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Eenige bladzijden uit het Boek der Natuur
Voorwoord der eerste uitgave
Onze vaderlandsche letterkunde heeft sedert eenige jaren eene spoedige uitbreiding
verkregen: haar bestaan is nu onwedersprekelijk erkend, zelfs door diegenen, welke
nog aan het vreemde verslaafd blijven.
Dat in de eerste tijden onzer pogingen al onze voortbrengsels enkel verhalen en
gedichten of geschiedkundige schetsen waren, dit laat zich gemakkelijk verklaren
en verrechtvaardigen. Men moest alsdan aanvangen met den sluimerenden leeslust
onder de burgers op te wekken door treffende en belangrijke tooneelen, en de
vaderlandsliefde aanvuren door het verhaal der groote daden des voorgeslachts.
Nu wij reeds een gedeelte dezer taak met geluk hebben afgedaan, nu de strijd tegen
de vijanden van het Nederduitschdom al onze krachten niet meer uitsluitelijk vordert,
blijft ons wel is waar nog immer en voortdurend hetzelfde doel te bereiken; - evenwel
wordt het toch ook hoog tijd, dat wij den nau-
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wen kring, waarbinnen onze letterkunde zich beweegt, uitzetten en verbreeden, en
allengskens eenige stappen op den grond der nuttige kennis wagen. Zóó zal het
Nederlandsche volk in onze schriften niet slechts het aangename der dichterlijke
verbeelding, maar tevens het nuttige der stellige wetenschappen aantreffen. Eenen
gunstigen invloed zal deze strekking onzer letterkunde op de volksnijverheid en op
den landbouw uitoefenen, en wellicht zullen wij ons ook op dezen grond de
dankbaarheid des vaderlands waardig maken.
Vóór een paar jaren riepen het Kunst- en Letterblad en meest alle Vlaamsche
dagbladen de aandacht der schrijvers op de boven aangewezen noodwendigheid.
Hunne redenen moesten gewis gegrond zijn, dewijl kort daarop verschillige geleerden
de uitgave van wetenschappelijke werken in de Nederduitsche taal aankondigden.
Wat mij betreft, ik gevoelde, dat er op dit veld veel nuts te stichten was, en besloot
ook mijn deel tot de edele taak bij te brengen. Welke zou de aard van mijn werk zijn?
Zou ik eene nauwkeurige verhandeling of een leerboek over de eene of andere
wetenschap schrijven? Hiertoe was ik niet geneigd; daarenboven de studie van den
gang der onderwijzende letterkunde bij andere natiën had mij geleerd, dat de lust tot
wetenschap zich onder het volk niet dan allengskens verspreiden laat, en dan slechts
nog onder eenen schilderachtigen vorm. Dit is te zeggen, dat de menigte de
wetenschap om haar zelve niet zoekt, maar ze met blijdschap ontvangt, telkens dat
zij haar onder aangename vormen wordt voorgedragen. Eens dat aldus de weetlust
is opge-
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wekt in een denkenden mensch, welke zijn stand in de maatschappij ook zij, zoekt
hij ernstig voedsel, en hij grijpt dan vanzelf naar zuiver wetenschappelijke boeken,
welker nuttigheid hij nu beseft, en welker ingewikkelde uitleggingen hij zonder
zwaren arbeid heeft leeren verstaan. Hij past de daaruit aangewonnen kennis op zijne
nijverheid of zijn ambacht toe, verbetert daardoor zijn stoffelijk lot en veredelt zijnen
geest door de uitzetting zijner denkingskracht.
Van mijne kinderjaren af leefde ik immer in de velden, te midden eener schoone
en blijde natuur. Ook van dan af werd de beschouwing van het geschapene mijne
geliefkoosde uitspanning, en heden nog wijd ik haar al mijne ledige stonden toe.
Ofschoon ik bij mijne navorschingen en het doorlezen van allerlei boeken over deze
stoffe slechts mijn eigen vermaak voor doel had, bleef mij echter daaruit eene
genoegzame oppervlakkige kennis van alles, om te durven hopen, dat ik met behulp
van de beste schriften der hedendaagsche geleerden niet gansch onbekwaam zou zijn
tot het dichterlijk beschrijven der schepping.
Deze hoop deed mij besluiten tot het opstellen van een Algemeen Schouwtooneel
der Natuur, gelijk alle beschaafde natiën er ten minste één bezitten. Buiten de
onmiskenbare nuttigheid van zulk werk, bood mij dit nog de middelen aan om een
doorslaand bewijs van de voortreffelijkheid en den rijkdom onzer moedertaal te
geven, dewijl ik ze nu gebruiken ging tot de schilderachtige verhandeling van meest
alle wetenschappen, van meest alle bestaande dingen, en daarbij gelegenheid had
om echt Nederduitsche benamingen te bezigen in de plaats der onverstaanbare
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Fransche bastaardwoorden, welke onze verkeerde opvoeding ons als de eenige
bestaande doet aanzien. - Zelfs moet ik bekennen, dat dit misschien wel mijn bijzonder
en hoofdzakelijk doel was.
Dan, ik verborg mij toch de moeilijkheid van zulke onderneming niet en voorzag
zeer duidelijk, dat zij mij oneindig meer arbeid en inspanning des geestes kosten zou,
dan een verhaal van tweemaal zoo grooten omvang. Daarenboven was het mij
bewezen, dat, zelfs bij den besten uitslag, dit werk mij weinige vruchten in
vergelijking mijner moeite opleveren zou.
Deze ontmoedigende vooruitzichten weerhielden mij niet: de gedachte, dat ik
waarschijnlijk iets nuttigs zou stichten en dat de vaderlandsche zaak bij mijnen arbeid
kon winnen, deed mij stoutmoedig de hand aan het werk slaan, hoezeer ik ook aan
mijne geschiktheid en bekwaamheid twijfelde.
Mijn inzicht is, aan mijn werk den titel van Wonderspiegel der Natuur te geven;
maar vermits ik het niet gansch afmaken durf, vooraleer op de uitgave van een eerste
gedeelte beproefd te hebben, of ik niet te veel van mijne krachten vermoedde, en of
wel inderdaad de tijd tot zulke schriften gekomen is, zoo geef ik hier dit gedeelte als
een afzonderlijk voortbrengsel, onder den nederigen titel Eenige bladzijden uit het
Boek der Natuur. De oneindigheid der stof zelve laat mij toe dus te handelen; want,
hoezeer men de boekdeelen van dergelijk omvattend werk ook vermenigvuldige, het
kan toch nooit de grenspalen der schepping bereiken en blijft dienvolgens in eenen
nauwen zin toch immer onvolledig.
Het tegenwoordig boek bevat eene algemeene
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beschouwing over de oneindigheid van Gods werk, eene verklaring der
luchtverschijnselen, eene verhandeling over het innerlijk leven van dieren en planten,
en een algemeen overzicht van alles, wat de kerfdieren of insecten wonderbaars
aanbieden. Achter in het boek bevind zich een algemeen tafereel der drie natuurrijken,
daar geplaatst als een sleutel van hetgene reeds daarover is gezegd en in de overige
boekdeelen nog volgen moet; - tevens om eene algemeene gedachte der natuur zelve
te geven en onze moedertaal in haren ganschen rijkdom te doen uitschitteren.
Men vergelijke in dit tafereel de Latijnsche en Grieksche benamingen, welke de
Franschen, na ze verminkt te hebben, in hunne taal gebruiken, zonder dat zij iets
verstaanbaars tot hunnen geest zeggen, - men vergelijke die, zeg ik, met de klare en
door iedereen verstaanbare Nederduitsche benamingen, en men beslisse, of wij niet
in alle wetenschappen meer vorderingen zouden doen, indien wij onze eigene taal
tot het aanleeren daarvan bezigden. Immers, elk woord in de Nederlandsche taal is
de uitlegging zelve van het voorwerp, dat men noemt? Men heeft bij haar zijn gansche
jeugd niet aan het van buiten leeren van woordenboeken te verslijten, zooals het bij
de opvoeding door het Fransch onvermijdelijk moet geschieden. - En men zou door
haar, bij het einde van zijnen leertijd, niet opgepropt zijn met eenen ijdelen en lastigen
voorraad van benamingen, die ons de woorden voor de zaken doen aanzien en de
schuld zijn, dat de wetenschappelijke opvoeding in ons vaderland zoo hol, zoo
oppervlakkig en zoo onvruchtbaar blijft.
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Nog een woord over den vorm van mijn werk. Ik heb gedacht, dat ik mij als hoofddoel
moest voorstellen, de koude wetenschap onder streelend loover te verbergen, en den
geest des lezers immer gespannen te houden door het onverwachte. Daarom deed ik
de beschouwingen als bij geval ontstaan en verliet een onderwerp dikwijls, om er
nogmaals op terug te keeren, het alles vermengende met tusschenpoozen en afwijkende
redekavelingen. Zoo is mijn voornemen, in de volgende boekdeelen de beschouwingen
volledig te maken, welke hier slechts op een enkel punt eener gansche reeks van
zaken en verschijnselen gevestigd zijn geweest, en nog dikwijls weder te keeren tot
een zelfde voorwerp, om het langs alle zijden in oogenschouw te nemen. Deze wijze
van werken heeft aan mijnen arbeid een voorkomen van verwarring gegeven.
Misschien bedroog ik mij; maar deze verwarring zelve heb ik beoogd als een middel
om met voordeel te worstelen tegen den eentonigen gang, welken de wetenschap
altijd met geweld den schrijver poogt op te dringen.
Mijn boek is voor België alleen geschreven. Andere landen, en vooral het diep
geleerd en dichterlijk Duitschland, bezitten vele en oneindig schoonere werken van
dien aard.
Meer denk ik in deze voorrede niet te moeten zeggen: ik bied mijn arbeid mijnen
landgenooten met ootmoedigheid aan als eene proeve, waarover ik de uitspraak van
hun goedgunstig oordeel inroep.
DE SCHRIJVER.
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I
Quis est pluviae pater? Vel quis genuit stillas roris?
Qui praeparat corvo escam suam, quando pulli ejus elamant ad Deum,
vagantes eo quod non habebant cibos.
(JOB. C. XXXVIII, v. 28 et 41)
Vóór eenige jaren woonde ik nog in de liefelijke velden, waar ik mijne kinderdagen
heb gesleten. Alhoewel zeer jong, was ik toch niet ongevoelig voor al het schoone,
dat de natuur mij aanbood. Ik beminde de lachende bloemen, het schaduwrijk
geboomte en de onpeilbare blauwe lucht. Ik was de vriend van den zilveren
waterspiegel, van het zangerig gevogelte en de dartele vlinders; maar te midden van
dien rijkdom geboren, had ik ieder jaar hetzelfde genot er uit geput, zonder de redenen
mijner vreugde of het innerlijk leven der voorwerpen mijner liefde te onderzoeken.
Ik, de vlinders en de bloemen, wij waren allen kinderen der weelderige natuur; wij
leefden zorgeloos te zamen van zonnestralen, zuivere lucht en frisschen dauw...
In dien tijd had ik eenen zonderlingen gebuur, die mijne nieuwsgierigheid lang
gaande maakte, eer ik weten mocht wie hij was. Hij woonde niet verre
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van mijns vaders huis, op een klein buitengoed, dat rondom met eenen hoogen muur
omsloten was, en leefde er zeer afgezonderd. Ongetwijfeld arbeidde hij zelf in den
hof en bereidde hij zonder iemands hulp zijn dagelijksch voedsel; want er woonde
noch knecht noch dienstmaagd met hem, en zoozeer vreesde hij iemand binnen zijne
grensmuren te laten komen, dat hij wekelijks den slachter en den bakker voor de
deur van den hof betaalde en zijnen voorraad aannam, zonder hun toe te laten eenen
nieuwsgierigen blik in zijne woning te slaan. Anders weigerde de man nooit iemand
de spraak, en was jegens iedereen uitermate vriendelijk, alhoewel hij het gesprek
zoo kort maakte als het hem mogelijk was. Wat mij betreft, ik zag hem bijna dagelijks
door de velden wandelen, maar ik durfde hem nooit het woord toesturen, omdat zijne
grijze haren, zijn naakte schedel en zijne ongemeen groote gestalte mij een diep
ontzag inboezemden. Zijn geheimzinnig leven en eenige gezegden der gebuurvrouwen
hadden mij zelfs van hem doen schrikken. Telkens dat ik hem des avonds ontmoette,
- want hij wandelde dikwijls bij nacht, - keerde ik met kloppend hart naar huis en
droomde den ganschen nacht van vervaarlijke dingen.
Zoolang ik kind bleef en achteloos door de velden dartelde, had de oude man
weinig aandacht op mij gegeven en vergenoegde zich met mij in het voorbijgaan
vriendelijk te groeten.
Toen ik ouder werd en vijftien jaren ging bereiken, kreeg ik allengskens eenen
ongemeenen lust tot het onderzoeken van hetgeen mij omringde: ik las met drift
verschillende boeken over de natuurkunde en
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wandelde dagelijks door de velden, vangende hier en daar kleine diertjes, of bloemen
ontledende, om hun maaksel en wezen te doorgronden. Dan veranderde eensklaps
de handelwijze van den ouden man jegens mij. Hij scheen groot vermaak in mijnen
weetlust te scheppen en bleef dikwijls nevens mij staan, om mij den aard en de
levenswijs uit te leggen van de diertjes, welke hij in mijne handen zag. - Ik luisterde
met eene bewustelooze gretigheid op zijn woord, dat mij als goddelijk voorkwam;
want niets in de schepping scheen voor zijnen geest verborgen. Gedurende een geheel
jaar hoorde ik bijna dagelijks zijne lessen, en, zijne geestdrift in mij overgaande,
werd ik welhaast gevoelloos voor alles, wat niet met de natuurwetenschap in verband
staat. Het was mij niet moeilijk te bespeuren, dat de oude man mij niet alles zeide,
wat hij wist, en in aanzien mijner onervarenheid vele dingen verholen hield, ondanks
mijne begeerte om alles te kennen.
Nooit liet hij mij toe, uit de natuurverschijnselen eenige veelomvattende gevolgen
te trekken, en deed zichtbare pogingen, om mij bij de afzonderlijke beschouwing der
wezens te houden staan, zonder mij in de geheimenissen der scheppingsharmonie
en des algemeenen levens te laten dringen. Evenwel, in de Lente van het tweede jaar
begon hij mij allengskens aan te wijzen, hoe men in de bespiegeling der natuur van
het kleine tot het groote, van de gedeelten tot het geheel onmerkbaar overgaat, en
hoe op deze wijze de algemeene wetten uit de afzonderlijke verschijnselen zich laten
raden. Mijn ongeduldige en nieuwsgierige geest kon zich echter niet aan de banden
der rede gewennen; ik liep altijd de lessen
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des grijsaards vooruit, en het dacht mij, dat ik vele geheimen vermoedde tegen wil
en dank mijns meesters. Eene koorts van weetzucht blaakte als een vuur in mijn
binnenste, en wat ik reeds van het wonderbaar werk des Scheppers kende, dreef mij
onweerstaanbaar tot het doen van nieuwe ontdekkingen.....
Een zekeren dag, dat de zon helder scheen en mij bijna loodrecht boven het hoofd
brandde, beschouwde ik in onzen hof met beweegloozen oogappel eene kruisspinne,
welker net ik met inzicht gebroken had, om te zien hoe zij het weder zou herstellen.
Ik verlangde te weten, hoe de spin hare draden van den eenen tak tot den anderen
zou spannen, om den eersten grond van haar meetkundig gewrocht te leggen.
Uitstekend weefster als zij was, bleef zij niet lang radeloos. Zij begon met hare pooten
een honderdtal bijna onzichtbare draadjes achter uit haar lichaam te winden, en, die
vereenigende, vormde zij er een enkel sterk garen van. Deze draad maakte zij immer
langer en leverde hem over aan den wind, die hem spoedig opnam en hem voerde
tot den naastgelegen tak, waaraan hij vastkleefde. Dan trok de spin den draad tot
zich, spande hem stijf en hechtte hem aan den tak, waarop zij zich bevond. Nu was
de brug gemaakt; de spin liep er over, spande meer draden van weerszijden stargewijze
over elkander en begon met onophoudenden arbeid haar net te weven. Verwonderd
zag ik haar den afstand van iederen draad afmeten, alsof zij begreep, dat regelmaat
een hoofdvereischte der sterkte en der duurzaamheid is. Voorzeker had zij tot het
meten noch elle noch ander werktuig, doch zij deed bijna gelijk onze huisvrouwen,
die tegen hunne uitgespreide armen
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een stuk lijnwaad afmeten: zij wist de lengte van eenen vadem en spreidde hare
pooten open, om de afstandspunten harer draden te bepalen.
Zoo haast het net uit het ruwe gemaakt was, naderde de spin tot eenen der
steuntakken, vouwde een blad als een dak dubbel en hechtte er overal draden aan
vast, om het in dien stand te doen blijven. Dit was de slaapkamer, waarin zij de koude
en vochtige nachten zou doorbrengen. Zij kroop er eenige malen in en uit, om er de
wijdte aan te beproeven, en ging dan weder voort aan het versterken van haar net.
Terwijl de spin bezig was met den laatsten draad te knoopen, fladderde eene jonge
bij in de nabijheid op al de bloemen, die met open kelken haar den zoetsten drank
aanboden. Maar het dartele dier, door wulpschheid blind, versmaadde al zijne oude
vriendinnen, tot de bekoorlijke roze zelfs, om eene vreemde minnares te liefkoozen.
Er stond niet verre van het spinneweb eene Fuchsia(1), die met hare honderden
roodblauve klokskens de bij tot zich riep en den honig als een verleidend lokaas bij
druppelen liet uitstorten. Het zorgeloos bijken antwoordde op den roep, kroop in de
harten van al de bloemen en dronk zich vol honig, totdat het verzadigd was. En
wanneer het niet meer drinken kon, zeide het ook als een ontrouwe vriend vaarwel
aan de Fuchsia en wierp zich zingend in de lucht. Maar hier stond het wachtend net
gespannen! Het

(1) De Fuschia is eene Amerikaansche plant, welke om hare schoone bloemen overvloedig in
potten wordt gekweekt. Zij hebben den vorm van Chineesche klokskens en zijn doorgaans
rood met een blauw hart. Alle soorten bevatten veel honig: de Fuchsia fulgens onder anderen
laat den honig bij druppelen uit hare hangende kelken storten.
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bijken vloog er in en geraakte vast; dan veranderde zijn weeldezang in een klachtlied,
en bevende zag het de vervaarlijke spin met hare lange schraagpooten komen
aangeloopen. Zoo moedig als onbezonnen was het bijken: het zou zich niet zonder
strijden overgeven en wilde zijn leven duur verkoopen; ook begon het met zijnen
angel naar de spin te steken, maar deze kende de spreuk: list overwint macht. Zij
wierp van verre het bijken eene menigte draden over het lijf en wentelde het eindelijk
zoozeer in menigvuldige banden, dat het zich niet meer verroeren kon en een akeligen
dood te gemoet zag.
Onderwijl zette eene sluipwesp zich op het blad eener Syringa(1) neder; zij begon
hare vleugelen te strijken en stuurde vlammende oogen op de spin, die welhaast hare
prooi zou worden. De spin zag eensklaps het verschrikkelijk beeld van haren vijand
in twee harer acht oogen verschijnen. Zij meende te vluchten en zich langs eenen
draad tot op den grond af te laten; maar de sluipwesp verliet het Syringablad en viel
met open klauw als een bliksem op de bevende spin, wier twee voorste pooten zij
met den eersten slag afrukte. Zij maakte zich bereid om met haar slachtoffer naar
haar moordkuil te vliegen, doch op dit oogenblik schoot er eene zwaluw door het
net en nam bij, spin en sluipwesp mede in de lucht. - De vreeselijke strijd was beslist:
eene groote ging drie kleinen eten(2).

(1) Syringa vulgaris. Onze gewone kruidnagelbloemen.
(2) De kruisspinne, zoo genaamd naar de kruisvormige vlekken haars rugs, is de Epeira diadema.
Zij is in onze hoven zeer gemeen en spint een hangend net, dat merkwaardig is om zijne
regelmatige schoonheid. Om te beproeven hoe zij doet, om hare draden van den eenen boom
tot den anderen te spannen, behoeft men slechts de kruisspinne aan het oppereinde van eenen
stok te plaatsen, te midden van eenen plas water; men zal zien, dat zij eenen langen draad
uit haar lichaam windt en hem in de lucht laat vliegen, totdat hij ergens aan vastkleeft. Indien
de spin de plaats zelve tot het stellen van haar web niet gunstig acht, zal zij over den draad
als over eene brug gaan en den waterplas verlaten. - De spin weet ook over den aard en de
kracht harer prooi te oordeelen: wanneer eene wesp of ander groot insect in haar net vliegt,
en dat zij vreest het niet te kunnen overwinnen, breekt zij zelve al de draden los, welke het
insect gevangen houden, en geeft dus de vrijheid aan eenen al te machtigen vijand. Groote
ongewapende en kleine angeldragende vliegen wentelt zij in menigvuldige draden, om hun
alle beweging te beletten: kleinere insecten vat zij zonder eenige behoedzaamheid tusschen
hare nijpers.
Er zijn vele soorten van spinnekoppen; men heeft er die geene netten spannen en
Wandelspinnen worden genaamd. Andere van dit slag noemt men Wolfspinnen, omdat zij
als een wolf hunne prooi vervolgen en zeer snel kunnen loopen; onder deze is de Gordelspin
(salticus scenicus) eene der merkwaardigste. Des Zomers ziet men ze gewoonlijk tegen de
zuidermuren en in den zonneschijn haar voedsel zoeken. Zij zet zich op hare achterste pooten,
om in de verte rond te zien. Zoo haast zij een diertje ontwaart, kruipt zij langzaam en met
arglist tot op een zekeren afstand van hare prooi, dan springt zij in de hoogte en valt als een
arend op haar slachtoffer neder. Deze gordelspin kan iedereen in den Zomer zien; zij is zwart
en herkennelijk aan drie witte, hoekige streepjes, welke haar onder den buik staan. De
spinnekoppen hebben veel van de vogelen te lijden; hunne bijzondere vijanden zijn de
sluipwespen, die op hen nederstorten en hun de pooten afrukken, waarna zij ze in hunne
nesten voeren om tot voedsel hunner jongen te dienen.
De oogen der spinnen zijn zes of acht in getal, onbeweegbaar en zeer zonderling op hun
hoofd geplaatst.
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Terwijl ik in zelfvergeten op dit tooneel staarde, had de blakende zon mijn bloed
overmatig in de aderen mijner hersenen doen klimmen: ik gevoelde eene zonderlinge
bedwelmdheid en eene onbeschrijfelijke begoocheling des geestes. In dezen staat
schenen mijne ooren voor de eerste maal open te gaan, en ik was als een doofgeborene,
die, het gehoor bekomende, de klanken met de handen van zijne ooren poogt te jagen,
als ware het geluid een lichaam.
De gansche natuur scheen te spreken; ik hoorde
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duizenden verwarde stemmen in mijne ooren brommen; de lucht scheen mij eene
geheele wereld, waarin millioenen onzichtbare wezens dooreenwentelden, - en alles
bracht klanken voort, die blijdschap, droefheid, liefde of vijandschap te kennen gaven.
In de grootste verbazing poogde ik eenige der verwarde natuurstemmen te
onderscheiden; doch dit was mij niet mogelijk: te veel verschillende spraken klonken
mij te gelijk in de ooren, en ik kon niet verstaan, in welke bewoordingen de
natuurwezens zich uitdrukten, of wat zij zeiden. Eene schrikkelijke gedachte deed
mij beven: ik begon te vreezen voor mijne geestvermogens en was niet verwijderd
van te denken, dat de hitte der zon mijne hersens had geraakt en ik met zinneloosheid
was geslagen. Het hoofd schuddende en mijne oogen wrijvende, verliet ik de plaats
en liep buiten den hof, alsof ik de begoocheling wilde ontvluchten.
Mijne ontsteltenis verging welhaast en mijn bloed verkoelde langzaam, doch ik
hoorde de stemmen altijd even menigvuldig en even verward. Met vreugde zag ik
van verre mijn ouden gebuur staan; want ik twijfelde niet, of hij zou mij de verklaring
geven van hetgeen ik gevoelde. Onmiddellijk meende ik tot hem te loopen; maar
iets, dat ik nu voor de eerste maal bemerkte, wederhield mij. De oude man stond te
midden van eenen breeden weg; de zon blonk als in eenen spiegel op zijnen naakten
schedel, terwijl hare stralen zijne witte haren als zilverdraad deden glinsteren. Hij
scheen op iets te luisteren, glimlachte, trok de schouders op, knikte ja en neen, alsof
hij met iemand in samenspraak ware geweest. Boven zijn hoofd, op den tak van
eenen olmstronk, zaten twee
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haagkwijten(1), die in klagende tonen het verlies hunner jongen betreurden.
Herkennelijk genoeg zijn de klachten der vogelen, welker nest men geroofd heeft:
het minste boerenkind verstaat ook die klanken; maar mijn oude gebuur hoorde gewis
veel meer en kon wellicht de vormen en woorden der vogelentaal onderscheiden,
vermits hij de verschillende gezegden der haagkwijten ook door verschillende gebaren
beantwoordde.
Dan begreep ik, dat mijne aandoening, welke ik begoocheling had genoemd, wel
eene wezenlijkheid kon zijn, en ik naderde den grijsaard, om daarover eene verklaring
te bekomen.
‘Vader,’ sprak ik, ‘reeds zoolang heb ik in het beschouwen der natuur mij
verlustigd, en met zielsvreugde onder uwe leiding eenige harer geheimen ontdekt;
maar heden, is mij iets zonderlings overkomen. Het heeft mij toegeschenen, dat een
dik vlies van voren mijne ooren weggevallen is; ik hoor duizenderlei geruchten en
spraken uit al de geschapene wezens oprijzen. Bedrieg ik mij, of is het de waarheid?
Spreekt elk geschapen wezen zijne eigene taal?’
De oude man zag mij met verwondering aan en antwoordde:
‘O kind, zijt gij in het doorgronden van het boek der schepping reeds tot die
bladzijde gevorderd? Hebt gij, nog zoo jong, een geheim geraden, dat de wijste
stervelingen slechts vermoeden! O, dan zijt

