planeet, het bestaan van ons
zonnestelsel, slechts de Broom van een oogenblik ! .. .
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