(1) De haagkwijt (motacilla modularis) is in onze velden, bosschen en hoven zeer gemeen. De
Franschen noemen haar Fauvette-traine-buissons. Het is deze vogel, die gedurende den
Winter eenen zang doet hooren, bestaande in het onophoudelijk herhalen van denzelfden
klank tri, tri, tri, en genoeg gelijkende naar het geluid, dat men bij het scherpen eener zaag
maakt.
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ge rijp voor diepere wetenschap, mijn zoon. - Het is niets, een bewonderaar der
onmeetbare natuur te zijn en alle diertjes, hoe klein ook, bij den naam, hun door den
mensch gegeven, te kennen; het is iets, te weten waarom de minste graspijl, het
kleinste schepsel bestaat en leeft; het is veel, te weten en te doorgronden, hoe de
schepping, van de onzichtbare wezens af tot den mensch, eene onverbroken keten
uitmaakt, waarvan de eene schakel tot onderhoud van al de andere schakels en al de
schakels tot onderhoud eener enkele schakel noodig zijn. Het waarom van dit alles
te vermoeden is zeker veel, in aanzien der menschelijke zwakheid; maar het geheim,
dat gij bijna hebt ontdekt, is het uiterste punt der natuurwetenschap. Ja, mijn zoon,
elk geschapen wezen heeft eene eigene taal en spraak, die de geheimenissen van
Gods grootheid verkondigt; zoowel die, welke wij van leven beroofd achten, als die,
welke zich voor elks oog bewegen en van standplaats veranderen. Het minste zandje,
dat door den regen wordt voortgerold; het teelstofje, dat op de vleugelen des winds
eene bloem verlaat om eene andere bloem te gaan bevruchten; het onzichtbaar
ongediert, dat op het lijf van een ander ongediert als op zijnen aardbol leeft en sterft,
dit alles spreekt zoo luid als de loeiende orkaan, de gistende grond, het kabbelend
water en het vallende blad! - Dan, gij bedriegt u, als gij zegt, dat uwe uitwendige
ooren de spraak der natuurwezens ontvangen. Die werktuigen zijn geschapen in
evenredigheid der zwaarte van ons lichaam en zijn veel te grof, om door zulke
onvatbare aanrakingen te worden getroffen. Het is door de ooren van uwen geest,
dat
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gij de natuurstemmen ontwaart, en door de spanning uwer zielskrachten raadt gij
wat er nog buiten het bereik uwer zintuigen bestaat. - Voorwaar, de mensch alleen
heeft van God de gave des woords ontvangen; maar voor hem, die het geschapene
in den geest beschouwt, zijn er ook talen, welke geene woorden behoeven om te
worden verstaan. Dit eens begrijpende, zult gij welhaast de stemmen der wezens
onderscheiden, indien gij eerst weet, wat zij doen en waarom zij het doen, wat hunne
noodzakelijkheden zijn en dus ook hunne begeerten, tot wat einde zij geschapen zijn
en dus ook wat onfeilbaar hun einde moet worden. Zoo haast gij dit weet, kunt gij
bijna raden, hoe zij spreken en wat zij zeggen moeten; gij zoudt in staat zijn om hun
eene taal te geven, vermits zij geene andere taal hebben dan die, welke gij hun geven
zoudt.
‘Beschouw deze madelieve(1); zij laat hare bladeren en bloemen treurig hangen,
haar loof is geel en verschroeid. Gij weet wie zij is, van waar de oorzaak harer kwaal
komt, wat zij noodig heeft om weder te herleven, wat het gevolg der aanhoudende
droogte voor haar zal zijn. Dus moet gij onfeilbaar de taal verstaan, die zij spreekt,
dewijl hare klachten op haar lichaam zelf als geschreven staan... Ontvangen de ooren
van uwen geest de klanken der bloeme niet?’
Ik hoorde inderdaad de lijdende bloeme zuchten en klagen, doch hare taal was
nog eenigszins duister

(1) De madelieve (Bellis perennis) sluit hare bloemen des nachts toe, alsook bij dag, wanneer
de zon zich achter duistere wolken verschuilt. Ontloken, is hare kleur zuiver wit; gesloten,
schijnt zij schoon rood, omdat de onderzijden harer bloembladeren meest altijd die verf
hebben.
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voor mij. De oude man bespeurde het op mijn gelaat en sprak:
‘Luister aandachtig op de stem der bloem, terwijl ik hare klachten ga herhalen;
dan zult gij haar ook verstaan. Ziehier wat zij zegt:
‘O, wreede zonne, waarom stort gij zoo onmeedoogend het zengend vuur op uwe
ootmoedige vriendinne?
Heb ik u niet genoeg bemind?
Opende ik niet met liefde mijnen kelk bij uwe komst?
Volgde ik niet met oplettendheid uwen statigen gang door de hemelbaan, om al
uwe stralen in mijn binnenste te vergaderen?
En sloot ik mijn hart niet voor ieder ander minnaar toe, elke maal dat eene nijdige
wolk uw schoon gelaat voor mij verborg?
Heeft mijne moeder mij niet op uwe baan gezaaid, alsof zij mij tot uwe liefde
hadde voorbestemd?
O, heb medelijden met uwe vriendinne; zij is nog te jong om reeds te sterven.
Roep eene wolk van achter den gezichteinder, trek een floers over uw brandend
aangezicht en laat mij nog leven, totdat de dauw des nachts mij kome verkwikken.
Ik zal weder groen worden en mijne bloemen onder uw oog met nieuwen luister
ten toon spreiden.
Hoe doodend uwe liefde ook zij, ik zal u immer blijven beminnen; want gij zijt
zoo schoon, zoo glansrijk; en zonder het gezicht van uw aanschijn kan ik niet leven.....
Maar neen, gij verwerpt het gebed der arme madelieve; gij zengt immer voort.....
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Reeds hebben uwe stralen het sap uit mijne wortelen gezogen.
En nu, nu buig ik het hoofd onder uw geweld; het leven ontgaat mij, en ik voel
den onverbiddelijken dood mij treffen.....’
‘Welnu, mijn zoon, hebt gij gehoord, dat dit de stem der bloeme was?’
Met verbaasdheid antwoordde ik, dat de bloem inderdaad deze klachten had
voortgebracht en dat ik het wezenlijk had gehoord.
De grijsaard scheen verheugd over mijnen voortgang in de natuurwetenschap.
‘Bekent gij nu,’ sprak hij glimlachend, ‘dat de bloemen ook eene taal hebben en
dat het ongetwijfeld voor alle wezens hetzelfde is? Gij verstaat nu de taal der bloemen,
omdat gij de bloemen kent en dat gij vermoedt hoe zij leven, waardoor zij leven en
waarom zij leven. Maar uwe wetenschap is nog niet diep genoeg, om al de talen der
natuur te verstaan. Ziehier aan uwen voet een kleinen keisteen. Zegt deze iets tot u?’
Wat ik ook met aandacht luisterde, het scheen mij, dat de kei sprakeloos bleef; ik
deed een ontkennend teeken met het hoofd, waarop de grijsaard hernam:
‘Luister, ik zal den kei doen spreken:
‘Wee mij, armen steen!’
Ik, een kind der hemelhooge bergen, ik lig hier vertreden en verworpen als een
nietig ding.
Vóór eeuwen maakte ik deel van eene onafzienbare rots in het statig
Ardennenwoud.
Niets evenaarde mijne kracht en hardheid: orkanen, bliksem en donder, het was
alles onmachtig op mij.
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Maar de onverbiddelijke tijd, door regen, lucht en vorst geholpen, wist eene baan tot
mij te vinden, maakte mij los van mijne moeder en wierp mij tot in het dal.
Dan was ik nog een groote en aanzienlijke steen, en ik dacht, dat ik bij mijne
geboorteplaats zou hebben blijven rusten.
Maar een stortregen maakte van de plaats waar ik lag, het bed van eenen geweldigen
stroom, die mij voortrolde tot in eenen breeden vloed.
Reeds had ik door knotsen tegen andere steenen veel van mijne grootte verloren;
altoos werd ik door den stroom voortgerold en eindelijk, verknaagd, afgesleten en
rond gemaakt, in de wijde zee gestort.
Hier moest ik de bewegingen des waters volgen en verloor telkens een deel van
mijn lichaam, totdat ten laatste gedurende den storm de zee mij uit haren boezem op
het strand wierp.
Daar lag ik nog twee eeuwen tusschen zand en schelpen.
De zee had zich allengskens verwijderd, en reeds begonnen schaarsche kruiden
mij voor het licht der zonne te bevrijden, toen de mensch bezit nam van de plaats,
waar ik zoolang in rust gelegen had.
Nu werd mijn lot akeliger; de ploeg en de spade braken jaarlijks een deel van mijn
lichaam af: ik werd beurtelings aan water, zonnevuur, lucht en vorst blootgesteld,
en verloor bij deze veranderingen zooveel, dat ik eindelijk een zeer klein en nietig
steentje geworden ben.
Ware ik niet van mijn moedergebergte losgerukt geworden, zoo hadde ik nog
duizenden jaren geleefd;
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nu, eilaas, zal ik het einde dezer eeuw niet meer zien en welhaast in onmerkbaar stof
vergaan!’
‘Dit zegt de steen tot mij, omdat ik hem ken. Wilt gij ook de natuurstemmen leeren
verstaan, dan moogt gij niet op allen te gelijk luisteren; geef integendeel slechts
aandacht op hetgeen gij hooren en begrijpen wilt, laat uwen geest tot in de hoogste
kringen der beschouwing opklimmen, en gij zult een aantal nieuwe werelden
ontdekken, waarvan de menschelijke wereld noch de grootste noch de wonderbaarste
is.’
‘Maar, vader,’ vroeg ik, ‘van waar komen al de verwarde geluiden, die mijne ooren
met een duizelig gebrom vervullen? Het schijnt mij, dat eene onbegrijpelijke menigte
onzichtbare wezens mij omringen. Verstaat gij hunne talen, kunnen uwe oogen ze
zien?’
‘Ik zie ze en versta gedeeltelijk hunne talen,’ antwoordde mijn leermeester.
‘Zijn uwe oogen dan niet gemaakt gelijk de mijne?’ vroeg ik.
‘Weten is met den geest zien,’ sprak de oude man. ‘Maar gij kunt mij op dezen
grond nog niet begrijpen, mijn zoon. Gij wilt de onzichtbare wezens kennen? Welaan,
ik ga u voor eenen korten stond het tweede gezicht schenken en u laten zien van waar
de verwarde stemmen komen. Sluit uwe uitwendige oogen vast toe, dat zelfs het
zonnelicht u vreemd blijve; open integendeel de oogen uws geestes. Nu, keer in het
diepe uwer ziel en beschouw met mij de grootheid Gods in de oneindigheid van zijn
werk!’
Sedert ik op de woorden des grijsaards als met verdwaaldheid had beginnen te
luisteren, scheen het
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mij, dat alles, wat hij mij zeide, ook voor mij begrijpelijk werd; reeds hoorde ik
eenige natuurstemmen, die mij klaarder voorkwamen, en ik hoopte welhaast in staat
te zijn om evenals de grijsaard te verstaan en te beseffen. Nu luisterde ik met gesloten
oogen op hetgeen hij zeggen ging. Hij liet mij eenigen tijd staan zonder spreken,
raakte mijn voorhoofd en oogen met den vinger en begon dan met langzame stem:
‘Het heelal, mijn kind, is een ring, waarin millioenen zonnen en werelden zich
bewegen; deze ring is grenzenloos in zijnen omvang, en, van welk punt men hem
ook beginne te meten, nooit vindt men er het einde van. Het binnenste van den ring
vervult de ondoorgrondelijke God met zijn wezen, en Hij omsluit hem insgelijks
door zijne onbekenbare grootheid. Wie de almacht des Scheppers beseft en de natuur
niet berekent op de kleine gestalte des menschelijken lichaams en op de geringe
uitgestrektheid van den menschelijken geest, die begrijpt zonder zien, dat het niet
anders zijn kan. Gewis, de menschelijke gestalte schijnt groot tusschen de geschapene
wezens; maar de olifant is grooter, en de walvisch overtreft deze nog; de aardbol is
een groot lichaam in de schepping, maar de dwaalstar Saturnus is meer dan
zevenhonderdmaal grooter, terwijl de dwaalstar Jupiter onze aarde boven de
veertienhonderdmaal in grootte voorbijstreeft. En wat is dit alles in vergelijking der
zonne, die bijna anderhalf-millioen-malen grooter dan de aarde is? Dan, denk niet
dat de zon in de opklimming der onmeetbare lichamen het laatste woord van Gods
almacht zij! Reeds hebben sommige hemelmeters gemeend te kunnen
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bewijzen, dat zekere vaste starren onze zon twaalfduizendmillioenmalen in grootte
overtreffen.
‘De onmachtige mensch moet voorwaar zeer vermetel zijn om zulke dingen te
durven bepalen. Evenwel, indien de zichtbare starren ons aan zulke oneindige
grootheid doen denken, welke gedachte moeten wij ons dan vormen over de ontelbare
myriaden starren, die door haren afstand en menigvuldigheid ons als een mengsel
van witte punten toeschijnen en zelfs voor het sterk gewapend oog als een nevelachtig
spinneweb in de kolk der hemelen schijnen te hangen?
‘En welke ruimte behoeven de hemellichamen niet om den loop te volbrengen,
dien God hun voorgeschreven heeft! De gedachte alleen hunner afstanden van
elkander verbaast den menschelijken geest. De zon staat op twintig millioen mijlen
van onze aarde. Dit is verre, niet waar, mijn kind? Maar de vaste star, die het dichtste
bij ons is, staat op zeven milliarden mijlen van onze wereld! En voorwaar, al schreeft
gij gedurende uw gansche leven getallen naast elkander, zoo zoudt gij nog het
duizendste gedeelte niet uitdrukken van den afstand, die de laatste star van onzen
aardbol scheidt(1).

(1) De afstand der starren van onze aarde is zelfs voor de verbeelding onbesefbaar. Een sterke
man gaat tamelijk snel, doch de vogel is in zijne vlucht tienmaal sneller; de stormwind is
tweemaal sneller dan de vogel; het geluid twintigmaal sneller dan de stormwind; de loop der
aarde om de zonne negentigmaal sneller dan het geluid, en de vlucht des lichts door de ruimte
tienduizendmaal sneller dan de omloop der aarde. Om van de aarde tot de zon te geraken
zou een kanonskogel in volle vlucht 25 jaren behoeven: het licht doorloopt echter deze baan
in iets meer dan acht minuten. Men kan zich hierbij een denkbeeld van den afstand des
dichtste vaste star vormen, als men weet, dat het licht, om van zulke star tot ons te komen,
meer dan zeven jaren onderweg blijft. Hieruit volgt, dat, indien in de diepte des hemels eene
star verscheen, zij lange jaren daar zou staan, vooraleer door ons te worden bemerkt, en dat
wij, indien er eene verdween, even lang daarna haar beeld nog zouden zien.
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‘Wat kan de sterfelijke mensch bij zulke beschouwing denken en doen? Niets, niets,
mijn kind, dan nederknielen in het stof van zijne wentelende zandkorrel en den Heer
in zijn onvergankelijk en grenzenloos werk aanbidden! Knielen, zich de borst slaan
als iemand, die berouw heeft over zijne verwaandheid, en roepen: o God, ik ben
klein, wormklein, en ik voel mij verpletterd onder uwe eindelooze grootheid!
‘Even onmogelijk is het, in de schepping de laagste sport der natuurladder te
vinden. Eene vlieg is klein, maar zij dient tot wereld aan een ander dier, dat op haar
lichaam geboren wordt, er leeft en sterft; dit diertje verstrekt waarschijnlijk weder
tot aardbol aan andere dieren, die zich voeden met zijne haren, zijn zweet en zijn
vleesch(1).
‘Reeds hebben de natuuronderzoekers de zon gedwongen een verblindend licht
op hunne vergrootglazen te storten, en zij zijn er toe gekomen de onzichtbare wezens
millioenmalen te vergrooten; en toch vinden zij er nog altijd, die zelfs door dit middel
nauwelijks kunnen ontwaard worden(2). - Gij

(1) Men kan in eenen algemeenen zin zeggen, dat geen voorwerp op de oppervlakte der aarde
bestaat, dat niet door levende wezens bewoond is of hunne eieren draagt. Alle dieren en
planten hebben hun ongediert; viervoetige, visschen, vogelen, insecten dienen tot wereld aan
bijzondere diertjes, die op hun lichaam leven.
(2) De vader der microscopische waarnemingen, de beroemde Leeuwenhoeck, heeft levende
dieren ontdekt en beschreven, waarvan tienmillioen te zamen genomen de grootte van eene
zandkorrel niet overtreffen. Hij vergelijkt diertjes, door hem ontdekt, aan andere diertjes, die
insgelijks voor het bloote oog onzichtbaar zijn, en acht de eerste zeven en twintig-millioenmaal
kleiner dan de laatste. Om een voorbeeld te geven van de menigvuldigheid der levende
wezens, welke aan ons gezicht ontsnappen, zullen wij hier nog eene ontdekking van
Leeuwenhoeck aanhalen. Deze vernuftige natuuronderzoeker, na gezegd te hebben dat hij
de gewoonte had des morgens zijne tanden met zout te wrijven en zijnen mond zorgvuldig
te spoelen, verhaalt, dat hij, een puntje tusschen zijne tanden gestoken hebbende en de
aangekleefde stoffe beschouwende, er eene menigte levende diertjes in ontdekte, welke hij
in vier soorten verdeelt en welker afbeeldsels hij in zijne werken mededeelt. Dezelfde
proefneming, op verschillende personen, jong en oud, gedaan, heeft altijd denzelfden uitslag
opgeleverd, en men mag zich dus verzekerd houden, dat elk mensch in zijnen mond alleen
eenige duizenden levende en bewegende dieren draagt.
Overal bevindt zich het leven onder veelvuldige vormen: gansche berglagen zijn niet anders
dan eene ophooping der schalen van oneindig kleine waterdiertjes; de onpeilbare wereldzee
is tot op hare grootste diepte en over hare geheele uitgestrektheid opgevuld met een voor het
oog onzichtbaar wemelleven. Ja, bij de polen der aarde, in het water der gesmolten ijsklompen,
heeft men meer dan vijftig soorten van wemeldieren ontdekt, welker lichaam nog met eieren
was vervuld. - In den Erebus-boezem heeft men met het peillood water opgehaald uit eene
diepte van 526 ellen: daarin bevonden zich 69 soorten van diertjes. Insgelijks heeft men de
zee van een onbegrijpelijk wemelleven vervuld gevonden, overal waar men dergelijke
proefnemingen heeft gedaan. - Millioenen levende wezens wandelen vroolijk rond in eenen
druppel water, hoeveel zou er de wereldzee dan wel bevatten? Wie durft zijnen geest zulke
vraag ter oplossing voorstellen?
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gelooft, dat een olifant oneindig grooter is dan eene mugge; evenwel er is meer
afstand van grootte tusschen het kleinste wemeldier en de mugge, dan tusschen de
mugge en den olifant. - Mijn kind, de woorden grootte en kleinheid beteekenen niets
in de natuur: een duim, een voet en honderdduizend voet zijn immers gelijke deelen
der oneindigheid?..... Zoo gij nu de grenzenloosheid van des Scheppers werk niet
verstaat maar gevoelt, indien dit gevoel u de overtuiging geeft, dat het zóó en niet
anders zijn kan, open dan uwe uitwendige oogen, opdat zij aan uwen geest de verfijnde
aandoeningen overbrengen. Open de oogen, en gij zult zien en hooren!’
Ternauwernood had ik de oogen geopend, of een schreeuw ontvloog mij en ik
neep ze weder met
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schrik toe. Ik had rondom mij en zelfs op mijn gansche lichaam eene onnoemelijke
menigte ongedierte zien vliegen, wemelen en kruipen, met schoone of afgrijselijke
gedaanten.
Dit vreemd gezicht had mij eenen diepen afkeer ingeboezemd, en nu sloeg ik met
de armen voor mijn hoofd en lichaam om het ongediert te verdrijven. De oude man
lachte luid en sprak:
‘Nuttelooze moeite, mijn zoon, het is de lucht, die leeft! Uwe armen hebben bij
elken slag honderden dieren gedood, doch alleen om plaats aan duizenden andere
dieren te maken. Zeg in uwe ziel, dat gij ze niet meer wilt zien, en uw oog zal ze niet
meer gewaarworden. Dan, waartoe kan dit goed zijn, dewijl de dieren u blijven
omringen en gij met de lucht, die gij inademt, ze toch bij geheele legers in uwe longen
zuigt en ze weder dood, verminkt, levend of vervormd aan de ruimte teruggeeft?
Heb moed en open de oogen met besluit: gij zult welhaast dit nieuw bestaan gewoon
zijn!’
Nog eene poos wachtte ik, eer mijn besluit genomen was; dan opende ik de oogen
en staarde niet zonder nieuwen schrik de wemelende lucht in. Wat zonderlinge wereld
beschouwde ik dan! Millioenerlei dieren van alle kleur en gedaante vlogen dartelend
en zingend door de lucht of kropen op de aarde; ik zag hunne liefkoozingen, hunne
gevechten; ik hoorde hunne minnezangen en hunne treurliederen. Elk oogenblik was
het doodsuur van duizenden diertjes; er waren er, die ik zag geboren worden,
opgroeien, leven, voorttelen, oud worden en sterven. Mijne ademhaling kostte bij
elke nederdaling mijner borst het leven aan geheele scharen dier ontellijke wezens;
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iedermaal dat de lucht uit mijne longen gedreven werd, zag ik uit mijnen mond
duizenden lijken opvliegen, alsof eene gansche stad door geweld van buskruit ware
gesprongen. De arme dieren vielen verre van mij op den grond, klaagden over de
kortheid des levens en werden even ras door andere diertjes verslonden.
De oude man speurde al mijne aandoeningen na zonder spreken. Wat mij betreft,
ik durfde mij niet verroeren, want bij de minste beweging van hand, oog of lip beging
ik een aantal moorden.
Eindelijk zeide de grijsaard tot mij:
‘Tot hiertoe hebt gij nog weinig gezien, mijn zoon De natuur wil niet in haar
geheel, maar wel in hare afzonderlijke deelen beschouwd worden. Kom, laat ons bij
gindsche distels aan de vlinders gaan vragen, wat zij doen en zeggen. Komaan, wat
belet u voort te stappen?’
Ik stond verbaasd als een dronken mensch en begon te denken dat ik meer hoorde
en zag dan mijn leidsman. Met ontroerde stem antwoordde ik:
‘Wat mij belet voort te gaan? Ziet gij dan niet, dat overal de grond van levende
dieren wemelt, - en komt het u wonderlijk voor, dat ik ze zonder medelijden vertrap?
Het schijnt mij in dit oogenblik, dat ik eenige honderden ellen hoog ben en elke
mijner voeten eene roede lands beslaat. Ik durf niet voortgaan, omdat ik de overtuiging
heb, dat ik bij elken stap ontellijke levens breken zal. Zie, reeds van onder mijne
voeten loopen stroomen bloeds!’
De oude man sprak glimlachend:
‘Ha, gij gelooft een berghooge reus te zijn! Het is zoo, mijn zoon; de kleine is
verschrikkelijk groot
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onder kleineren dan hij. Niettemin, uw medelijden voor de ontellijke diertjes, die gij
ziet, is ongegrond. Wanneer gij er duizenden vertrapt, doet gij wat de Schepper heeft
gewild. Vergeet niet, dat de gedaanteverandering der wezens een hoofdvereischte
van het algemeen welzijn is. Zie daar, nevens uwen voet, geheele hoopen gedierten
traag en loom voortkruipen; de natuur heeft hen niet met snelle leden begaafd, en
toch zijn zij bestemd om vlugge dieren te eten. Bemerk met mij, dat er elk oogenblik
honderden van honger sterven. Hef uwen voet op, en gij zult al de andere van een
zekeren dood redden. Ziet gij het wel, nu kruipen zij te gelijk naar de verplette diertjes
en eten zich zat aan de lijken; nu hebben zij voedsel tot het einde van hun leven, dat
zich wellicht niet tot den zonsondergang uitstrekken moet. Dienvolgens, beneemt
gij door uwe bewegingen het leven aan velen, gij geeft het aan een zelfde getal terug.’
Een diepe schrik bleef op mijn gelaat zich schetsen, en nauwelijks hoorde ik wat
de grijsaard mij zeide. Hij, dit bemerkende, raakte met den vinger aan het voorhoofd:
- de wemelwereld verdween, en ik zag niet meer(1). Mijn leermeester bleef een
oogenblik zonder spreken, om mij van mijne verbaasdheid te laten bekomen, en ging
dan voort:
‘Ja, gij moogt het ongediert zonder achterdocht vertrappen, wanneer gij dit niet
uit enkel boosheid doet; wacht u echter van te denken, dat een diertje, hoe klein het
zij, niet als een harmonisch deel tot de

(1) De lezer, die zich mocht verwonderen over het middel, dat de oude man hier gebruikt om
den jongeling het tweede gezicht te schenken of te ontnemen, mag denken, dat de grijsaard
zijnen leerling een ongemeen sterk vergrootglas in de hand geeft en weder ontneemt. De
gevolgen zullen dezelfde zijn.
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schepping behoort. Het ware goddeloos te gelooven, dat een onzichtbaar wemeldier,
welks lichaam volmaakter dan het vernuftigste menschenwerk is, zonder bestemming
zou zijn geschapen. Integendeel, ieder wezen is eene noodige schakel der natuurketen.
Indien één geslacht, eer het nutteloos geworden is, plotseling verdween, zou dit in
de natuur eene groote verwarring veroorzaken. Gij ziet, dat dit kleinste diertje het
voedsel is van een ander klein diertje, dat op zijne beurt door een grooter gegeten
wordt. Zoo dient het allerkleinste dier als het oorspronkelijk voedsel aan dieren, die
tot spijs van den mensch zelven verstrekken; - en, kwamen de allerkleinste te
ontbreken, zoo zouden ook opvolgend de grootere dieren in eenen bepaalden
voedselkring bij gebrek aan spijs uitsterven. De natuur, mijn zoon, berust op
algemeene grondredenen waarvan eene der blijkbaarste deze is: niets is voor niets
geschapen; al wat God maakte, heeft een bepaald einde en eene voorgeschrevene
bestemming.
‘Begrijp, dat in de schepping nooit iets van het stoffelijk deel verloren gaat, en dat
dood en leven voor onredelijke dieren en planten zich bij eene bloote
gedaantewisseling bepalen. De mensch alleen is uitgezonderd van deze algemeene
wet, omdat hij in zijn lichaam het onveranderlijk en onsterfelijk evenbeeld van zijnen
Schepper besluit en dat zijne bestemming zich verder dan deze aarde uitstrekt. Er
vergaat niets, zoolang het almachtig woord het werk des woords niet vernietigt.
Heden bestaat er in het heelal geen zandje, geen druppel waters meer, dan op het uur
dat God den eersten man uit de stof opriep. - Zand kan zich tot eenen harden steen
vervormen, doch de steen zal weder in zand verkeeren.
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Aarde, water en luchtstoffen kunnen tot eenen boom te zamen groeien; maar de boom
zal eens vergaan, - en aarde, water en luchtstoffen in vrijheid laten terugkeeren van
waar zij eens te zamen kwamen. Het is den mensch wel mogelijk, door de kracht des
vuurs of door oplossende vochten de natuurlichamen te ontbinden en te vermengen;
maar nooit is het hem gelukt een enkel zandje te vernietigen. De grondstoffen, waaruit
de dingen zijn samengesteld, ontsnappen altijd aan zijne macht; hij kan ze niet
namaken of vernietigen, en al zijne kunst heeft hem slechts over eenige vormen der
samengestelde lichamen meester gemaakt. Indien men de onverdelgbaarheid der
hoofdstoffen aandachtig wilde overwegen, zou uit die waarheid alleen het bestaan
van een scheppend wezen als uit een vuurgloed den mensch in de oogen stralen.
‘Onveranderlijkheid in eeuwige veranderingen is het raadselwoord van Gods
wonderbaar werk. Beschouw den grond, waarop wij leven; op weinige ellen diepte
vinden wij duizenden schelpen, welker bewoners eens in de zee hun voedsel vonden;
geraamten van wanstaltige zeegedrochten rusten sedert eeuwen onder onze voeten.
Waren deze overblijfsels alleen in de lage landen aan te treffen, zoo zou het niet
bemerkenswaardig zijn; maar de hoogste gebergten, zelfs die, welker top met eeuwige
sneeuw bekroond is, bewijzen, dat de zee één- of meermalen den grond bespoeld
heeft, waar zij nu staan, dewijl een gedeelte van hunnen rotsklomp zelven uit schelpen
en overblijfsels van andere zeedieren is samengesteld(1).

(1) Versteende overblijfsels van dieren en planten, of sporen daarvan, zijn overal in de
gebergtelagen verspreid. Op de Alpen en Pyreneeën vindt men deze overblijfsels tot op eene
hoogte van 12,000 voet boven de oppervlakte der zee; in steenkolenmijnen van Engeland
tot op 1,000 voet diep onder den grond.
Het getal der bekende delfdieren of versteeningen van dieren beloopt reeds tot 9,000 soorten,
namelijk: 270 zoogdieren, 20 vogels, 104 kruipende dieren, 400 visschen, 6,000 schelpdieren,
200 schaaldieren, 250 insecten, 240 gewrichtsdieren, 400 stekelhuidige en over de 900
plantdieren.
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Gewis, de zondvloed, waarvan alle oude volkeren in hunne jaarboeken gewagen,
heeft veel tot de wegvoering der zeegedierten bijgebracht; dan het bepaalt zich echter
niet bij dit wonderwerk. De oceaan is in eene onophoudende beweging en verzet
zijne grenspalen volgens zekere wetten, welke nog niet door den mensch doorgrond
zijn. Vele steden, die eertijds rijke zeehavens waren, bevinden zich nu op eenige
mijlen afstands van alle bevaarbare waters; andere vastelanden integendeel worden
dagelijks door den oceaan verminderd en hunne kusten ingezwolgen(1). Voorwaar,
mijn kind, er is een tijd geweest, dat er visschen op den grond van het Alpische
reuzengebergte woonden, en, indien het Gode

(1) De verplaatsing der wateren en de aangroei der vastelanden geschiedt niet regelmatig genoeg,
om heden door den mensch onder eene algemeene wet te worden bepaald. Men heeft echter
redenen om te denken, dat de Noorderlanden zich boven de zee verheffen. De Baltische Zee,
in haar noordelijk gedeelte, en de Bothnische Zeeboezem verliezen alle honderd jaren veertig
duim diepte, en dus verheft dit deel van Zweden zich evenveel boven de oppervlakte des
waters. Daarentegen hebben hedendaagsche waarnemingen bewezen, dat Groenland jaarlijks
door de zee wordt ingezwolgen, en men begint te vreezen, dat dit eiland, voor zooveel men
het kent, geheel zal verdwijnen. Op de kusten van Italië heeft men nog sprekender bewijzen
van de verplaatsing der zee. De tempel van Serapis is daar door zijne stichters op den vasten
grond gebouwd geworden. Oorspronkelijk stond hij dus op droog land; later is de zee
geklommen tot bijna zestien voet boven den vloer des tempels; want zijne kolommen zijn
op die hoogte door de zee-pholaden of Boormosselen geheel doorknaagd. Nu is de zee weder
gedaald, vermits de kolommen heden nooit meer dan eenen enkelen voet onder water staan.
Zulke voorbeelden zjn ontelbaar op al de zeekusten der aarde en bewijzen de plaatselijke
klimming of daling der zeeoppervlakte.
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behaagt, zal er nog een tijd komen dat de zee hare diepste kolk zal hebben op de
plaats zelve, waar nu de hemelhooge Wittenberg(1) zijne trotsche kruin door de wolken
schiet.
‘Wonderbaar is het, hoe de natuur met kleine en bijna onzichtbare middelen hare
werken uitvoert. Luister, ik zal u zeggen hoe zij doet, om den Wittenberg en alle
andere bergen zandje voor zandje in den boezem der zee te storten. De zon brandt
boven het gebergte; zij geeft door hare hitte aan de afzonderlijke rotsgedeelten eene
meerdere uitzetting; de koude des nachts dwingt den steen weder tot samenkrimping.
Uit deze dagelijksche beweging ontstaan scheuren en barsten; het water sijpelt er
tusschen; de wortels der planten en boomen dringen er in als zoovele verwijderende
spieën; het licht breekt de bovenste korst en doet ze tot stof vergaan. Terwijl
bestendige oorzaken dus werkzaam zijn om de deelen van het gebergte los te maken,
zuigt de zon uit de zee en uit de aarde het vocht, dat in de dampen opstijgt.

(1) De Wittenberg, deel makende van de Zwitsersche Alpen, is de hoogste berg van Europa.
Zijne kruin verheft zich 4,797 Nederlandsche ellen boven de oppervlakte der zee. De hoogste
berg der wereld is de Tchamoelari in Azië, welks kruin 8,576 ellen boven de zee verheven
is. In Amerika heeft de Nevado de Sorata 7,696 ellen; in Afrika de Geeschberg 4,588 ellen.
De hoogste Pyramide van Egypte meet 146 ellen.
De toren van Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen 144 ellen boven den grond.
De toren te Straatsburg 142 ellen.
De koepel van St-Pieter te Rome 132 ellen.
De menschenwerken, bij de werken der natuur vergeleken, schijnen immer een onbeduidende
dwergenarbeid. Men oordeele er over bij middel der boven aangehaalde maten.
De heer Gay-Lussac heeft in eenen luchtbol de hoogte van 7,000 ellen bereikt. De heer Von
Humboldt, den berg Chimborazo in Amerika beklimmende, is tot de hoogte van 5,914 ellen
geraakt. Voor zooveel men weet, zijn het deze twee geleerde mannen, die het hoogst boven
de vlakte der zee opgeklommen zijn.
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Deze dampen, zwaar geworden zijnde, pakken zich te zamen en vormen
onweerswolken, welke de wind tot boven het gebergte voert. Hier barst het onweder
los: de rukwind ontwortelt de boomen en sleurt met hen rotsgedeelten omverre; de
bliksem schiet zijne onweerstaanbare schichten tegen het zuchtend gebergte; vloeden
waters storten uit den hemel en rollen in brieschende stroomen nederwaarts; zij
rukken al het losgemaakte in het dal; hier nemen zij nog een deel aarde en voeren,
alles knotsend, stootend en verbrijzelend, hunnen roof mede naar het bed van eenen
grooten stroom, die, met zand, gruis, deelen van boomen en planten en rollende
steenen overladen, zijne duistere en slijkige wateren naar den oceaan, algemeenen
stapel der puinhoopen onzer aarde, overvoert(1) Duizenden stroomen doen dagelijks
in alle werelddeelen hetzelfde. De sneeuwvallen en lawienen, de ijsbergen, de golven
der zee, de felle vorsten en bovenal de vulkanen met hunne schrikkelijke uitbarstingen
brengen het hunne bij om de rotsen langzaam te verbrijzelen of nieuwe gebergten
uit den schoot der aarde op te werpen en dus de oppervlakte onzer wereld te
veranderen. Wetende dat deze werkingen nimmer ophouden, zult gij licht begrijpen
hoe de zee zich de noodige stoffen aanschaft, om nieuwe landen voor eene verre
toekomst in bestemming te leggen.

(1) Men kan zich moeilijk een denkbeeld vormen van de opvolgende ontbinding der bovenste
deelen van de gebergten, tenzij men eene groote bergketen gezien hebbe. De reizigers, die
Zwitserland bezoeken, kunnen getuigen, dat zij geheele valleien van vele uren lengte overdekt
gevonden hebben met brokken en stukken, welke van de omstaande bergen afvallen en door
de regenstroomen worden voortgerold. De grond zelf van meest al de dalen is uit brokkelingen
en gruis der bergen samengesteld.
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‘Het ware eene groote dwaling te denken dat het drijvend zand, de deelen van planten
en dieren en het slijk volgens het toeval in de diepte der zee nederzinken en zich te
zamen zetten, zonder door bijzondere wetten te zijn beheerscht. Deze puinhoopen
gehoorzamen in hunne richting aan de wetten der lichaamszwaarte, der kristalvorming
en der aantrekkingskracht van gelijkslachtige stoffen tot elkander. Het zand, als
zijnde het zwaarste, zinkt eerst ten gronde, vereenigt zich met de zouten des waters
en de overblijfsels der schelpdieren en vormt samenstellingen, die later waarschijnlijk
verschillige soorten van kalksteen en vuursteen zullen worden; de deelen van dieren
en planten drijven verder en zinken eindelijk in onbekende plaatsen der zee, waar
zij koolachtige steenlagen vormen; het fijnste slijk, dat uit kleideeltjes bestaat, zet
zich ook op doelmatige plaatsen neder en bereidt in de toekomst de schilferachtige
steenlagen. Andere metaalachtige kristalvormingen en nederzettingen hebben er
plaats onder bijzondere oorzaken.
‘Zulke broeiende lagen blijven niet in rust, al waren zij ook reeds tot de uiterste
hardheid geraakt: er bestaan onderzeesche vuurbergen, en de bodem des oceaans is
aan aardbevingen en opheffingen onderworpen. Deze twee hefboomen werken in de
geheimenissen der afgronden, lichten de lagen tot bergen in de hoogte en, door
geweldige onderzeesche stroomen geholpen, geven zij aan de nog onzichtbare landen
den vorm, dien zij hebben zullen, de eerste maal dat de zon hen zal beschijnen.
‘Indien uwe verbeelding terugwijkt voor den onberekenbaren tijd, die er tot zulk
een werk noodig is,
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bedenk dan, dat het woord tijd iets uitdrukt, dat niet bestaat. Er zijn dieren, voor
welke eene minuut eene lange eeuw is; op duizend jaren verdwijnen er een twintigtal
menschengeslachten; maar wat zijn honderdduizend jaren in het bestaan der Godheid?
Zijn eene eeuw, een jaar, eene minuut geene gelijke deelen der eeuwigheid? Terwijl
dieren en menschen, starren, zonnen en planeten bestendige veranderingen en
omwentelingen ondergaan of geboren worden, verdwijnen en weder herleven, om
nog herhaalde malen te sterven, blijft immer het ondoorgrondelijk Opperwezen de
millioenen jaren in zich vergaderen als een reus, die de zandkorrels op het zeestrand
zou tellen en er elke eeuw maar eene enkele zou verplaatsen .................................
‘Nu, mij kind, heb ik genoeg gezegd om u eenige natuurwetten te laten raden en
uwen geest stoffe tot bedenking te geven. - Ik moet huiswaarts keeren. Tot morgen
dan, mijn zoon.....’
Dit zeggende, liet de oude man mij staan en ging weg. Ik zag hem sprakeloos na,
totdat hij de deur zijner woning gesloten had. Dan boog ik het hoofd en zonk met
gesloten oogen in eene diepe beschouwing.

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

40

II
Benedicite Domino omnia opera ejus.
(Ps. CII, v. 22.)
Des anderen daags stortte de zon hare stralen even glansrijk over de velden. Reeds
vroeg bewandelde ik de paden van onzen hof om te beproeven, of ik de
natuurstemmen zou onderscheiden en verstaan. Dit gelukte mij voor eenige, en wel
in die wezens, welker behoeften en levenswijze mij grondig bekend waren. Het
verwonderde mij uitermate, dat de stemmen mij niets nieuws leerden, en zij slechts
datgene bevestigden, wat ik reeds wist. Ik begreep dan, waarom de oude man de
kennis der natuurtalen had geroemd, dewijl deze kennis, om volledig te zijn, eene
algemeene wetenschap der schepping eischt. In afwachting dat mijn leermeester
kwame, om mij over den aard der wezens te onderscheiden, stapte ik langzaam en
vol gepeinzen door den hof.
Het bedroefde mij zeer, van het tweede gezicht beroofd te zijn, alhoewel ik er niet
weinig schrik en angst door geleden had gedurende den korten tijd, dat ik het had
bezeten. Door dit middel zou ik zonder de hulp des grijsaards alle wezens hebben
leeren
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kennen, tot het kleinste toe. Zelfs begon ik in mij zelven te denken, dat het te betreuren
was dat de Schepper den mensch niet met machtiger oogen heeft begaafd. Deze
gedachte verdween echter uit mijnen geest, toen mijn dwalend oog op de madelieve
viel, die den vorigen dag tot den grijsaard had gesproken.
Inderdaad, de nachtdauw had haar niet verkwikt. Nu stond zij daar met hangend
hoofd en krakend loof, als eene afgestorvene maagd, wier kleuren en wier leven
onder den vinger des wreeden doods verdwenen zijn. Een gevoel van medelijden
drong in mijnen boezem, en ik staarde met droefheid op het lijk der arme madelieve.
Door het inspannen mijner geestkrachten riep mijne verbeelding gevoel en leven in
het lijk terug, en ik gebood de verdroogde bloeme tot mij te spreken. Zij zeide met
droeve en schorre stem:
‘Toen de Schepper in den derden morgenstond mijne moeder uit het niet geroepen
had, zeide Hij tot haar: groei en vermenigvuldig(1). Dit almachtig gebod is het
raadselwoord van der bloemen leven, en het was ook de oorsprong van mijn bestaan.
Verleden jaar stortte mijne moeder mij met hoop in de aarde; ik was een nietig zaadje,
en toch stond in mij het bevel van God als met eenen diepen stempel ingedrukt: het
doel van mijnen ganschen levensloop moest tot de vermenigvuldiging strekken, en,
slapende kiem als ik was, besloot ik niettemin eene

(1) God zeide nog: dat de aarde groene kruiden voortbrenge, die zaad dragen, en vruchtboomen,
die vruchten dragen, elk volgens zijn slag, en welke in zich hun zaad besluiten om zich zelven
voort te brengen op de aarde. En het geschiedde zoo.
En zoo was de avond en zoo de morgen: het was de derde dag.
(GEN. C, 1. vs. 12 en 13.)
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reeks van duizenden gedachten in mijnen schoot(1). Wat was hij schoon, de dag der
natuurontwaking, de dag mijner geboorte! De zonne, dan nog een vleiend minnaar,
streelde de aarde zachtjes met hare koesterende stralen; ik voelde binnen in mijne
schulp het leven als een balsem rondvlieten, en schoot met blijdschap mijnen eersten
wortel uit. Welhaast verhief ik mijne nederige zaadlippekens(2) boven den grond, en
ik werd de voorbeschikte bruid der zonne.

(1) Het voorname doel der planten is de voortzetting van hun geslacht, en hierin gehoorzamen
zij ten volle aan het scheppend bevel van God. Het is bijzonder in de planten, die slechts een
jaar leven, dat men deze bestemming bespeuren kan. Vooronderstellen wij eene Heulbloem
(Papaver somniferum), anders Slaaproos genaamd. Deze plant bloeit in het midden van den
Zomer en sterft zoohaast haar zaad rijp is. Indien men haar haren natuurlijken gang laat gaan,
geeft zij een klein getal bloemen: vijf of zes. Maar het is mogelijk haar leven zeer te verlengen
en haar tot het voortbrengen van een getal bloemknoppen te dwingen. Daartoe moet men
alleenlijk al hare bloemen afnijpen vóór hunne ontluiking De plant, die geweld doet om zaad
voort te brengen, zal overal op haren stam nieuwe bloemtakken uitschieten en blijven leven
tot tegen den Winter, indien men haar steeds van hare knoppen berooft. Laat men echter de
zaadhuisjes tot rijpheid komen, zoo sterft de plant onmiddellijk, - en hare bestemming is
volbracht.
Het is op deze wijze, dat de hoveniers de reseda-boomkens bekomen. De reseda is insgelijks
eene jaarsche plant, die vóór den Winter sterft; maar de hoveniers plukken hare bloemen
gestadig af en brengen haar des Winters in de plantenhuizen. De reseda, haar zaad nied
hebbende kunnen geven, blijft levend tot den volgenden Zomer om dit doel te kunnen
bereiken.
(2) Zaadlip, Lob of Kwab (Cotyledo) is dat deel, hetwelk bij de ontkieming van een zaad eerst
boven de aarde verschijnt, en bij voorbeeld in de boonen en eikels zeer zwaar en dik is.
Sommige der minst volmaakte planten hebben geene zichtbare lobben; men noemt ze
lobbeloozen (acotylédones). Tot deze verdeeling behooren: de tangen (Algae), de
paddenstoelen, de zwammen, de truffels (fungi), de mossen (musci), de varens (filices).
Een groot getal planten schieten uit de aarde met enkele lob; men noemt ze eenlobbige
(monocotylédones) en telt onder deze: de mansooren (Aroideae); de wilde galigaans
(cyperaceae); de grassen (graminae); de water-wegbreeslachtigen (alismaceae); de
hondsdoodslachtigen (colchicaceae); de Indiaansche palmboomen (palmae); de asperges
(asparaginae); de lelieslachtigen (liliaceae); de plompen (nympheaceae).
De overige planten en boomen noemt men tweelobbige (dicotylédones).
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Reeds ontloken mijne bloemen; in hunnen zaadrijken schoot berustte voor mij de
hoop op een talrijk nageslacht; ik telde mijne ongeborene kinderen bij duizenden,
en de verzekering, dat ik in den boezem der aarde menigvuldige zaden storten zou,
om na der zonne terugkomst honderdmaal en meer te herleven, maakte mij eene
gelukkige bloeme. Maar de lentetijd verging als een rook, zonder van zijn aanzijn
iets anders dan de gedachtenis der verloren vreugde na te laten. Ik was niet jong
meer: het bevalend geel des ouderdoms had den glans mijner bladeren vervangen;
evenwel ik verblijdde mij nog in de liefde der zonne, ofschoon hare stralen mij met
snelle stappen een ontijdigen dood deden te gemoet gaan. Ik had mij kunnen redden;
want het loof mijner zuster Potentilla(1) bood mij eene veilige schuilplaats aan; maar,
door liefde blind, verwierp ik deze hulp met smaad en bracht mijn hoofd en bladeren
met standvastigheid onder het zengend vuur der zon. Ik heb mijne wulpschheid met
den dood geboet: - nu sta ik hier verdroogd en verbrand, wachtende totdat een
stortregen mij in het slijk werpe en mij ten roof geve aan het morsig ongediert, dat
reeds mijnen voet begint te verknagen!’
De verzuchtingen der doode bloeme wierpen mij in diepe treurnis, en er verliep
eene lange wijle tijds, eer ik weder mijne oogen door den hof liet dwalen. Ik zag
meer verdroogde planten, die tot mij hunne klachten stuurden; een enkele boom hief
onder de zonne zijne takken en bladeren met trotschheid op en zong een vreugdelied.
Dit verwonderde mij des te

(1) Vijfvingerkruid.
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meer, daar deze boom tot op dat oogenblik ondanks mijne zorgen getreurd had, en
in vele jaren nooit een zoo weelderig voorkomen had aangeboden. Het was een wilg,
door mijnen vader zaliger als sieraad in eenen hoek van den hof geplant, en dien ik,
uit hoofde dezer dierbare gedachtenis, niet uitgeworpen had, alhoewel hij in den
zandgrond niet welig wilde groeien. Nu blonken zijne teedergroene bladeren onder
het licht der zonne, als name hij eerst zijnen lentedos aan, en er bortelden op zijnen
stam eene menigte jonge scheuten uit. Dit nieuw leven en zulke ongemeene
groeikracht verwonderden mij zeer en deden mij den boom ondervragen. In het eerst
kon ik zijne taal niet verstaan; echter, nadat ik zonder zijne hulp de oorzaak van het
verschijnsel onderzocht had en die begon te vermoeden, sprak de boom tot mij:
‘O mensch, dank den Vader der natuur, dat Hij u met het licht der rede heeft
begaafd; maar denk niet, dat andere schepselen geen deel in de uitstorting zijner
onschatbare gaven hebben. Ieder wezen heeft van God genoeg gevoel ontvangen om
zijne nooddruft te zoeken en zich tegen den dood te beschutten, indien deze dood
zelf zijn voorbeschikt einde niet is. En omdat gij in ons, ganglooze boomen als wij
zijn, geenen wil of doelmatige beweging bespeurt, geloof daarom niet, dat wij niet
zoeken wat tot ons leven dient, en niet vluchten wat ons hindert. De Schepper heeft
gewild, dat wij zouden leven, en hij heeft ons het noodige gevoel en de vereischte
middelen daartoe geschonken. Het schijnt u wonderbaar, dat ik, die altijd treurde,
nu in eens met nieuwe krachten werd begaafd en begin te herleven, terwijl mijne
ontstaande broeders en zusters
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onder het geweld van het zonnevuur zich klagend buigen?
‘Eenvoudig is nochtans de oorzaak mijner groeikracht. Uwe hand heeft mij van
mijne moeder afgescheurd, om mij hier in eenen zandigen, drogen grond te planten.
Gij hebt daarin niet wel gedaan. Mijne moeder, ofschoon zij boom is als ik, weet
beter wat hare kinderen past; zij zaait ze in vochtige plaatsen, bij de zilveren beken,
omdat zij weet, dat wij overvloedig drinken moeten om te leven. Gij handeldet tegen
de wet der natuur met mij in het zand te planten, en gij hebt mij verscheidene jaren
in pijn en in vrees des doods doen doorbrengen. In het eerst heb ik met mijne wortelen
overal rondgezocht om eene vochtige plaats te vinden, doch mijne moeite was
vergeefsch; ik moest treuren en vroeg of laat van den dorst vergaan(1) - Het is nu een
aantal nachten geleden, dat ik eensklaps onder den grond eenen verren reuk gewaar
werd, als van eenen gistenden waterpoel. Ontwaakt door dit gunstig nieuws, spande
ik mijne overblijvende krachten in en zond een mijner wortelen uit, om het ontwaarde
voedsel te gaan zoeken. Langen tijd moest hij voort-

(1) Hetgeen hier gezegd wordt van den wilg, die zijn zaad in vochtige plaatsen zou storten, mag
men slechts in een breeden zin aannemen. Wel is waar, dat het zaad der wilgen slechts in
waterachtige gronden ontkiemt, doch dit bewijst niet, dat er geene zaden op droge en
ongeschikte plaatsen vallen en versterven. Integendeel, van alle gewassen gaat het meerendeel
van het zaad verloren; want indien het zoo niet geschiedde, zou de opbrengst van een enkel
jaar genoegzaam zijn om honderdmaal den aardbodem met nieuwe gewassen te overdekken.
Niettemin ziet men, dat elke soort van zaad eene gunstige plaats weet te vinden: als voorbeeld
neme men slechts de steenvioler (Cheiranthus Cheiri) en het navelkruid (Cymbalaria vulgaris),
welker zaad, van groote afstanden overgebracht, op eenige honderden voeten hoogte, tusschen
de naden der steenen van torens en vestingmuren zich weet te plaatsen en er welig groeit.
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schieten en zelfs onder den muur doorkruipen, eer hij den poel vinden kon. Eindelijk
toch geraakte hij er bij en legde er een net van zuigers, die mij nu een overvloedig
voedsel aanbrengen en mij toelaten, het vuur der zonne als onmachtig te tarten. - En
zoo ziet gij, o mensch, dat God mij ook begaafd heeft met het gevoel, dat tot mijn
leven noodig is, - en ik insgelijks weet te zoeken, te onderscheiden en te vinden.’
Mijn vermoeden was dus gegrond geweest; want mij dacht ook eerst, dat iets
dergelijks de oorzaak der nieuwe levenskracht van den wilg was. Inderdaad, ik had
bemerkt, dat de landbouwer, onze gebuur, niet verre van den scheidsmuur, die onzen
hof omsloot, nu onlangs eenen mestput gegraven had en er het vocht uit zijnen koestal
liet naartoe loopen. Niettemin verbaasde mij het fijn gevoel van den boom, dewijl
hij op meer dan twintig voet afstands van den mestput geplant stond en van zooverre
het voedsel was te gemoet gegaan. Om meerder verklaring over dit wonderlijk
verschijnsel, dolf ik de aarde op rondom den boom, en ik bevond, dat zijne wortelen
alle klein waren, behalve een eenige, die de andere in dikte overtrof en als een pijl
rechtstreeks in de richting van den mestpoel voortschoot(1).

(1) De daadzaak, waarvan hier wordt gewag gemaakt, hebben wij zelven gezien en door vele
proefnemingen bevestigd. De planten zoeken met hunne wortelen naar den grond, die hun
de beste is; wanneer zij eenen klomp leemachtige aarde ontmoeten, of een ander gedeelte,
dat hun schadelijk of nutteloos is, draaien zij hunne wortelen naar eene andere zijde af. Over
dit verschijnsel, evenals over het leven der planten in het algemeen, heeft men vele
verschillende uitleggingen gewaagd. Menige hedendaagsche geleerde beweert, dat alle
gewassen en alle dieren slechts eene vereeniging van inzuigende en uitwasemende blaaskens
zijn, en daarmede denken zij uitgelegd te hebben wat het leven is, of ten minste wanen zij
op het spoor dier uitlegging te zijn. Evenwel, zoo besluitende, doet men niets anders dan het
gevolg voor de oorzaak zelve nemen. De levende wezens mogen bestaan uit blaaskens of uit
vezelen alleen, of uit duizenderlei verschillende grondstoffen, wat geeft dit toch tot de
oplossing van het levensraadsel? Blijven niet dezelfde vragen staande? Wie heeft aan de
eerste vezel of aan het eerste blaasken de eigenschappen gegeven, die het in staat stellen om
zijne voorgeschrevene bestemming te vervullen, om te groeien en te leven, zijn evenbeeld
voort te brengen, om bestendige vormen aan te nemen en zich te bewegen volgens de
noodzakelijkheid en met oordeel of doelmatigheid?
Men moge zeggen, dat de wortel van den wilg niet naar het water zoekt, maar dat zijne
blaaskens, in de vochtige gronden meer voedsel inzuigende, op zulke plaats zich veel
vermenigvuldigen en den wortel bij uitstek doen aangroeien. De ondervinding belet ons
zulke uitlegging aan te nemen: wij hebben de wortels der boomen op eenen verren afstand
tot het water zien gaan, en, daar wij weten, dat de boom de vochtigheid noodig heeft, en het
water in het minste de tegenwoordigheid der wortelen niet behoeft, zoo besluiten wij met
recht daaruit, dat de beweging der wortelen van den boom en niet van het water uitgaat.
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Genoegzame stof tot peinzen leverde mij de ontdekking van eene soort van gevoel
en wil in den boom. Ik ging met het hoofd gebogen tot onder eenen schaduwrijken
plaan, zette mij neder op eene bank en bleef daar als bewusteloos ten gronde blikken.
In deze diepe mijmering ontstond in mijnen geest de gedachte, dat alle gewassen
ook wel bezielde wezens konden zijn, wier gewaarwordigen de mensch door zijne
zintuigen niet vatten kan. Het streelde mijne verbeelding uitermate, een eigen leven
en bewustzijn te erkennen in mijne geliefde bloemen en planten; mij omringd te
denken van voelende wezens, die misschien het besef hadden van mijne zorgen voor
hen; te leven tusschen voorwerpen, die mijne tegenwoordigheid konden verlangen,
mij misschien kenden en beminden! - Aan mijne voeten ontkiemden talrijke zaden,
welke de plaanboom in den vorigen Herfst daar had neergestort; ik begon
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over den oorsprong dier zaden, over hun leven als boom en over hunnen dood na te
denken, als waren zij inderdaad dieren geweest, en ik vond in dit vergelijkend
onderzoek de bevestiging van mijne dichterlijke gedachte. Alsof ik mij over eene
schoone uitvinding hadde verheugd, riep ik met luider stemme:
‘Ja, ja, de planten zijn ganglooze dieren: al het verschil tusschen de gewassen en
de wezens, welke men dieren noemt, is dat deze van plaats veranderen kunnen, en
de planten niet!’
Eensklaps hoorde ik iemand lachen: daar stond de grijsaard achter mij! Hij zette
zich insgelijks op de bank neder en zeide:
‘Mijn zoon, het zijn zonderlinge woorden, die gij spreekt. De dichterlijkheid uws
gemoeds bezielt en verlevendigt alles, wat uw oog ontwaren kan. Wel verre van mij
tegen zulke stemming des geestes te verzetten, acht ik ze de hoogste gave, door den
Schepper aan den mensch alleen op aarde geschonken; maar indien het een zuiver
genot verschaft, door zijne verbeelding tot hoogere kringen op te klimmen en alles
te herscheppen zooals men het bemint, dan blijve dit toch slechts een onbestemd
gevoel, eene zucht der ziel tot eene betere natuur en tot een rijker vaderland. Wilt
gij de planten in uwe dichterlijke droomen aanzien als voelende en wetende wezens,
het zij zoo; doch het worde in u geen geloof of onzekerheid, want het ware eene
diepe dwaling. Niettemin, mijn kind, moet ik bekennen, dat er eene verre waarheid
in uwen uitroep besloten lag; de planten bezitten inderdaad veel meer van een zeker
gevoel en van zekere levenseigenschappen,
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dan de gemeene man wel vermoedt. - Wij zullen heden te zamen onze beschouwingen
op het plantenrijk richten, en wel voornamelijk in eenen zin, die antwoorden moge
op hetgeen gij gereed schijnt te gelooven. Laat ons beginnen met te onderzoeken,
wat gelijkheid of wat verschil er is tusschen dieren en gewassen; zoo zult gij dan
waarschijnlijk ook welhaast weten, tot hoeverre gij bloemen en kruiden in bezit der
levensgaven achten moogt.
‘Mijn zoon, de mensch verdeelt de natuurwezens in groote omvangskringen en
volgt daarin nauw genoeg de opvolging der scheppingsdagen. Wat de aarde betreft,
heeft hij gezegd:
‘Verdeelen wij de natuur in drie rijken. In het eerste zullen wij den mensch en de
dieren begrijpen, die leven, voelen en groeien; in het tweede de planten, die leven
en groeien, maar niet voelen; in het derde de aarde zelve met wat zij in hare
ingewanden besluit, als daar zijn de delfstoffen, metalen, steenen en zouten, die
groeien, maar niet leven of voelen(1). Deze verdeelingen zijn echter onvolmaakt, gelijk
het werk der menschen immer blijven zal. Nog meer andere beschrijvingen heeft
men beproefd zonder beteren uitslag, omdat men in de opvolging der wezens geene
onderbreking bespeuren kan(2). Zoo weten wij wel te zeggen, dat de leeuw een dier
is, en de distel eene plant, - dat de wijngaard eene plant is en het marmer een steen;
maar er zijn wezens, die

(1) Mineralia crescunt, Vegetalia crescunt et vivunt, Animalia crescunt, vivunt et sentiunt.
LINNAEUS.
(2) De natuurbeschrijver Buffon zegt met eigene woorden: ‘Tevergeefs dan willen wij door de
woorden dier en plant scheidliniën trekken tusschen de bewerktuigde en de ruwe lichamen.
De scheidliniën bestaan in de natuur niet: er zijn wezens, die noch dier noch plant noch
delfstof zijn.’
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terzelfder tijd èn dier èn plant èn steen schijnen te zijn, en de eigenschappen van de
schepsels der drie natuurrijken in zich vereenigen. Hoe zal de mensch die noemen,
dier, plant of steen? De natuur spot met onze verdeelingen en met onze zwakke
geestvermogens; zij, die een onverdeelbaar geheel uitmaakt, laat zich dus niet ontleden
en verbergt ons hare rustpunten in eene diepe schemering.
‘En hoe kan het anders zijn, daar de verdeelingen door den mensch zijn aangewezen
niet volgens den innerlijken aard der dingen zelven, maar slechts volgens hunne
uitwendige gedaante of volgens het weinige, dat wij van den aard der dingen weten.
Dienvolgens, indien de menschelijke kennis onvolmaakt is, moeten de gemaakte
verdeelingen der natuur ook gebrekkelijk blijven, zoolang de schepping eenige
geheimen voor ons verborgen houdt. Wacht u dus Wel van in uwen geest het
denkbeeld te ontvangen, dat de scheidliniën, in de opklimming der wezens door den
mensch getrokken, ook door de natuur zelve zouden zijn erkend. Vooronderstel, dat
men door het woord dier een wezen verstaat, hetwelk van plaats veranderen kan om
zijn voedsel te zoeken. Maar zoo men morgen eene echte plant vindt, die deze
eigenschap bezit, of een dier, dat er van beroofd is, waar zal zulke beschrijving dan
blijven? Onmiddellijk zou men de beteekenis van het woord dier veranderen of
verbreeden: de natuur evenwel zou niet veranderd zijn. Zie de verdeelingen slechts
aan als een middel, dat uitgevonden is om de wezens, welke eenige gelijkenis met
elkander hebben, onder eene algemeene benaming te omgrijpen, om de beschouwing
der natuur aan eene zekere opvolging te onderwerpen
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en om elkander onderling de wezens te kunnen aanwijzen, wier algemeene
hoedanigheden men in een omvangend onderzoek wil nasporen of beschrijven.
‘In dezen zin is de verdeeling eene nuttige ladder om tot de kennis der wezens
regelmatig op te klimmen of neder te dalen, hetzij men zijn onderzoek van den mensch
beginne of met den mensch eindige. Straks, als ik huiswaarts keer, zal ik u een tafereel
geven, waarop gij de verdeeling der natuur zult aangewezen en uitgelegd vinden;
deze kennis zal u nuttig zijn om mijne lessen klaar en duidelijk in uw geheugen aan
te teekenen(1).
‘Nu echter ga ik u in weinige woorden doen verstaan, hoe men gewoon is de
verschilpunten tusschen de natuurwezens der drie rijken aan te wijzen.
‘De dieren en planten, te zamen genomen, bestaan uit vele van elkander
verschillende hoofdstoffen, maar voornamelijk uit vaste en uit vloeibare stoffen. Zij
bezitten werktuigen, welke tot een bepaald einde zijn geschapen en elk eenen
bijzonderen arbeid verrichten; zij komen voort door jongen, eieren of zaden van
wezens, die hun gelijken; hunne gedaante is bestendig en hunne grootte binnen zekere
palen beperkt; zij leven bij middel van ingenomen of ingezogen voedsel, dat in hun
lichaam gescheiden en doelmatig bereid wordt; zij bestaan slechts eenen bepaalden
tijd, dien men leven noemt, en gedurende welken zij den invloed der natuurlichamen
wederstaan; deze tijd vervuld zijnde, ondergaan zij den dood en vallen onder den
invloed der wetten, die over de levenlooze lichamen heerschen. Tot zoo-

(1) Zie het algemeen tafereel der natuur bij het einde van het IIde deel.
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verre gelijken de planten aan de dieren. Zij verschillen desniettemin onder andere
opzichten: de dieren voelen; zij weten, dat zij bestaan; zij zijn vatbaar voor lijden en
voor vreugde, en naderen of ontvluchten wat hun aangenaam of onaangenaam is.
Om over de voorwerpen te kunnen oordeelen, bezitten zij bijzondere gaven, als
gezicht, reuk, gehoor, enz.; zij hebben in hun lichaam eene maag of bewaarplaats
van voedsel, omdat zij dit moeten zoeken en het niet alle oogenblikken kunnen
vinden.
‘De planten integendeel zijn in den grond door wortels vastgehecht; zij hebben
geen gewetensgevoel als de dieren; ze zijn niet vatbaar voor lijden of vreugde; zij
bezitten geene maag of enkele voedselbuize; zij zijn beroofd van gezicht, gehoor,
enz.
‘De delfstoffen of ruwe lichamen verschillen van de twee levende rijken door de
volgende hoedanigheden: zij zijn roerloos en gevoelloos, gevormd uit eene
gelijkslachtige samenmenging van stoffen, die niet van binnen, maar wel van buiten,
door het bijzetten van nieuwe lagen aangroeien; hunne gedaante, vorm en grootte
zijn onbepaald; zij komen niet voort van wezens, die hun gelijken, en kunnen die
ook niet voortbrengen; hun bestaan is niet beperkt; eens gevormd, behoeven zij zich
geene stoffen toe te eigenen om voort te duren; zij ondergaan den dood niet gelijk
de dieren en planten.
‘Deze beschrijvingen zijn juist, wanneer men ze in het algemeen toepast op dieren,
planten of delfstoffen, welker kenmerken zichtbaar zijn. Maar er bestaan aan de
opgegeven regels eene menigte uitzonderingen, en op de uiteinden der rijken worden
de hoedanigheden zoo raadselachtig en de onderscheiding zoo
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moeilijk dat men gedwongen is te bekennen en te herhalen, dat het den mensch
onmogelijk is, strenge en uitsluitende liniën tusschen de natuurwezens te trekken.
Eenige voorbeelden zullen u dit bewijzen:
‘De veelvoet der zoete wateren is een gedierte of eene plant. - Geven wij hem
echter liever den eersten dezer namen, omdat het ons vreemd schijnt een levend en
etend wezen plant te heeten.
‘Dit dier dan is een zak, die slechts eene opening aanbiedt: boven aan den rand
van den zak staan een zeker getal beweegbare draden; onderaan eindigt de zak in
een voetje, waarmede hij zich op de waterkruiden vastzet en volgens zijnen wil van
plaats verandert. De veelvoet is verslindend en vreetzuchtig; hij weet de waterdiertjes
in menigte met zijne draden te vangen, sleurt ze met geweld in zijnen buik en slikt
zich somtijds zoo vol, dat hij, opgevuld met verslonden dieren, wel driemaal zijne
oorspronkelijke grootte overtreft. Wonder is het inderdaad, dat de veelvoet slechts
ééne opening in het lichaam heeft, om zijn voedsel te ontvangen en na de vertering
weder uit te werpen; wonder ook, dat hij van hoofd, van oogen, van ingewand en
van pooten beroofd schijnt. Tot hiertoe is echter in hem alles nog dierlijk; maar onder
vele andere opzichten gelijkt de veelvoet aan eene echte plant: zijne jongen groeien
hem aan alle kanten uit het lijf en spreiden zich als takken uit, en op deze weder
andere, zoodat de veelvoet aan het oog een fraai gewas vertoont, dat door de ontluiking
der vangdraden met bloemen als langbladige madelieven bekroond schijnt. Niet
alleen leven de takken of jongen voort, wanneer men die afscheurt; maar zelfs als
men den moeder-veelvoet
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en zijne kinderen aan vele stukken snijdt, blijven al de stukken leven en worden
weder een volmaakt dier, dat ook zijne takken en uitspruitsels krijgt. Ja, wanneer
men den veelvoet als eenen zak het binnenste buiten keert, blijft hij eten en
uitspruitsels voortbrengen: wat zijne maag was wordt zijne huid, zonder dat deze
verandering hem hinderlijk zij Tegen den Winter legt hij evenwel ook eieren, die het
volgende jaar ontluiken(1).
In het algemeen verstaat de mensch onder anderen door het woord dier een wezen,
in hetwelk zich een zenuwmiddelpunt bevindt en welks ledematen, nooit afzonderlijk
voortlevende, den dood ondergaan, als men ze van het zenuwmiddelpunt af-

(1) De veelvoet der zoete wateren, door Linnaeus hydra genaamd en bij de Franschen onder de
benaming van polype d'eau douce bekend, is het eerst ontdekt geworden door Leeuwenhoeck
en later door Trembley nauwkeuriger beschreven. Deze ontdekking ontroerde de geleerden
van gansch Europa, en er werd menig diepgeleerd boek over de hydra geschreven. Trembley,
de Jussieu, Pallas, Schrank, Wagler, Ehrenberg en een groot getal andere geleerden hebben
den veelvoet eener bijzondere aandacht waardig gekeurd. De vraag of de veelvoet een dier
of eene plant zij, heeft gedurende bijna eene eeuw de schrijvers verdeeld gehouden; heden
is het echter algemeen aangenomen, dat men den veelvoet als een dier moet beschouwen,
hetwelk in de nederdaling der schepping op het uiteinde van het dierenrijk is geplaatst en
reeds eenige eigenschappen der planten bezit. De Académie des sciences van Parijs heeft in
hare zitting van 26sten Februari 1844 een voortreffelijk werk over de veelvoeten en over de
riviersponsen bekroond. Het voert voor titel: Recherches sur l'hydre et l'éponge d'eau douce,
etc., par L. LAURENT, en verklaart vele onopgeloste raadsels over het leven der veelvoeten.
Wij zelven hebben ons gedurende den ganschen zomertijd van 1842 met microscopische
waarnemingen over dit zonderling wezen beziggehouden. Men vindt den veelvoet in al onze
grachten en beken, maar voornamelijk in zulke, die weinig of geenen loop hebben en waarin
waterplanten groeien; zij zetten zich bij voorkeur vast aan de worteltjes der waterlinzen (lens
palustris) en aan de rankende stammen van andere kleine waterkruiden. Om ze te vinden,
legt men wat kruid in een glas water, en men laat het eenen langen tijd stilstaan, waarna men
lichtelijk de uitsgespreide veelvoeten met het bloote oog ontdekken zal.
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scheidt. Onder dit opzicht is de veelvoet eene plant, dewijl zijne afgesnedene deelen
als de takken en scheuten der boomen weder groeien, om een gelijkslachtig levend
wezen voort te brengen. Onder een ander oogpunt beschouwd, is de veelvoet een
dier, dewijl hij andere dieren vangt en eet, en zich naar willekeur van plaats verzetten
kan. De afwezigheid van meest alle zintuigen en van ingewand maakt echter weder
inbreuk op die hoedanigheid. Gij ziet het dus, mijn zoon, de veelvoet en een aantal
andere wezens, die hem gelijken, dienen tot onvatbaren overgang van het dierenrijk
tot het plantenrijk, en niemand mag zeggen: hier is de scheipaal!’
Ik had met aandacht op de woorden van mijnen leermeester geluisterd, alhoewel
de veelvoet mij niet onbekend was en ik er reeds vele had aan stukken gesneden, om
hunne herleving na te speuren. Nu verwonderde het mij, dat de grijsaard uit den aard
van dit zonderling wezen scheen te besluiten, dat het even goed plant als dier kon
genoemd worden. Stoutelijk zeide ik hem:
‘Maar, vader, hoe heeft men kunnen denken, dat de veelvoet eene plant is? Volgens
uwe eerste beschrijving is het voldoende, dat een wezen leve, gevoele en groeie, om
als een dier beschouwd te worden. De veelvoet vereenigt oogenschijnlijk deze
hoedanigheden, en dus zie ik niet, waar de verdeeling, door de natuuronderzoekers
gemaakt, gebrekkelijk zij. Daarenboven, hij neemt zijn voedsel door eene enkele
opening of mond, hij vangt zijne prooi, hij verzet zich van plaats naar zijn welgevallen
en bezit dus de gave van onderscheiding en van wil. Ondanks
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zijne vermenigvuldiging door uitspruitsels, moet men hem onbetwistbaar een levend
en voelend dier noemen, indien men de planten als wezens van eenen anderen aard
beschouwt.’
De grijsaard had gewis mijne bemerking voorzien; want hij knikte met het hoofd
op eene goedkeurende wijze en antwoordde:
‘Gij hebt gelijk, mijn zoon, de veelvoet is een dier, ofschoon hij reeds de nadering
tot het plantenrijk doet gevoelen. Ik heb niet zonder inzicht uw oordeel over zijnen
bijzonderen aard ingeroepen. Nu gaan wij zien, of gij met evenveel stoutheid de
plaats zult durven aanwijzen van een wezen, welks leven of levenloosheid een
onverstaanbaar raadsel is.
‘Wanneer men in den zomertijd de stadsgrachten aflaat, zoo dat de grond bij de
boorden van het water bloot geraakt, dan ziet men op de steenen en stukken gezonken
hout een zonderling gewas kleven, dat men sponslijn en rivierspons noemt. Het heeft
eene geelgroene kleur en gelijkt bij het eerste gezicht aan dicht ineengegroeid mos;
het bevat evenals de zeespons water in zijne pijpjes, en men kan het met de hand er
uitpersen.
‘Het sponslijn is aan de steenen en andere voorwerpen vastgehecht op dezelfde
wijze als het mos aan de boomen, dat is te zeggen door een slag van wortelplaat; het
schijnt met een slijmerig vlies overdekt en vertoont meesttijds op zijn sponsachtig
samenstel een groot getal kleine, gele korrels van eivormige gedaante. - Hebt gij de
rivierspons nooit gezien?’
‘Ho, in menigte!’ antwoordde ik, ‘doch nooit heb ik er bijzondere aandacht op
gegeven. Wat
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belang kon mij eene plant aanbieden, die in alle opzichten aan vele soorten van
keldergewassen gelijkt en terugstoot door het uitwasemen van eenen walgelijken
reuk?’
Mijn leermeester ging voort, alsof ik niets gezegd had:
‘Het sponslijn blijft, totdat het sterve, op de plaats staan, waar het groeit; zijne
vormen zijn onbestendig; het spreidt zich uit met bochten, in het lange of in het
breede, zonder eene vaste gedaante te hebben, evenals het mos, dat in onregelmatige
platen op onze daken wast. Men kan het in stukken scheiden en het dus in het water
voortplanten, of al de stukken weder bijeenbrengen en in een enkel lichaam doen te
zamen groeien..... Hoe zoudt gij het sponslijn noemen, plant of dier?’
Deze vraag verwonderde mij uitermate, en ik bezag den grijsaard glimlachende,
totdat hij ze nog eens herhaalde.
‘Het sponslijn is eene plant,’ riep ik, ‘daaraan heb ik nooit getwijfeld; het is als
andere nederige kruiden samengesteld; het is van gevoel en beweging beroofd en
neemt zijn voedsel niet door eene opening gelijk de veelvoet; het kan zich ook niet
van plaats verzetten, zooals de veelvoet doet.’
‘Dienvolgens,’ sprak mijn leermeester, ‘acht gij het sponslijn eene plant, en in
uwen geest is nu geene plaats voor een ander denkbeeld. - Ik heb de beschrijving
van het sponslijn niet geëindigd. Misschien zult gij welhaast tegen mij beweren, dat
het een echt dier is. Luister slechts een oogenblik. Elk afzonderlijk sponslijn heeft
eene buis of opening; door deze buis spuwt het onophoudend eenen water-
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stroom uit, beladen met bijna onzichtbare brokkelingen van slijmerige stof. Het
sponslijn zuigt dus het water in door de geheele oppervlakte van zijn lichaam, en
drijft het weder uit door eene enkele opening. Hier bespeurt gij reeds eene doelmatige
beweging. Onderzoeken wij nu, hoe dit gewas of dit dier vermenigvuldigt. De gele
korrels, welke gij in het sponslijn hebt bemerkt, zijn eieren, kiemen of jongen; want
deze drie wijzen van vermenigvuldiging schijnt het sponslijn te bezitten. Wanneer
eene kiem van hare moeder uitgedreven wordt of los geraakt, heeft zij de gedaante
van een ei; maar zij is omzet met bewegende haarkens en zwemt daarmede gedurende
vijf of zes dagen, totdat zij zich voor altijd op het een of ander voorwerp vastzet.
Hier verliest zij onmiddellijk hare zwemvezels en wordt een sponslijn, hebbende
eene buis om het water in de hoogte uit te drijven(1). Zeg mij, jongeling, een wezen,
dat

(1) Het sponslijn of de rivierspons (Spongilla ramosa) groeit op den grond der zoete wateren en
hecht zich vast aan steenen en kruiden. Zijn lichamelijk samenstel gelijkt aan dat der gewone
zeesponsen; het is geelgroen van kleur en zonder vaste gedaante of grootte. Wanneer het
bloot komt, sterft het; dit is te zeggen, dat het dierlijk vlies, waarmede het bedekt is, zijn
leven verliest en eenen reuk als bedervend vleesch van zich geeft. Alle afgetrokken stukken,
onder water geplaatst, blijven leven, en als het gevalt dat vele jonge sponslijns nevens elkander
staan, groeien zij allen te zamen tot één lichaam en versmelten zich in een enkel wezen. Het
sponslijn vermenigvuldigt zich door twee soorten van kiemen en twee soorten van eieren.
Het eerste soort van kiem verlaat zijne moeder in den lentetijd en in den Zomer, en zwemt
gedurende vijf of zes dagen in het water rond bij middel van haarachtige vinnekens; het
tweede soort van kiem blijft immer aan het lichaam der moeder vast en ontwikkelt zich niet,
voordat deze sterve. De eieren zijn insgelijks tweeërlei; de eene zijn geelvervig en worden
in de Lente voortgebracht; de andere hebben eene donkerbruine kleur en komen op het einde
des jaars te voorschijn; zij ontluiken het volgende jaar.
Het sponslijn is onlangs met veel zorg en aandacht onderzocht geworden door DUTROCHET
(Observations sur la spongille rameuse) en door LAURENT (Recherches sur l'hydre et l'éponge
d'eau douce). De eerste, die de zwemmende kiemen niet had bemerkt, schikt het onder de
planten; de tweede, met meer redenen, plaatst het onder de dieren, ofschoon het volkomen
aan een gewas gelijkt en nooit als iets anders door den gemeenen man zal worden aangezien.
Wij hebben het sponslijn in menigte gevonden in eenige onzer grachten, maar uitnemend
veel in eene plaats der stadsvest van Antwerpen, bij de linkerzijde der brug, rakende aan de
Borgerhoutsche poort, waar de bedervende sponslijns des Zomers, bij laag water, eenen
walgelijken reuk verspreiden.
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bij middel van haarachtige vinnen zwemt, zich beweegt, in het water rondwandelt
en eene gunstige plaats zoekt om zich neder te zetten, wat zou dit zijn, eene plant of
een dier?’
Ik wist niet meer wat te antwoorden; de gedachte van aan de rivierspons den naam
van dier te moeten geven, beviel mij in het geheel niet.
‘Ik gevoel, vader, dat ik in alle geval mij zal bedriegen; evenwel geloof ik dat een
wezen, hetwelk bij middel van bewegende zintuigen zwemt en zoekt, een dier moet
genoemd worden.’
‘En gij gelooft insgelijks, dat uit eene plant een levend en bewegend dier kan
geboren worden? Neen, niet waar? Dienvolgens, indien het ei of de kiem van het
sponslijn een dier is, zal zijne moeder ook een dier zijn. Wat mij aangaat, ik zal mij
wel wachten daarover te beslissen, omdat ik overtuigd ben dat het sponslijn dier en
plant te zamen is en geene verandering zou ondergaan, al schikte men dit wezen in
het eene of in het andere rijk. - Bij het sponslijn eindigt de duisternis toch niet, mijn
zoon: er zijn soorten van haarachtig wier(1), - zooals gij er des Zomers in de grachten
ziet, waar zij het water als duizenden groene draadjes doorweven en ons als een
grauw papier voorkomen, nadat de groote hitte, 'de gracht uitdrogende, ze te zamen
op den grond heeft doen

(1) Het haarachtig wier (conferva jugalis), dat in de gedaante van menigvuldige groene, zijden
draden sommige kleine grachten geheel vervult, vertoont een zonderling verschijnsel. Het
bestaat uit buisjes met knoopen, gelijk men er aan de graspijlen ziet. Hunne bevruchting
geschiedt op deze wijze; twee verschillige draden naderen elkander en vereenigen hunne
knoopen; in dezen stand paren zij en verwijderen zich weder van elkander na de bevruchting.
Aan de gepaarde knoopen groeien onmiddellijk eieren of zaden, uit welke nieuwe wierdraden
zullen voortkomen.
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nederzitten; - dit wier dan heeft ook doelmatige bewegingen, welke men eerder van
een dier dan van eene plant verwachten zou.’
Nauwelijks had mijn leermeester opgehouden met spreken, of ik bemerkte:
‘Maar, vader, hetgeen gij mij van den veelvoet en van het sponslijn hebt gezegd,
schijnt mij de bevestiging van mijn eerste vermoeden! Nu is het mij nog niet bewezen,
dat ik gedwaald heb, en wat ik daar straks bij de beschouwing der zaden, die aan
onze voeten ontkiemen, gedacht heb, dat denk ik nog.’
‘En wat hebt gij dan gedacht, mijn zoon?’ vroeg de grijsaard.
‘Wel, zie, vader,’ was mijn antwoord, ‘ik lag verzonken in eene diepe overweging
en blikte stijf en roerloos ten gronde. Dan zeide ik in mijnen geest tot de zaden: gij,
die daar aan mijne voeten ontkiemt, gij zijt het nageslacht van een ander wezen, dat
u gelijkt; gij hebt dus eene moeder gelijk ik zelf.....’
‘Zij hebben ook een vader,’ morde mijn leermeester.
Ik bezag hem met verwondering; maar hij deed mij een teeken, dat ik zou
voortgaan.
Ik hernam: ‘Ja, gij ootmoedige zaadjes, gij hebt eens uwe moeder verlaten, om als
eigelingen in de wereld te verschijnen; daar ligt gij nu als onhandige kindjes, die
zich ontwinden en worstelen tegen de
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eerste gevaren des levens! De voet eens vogels kan u verpletten, een zonnestraal kan
u dooden, een regen u ontwortelen, een worm u vernielen. Indien gij bestemd zijt
om de eerste jaren der kindsheid te doorworstelen, indien geene ziekten uwen
levensdraad breken, dan zult gij langzaam uwen stam verheffen, uwe teedergroene
blaadjes uitspreiden, frisch en liefelijk zijn; - als jonge boomen uwe malsche kruin
ten hemel opschieten, tot man opgroeien in uw geslacht en ook kinderen voortbrengen
op aarde; maar dan, dan zult gij ook oud en ziekelijk worden, uw loof zal verschroeien,
uw stam zal zich bedekken met het grijze mos des ouderdoms en de knobbelen der
stramheid; allerlei krankheden zullen u overvallen..... En eindelijk zal de dood u
treffen, want hij verschoont u ook niet; gij zult sterven, verrotten en terugkeeren tot
de aarde, van waar gij gekomen zijt! Dan toch, dit is de bestemming aller dieren, en gij, zaadjes, gij ook toch hebt uw deel op deze wereld, en uw lot is het lot van al
wat leven heeft!’
De grijsaard bezag mij met eene zonderlinge uitdrukking en sprak na een kort
stilzwijgen:
‘Mijn kind, wat gij daar zegt, is wel gedacht. Ik vermoedde zooveel juistheid in
uwe denkbeelden nog niet, en verheug mij in de vroege macht van uw vergelijkend
oordeel. Maar wat besluit gij dan daaruit?’
‘Wat ik daaruit besluit?’ zeide ik met stoutheid en met zekeren hoogmoed. ‘Ik
besluit daaruit, dat de planten ook dieren zijn, met andere omkleedsels en andere
middelen om te leven.’
‘Gij speelt met de woorden, mijn jonge vriend;
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zóó zult gij nooit tot de waarheid geraken,’ zeide de grijsaard. ‘De mensch heeft op
eene vereeniging van zekere eigenschappen en vormen in een wezen het woord dier
toegepast, en op zulke vereeniging van andere eigenschappen het woord plant. Dus,
wat gij ook zien of denken moogt, zult gij u immer een valsch denkbeeld vormen,
telkens dat gij de eigenschappen van beide rijken onder eenen enkelen dier twee
namen zult willen omvatten. Dieren en planten zijn beide levende wezens, welker
zending op aarde tegenovergesteld is, gelijk ik het u heden nog zal bewijzen. Loopen
de rijken der natuur bij hunne uiteinden onmerkbaar in elkander, dit zou ten hoogste
kunnen doen vermoeden, dat er eenige wezens zijn. die op aarde de dubbele zending
van plant en van dier ontvangen hebben, zonder dat daarom het oneindig verschil
tusschen den eik en den leeuw zou ophouden te bestaan. De oorzaak onzer onmacht
om dit raadsel op te lossen ligt daarin, dat wij niet weten en nooit weten zullen wat
het leven is. De Schepper heeft zijn eindeloos werk op zulke wonderbare eenheid
van grondbeginsel gebouwd, dat men mag zeggen, dat het leven één en hetzelfde is
overal, waar het zich vertoont. In de duizenderlei vervormingen van het leven ligt
het grootste en verbazendste geheim van Gods almacht opgesloten: voor den sluier,
welke dit geheim eeuwiglijk verborgen houdt, moet de mensch aanbiddend knielen
als voor de deur eens tempels, waarin het BEGINSEL zelf van alle leven woont.’
De grijsaard zweeg en scheen eene bemerking uit mij te verwachten. Ik zeide:
‘Ik durf mijne eerste gedachte nu niet meer
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staande houden, omdat gij beloofd hebt mij te bewijzen, dat de zending der dieren
en der planten tegenovergesteld is. Ook weet ik wel, dat ik ongelijk had, vermits gij
het zegt, mijn vader; maar vooraleer gij verder gaat, verlang ik zeer dat gij de goedheid
hebt, mij te verklaren wat gij meendet, toen gij zeidet, dat de plaanzaden ook eenen
vader hebben: ik begrijp dat niet.’
‘Mijn zoon,’ sprak de grijsaard, ‘ik acht het noodig, u meer in het lange over de
algemeene eigenschappen en de wijze van bestaan der gewassen te spreken. Uit deze
schoone navorsching zult gij buiten de kennis der kruiden nog eene diepere
overtuiging van de algemeene eenheid des levens putten. Luister dan aandachtig,
mijn zoon; ik begin met u te verklaren hoe het komt, dat de zaden benevens hunne
moeder ook hunnen vader hebben.
‘De planten hebben hunne mannekens en hunne wijfkens; zij paren en bevruchten
elkander gelijk de dieren, doch op eene andere wijze. In de meeste planten staan de
twee geslachten bijeen in dezelfde bloem; bij andere zijn de bloemen op eene zelfde
plant afzonderlijk mannelijk of vrouwelijk; in andere nog staan de mannekens en
wijfkens op verschillende planten en dus somtijds zeer verre van elkander verwijderd.
Eenige voorbeelden zullen u dit klaarder doen begrijpen. Laat ons door den hof gaan:
wij zullen bloemen en planten vinden, om getuigenis te geven van hetgeen ik zeg(1).’
Toen wij den hof ingetreden waren, rukte de

(1) De groote Linnaeus heeft zijn plantenstelsel op de geslachtsdeelen der bloemen en bloeisels
gevestigd. Men zie dit stelsel in het algemeene tafereel der natuurverdeeling, aan het einde
dezes werks geplaatst.
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grijsaard eene witte lelie van haren stengel, en, deze onder mijn oog brengende, sprak
hij:
‘Gij ziet in het midden dezer bloeme een rechtstaand deel, dat men stempel noemt;
het heeft op zijn hoofd een gomachtig vocht, dat plakt. Deze stempel zinkt in het
hart der bloem en is in gemeenschap met al de zaden, die in het zoogenaamde eiernest
of zaadhuis bevat zijn. - Dit deel is het wijfje der lelie. - Beschouw nu daarnevens
een zeker getal kleine draadjes, die elk een beweegbaar hoofdje dragen, dat uit niets
dan uit geel stof schijnt te bestaan en aan mijne vingeren een roodachtig meel laat
kleven. Deze draadjes, die men helmstijlen noemt, staan aan den voet der
bloembladeren gehecht en hebben geene gemeenschap met den zaadkoker; dit zijn
de mannekens der lelie, welke hun bevruchtend stof op den stempel storten en den
zaden in de eiernesten het leven indrukken. Wilt gij de waarheid en de
noodzakelijkheid dezer paring beproeven, ik ga er u een middel toe geven.
Zie daar op die lelieplant eene bloem, die morgen vroeg ontluiken zal. Snijd nu
al de andere leliebloemen in den hof af: morgen vóór zonopgang, zult gij uit het hart
der lelie al de hoofden der mannekens wegnemen; laat ze dan maar bloeien, zij zal
waarschijnlijk geen zaad voortbrengen; gebeurde het ook, dat het zaad van zulke
weduwbloeme in schijn tot rijpheid geraakte, zoo zoudtgij echter zaaien en herzaaien,
zonder er een van te zien opschieten, dewijl zij van kiem beroofd zijn, evenals het
ei eener hen, die zonder haan leeft(1). Ik heb u gezegd, dat er vele

(1) Deze proefnemingen mislukken dikwijls, omdat het bijna onmogelijk is, in eenen hof de
plant zoodanig af te zonderen, dat het bevruchtend stof noch door de lucht, noch door de
vliegende insecten van elders zou worden overgebracht.
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planten zijn, die niet in dezelfde bloem hunne twee geslachten hebben. Zie, hier
nevens ons staat eene plant Spaansche tarwe(1). De bovenste pluim, die aan groote,
bloeiende haverhalmen gelijkt, is de man; onder en ter zijde van den stam bemerkt
gij hoopjes vezelige haren, die ieder op een graan der Spaansche tarwe staan; dit zijn
de wijfkens. Indien gij nu de pluim vóór hare ontluiking wegneemt, en de plant
genoeg afzondert om door den wind geen bevruchtend stof van andere gelijkslachtige
planten te kunnen ontvangen, zoo doet gij het zaad versterven of maakt het tot groeien
onbekwaam De hazelnoot is mede eene plant van die soort; in de Lente ziet men een
groot getal pluimkens, welke men katten noemt, aan de takken van den hazelaar
hangen: dit zijn de mannekens. Uit de dikste botten komen op dit oogenblik de
wijfkens ook te voorschijn, onder vorm van een bloedrood klauwken. - Als voorbeeld
van de derde soort kunt gij de jeneverboomen(2) bezien, die ginds in het cederperk
staan. Gij moet bemerkt hebben, dat er boomen onder zijn, die nooit zwarte beziën
dragen. Dit zijn de mannelijke boomen; de andere, welke altijd met vruchten, hetzij
groen of zwart, beladen staan, zijn de wijfkens. Sla in de Lente met eenen stok tegen
den stam van het manneken des jeneverbooms, en gij zult van tusschen zijn loof eene
geheele wolk bevruchtend stof zien opgaan. - Langs den weg naar mijne woning
staan eene menigte wilde wolrozen(3). Gij hebt wel gezien, dat een deel dier

(1) Zea maïs.
(2) Juniperus communis.
(3) Lychnis dioica. Men noemt ze in Vlaanderen Christus-oog. Deze bloem is des daags geurloos,
maar heeft des nachts eenen liefelij ken reuk.
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planten vroeger dan de andere sterft en nooit zaad voortbrengt; het zijn de mannen,
die na de bevruchting nutteloos worden en eerder sterven, omdat hunne bestemming
vroeger dan die der wijfjes is volbracht. Voor de boomen en planten, welker
geslachten op verschillende stammen staan, is de wind het voertuig van het teelstof;
menigvuldig moeten deze kleine deeltjes zijn, vermits zij onfeilbaar de vrouwelijke
plant op groote afstanden bevruchten, indien de wind ze in hare richting drijft, of dat
de bijen en andere vliegende diertjes het teelstof tot haar overbrengen(1). De
geheimenissen der bloemparing zijn menigvuldig en ondoorgrondelijk: in vele
bloemen

(1) De hoveniers weten ook zeer wel, dat de planten elkander bevruchten. Ik heb zelf daarvan
een aardig voorbeeld gezien. Eens hoorde ik een landbouwer zijnen gebuur met een
rechtsgeding of proces bedreigen, om hem tot schadevergoeding te dwingen. Toen ik weinig
tijds daarna aan den landbouwer de reden vroeg, gaf deze mij voor antwoord: - Ja, die schelm
weet zijne zaaddragende witte koolen altijd zoo te planten, dat hun stof tot mijne bloeiende
roode koolen wordt overgebracht, en zoo win ik altijd jonge planten, die berekeld zijn en
noch aan witte, noch aan roode koolen gelijken. De menschen willen mijne bastaardplanten
niet koopen, en hij doet mij elk jaar wel honderd gulden schade. - Ik vroeg hem dan, welk
middel zijn gebuur gebruikte om hem die schade toe te brengen; waarop hij mij verklaarde,
dat dit een geheim was, dat men lange jaren moest naspeuren, welke winden er gewoonlijk
in den bloeitijd der koolen waaren, om ze in die richting te planten; dat men ze moest opjagen,
indien ze in groei achteruit waren, en dat zijn gebuur bijenkorven had, welke hij open of
gesloten hield, om de bevruchting te helpen of te verhinderen. - Of de gissingen des hoveniers
gegrond waren, weet ik niet; dan, uit zijne gezegden volgt, dat hij de bloemparing en de
bevruchting door het teelstof kende.
Een ander wonderlijk voorbeeld van de bevruchting der planten is het volgende. Er bevond
zich in den kruidenhof (Jardin des Plantes) te Parijs een eenige vrouwelijke pistassenboom,
die jaarlijks bloemen droeg, doch nooit vruchten gaf, omdat er geen mannelijke boom omtrent
stond. In 1578 zag de geleerde Bernard De Jussieu met verwondering, dat de vrouwelijke
pistassenboom zijne bloemen gespeend had en vruchten ging dragen. Zonder aarzelen zeide
hij, dat er ergens in de omstreken een mannelijke pistassenboom moest gebloeid hebben. Na
lang zoeken vond men aan het ander einde der stad, in eenen hof, eenen kleinen mannelijken
pistassenboom, die inderdaad dat jaar voor de eerste maal bloemen had gedragen.
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buigt het manneken zijn hoofd tot het wijfken en richt zich weder op na de
bevruchting(1).
De mensch, zich niet vergenoegende met de geschapene dierengeslachten, heeft
gepoogd hun getal te vergrooten door de onnatuurlijke paring van verschillende
dieren. Gewis, toen het hem eerst gelukte, uit een paard en eenen ezel een derde nog
onbekend dier te doen geboren worden, dat hij muilezel noemde, dacht hij een gedeelte
van de macht des Scheppers te hebben geraden en nu op aarde een aantal nieuwe
geslachten te kunnen doen ontstaan. Hij bedroog zich echter in zijne verwaandheid
en erkende welhaast, dat de voortgebrachte muilen onvruchtbaar bleven en dus tot
voortzetting van zich zelven onbekwaam waren. Wat de mensch onder dit opzicht
voor de dieren gepoogd heeft, doet hij nog dagelijks met de planten, en de natuur
zelve brengt onder de gewassen zulke overgehaalde bastaarden voort. Evenwel, zij
erkent ze niet als hare kinderen, slaat ze ook met onvruchtbaarheid en vernietigt ze,
indien zij ze niet tot hunnen oorspronkelijken vorm kan terugbrengen(2).

(1) Men heeft daarvan een voorbeeld in den zuurdoorn of Berberis en in de wijnruit (ruta
graveolens). In de bloemen van dit laatste kruid legt tijdens de bevruchting elk manneken of
helmstijltje zijn hoofd beurtelings op het wijfken of stempel.
(2) Wanneer twee planten van een geheel verschillend geslacht elkander bevruchten, zijn de
planten, die er van voortkomen, onvruchtbaar. Zóó is het echter niet altijd, wanneer twee
verschillende planten van een zelfde geslacht elkander bevruchten.
De hoveniers, vooral in Engeland, weten met groote kunst het teelstof van gelijkslachtige
doch verschillig gekleurde bloemen op elkander over te dragen en dus nieuwe variëteiten te
doen ontstaan. Aan deze handelwijze is men vele der schoonste dahlia's verschuldigd. - Zoo
zag ik eens de geleerden en behendigen bloemkweeker Karel Van Geert te Antwerpen uit
nieuwsgierigheid de bloemknoppen van twee verschillende Potentillae (vijfvingerkruid)
boven elkander binden: de eene was hoogrood en de andere geel. Het zaad, dat er van
voortkwam, werd het jaar daarna gezaaid, en wij wachtten met zeker ongeduld om te zien,
wat de uitslag hiervan zou zijn. Toen de bloemen ontloken, bevonden wij, dat rood en geel
zich inderdaad in hen hadden vermengd; hun hart was rood en hunne boorden geel. Deze
plant draagt in den handel den naam Potentilla van Geertii. De heer Van Geert zeide mij
later, dat hij vruchteloos het zaad dezer bloemen had gezaaid, en het dienvolgens als dat van
een echten muil met ontvruchtbaarheid was geslagen.
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‘Hier vóór ons staat eene roode wolroos(1), zoo dubbel, dat hare knoppen onregelmatig
openbarsten. Zoudt gij in deze zware en sterkgekleurde bloem eene dochter herkennen
van het eenvoudig en zuiver wolroosken, dat nevens den weg naar mijne woning
staat? Neen, niet waar? En toch, haar overgrootvader bloeide over die plaats; maar
zij is een bastaard, een kind des overspels! Hare moeder besmette haar huwelijksbloed
en ontving het bevruchtend stof van eenen vreemden minnaar, die ook in hoogrood
gewaad was uitgedost en aan zijn kind deze kleur heeft overgezet. De ongelukkige
wolroos in tweemaal monster - in vorm en in kleur. Voor haar geen liefdetijd, geene
kinderen; zij is noch vrouw noch man en dus tot vermenigvuldiging onbekwaam.
Verloren wezen in de schepping, zal zij als eene natuurdwaling eens in het niet
verdwijnen, alsof zij nooit hadde bestaan(2).

(1) Lychnis dioica rosea plena.
(2) De liefhebbers van bloemen kunnen genoeg bemerken dat alle planten, die van hunne
natuurlijke vormen afgeweken zijn, geweld doen om er terug naartoe te keeren. Men noemt
die strekking verloopen, en men zegt: de bloem is niet standvastig, zij verloopt. De dahlia's
verloopen zeer sterk; men heeft er bloemen onder, die vóór drie jaren al de eerste prijzen in
Londen wegdroegen, en die nu reeds zoo enkel geworden zijn, dat men hunne wortelen op
den mesthoop werpt. De durende zorgen van den mensch en de vreemde grond, waarin zij
geplant staan, zijn de eenige oorzaken, die den dahlia's beletten hunnen oorspronkelijken
vorm en kleur te hernemen.
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‘Mijn zoon, uw oog heeft meer dan eens met liefde en bewondering op deze schoone
roze gerust; hare honderden purperen bloembladeren, zoo kunstmatig geschikt,
hebben u toegeschenen als hadde eene vernuftige hand ze met langen arbeid gemeten,
geplooid en vereenigd. De beminnaars der planten noemen haar de koningin der
rozen en verheffen hare schoonheid boven alles, wat het menschenoog bekoren
mag..... En nochtans, mijn kind, het is een monster! Een mismaakt wangedrocht, dat
niet in staat is, om volgens het scheppend woord van God door zaad zijn geslacht op
aarde voort te zetten. Ziehier eene wilde roze; zij bevat in haar hart een samengesteld
wijfke en vele mannekens; zij zal zaad dragen en zich vermenigvuldigen. Bezie nu
ook de dubbele roze: hare mannekens zijn tot bloembladeren misgroeid, en haar
wijfken is onvruchtbaar. Zij is in de natuur een wezen zonder plaats en zonder
bestemming, dat spoedig van de aarde zou verdwijnen, indien de mensch het niet
gedurig door uitspruitsels voortplantte. Van deze bastaarden worden er jaarlijks vele
geboren: men kent zelfs kunstmatige middelen, om de natuur in het voortbrengen
der bloemen te doen dwalen; maar zoohaast heeft de mensch zulk een gebrekkelijk
wezen niet verlaten, om zijne zorgen tot een nieuw voorwerp zijner liefde te keeren,
of de natuur wreekt zich: de plant, niet meer kunstmatig voortgezet, sterft uit, of van
dubbel wordt zij enkel en neemt de vormen aan, die haar tot zaad dragen bekwaam
maken. Het is waar, vele planten, die men dubbel acht, geven ook zaad; maar dan is
hunne dubbelheid niet volledig; zij blijven vruchtbaar volgens de mate hunner
getrouwheid aan den oorspronke-
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lijken vorm, en keeren in den loop der tijden onweerstaanbaar er naar terug, of sterven
uit.
‘Gij ziet dus, mijn zoon, dat de vermenigvuldiging der wezens en de voortzetting
der geslachten in de planten op hetzelfde grondbeginsel is gevestigd als in de dieren.
Wij zullen met dit vergelijkend onderzoek voortgaan.
‘Dieren en planten, nadat zij uit het ei te voorschijn gekomen zijn, ontwikkelen
hunnen grondvorm door zich andere stoffen, onder gedaante van voedsel of van
ademlucht, eigen te maken; zij groeien tot eene beperkte maat, sterven en keeren tot
de aarde weder, doordien al hunne samenstellende stoffen, door verrotting ontbonden,
aan den algemeenen schoot der natuur worden teruggegeven. - Op welke wijze
geschiedt de eigenmaking van vreemde stoffen in dieren en planten? De dieren nemen
hunne vaste nooddruft door eene opening, die men mond noemt; de genutte stoffe
ondergaat in het lichaam vele bewerkingen; haar voedend gedeelte verschaft een
melkachtig sap, dat, door verschillende vaten opgezogen, met den algemeenen stroom
des bloeds zich vermengt en rondloopt, om na andere bewerkingen nog zich op zekere
plaatsen vast te zetten, of na uitgeputte eigenschappen te worden uitgedreven. - De
plant neemt hare vaste nooddruft door de haarachtige einden harer wortelen; zij heeft
dus vele monden. Het ingezogen sap klimt langs bijzondere pijpen of aderen door
het hout tot in de bladeren, waar het eene werking onderstaat en verdikt; van daar
daalt het langs andere pijpen door den bast weder nederwaarts, vermengt zich met
het nieuwe opgezogene sap en klimt weder naar de bladeren. Een gedeelte
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der uitgeputte of onbruikbare stoffen wordt door uitwaseming uitgedreven, terwijl
het andere gedeelte door de wortelen in den grond wordt nedergelegd. Buiten deze
op- en nedergerichte buisjes heeft de plant nog talrijke vaten, die van uit haar merg
stargewijze stralen en dienen, om van het rondloopende sap eenige bereide deelen
op te vatten en naar bijzondere plaatsen te voeren tot vastzetting en aangroei. - Gij
ziet, dat er wel verschil bestaat tusschen de twee wijzen van voeding, doch dat zij
beide gansch op hetzelfde beginsel gegrond zijn.
‘Vooraleer ik u van deademing der dieren en planten spreke, moet ik u eenige
verklaringen over den aard der lucht zelve geven.
‘De lucht die ons omringt, is samengesteld uit verschillende wasemlichamen, die
men gassen genoemd heeft. Een enkel dezer gassen is tot onderhoud van het leven
der dieren geschikt, en derhalve noemt men het ook levenslucht. Daar het in zijne
vermenging met vele stoffen aan deze eene zuurachtigheid bijzet, draagt het meestal
den naam van zuurstofgas. Een ander gas, dat men stiklucht noemt, maakt met het
vorige de gewone ademlucht uit; evenwel bevinden zich in den dampkring, ofschoon
in mindere mate, nog twee andere gassen verspreid, namelijk het waterstofgas en het
koolzuur(1). Zooals ik u daareven zeide, het zuurstofgas is alleen de nooddruft des
levens: waar dit gas volledig ontbreekt, volgt immer en onfeilbaar de dood van al
wat leven heeft.

(1) De stoffen, waaruit deze gassen ontstaan, zijn: zuurstof (oxygenium), waterstof (hydrogenium),
stikstof (nitricum, azote), en koolstof (carbonium). De gewone lucht des dampkrings is op
100 deelen samengesteld uit 21 deelen zuurstof en 79 deelen stikstof.
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‘De dieren ademen het zuurstofgas uit de lucht in hunne longen; hier komt het in
aanraking met het bloed, ontneemt daaraan een deel koolstof, vervormt zich in
koolzuur en wordt als vermengd lichaam weder door het dier uitgeademd. Uit de
scheikundige vermenging dezer twee gassen ontstaat der dieren warmte; zij is, zoo
niet de reden, ten minste het voedsel en het onderhoud van het levensbeginsel. Merk
nu wel aan, dat het koolzuur, bestaande uit de vermenging der zuurstof en koolstof,
niet tot de ademing geschikt is en door zijne tegenwoordigheid in zekere mate den
dood veroorzaakt; daaruit kunt gij besluiten, dat het dier altijd nieuw zuurstofgas tot
zijne ademing behoeft, en er op aarde eene werking moet bestaan om het koolzuur
te ontbinnen en de zuivere levenslucht weder aan den dampkring terug te geven.
‘Met deze scheikundige werking zijn de gewassen belast, zooals gij hooren gaat.
‘De planten ademen zoowel als de dieren, doch op eene verschillige wijze. Aan
de onderste zijden der bladeren, die gewoonlijk minder groen zijn dan de bovenste
zijden, staan ontelbare kleine, gapende mondekens, die de buitenlucht inademen om
ze in aanraking te brengen met het rondvloeiende sap, dat hier de plaats van het bloed
in de dieren bekleedt; verder zijn de mondekens der bladeren door hunne stelen in
gemeenschap met talrijke luchtbuizen, die tot aan de wortels des booms nederdalen.
‘De ademing der planten is tweevoudig: gedurende den dag, onder den invloed
des lichts, ademen zij koolzuur in, ontbinden dit, behouden de koolstof en geven de
zuurstof of zuivere levenslucht aan den
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dampkring weder; gedurende den nacht en in de duisternis ademen zij levenslucht
in, verbinden die met hunne eigene koolstof en werpen koolzuur uit(1). Het is daarom
zeer gevaarlijk, mijn zoon, in een vertrek te slapen, waarin zich vele groene planten
bevinden; nog gevaarlijker en somtijds doodelijk kan des nachts de tegenwoordigheid
van bloemen worden in een vertrek, waar menschen of dieren rusten. Dit laatste
spruit daaruit voort, dat de bloemen zonder verpoozing de levenslucht inademen en
nooit iets anders dan onadembaar stiklucht uitwerpen.
‘Gij moogt denken, dat de planten eingenlijk aan den algemeenen staat der lucht
niets veranderen, dewijl zij des nachts eene werking uitoefenen, die juist het
tegenovergestelde is van hetgene zij des daags deden; dan, hierin zoudt gij u
bedriegen; de ademende plant, wanneer zij koolzuur ingezogen heeft, weerhoudt een
deel der koolstof tot haren aangroei, en heeft dus waarlijk ten einde der vier en twintig
uren meer zuivere levenslucht aan den dampkring geschonken, dan zij er van
inademde. De groote menigte der gewassen, die den aardbodem overdekken, al bracht
elk slechts een onmerkbaar gedeelte tot die luchtzuivering toe, is voldoende om altijd
de bron van levenslucht, welke de dieren ver-

(1) Volgens het gevoelen veler nieuwere scheikundigen hebben de planten slechts ééne soort
van ademing; namelijk zij ademen onder den invloed des lichts koolzuur in en werpen
levensgas uit. Des nachts rusten zij volledig, en, vindt men ze in de duisternis met eenig
koolzuur omringd, zoo spruit dit slechts voort uit de gewone werking der lucht op alle
lichamen: de plant zelve is tot de vorming van het koolzuur niet werkzaam. Volgens dit
gevoelen zouden de planten dus in den ganschen zin des woords geschapen zijn om de lucht
onophoudelijk te zuiveren en tot der dieren ademing bekwaam te maken. (Zie JUSTUS LIEBIG,
Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie.)
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teren, te vernieuwen. Zonder deze werking der planten zouden alle dieren der aarde
eenen onfeilbaren dood ondergaan.
‘Verder kunt gij nog op eene andere wijze bestemmen, welke last den planten in
den eeuwigen arbeid der natuur is opgelegd. Geen dier kan zijne nooddruft
onmiddellijk uit het levenlooze rijk trekken, ofschoon alle voedsel oorspronkelijk
daaruit voortspruit. Vooraleer de ruwe stoffen tot het voedsel der dieren geschikt
kunnen worden, moeten zij in het lichaam der planten eene bijzondere bewerking
ondergaan. Dan eerst worden zij door de kruidenetende dieren genut, en door nieuwe
vermenging en bereiding tot dierlijke stoffen gemaakt, die op hunne beurt alleen
bekwaam zijn om het leven der vleeschetende dieren te onderhouden. Elke plant is
dus eene soort van natuurkeuken, waarin de nooddruft wordt bereid voor alle wezens,
die door God hooger op de ladder der schepping zijn geplaatst.
‘Vraag dus niet meer, mijn zoon, of de planten ook dieren zijn. Deze beschouwing
heeft u geleerd, dat hunne zending op aarde verschillend is, en dat zij in de schepping
als evenwicht tegenover elkander staan. Indien gij echter nu ging beslissen, dat de
planten onder geen opzicht aan de dieren gelijken, dan zoudt gij weder dwalen; want
in de natuur is geen grond voor zulke nauwe gevolgtrekkingen. Behoud integendeel
de overtuiging, dat het leven in de gewassen alleenlijk van het dierenleven verschilt
in de toepassing en de richting der grondkracht des levens, die in alle wezens dezelfde
zijn. Mocht in uwen geest de afwezigheid van beweging in de planten eenigen twijfel
over deze waarheid doen ont-
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staan, ik zal u redenen geven om te gelooven, dat hierin ook het verschil alleenlijk
bestaat in de hoeveelheid der kracht en in de wijze van bezitten.
‘De dieren hebben doelmatige bewegingen, die men als de gevolgen aanziet van
eigen gevoel en eigen wil. Deze bewegingen ontbreken den planten ook niet; maar
men heeft nog geene voldoende namen uitgevonden om in de planten aan te wijzen
wat men gevoel en wil in de dieren heet. De woorden toch doen er niets toe: beide
kenteekenen, in dieren en planten, zijn uitwerksels van het onbegrijpelijk leven,
welks raderwerk men misschien vermoeden kan, maar welks springveeren men
eeuwig en nutteloos zal zoeken. Ik ga u eenige voorbeelden van doelmatige beweging
in de gewassen geven:
‘Leg eenen aardappel in uwen kelder gedurende den lententijd; beroof den kelder
van alle licht, behalve eene kleine opening, die het buitenlicht ontvange. De aardappel
zal eenen witten, brozen stam uitschieten en zal zijn hoofd recht naar het luchtgat
sturen; ja al ware het tien voet hoog, hij zal, indien hij steun vindt, zoolang opschieten,
totdat hij het licht bereikt hebbe, en daar zal hij voor zijn venster blijven liggen als
een gevangene, die in het aanschouwen der blauwe lucht en der lachende velden
zijnen duisteren kerker vergeet.
‘Ik vooronderstel nu, dat een onredelijk dier, een hond bijvoorbeeld, door grooten
honger gedreven, zich op een stuk vleesch werpe en het verslinde. Doet de hond dit,
omdat hij weet, dat hij bij gebrek aan voedsel zou sterven? Neen, want de hond weet
dit niet; hij gevoelt het: geheime drijfveeren, in zijn wezen verborgen, bewegen hem
tot die daad, welke
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moet dienen om zijn leven te behouden. - Zou het wel anders zijn met den aardappel?
De aardappel heeft licht noodig of hij zou verstikken(1); hij weet het niet en gevoelt
het waarschijnlijk ook niet als eigeling; maar toch zijn er insgelijks in zijn wezen
geheime drijfveeren verborgen, die hem bewegen tot de daad, welke moet dienen
om zijn leven te behouden. - De menschelijke taal, mijn zoon, is gebrekkig: zij bezit
buiten meetkundige bepalingen geene enkele benaming om de nauwkeurige afstanden
tusschen meer en minder uit te drukken, en daarin juist ligt het raadsel des verschils
tusschen het leven der dieren en het leven der planten.
‘Il zal hier nog eenige andere bewijzen van beweging en eene soort van gevoel in
de planten aanhalen: gij hebt meermalen gezien, dat de waterlelie(2), die in uwen
vijver groeit, hare bloem des avonds sluit en onder het water verbergt tot het rijzen
der zonne; de andere zichtbaar bloeiende planten, welke een gansch jaar onder water
leven, weten hunne bloemen wel omhoog te steken tijdens de paring en ze terug
onder het water te trekken, zoohaast de bevruchting is geschied. Weet een zaad, hoe
men het ook in den grond legge, niet altijd zijnen wortel tot den schoot der aarde en
zijnen

(1) Alle groene planten, die men in de duisternis plaatst, worden wit, indien zij eenigen tijd
blijven leven. Deze staat in een begin van verstikking, dewijl de planten slechts onder den
invloed des lichts hunne dagelijksche ademing kunnen uitoefenen. De witwording is eene
ziekte, die onfeilbaar den dood van de plant voor gevolg heeft, indien de duisternis volledig
is en blijft aanhouden. De hoveniers weten genoeg, hoe spoedig de salade en andere kruiden,
die zij dus verwitten, door verrotting worden aangedaan.
(2) De waterlelie (nymphea) is eene plant met groote, platte bladeren, die als schotels op het
water drijven. Men heeft er hier te lande met witte en met gele bloemen. De Nederduitsche
naam is Plompen, ook Water kruiken.
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scheut hemelwaarts te sturen? - Keer de bladeren eens booms het onderste boven, al
ware het dat gij den stam geheel met zijne kruin tegen de aarde vastmaaktet, en gij
zult zien, dat al de bladeren zich weder in hunnen natuurlijken stand zullen plaatsen,
dit is te zeggen met de luchtmondekens naar onder. Indien eene onoverwinnelijke
kracht de bladeren altemaal omgekeerd hield, zou de boom niet meer kunnen ademen:
hij zou stikken en sterven. - Draait de zonnebloem(1) niet dagelijks met de zon van
het Oosten naar het Westen? Sluit de daglelie(2) hare kelken niet op het oogenblik dat
de nachtschoone(3) de hare opent; - en weten de meeste bloemen niet, welk uur des
nachts of van den dag hun vergund is om te prijken, en op welk uur het hun bevolen
is zich te sluiten(4)? Ziet men des
(1)
(2)
(3)
(4)

Helianthus Annuus.
Hemerocallis flava.
Mirabilis Jalappa et Longiflora.
De groote kruidkundige Linnaeus had zich een zonderling uurwerk aangeschaft, dat hij
Uurwijzer van Flora noemde. Hij had opgelet en aangeteekend, op welken tijd van den dag
zekere bloemen ontwelken of zich sluiten, en had door dit middel de volgende uurtafel
bekomen. Men bemerke, dat Linnaeus deze tafel berekend had te Upsala, in Zweden, en hare
aanwijzingen dus wel ongeveer een uur verschil voor Vlaanderen aanbieden.

Uurwijzer van flora.
Ontwaken
of
openen
der
bloemen

Latijnsche
namen

Vlaamsche
namen

Des
morgens

Slapengaan of
Sluiten der
bloemen
Des
morgens

Des
avonds

3 tot 5
uren.

Tragopogon
pratense.

Beemdboksbaard.

9 tot 10
uren.

4 tot 5
uren.

Leontodon
tuberosum.

Knobbelige
Pissebloem

4 tot 5
uren.

Picris
hieracioides.

Havkiskrudivormgie
Ossetong.

4 tot 5
uren.

Cichoreum
intybus.

Wilde
Suikerij.

10 uren.

4 tot 5
uren.

Crepus
tectorum.

Dak-kreps.

10 tot
12 uren.

5 uren.

Sonchus
oleraceus.

Moes-Melkwei
(Ganzendistel).

11 uren.

5 uren.

Papaver
nudicaule.

Naakstengelige
Heul.

7 uren.

5 uren.

Hemerocallis
fulva.

Vale
daglelie.

7 tot 8
uren.

5 tot 6
uren.

Leontodon
taraxacum.

Gemeene
Pissebloem

8 tot 10
uren.

5 tot 6
uren.

Crepis
alpina.

Berg-Kreps.

11 uren.

3 uren.
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Des
morgens

Des
morgens

Des
avonds

10 uren.

1 uren.

5 tot 6
uren.

Rhagadiolus
edulis.

Eetbaar
Smartkruid.

6 uren.

Hypochoeris
maculata.

Gevlekt
Katersoor.

4 tot 5
uren.

6 uren.

Hieracium
umbellatum

Schermvormig
Havikskruid.

5 uren.

6 tot 7
uren.

Hieracium
murorum.

Muur-Havkiskrudi.

2 uren.

6 tot 7
uren.

Hieracium
pilosella.

Muisoorvormig
Havikskruid.

3 tot 4
uren.

6 tot 7
uren.

Crepis
rubra.

Roode
Kreps.

1 tot 2
uren.

6 tot 7
uren.

Sonchus
arvensis.

Akker-Melkwei
(Ganzendistel).

6 tot 8
uren.

Alyssum
utriculatum.

Gebalgd
Steenkruid.

7 uren.

Sonchus
laponicus.

Laplandsche
Melkwei
(Ganzendistel).

12 uren.

7 uren.

Lactuca
sativa.

Hof-Latouw.

10 uren.

7 uren.

Calendula
pluvialis.

Regen-Goudsbolem.

3 tot 4
uren.

7 uren.

Nymphea
alba.

Witte
Plompen.

5 uren.

7 uren.

Anthericum
ramosum.

Getakte
Haagbloem.

3 tot 4
uren.

7 tot 8
uren.

Mesembyranhtemum
barbatum.

Gebaarde
middagbloem.

2 uren.

7 tot 8
uren.

Mesembyranhtemum
linguiforme.

Tongvormige
middagbloem.

3 uren.

8 uren.

Hieracium
auricula.

Oorachtig
Havikskruid

2 uren.

8 uren.

Anagallis
arvensis.

Akker
Guichelheil
(muur).

1 uren.

8 uren.

Dianthus
prolifer.

Doorbloemende
Nechel

1 uren.

9 uren.

Hieracium
chondriloides.

Kondrilvormig
Havikskruid.

3 uren.

9 uren.

Calendula
arvensis.

Akker-Goudsbolem.

9 tot 10
uren.

Arenaria.

Zandlieve.

10 tot
12 uren.
4 uren.

2 uren.

2 tot 3
uren.
1 tot 2
uren.
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avonds bijna alle gewassen niet in beweging komen, hunne bladeren te zamen vouwen
en hunne oogen toedoen als wezens, die zich tot den slaap bereiden? Ontwaken zij
niet bij de komst der zonne, en spreiden zij dan hunne bladeren niet uit; ontsluiten
zij dan hunne rijkgekleurde oogen niet? Doch hoezeer die algemeene bewijzen ten
minste van een zeker nog onuitgelegd gevoel in de planten u verbazen mogen, zoo
wil ik u evenwel nog van eenige gewassen spreken, wier bewegingen veel doelmatiger
zijn. - Het

9 tot 10
uren.

Mesembyranhtemum
cristallinum.

Kristallijnen
Middagbloem
(IJskruid).

10 tot
11 uren.

Mesembyranhtemum
nodiflorum.

Knoopachtige
middagbloem.

5 uren.

Nictago
hortensis.

Hof-Nachstchoone.

6 uren.

Geranium
triste.

Droeve
Kranenbek.

9 tot 10
uren.

Silene
noctiflora.

Nachtelijke
Silene.

9 tot 10
uren.

Cactus
Grandiflorus

Grootbloemige
fakkeldistel.

3 uren.

Des
avonds

12
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flesschenkruid(1) heeft aan elk zijner bladeren eene kruik hangen, die met een
beweegbaar deksel is voorzien. Des nachts sluit de plant hare kruiken toe en vult ze
met een zuiver en drinkbaar water en, alsof zij aan de insekten en andere wezens
wilde zeggen: ‘Komt en laaft u aan mijne kelken’, licht zij zelve het deksel van hare
drinkvaten op, zoohaast de rijzende zonne de gedierten doet ontwaken.
‘De sidderende hanekop(2) is insgelijks eene bewegende plant; aan zijne stengels
staan twee soorten van bladeren: groote en kleine. De groote bladeren vallen des
nachts nederwaarts; bij dag richten zij zich weder op en sidderen onophoudend. De
kleine bladeren, bij paren geplaatst, klimmen en dalen beurtelings, in dier voege dat,
wanneer het eene omhoog staat, het andere nederhangt.
‘Even wonderbaar is het leven in de muscipula of vliegenvangster(3). Deze
zonderlinge plant heeft dubbele bladeren; in het midden daarvan blinkt een zoet sap,
dat de vliegen aanlokt. Niet zoohaast komt het minste vliegje zich bij het aas
nederzetten, of de plant nijpt hare bladeren met kracht toe en houdt ze zoolang
gesloten, totdat de vlieg versmacht is en geene beweging om los te raken meer doet.
Dan spreidt zij haren moorddadigen strik weder uit om op nieuwe slachtoffers te
wachten.
‘Maar de plant, die het meest beweging bezit en inderdaad met eene soort van
dierlijk gevoel schijnt te leven, is het kruidje-roer-mij-niet(4). Bij de minste

(1)
(2)
(3)
(4)

Nepenthes distillatoria. Eene Chineesche plant; ook op het eiland Madagascar.
Hedysarum gyrans. Eene Oost-Indische plant.
Dionoea muscipula. De Duitschers noemen ze Venusvliegenval.
Mimosa pudica (Sensitiva). De Duitschers noemen ze de beschaamde zinplant. Het is een
gewas uit Brazilië en wordt hier te lande in de warme plantenhuizen jaarlijks uit zaad
gekweekt.
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aanraking laat het zijne bladeren nedervallen, alsof de dood het getroffen had, en
deze zonderlinge beweging geschiedt hier zichtbaar bij middel van gewrichten, als
bij een mensch, die zijne armen toevouwt; men ziet oogenschijnlijk, dat zij het gevolg
is van eene soort van wil, dewijl zij niet langzaam, maar oogenblikkelijk en met
kracht geschiedt. Des nachts trekt die plant hare bladeren te zamen en laat hare takken
nederhangen, zoodat zij onbetwistbaar in den staat verkeert, dien men voor de dieren
slaap noemt.’
De grijsaard hield op met spreken. Evenwel, ik had met zooveel gretigheid en
genoegen op zijne verklaringen geluisterd, dat ik eerst na een lang stilzwijgen tot
hem zeide:
‘Goede meester, ik wist niet, dat rondom mij in deze velden, waar ik achteloos
leef en dartel, zoovele wonderbare geheimen verborgen liggen. Alhoewel ik nu
overtuigd ben, dat de rijken der natuur van elkander onderscheiden zijn door de
zending, die zij op aarde te vervullen hebben, toch zal ik mij voortaan niet kunnen
wederhouden van in elke plant een wezen te zien, dat oneindig vele levensgaven
bezit. Met welk genoegen zal ik nu al de verschijnselen van het plantenrijk oplettend
gadeslaan, om met mijne oogen de levensteekenen te zien, die gij mij hebt aangeduid!
Met welke liefde zal ik mijne bloemen verzorgen en van onkruid bevrijden, alsof
een gevoel van dankbaarheid mijne moeite beloonen kon!’
Mijn leermeester scheen in eene diepe overweging verzonken en zag ten gronde
zonder spreken; ik
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vroeg hem dan als eene bemerking, die mij door den geest vloog:
‘Maar, vader, hoe komt het, dat het onkruid zoo welig groeit, terwijl mijne bloemen
altijd mijne bewaking behoeven, om te worden behouden?’
De grijsaard hief het hoofd op en glimlachte, als ware hij verheugd over mijne
vraag. Hij antwoordde:
‘In het vonnis, dat God tegen Adam uitsprak, toen Hij zeide: Gij zult de vruchten
der aarde in arbeid en in het zweet uws aanschijns eten, ligt voor den mensch de
mogelijkheid om in de planten, welke hem tot voedsel of genoegen strekken, eenige
afzonderlijke verbeteringen te brengen of ze van hare geboorteplaatsen naar vreemde
oorden over te voeren; doch deze verbeteringen of veranderingen houden geenen
stand en gaan te niet, zoohaast de mensch zijnen arbeid staakt. Hij zal dus eeuwig
werken en zwoegen volgens het straffend woord van God.
‘Zie, de onkruiden in uwen hof zijn door de natuur zelve gezaaid: dit zijn hare
echte kinderen. Ook, hoe overvloedig voedt zij ze niet! Wat onverdelgbaar leven
bezielt het onkruid, en hoe tart het de zorgen des landmans! Nauwelijks heeft deze
een onkruid uitgerukt, of onder zijne hand zelve schiet een ander graspijl op, en,
indien hij niet onophoudend arbeidde om de vruchten zijns akkers tegen het geweld
der natuurplanten te verdedigen door wieden, door omspitten en door ploegen, zoo
zou allengskens eene wildernis van kruiden en boomen rondom hem ontstaan.
‘Ik zie ginds tegen den muur een hoekje, dat verlaten schijnt en waarop veel onkruid
groeit. Kom, laat ons tot daar gaan. - Bemerkt gij nu te midden
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van die welige natuurkinderen eene treurende en bijna doode nechelbloem(1)? Zij
schijnt te klagen, dat men haar alle voedsel ontsteelt en haar zelfs van lucht en licht
berooft; maar het gulzig hondsgras(2) woelt om haren wortel en schijnt op hare klachten
te antwoordden: ‘Wat recht hebt gij om in deze plaats te staan? Is zij mijn vaderland
niet, en heeft mijne moeder zelve mij hier niet gezaaid? Weg, weg, gij zwakke
vreemdeling! Aan mij deze plek aarde, geheel en zonder verdeeling!’
‘En de arme nechelbloeme zal sterven, indien gij haar niet van hare vijanden
verlost. Haar vaderland is Italië; ware zij dáár gebleven, zoo zou zij ook levenskracht
genoeg hebben om de vreemde planten te dooden of uit hare geboorteplaats te jagen.
Gij bespeurt het, de natuur misprijst de werken van den mensch en is immer
arbeidzaam om ze te vernietigen.
‘Daar staat een jonge mispelboom, die insgelijks schijnt te treuren; het is eene ent,
door uwen hovenier op eenen weligen stam gezet(3). De vreemde tak wil niet groeien,
terwijl de stam zijne eigene

(1) Dianthus Caryophyllus. In Brabant ginoffel, in Holland anjelier genaamd. De echt
Nederduitsche naam is nechel.
(2) Triticum repens.
(3) Men ent den mispelaar gewoonlijk op den doornboom. Er zijn zeer vele wijzen om de takken
of botten van den eenen boom op den anderen te enten: in den stam, in de schors, door
plakken, door zuigen, met slapende bot, enz. Men neemt daarbij echter in acht, dat men de
boomen, welker vruchten kernen hebben als de appelen, niet ent op boomen, welker vruchten
eenen steen voor zaad hebben als de krieken; en zoo voor andere soorten. Men ent den
mispelaar op den doorn, omdat zij beiden een gelijkend, steenachtig zaad in hunne vruchten
dragen. - Toen ik mij eens te Battenbroek op het landgoed van den heere Mannekens-Van
Lidth bevond, toonde deze schrandere landbouwkundige mij eene doornhaag, op welker
dikke stammen men een aantal pereboomen had geënt. Zij schenen mij nochtans zeer welig
te groeien.
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scheuten zoo overvloedig voedt, dat zij reeds meer dan eene elle lengte verkregen
hebben. Luister, de boom zelf zal ons de reden van dit verschijnsel gaan verklaren.’
Nauwelijks had de oude man dit gezegd, of mijn geest ontving de klachten van
den boom. Hij sprak in dezer voege:
‘Ik was een jeugdige doornboom en stond op de boorden van een dicht bosch
vroolijk te groeien, toen een mensch mij met geweld uit mijne moederaarde rukte
en mij hier in deze opene en nauwe plaats bracht. De zon zag mij gedurende eene
geheele hemelreize treuren; eindelijk toch had ik bij hare terugkomst nieuwe wortelen
verkregen, en ik stond met glanzend groen en malsche takken te midden van deze
bij mij onbekende gewassen te pralen. Reeds begon ik mijne geboortegrond te
vergeten, en ik hoopte hier even goed mijne bestemming te kunnen vervullen; want
reeds voelde ik, dat mijne botten de kieming van menigvuldige bloemen en vruchten
in zich besloten. Ik ging dus moeder worden! Maar dezelfde mensch, die mij uit het
bosch gerukt had, naderde mij, legde een snijdend werktuig aan mijn lichaam en
wierp mijn kruin ter aarde. Dan kloofde hij mijnen stam en plaatste eenen tak van
eenen vreemden boom in mijnen schoot, zeggende: “Ik heb u in eens van al uwe
kinderen ontroofd, evenwel ik geef er u een ander, opdat gij het voedet. Zend er uwe
levenssappen naartoe en verzorg het, als ware het uw eigen kind!” Arme boom, nu
stond ik daar met eenen naakten stam en dragende eene vreemde spruit. O, ik haatte
dat kind! Had ik het kunnen verworgen of van honger doen vergaan, ik ware met
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vermaak eene wreede stiefmoeder geweest! Dan, ongelukkiglijk stortte een weinig
sap uit mijne wonde, en het vreemde kind, zich met mijn bloed voedende, vond kracht
genoeg om zich onafscheidbaar aan mijn lichaam te hechten. Sterven zal het toch!
Ik wil ze niet op mij, die spruit van een ander bed. Zie, ik heb op mijnen stam eenige
kinderen voortgebracht, en al het voedsel, dat mijne wortelen vinden, is voor hen.
Zie, zij zijn levendig groen, krachtig, malsch en schoon! Maar die vreemde
verstooteling zij den dood gewijd; ik zal zijnen voet in eene schorsverharding sluiten
en hem doen omkomen door den schrikkelijksten honger. Reeds worden zijne bladeren
geel, zijn hout wordt rimpelig en dof; - nog ééne zonnereize, en de wind zal het lijk
van het vreemde kind in het slijk rukken en aan de verrotting overleveren. Dan zal
ik aan mijn hoofd meer kinderen uitschieten, mij eene nieuwe kruin vormen en weder
pralen, ten spijt van al deze zieke en misvormde gewassen.’
‘Gij ziet het,’ bemerkte de oude man, ‘uw hovenier heeft geene zorg gedragen om
den doornboom gestadig van zijne waterscheuten of gulzige kinderen te berooven,
en nu is zijn arbeid nutteloos geworden; de ent sterft, omdat de boom haar het noodige
voedsel weigert.
‘Heden ben ik reeds te lang met u gebleven, mijn zoon. Ik zie mij verplicht onze
beschouwing af te breken om ze morgen te hernemen. Blijf gij hier in den hof en
poog door uwe eigene oogen te ontdekken, wat ik u in mijne redenen heb aangeduid.
Zóó zult gij dan met meer vermaak vernemen wat ik u nog over de planten te zeggen
heb.- Tot morgen dan, mijn kind.’

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

85

III
Quam magnifica sunt opera tua,
Domine; Omnia in sapientia fecisti.
Ps. CIV, V. 24.
Ik was den vorigen dag volgens aanbeveling des grijsaards tot den avond in den hof
gebleven en had er vele dingen vruchteloos pogen te begrijpen. Bovenal had eene
daad van onzen hovenier mij in diepe overweging doen zinken. Er stond in eenen
verren hoek van onzen boomgaard een lage appelaar, dien ik bijzonder liefhad om
zijnen kunstmatigen vorm en zijne voortreffelijke vruchten. Het was omtrent eene
maand geleden, dat onze jonge geit al zijne scheuten en bladeren had afgevreten: de
boom was hierdoor doodelijk ziek geworden en treurde nu bijna zonder wasdom.
Den dag te voren was onze jonge geit gestorven. Toen ik dan al wandelende in
den boomgaard trad, vond ik onzen hovenier bezig met in de nabijheid van den boom
eenen put te delven. Ik vroeg hem wat hij voornemens was daar te planten, en kreeg
ten antwoord:
‘Ha, ha, jonge heer, planten? Niets. De geit ga ik hier begraven.’
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‘Waarom?’ vroeg ik verwonderd.
‘Waarom? Om den boom te genezen. Dat is eene goede pleister voor zijne wonden.
Let maar op: binnen eenige weken zult gij hem eenen anderen gang zien gaan. En
dat ik den put niet geheel dicht bij zijnen wortel maak, dit heeft zijn reden in: zulke
mest is te brandig. Hij zal het wel weten te vinden, zoohaast hij er den reuk van
krijgt.’
‘Het is toch eene zonderlinge gedachte,’ riep ik, ‘de geit hier komen begraven!’
‘Niet meer dan recht, jonge heer,’ antwoordde de hovenier met ernst: ‘de geit heeft
den boom opgegeten; ieder zijne beurt, nu mag de boom ook wel met het lichaam
der geit zich voeden.’
De woorden van den hovenier deden eenen vloed van gedachten door mijn hoofd
stroomen, en met doffe stem zeide ik:
‘Hoe onbegrijpelijk is toch de natuur: alles is sterven en vergaan, herleven en
eeuwig voortduren!’
De hovenier bezag mij met eene schertsende verwondering en sprak, alsof hij mij
eene volledige verklaring hadde gegeven:
‘Wel, jonge heer, het schijnt mij geheel eenvoudig. God heeft dat alles beschikt,
opdat er niets zou verloren gaan op de wereld’
Gewis, de reden des landmans was eene goede en gegronde; ofschoon ik dit wel
gevoelde, werd mijn geest door zijne bondige uitlegging niet bevredigd. Ik verliet
hem en ging mijmerend in den tuin op eene bank zitten. Met het hoofd in de handen
overdacht ik dan, hoe alles in de natuur eene eeuwige gedaanteverwisseling is.
Allengskens zonk ik dieper en
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dieper in mijne beschouwing, en ik bekwam eindelijk de overtuiging, dat wij, die
heden leven, in ons lichaam sappen en andere deelen besluiten van menschen en
dieren, welke vóór eeuwen hebben bestaan. Zoo herinnerde ik mij, dat mijn vader
zaliger vóór twee jaren, mij door Vlaanderen leidende, mij de velden getoond had,
waar onze voorouders in bloedige slagen voor de vrijheid hebben gestreden. Schoon
en malsch stonden koren en tarwe op die heilige akkers! En zij hadden er altijd welig
gebloeid sedert de heuglijke dagen!..... In het eerst bedroefde mij deze nare
overweging ten uiterste: het immer vergaan en weder ontstaan derzelfde stoffen op
deze aarde ontroofde mij alles, tot zelfs het eigenlingschap van mijn lichaam. Gewis,
ik ware lang in de duisternis mijner gedachten bewusteloos verzonken gebleven, had
niet eene geheime inspraak, - iets, dat zonder mij in mij scheen te leven, - mij met
onweerstaanbare kracht opgeheven tot klaardere gepeinzen. Daar ging mijn hoofd
eensklaps in de hoogte, en mijn oog hemelwaarts! O, het deed mij goed, te gevoelen,
dat iets in mijn binnenste op zulk een troosteloos oogenblik naar hoogere streken
getogen werd. Mijn oog, in de blauwe hemelzee gevestigd, glom van hoop en
blijdschap; ik voelde mijne borst met kracht opzwellen en dalen, als ademde zij naar
lucht uit een hooger vaderland.....
Later in den morgen hield ik mij vroolijk bezig met het onkruid uit een mijner
bloemperken te wieden. Velerlei waren de gewassen, welke de natuur op deze vochtige
en belommerde plaats had gezaaid: daar ontstonden in menigte de vergiftige
wolfsmelk, de wrange zuurklaver, de verzachtende maluwe en
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het bijtende lepelblad(1). Het was mij moeilijk eene reden te vinden van den
verschillenden aard dier kruiden, welke toch in denzelfden grond groeiden en alle
nochtans tegenovergestelde krachten bezaten. Ik dacht nog vreedzaam daarover, toen
ik den grijsaard van verre zag komen. Hem te gemoet gegaan zijnde, vertelde ik hem
wat ik sedert gisteren al bemerkt en nagedacht had. Hij glimlachte en schudde het
hoofd, totdat wij weder op eene bank gezeten waren, sloeg dan zijne hand aan eenen
denneboom en vroeg:
‘Mijn zoon, van waar denkt gij dat de stof komt, uit welke de stam gevormd is?’
‘Uit den grond,’ was mijn antwoord.
‘Dat is zoo zeker niet als gij meent,’ hernam de grijsaard. ‘Ik begrijp wel, dat in
uwen geest geen ander denkbeeld kan ontstaan, dewijl gij den boom uit de aarde ziet
opschieten, en wel weet dat zijne wortelen er ten minste het grootste gedeelte van
zijn voedsel uit ophalen. De mensch heeft ook door eeuwenheugende ondervinding
geleerd, dat dierenmest, doode planten, assche, kalk en andere stoffen de
vruchtbaarheid en den aanwas van alle of van sommige planten bevorderen, en hij
voorziet er jaarlijks zijne akkers van, als waren zij een uitgekozen eten voor zijne
gewassen. Maar gij, en de meeste menschen met u, bedriegt u, als gij denkt, dat
boomen en kruiden samengesteld zijn uit vaste, aardachtige deelen, welke hun de
grond zou hebben opgeleverd.
‘Alle boomen en planten bestaan hoofdzakelijk uit koolstof en uit water, dat zelfs
niets anders is dan

(1) Tythyallus, Oxalis, Malva, Cochlearia.
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eene vermenging van zuurstof en waterstof. De bladeren, bloemen, vruchten en
wortelen behelzen daarenboven eene zekere hoeveelheid stikstof(1). De vier genoemde
wasemlichamen zijn ook juist die, welke de lucht uitmaken of er mede vermengd
zijn; zij kunnen dus uit den dampkring zelven den boom toegevoerd worden. Wat
nu de vaste, aardachtige deelen betreft, die uit den grond in den boom onder den
vorm eener scheikundige ontbinding opklimmen, deze vindt men terug in de assche,
welke na de verbranding van het hout overblijft; hare geringe hoeveelheid zal u doen
begrijpen, hoe weinig stof de grond als aarde aan de gewassen levert. Vooronderstellen
wij, dat de stam van dezen denneboom tachtig pond weegt, op het oogenblik dat wij
hem gansch nauwkeurig verbranden gaan: nog geen enkel pond assche zal ons van
hem overblijven. Deze assche bevat wat kalk, wat potasch, wat talkaarde en eenige
andere echte aardstoffen(2).
Deze proefneming leert ons, dat van tachtig pond hout er ten minste negen en
zeventig zijn wedergekeerd tot de lucht, van waar zij oorspronkelijk waren
voortgesproten. Het eene gewas behelst wel is waar

(1) 2.500 ponden hooi behelzen 984 pond koolstof en 32 pond stikstof.
(2) De assche van alle verbrande gewassen behelst min of meer van de volgende stoffen: koolzuur,
kiezelzuur, fosforzuur, zwavelzuur, kali (grondstof der potasch), kalk, talkaarde, natron,
kleiaarde, ijzer en mangaanoxyde. Somwijlen ook gewoon zout (chlornatrium) en chlorkalium.
De zeeplanten bevatten daarenboven Jodnatrium en Jodmagnesium.
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meer van zekere hoofdstoffen dan het andere, doch in alle zijn de aardachtige deelen
in groote minderheid en de koolstof in meerderheid.
‘Ik ga nu insgelijks u den uitleg geven van de wijze, waarop de mest den aangroei
der planten bevordert. Daarin zult gij de verklaring vinden van de daad uws hoveniers,
alsook van de verschillende eigenschappen der kruiden, staande op denzelfden grond.
Buiten zekere aardachtige deelen heeft eene plant, om tot haren vollen wasdom te
geraken, voornamelijk koolstof, stikstof en water noodig. Waar de mensch niet
jaarlijks de vruchten der aarde tot zijne nooddruft wegneemt, levert de lucht al deze
stoffen in overvloed aan de gewassen En ten voorbeeld daarvan dient de volgende
proefneming: zaai een bosch op eenen barren en zandachtigen grond, die noch mest
noch overblijfsels van planten, en dus ook geene koolstof bevat. Na dertig jaren
zullen de boomen groot zijn; ze afhakkende voor den handel, zult gij duizenden
ponden hout en dus koolstof wegvoeren. - En evenwel zal nog de plaats, waar de
boomen stonden, bedekt liggen met eene aanzienlijke lage zwarten boschgrond, die
ook bijna uitsluitelijk uit koolstof bestaat. Zoo begrijpt gij wel, dat de gewassen,
wanneer men ze staan laat, den grond niet uitputten, maar hem in groote mate verrijken
met alles wat hem vruchtbaar maken kan.
‘Geheel anders staat het echter met de landerijen, welke door den mensch worden
bebouwd; want daar voert hij jaarlijks met de vruchten van zijne akkers alles weg,
wat de planten zich in koolstof, stikstof en andere hoofdstoffen hadden eigen gemaakt.
Vooronderstel een veld van vijf en twintig honderd ellen
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vierkant, dat met koren bezaaid is. Dit veld levert jaarlijks omtrent dertienhonderd
Nederlandsche ponden stroo en graan op: deze hoeveelheid bevat ten minste
vijfhonderd dergelijke ponden koolstof. Nu begrijpt gij wel lichtelijk, dat er dan in
den grond niets of weinig overblijft, om het volgende jaar de gewassen even welig
te doen groeien, en dat er een middel moet worden aangewend, om aan de velden en
akkers ten minste gedeeltelijk terug te geven wat men er van ontvoerde. Het bedoelde
middel bestaat in het mesten, want daardoor schenkt men aan den grond nieuwe
bronnen van koolstof, stikstof en ander voedsel voor de planten.
‘Herinner u wat ik over de ademing der gewassen heb gezegd: door hunne bladeren
ademen zij koolzuur in, behouden de koolstof daaruit tot hunnen aangroei en geven
de zuurstof aan de lucht weder. Onthoud nu ook, dat alle dierlijke en groeibare stoffen,
die verrotten of vergaan, de zuurstof uit de lucht tot zich trekken en ze met hunne
koolstof verbinden: dus vormen zij het koolzuur, juist datgene, wat de planten tot
hunnen aangroei behoeven. Daarenboven laten de dierlijke stoffen tijdens de verrotting
eene groote hoeveelheid stikstof uitgaan, welke zich met de zuurstof verbindt en dan
als ammoniak voor de planten nutbaar wordt. Wat was dus het inzicht van uwen
hovenier? Hij begroef de geit bij den boom, niet omdat de geit zijne bladeren had
afgevreten, maar hij wilde dierlijke stoffen, die zouden verrotten, in zijne nabijheid
brengen, en schonk hem dus eene bron van voedsel. Welhaast zal dat lijk eene groote
hoeveelheid koolzuur vormen; die boom zal eerst een deel er van door zijne wortelen
opzuigen en
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nieuwe bladeren uitschieten, en zoohaast hij deze verkregen heeft, zal ieder blad het
koolzuur, dat van het lijk in de lucht stijgt, inademen. De boom zal waarschijnlijk
eerlang weer welig groeien en des te meer en te beter vruchten leveren, daar het lijk
hem de noodige stikstof in overvloed daartoe verschaffen zal. Hetzelfde doel hebben
de landbouwers, wanneer zij dierlijke of groeibare stoffen als mest op hunne akkers
voeren.
‘Het verschil tusschen de eigenschappen van planten, die op denzelfden grond
groeien, is niet moeielijker te begrijpen, vermits het de grond niet is, maar wel de
lucht, die de hoofdstoffen der gewassen levert. De vier wasemlichamen, waarvan ik
u sprak, kunnen door hunne verbinding met elkander en met aardelijke stoffen,
duizenderlei vormen aannemen en oneindig verschillende eigenschappen doen
ontstaan. Zuurstof en waterstof, in zekere mate verbonden, vormen het water; met
koolstof vormen deze twee laatste het hout, den ameldonk, de suiker en de gom. Nog
meer zuurstof er bij geeft oorsprong aan alle zuren in de planten. De stikstof en hare
verbindingen leveren de kleverige sappen, het eiwit en de plantenlijm, benevens het
kenmerkend deel veler vruchten. - Ik wil niet zeggen, mijn zoon, dat de mensch door
het samenmengen en verbinden der opgenoemde stoffen ooit suiker of hars of een
ander groeibaar lichaam kan doen ontstaan. Vooraleer zij zich dus vormen, moeten
zij in de werktuigen der planten doelmatig zijn bereid en den invloed van het
onuitlegbaar leven gedurende zekeren tijd ondergaan hebben. Elk gewas is dus
gemaakt, dat het slechts eenige hoofdstoffen en in eene vaste maat
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opneemt, latende de overige onaangeroerd liggen of voorbijgaan; dan nog ondergaan
deze stoffen in elke soort van planten eene bijzondere vermenging en scheiding. En
indien het zoo is, dat de luchtstoffen, op verschillige wijze met zich zelven of met
aardelijke stoffen verbonden, allerlei hoedanigheden aannemen, dan zult gij beseffen,
dat de vergiftige Wolfsmelk en de verzachtende Maluwe nevens elkander kunnen
groeien(1). - Voldoet u deze uitlegging, mijn zoon?’
Alhoewel ik met blijdschap op de woorden mijns meesters had geluisterd en hem
dankbaar was voor de diepe verklaringen, welke hij mij had gelieven te geven, toch
scheen het mij, dat er wel iets onuitgelegd was gebleven. Daar de landbouw, voor
zooveel de hovenier mij al sprekende geleerd had, mijne sterke zijde was, en ik gaarne
daarover hoorde redeneeren, wilde ik den grijsaard op dit punt nog wat staande
houden. Ik antwoordde dan:
‘Ja, goede meester, ik begrijp nu gansch goed, dat de boom de geit niet eten zal,
en ik dus gedwaald heb, toen ik mij overtuigd achtte, dat de tegenwoordige dieren
en planten deelen bevatten van wezens, die te voren geleefd hebben.’
‘Hoe verstaat gij dit dan?’ vroeg de grijsaard.
‘Volgens uwe verklaringen, goede meester, zal de

(1) Men kent tot heden 56 hoofdstoffen, dat is te zeggen zulke stoffen, welke niet door vermenging
van andere zijn samengesteld, en dus zelve de grondstoffen van alle vermengingen en
verbindingen in de natuur zijn. Als men overweegt, dat de mensch door de veelvormige
samenstelling der letteren en teekens des alphabets de ontelbare klanken en woorden van al
de talen der wereld kan uitdrukken, dan zal men ook licht begrijpen, hoe het mogelijk zij dat
in alles, wat er op aarde bestaat, tot zelfs in de lucht, die ons omringt, niets is bevat dan ééne
of meer der 56 hoofdstoffen, waaronder benevens andere de vier luchtwasemlichamen en de
metalen worden gerekend.
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boom de geit niet eten. Al de hoofdstoffen, waaruit haar lichaam gevormd was, zullen
eerst hunne vrijheid weder bekomen en deel maken van de lucht of van den
algemeenen natuurschoot der aarde. Ik besluit daaruit, dat, indien het lijk der geit
den aangroei des booms bevordert, deze toch niets van het lijk opneemt, dan nadat
de stoffen geworden zijn wat zij oorspronkelijk waren. Zoo was mijne eerste gedachte
niet: ik beeldde mij in, dat de boom zich met het vleesch zelf en met de sappen der
geit zou voeden. - Daarover, alsook over het verschil tusschen planten, die op eenen
zelfden grond groeien, blijft mij geen twijfel meer. Maar de algemeene werking van
den mest heeft nog iets duisters voor mij. Laat mij toe, goede vader, dat ik u eenige
vragen doe: - Indien het waar is, dat de mest aan de aarde terug kan geven wat men
er met den oogst van wegvoerde, hoe komt het dan, dat men dezelfde vruchten op
een veld winnen kan, en men sommige zelfs geene twee volgende jaren op denzelfden
akker zaaien mag? Welke is de reden, dat alle gewassen niet even goed op denzelfden
akker gelukken? Waarom is de eene soort van mest beter dan de andere voor zekere
gronden geschikt? - Ik zou verheugd zijn, goede vader, zoo gij mij dit weinige nog
verklaren wildet.’
‘Gij doet wel, mijn zoon,’ zeide de grijsaard, ‘dat gij mij uitleg vraagt over de
dingen, die gij verlangt te weten. Ik verblijd mij in uwen eigen weetlust. Luister dan.
‘Buiten het voedsel, door den mest aangebracht, behoeft de plant nog zekere
aardelijke stoffen, welke de grond alleen haar leveren kan. Zoo heeft de tarwe, bij
voorbeeld, veel kiezel noodig, - door kie-
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zel moet gij de stof verstaan, waaruit de vuurkei gevormd is; - een grond zal dus niet
tot het voortbrengen der tarwe geschikt zijn, indien hij deze stoffe niet genoegzaam
bezit; het kiezel, ofschoon de grond het bevat, moet door de langzame werking van
lucht en water in eenen staat gebracht worden, die het voor de tarweplanten opzuigbaar
maakt. Als nu een oogst gedurende zijnen wasdom al de bereide kiezelaarde
opgenomen heeft, dan vindt de tarwe het volgende jaar daarvan niet genoeg meer
tot haar voedsel en groeit slecht. Wanneer men integendeel den grond, waar de tarwe
gestaan heeft, laat braak liggen of er andere vruchten op zaait, die geene of weinig
kiezelaarde opnemen, dan zal de tarwe na zeker verloop van tijd weder kiezel vinden,
hetwelk intusschen door de verwedering en de ontbinding der aarddeelen is bereid.
Alle kruiden zijn niet aldus aan eene enkele soort van grond verbonden; vele voeden
zich met stoffen, welke zij bijna overal kunnen aantreffen, en deze zijn ten gevolge
dier eigenschap ook in meest alle plaatsen te vinden. Evenwel de meeste gewassen,
welke den mensch tot voedsel dienen, vereischen eenen bijzonderen aard van grond:
bij voorbeeld tarwe, rogge, haver, gerst, meest alle granen of grassen, en het
heidekruid behoeven kiezel; boonen, erwten, meest alle peulvruchten, klaver, tabak
en vlecht eischen kalk; terwijl alsem, melde, roode beet, rapen en Spaansche tarwe
de kali of grondstof der potasch noodig hebben om tot vollen wasdom te geraken.
Zekere gewassen, welke men daarom zoutplanten noemt, vindt men nooit dan bij de
zee of bij de zoutputten. Het zal u misschien wonderlijk schijnen, als ik daarbij voeg,
dat er zelfs krui-
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den zijn, die den mensch volgen waar hij gaat, en slechts in bewoonde oorden groeien.
Zoo zijn nochtans de Steekappel en de Bernage(1); maar het wonderlijke daarvan
verdwijnt, zoo haast men weet, dat zij salpeter tot hun leven behoeven en dit zout
alleenlijk vinden kunnen, waar de afval en de verbruikte stoffen van menschen en
dieren het hebben doen ontstaan.
‘Daaruit ziet gij ten eerste, dat alle gronden niet voor allerlei planten geschikt zijn,
vermits de eene grond meer dan de andere de aardelijke stoffen bevat, welke zekere
soorten van gewassen noodig hebben. Maar er is boven de reeds gezegde nog eene
andere reden, die de grondwisseling voor de veldvruchten noodzakelijk maakt. Weet
dan, dat de planten evenals de dieren, nadat zij van hun voedsel een gedeelte in hun
lichaam hebben vastgezet, het overige uitwerpen. Deze uitgeputte stoffen leggen de
planten bij hunne wortelen in de aarde neder. Het spreekt van zelf, dat zulke
uitwerpsels voor de gewassen, die ze voortbrachten, niet nutbaar zijn, maar veeleer
door hunne al te groote hoeveelheid schadelijk kunnen worden. Dienvolgens, wanneer
men eene vrucht zaait in de plaats, waar het jaar te voren dezelfde vruchten stonden,
vinden de wortelen der jonge planten zich omringd van eene stoffe welke hun geen
voedsel kan aanbieden. Zekere gewassen van eenen anderen aard voeden zich
integendeel met de uitwerpsels van die, welke er te voren stonden. Begrijp dus, mijn
zoon, wat de hoofdredenen der grondwisseling zijn: men wil namelijk op elkander
planten doen volgen, die

(1) Datura et Borago.
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dezelfde aardelijke stoffen niet verbruiken en waarvan de laatste zich voeden kunnen
met de uitwerpsels der vorige. Of wel, dat de uitwerpsels zelve den tijd hebben om
te verrotten en te verdwijnen, vooraleer men weder op dit veld de vrucht zaait, die
ze heeft voortgebracht. - Dat de eene mest beter voor zekere gronden is dan de andere,
is ook zeer gemakkelijk te verstaan, om reden dat niet alle soort van mest dezelfde
stoffen bevat, en alle gronden niet gelijkslachtig zijn. De mest, die aan eenen akker
de hem ontbrekende grondbeginsels schenkt, of die vereischt worden door de
gewassen, welke men er op zaaien wil, zal dus de beste zijn(1).
‘Verder, mijn zoon, zijn er nog vele dingen betrekkelijk het plantenleven onbekend.
Men weet toch niet altijd te zeggen, waarom een gewas op zekere gronden niet
groeien wil, en niet verre van daar welig tiert. Sommige planten willen op hoogten
staan; andere versterven overal behalve in donkere diepten, en, waar de eene nog in
vollen wasdom pralen, daar worden lucht en grond reeds doodelijk voor de andere(2).
Op de bergen der heete luchtstreken groeit de eik nooit op eene hoogere plaats dan
omtrent drieduizend ellen boven de oppervlakte der zee: alle andere, behalve de
denneboom, verdwijnen insgelijks op eene hoogte van drieduizend zevenhonderd
ellen, terwijl de laatste nog groeit op vierduizend ellen

(1) Zie nader over de voeding en den aangroei der planten, alsook over den invloed van den
mest, het werk van JUSTUS LIEBIG: Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und
Physiologie.
(2) Men weet hoe sommige vochtige kelders met verschillende nederige planten bewassen zijn.
De vrijheer Von Humboldt verhaalt, dat hij in eene dichtgeslotene rotsspelonk, welke de
bergwerkers door mijnen hadden ontdekt, eene haarvlecht (usnea) op de sneeuwwitte
leksteenen vond groeien.
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boven de zeevlakte. Hier verlaat hij ook de plaats en wordt vervangen door het vlecht
of IJslandsch mos, dat tot vijfduizend vijfhonderd ellen opklimt. - Alle luchtstreken
hebben hunne dierengeslachten, en onder deze kunnen de meeste zich aan geene
vreemde luchtstreek gewennen; het is ook zoo gesteld met de planten. Men brenge
met de dieren van het verzengde Afrika de boomen en kruiden, van welker vruchten
zij zich voeden, naar ons vaderland; men plante de laatste en geve den eersten hunne
vrijheid weder: eer de Winter ten halve voorbij is, zal er van de gansche vreemde
natuur niets meer dan lijken overblijven.’
De grijsaard stond op en wandelde langzaam den hof in. Ik volgde hem en bemerkte
met haast op zijne laatste rede:
‘Nochtans, vader, heb ik in mijnen hof bloemen staan, welke gij zelf mij
aangewezen hebt als komende uit zeer warme landen?’
‘Inderdaad, het is zoo,’ antwoordde de grijsaard. ‘Om dit te begrijpen, moet gij
weten, dat hoe hooger men op de bergen stijgt, hoe kouder de omringende lucht
wordt. Er zijn in de warme deelen onzer wereld ook hemelhooge bergen: aan hunnen
voet heerscht de grootste hitte, en daar groeien de gewassen der heete luchtstreek.
Allengskens, naarmate der hoogte, die men bereikt, en dus der afnemende warmte,
vindt men op den berg zich omringd van boomen en kruiden der gematigde landen;
op eene aanzienlijke hoogte ontmoet men de denneboomen, de vlechten en andere
gewassen der noordelijke streken. Het moet u dienvolgens niet verwonderlijk schijnen,
dat eenige gewassen, uit heete landen oorspron-
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kelijk, ook in ons vaderland groeien en zelfs den Winter doorstaan. Immers is zulk
hoog gebergte eene geheele plantenwereld!’
Mijn leermeester hield op met spreken, alsof hij zijne verklaring hier wilde sluiten.
Ik bevatte zijne hand en dankte hem vurig voor alles, wat hij zoo goedwillig mij had
gezegd. Het vleide mij sterk in mijne eigenliefde, dat de oude man mij vatbaar had
geoordeeld voor het doorgronden van zulke diepe beschouwingen.
Wij waren al sprekende tot een lommerhuisje genaderd en zaten nu onder het loof
van het kransende geitenblad(1) en van het rankende brandkruid(2). De grijsaard sprak:
‘Mijn zoon, heden kan ik niet langer met u blijven; het wordt tijd dat ik huiswaarts
keere. Om onze beschouwing over deze planten te sluiten, wil ik u nog iets zeer
wonderbaars laten zien. Daar aan uwen voet ligt een klein stukje hout, dat van de
bank door verrotting is afgevallen. Raap het op!’
Ik kon niet begrijpen wat mijns meesters inzicht mocht zijn, en bezag met
verwondering het opgeraapte stukje hout, dat niet grooter was dan een nagel mijner
vingeren.
De stem des grijsaards nam eenen plechtigen toon aan, terwijl hij zeide:
‘De boabab(3) is de reus der boomen; de omtrek van zijnen stam bereikt bij de
honderd voet; hij leeft

(1) Lonicera Caprifolium.
(2) Clematis vitalba.
(3) Adansonia digitata. De grootste aller boomen, indien men alleenlijk de dikte van den stam
en de uitgestrektheid van den kruin in aanmerking neemt. Hij groeit in Afrika, waar hij
allereerst ontdekt en beschreven werd door Adanson, wiens naam hij draagt.
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meer dan achthonderd jaren. De rafflesia(1) is de reuzin der bloemen; zij groeit op de
eilanden der Indische Zee en voornamelijk op Sumatra; elke bloem is meer dan acht
voet in den omtrek en weegt boven de vijftien pond zwaar, terwijl haar middelkelk
alleen een twaalftal pinten vochts inhouden kan. Vorm in uwen geest een denkbeeld
van zulken reusachtigen boom en van zulke zware bloem; bezie nu het stukje hout,
dat gij hebt opgeraapt, en ontvang voor dit oogenblik het tweede gezicht des geestes!
Wat bespeurt gij?’
Mijne verwondering was in het eerst zoo groot, dat ik niet op de vraag des grijsaards
antwoordde. Hij herhaalde:
‘Wat bespeurt gij?’
‘Vader’, riep ik, ‘zal ik mijne oogen geloof geven? Ik zie eene nieuwe wereld;
boomen, kruiden, bloemen, dieren! O, het is voorzeker eene begoocheling!’
‘Begoocheling?’ sprak de grijsaard; ‘neen, mijn kind, het is waarheid. Op dit kleine
stukje hout bestaat en leeft eene gansche wereld! Deze heeft ook haren boabab, hare
reuzenbloem en haar ootmoedig gras. Zie, daar ter linkerzijde van het bosch ontluiken
schoone rozevervige bloemen; zij bevruchten elkander, hunne eierkokers barsten
open en werpen als eene wolk van zaad in de hoogte. Verder staan grootere boomen,
welker stam met mos begroeid is als de schors der eiken; hunne, kruinen bewegen
onder onzen adem als onder den schrikkelijksten orkaan. - Ginds komt een sterk
gewapend dier aangeloopen;

(1) Rafflesia Arnoldii, genaamd naar doctor Arnold, die de eerste beschrijving dezer wonderlijke
bloem naar Europa zond.
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maar de zwakkere dieren redden zich door de vlucht; hun vijand voedt zich met de
eieren, welke zij daareven hadden nedergelegd. Daar hebt gij er die geboren worden,
daar die sterven, daar die van gedaante veranderen. Te midden van het stukje hout
sijpelt een weinig vocht door een kloofken; het is een geweldige stroom, die in zijnen
loop de boomen des wouds ontwortelt en overladen schijnt met lijken van verdronken
dieren. Op zijnen linkeroever verheft zich eene hoogte: het is een onafzienbare berg.
Daar poogt een gedierte hem te beklimmen. Zie, hoe het zijne krachten inspant: het
gaat vooruit, het schept adem, het rust en zet zijne beklimming voort; maar, eilaas,
het stapt mis en rolt van boven neder! Daar ligt het nu op den rug met twee gebroken
pooten, gansch gekneusd en bebloed!..... Gij schijnt bevreesd te zijn, mijn zoon;
waaruit spruit uwe benauwdheid?’
De vraag des grijsaards deed mij ontwaken. Ik bloosde over mijne verdwaaldheid
en antwoordde:
‘Dit stuk hout beziende, heeft het mij toegeschenen, dat ik eenen aardbol in de
hand droeg, en ik wilde er mij van ontlasten; doch ik durfde het noch op de bank
noch op den grond leggen, daar ik schrikte, dat het alles in den hof zou verpletteren.
Uwe vraag heeft mij uit de grootste verlegenheid gered.’
De oude man glimlachte en ging voort:
‘De schimmel, die op ons brood en op alle andere voorwerpen komt, bestaat uit
planten, die bloeien en zaad dragen. Elke soort dezer planten groeit slechts op een
zeker slag van wezens, hetzij levende of niet levende. Sommige kruiden groeien aan
hooge torens,
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andere in schrikkelijke diepten; vele leven op andere gewassen, eenige ontkiemen
op den onderaardschen wortel der kruiden(1). Ja, er is er ook een, dat alleenlijk op het
lichaam van levende sprinkhanen groeit(2): de ronde vlekken, welke gij op de
arduinsteenen zich ziet uitbreiden, zijn insgelijks planten; zelfs tot op het naakte glas,
ja, tot op de sneeuw vinden nederige gewassen hun voedsel(3). Men kan de vraag
doen, hoe het mogelijk zij, dat het zaad dier planten in besloten en ongenaakbare
plaatsen doordringt om het voorwerp te vinden, waarop het groeien zal. Stuur uw
oog in de ruimte der lucht en zie, hoe millioenen zaden als stof tusschen de
wemeldieren heenvliegen. Wie kan zeggen, of deze zaden niet vele jaren lang het
beginsel des levens in zich behouden? En wat blijft er dan onbegrijpelijk in hunne
verspreiding en ontkieming op alle voorwerpen, dewijl

(1) Men noemt Je planten, die op andere gewassen leven, schuimplanten of op schuimloopende
planten. De maarntak of mistel (viscum) is het beruchte Guy du Chêne, waarvan de Druïden
of Keltische priesters in hunne godsdienstplechtigheden gebruik maakten. Deze schuimplant
leeft voornamelijk op de eikeboomen, in welker schors zij hare wortelen schiet. Wat de
maarntak van de andere planten onderscheidt, is, dat alle standen hem gelijk zijn: hij groeit
omhoog, of omlaag, of ter zijde, zonder zijne richting te veranderen.
Vele schuimplanten leven op de wortels van andere gewassen en kunnen dikwijls de vruchten
van een gansch veld doen mislukken. Onder deze telt men de bremraap en den klaverdood
(orobanche) en den vlasdood (cuscuta).
(2) Het gewas, dat op het lichaam der levende sprinkhanen groeit, is eene kolvelinge (clavaria).
Waarschijnlijk dragen vele kerfdieren zulke nederige en voor het bloote oog onzichtbare
schuimplanten.
(3) De geelgroene of bruinachtige planten, welke op het arduin en andere harde steenen zich
uitbreiden, zijn vlechten (Lichenes). Er is eene rups, die zich met niets dan met die soort van
vlecht voedt en er haren ganschen levensloop tot hare gedaanteverandering op doorbrengt.
Op het glas vindt men ook dikwijls planten van hetzelfde slag. De planten, die op de sneeuw
der hooge bergen en der noordelijke streken leven, zijn de Chinoea araneoides en de Discerea
nivalis.
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alle voorwerpen met lucht omringd zijn?...(1) Gij ziet het, mijn kind, waar wij onze
blikken ook richten, immer het grenzenloos oneindige; - en daarachter God! altijd
God!... En nu tot morgen, kind.’

(1) Het is den mensch niet mogelijk, den levensduur te bestemmen van zaden, die door het
machtigste vergrootglas nauwelijks zichtbaar zijn. Evenwel kunnen eenige voorbeelden van
erkenden levensduur in zekere planten ons doen vermoeden, dat de zaden der nederige
gewassen waarschijnlijk zeer lang het levensbeginsel behouden. Men heeft gerst zien
ontkiemen, die begraven was gebleven sedert den inval der Arabieren in Frankrijk. De zaden
waren dus over de 600 jaren oud. Iets, dat nog ongeloofelijker schijnt en evenwel door de
wetenschap als eene daadzaak wordt aanvaard, is, dat men zulke zaden uit de pyramiden van
Egypte heeft kunnen doen ontkiemen, ofschoon hun ouderdom op ten minste 2,000 jaren
wordt geschat.
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IV
Ecce Deus magnus... Si voluerit extendere nubes quasi tentorium suum et
fulgurare lumine suo desuper, cardines quoque maris operiet.
JOB. C. XXXVI, V. 26, 29 et 30.
Gedurende dien nacht, terwijl ik gerust sliep, had een onweder de lucht met eene
nieuwe, levengevende kracht bezwangerd en het dorstig aardrijk gedrenkt en gelaafd.
Nog viel de regen zachtjes uit den overtrokken hemel, toen ik mijne bedstede frisch
en blij ontsprong.
Wel twintigmaal doorwandelde ik den hof om aandachtelijk na te speuren, wat
nieuw voorkomen de regen nu aan de natuurwezens had gegeven. De bloemen waren
gesloten, vele planten hadden zelfs hunne bladeren geheel toegevouwen; geen vogel
zong zijnen makkers het goeden morgen tegen, geen vlinder fladderde over het
gebloemte: alles scheen wachtend, beweegloos en zwijgend. Iets plechtigs was er in
de algemeene stilte, die mij omringde. - Door eene geheime kracht tot droomen en
denken gedwongen, schuilde ik onder een afdak en zat welhaast mij-
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merend en met het hoofd op de handen in harmonie met de wachtende natuur.
Eindelijk, na meer dan een uur, hield de regen op, zonder dat echter de zonne door
de wolken boorde. Nu begon hier en daar een eenzame galm als met wantrouwen
zich te laten hooren; allengskens voegden vele andere stemmen zich er bij. Het was,
alsof ergens een slaperige toonkunstenaar op een onmeetbaar klavier zijne handen
liet dwalen, in afwachting dat het teeken hem wierd gegeven.
Eensklaps schoof de laatste wolk voor de zonneschijf weg; een prachtige
stralengloed beglansde de glinsterende kruiden en lokte bloemen en bladeren open.
De vogelen schoten zingend door de verfrischte lucht, de vlinders ontvloden
dartelend het natte gebladerte, de bijen braken zwermend uit hunne korven, - en in
min dan eenige oogenblikken wemelde de grond en het ruim van duizenden blijde
wezens, elk in zijne taal eenen lofzang toesturende aan Hem, die den frisschen regen
en de warme zonne heeft gemaakt.
Toen mijn leermeester later op den dag tot mij kwam, zat ik op mijne hurken in
een voetpad, met het oog gericht op eene groene stof, welke onze hovenier
dondergroen of regengroen noemt en aanziet voor iets, dat gedurende het onweder
uit de lucht valt. Genoeg was ik geneigd om als hij daarover te denken, dewijl ik wel
wist, dat in het voetpad den dag te voren geen het minste spoor van regengroen te
bemerken was, en het nu overvloedig als een slijmerig mos den ganschen weg
begroende.
Mijn leermeester glimlachte reeds van verre; ik
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gevoelde, dat hij mijn vermoeden begreep en waarschijnlijk als eene dwaalgedachte
ging te niet doen.
Mij naderende, vroeg hij:
‘Denkt gij ook, mijn zoon, dat de nostoch uit de lucht valt?’
‘Gelooven durf ik het niet,’ was mijn antwoord, ‘doch ik ben er gansch toe bereid,
indien gij, vader, mijnen geest geen nieuw licht daarover schenkt.’
‘De nostoch, dien men hier gewoonlijk regengroen noemt, is eene plant, mijn
zoon,’ zeide de grijsaard losselijk. ‘Zij hoort toe aan het geslacht der algen of wieren
en is onderscheiden in een tiental soorten, die onder dezelfde benaming zeer
verschillend van vorm zijn en elk op bijzondere en geschikte plaatsen groeien(1). Wat
u over zijnen aard in dwaling brengt, is, dat gij hem met den regen ziet verschijnen
en na den regen weder ziet vergaan. Maar bemerk, dat hij bestaat uit eene lijmerige
stoffe, die door opdroging zoodanig ineenkrimpt, dat zij gansch onzichtbaar wordt
en, door het water geweekt en gezwollen, weder gansch zichtbaar en tastbaar
voorkomt. Daarbij, het is niet onmogelijk, dat zulke nederige planten in een half uur
tot vollen wasdom komen, en al ware het, dat deze nostoch waarlijk stierf en
verdween, zoohaast de grond opgedroogd is, dan zoudt gij nog moeten aannemen,
dat de onzichtbare stoffe, welke hij nalaat, zijn zaad of zijne kiemen zijn, waaruit hij
weder bij de eerste bevochtiging zal opgroeien. Bemerk de plaats, waar gij den
nostoch nu ziet: ik twijfel niet, of hij zal er na den eersten goeden regen weder
ontstaan. Ik zou

(1) CRYPTOGAMIA ALGAE, Nostochinae. Nostoc commune, pruniforme, sphaericum verrucosum,
etc.
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u op de muren, bij waterplassen en op sommige voorwerpen andere nostochs kunnen
toonen, welker gedaante, alhoewel onder elkander verschillende, toch immer voor
ieder slag dezelfde blijft. Indien de nostoch uit den hemel viel, zou men hem
onverschillig op alle voorwerpen aantreffen; maar het is er zoo niet mede, mijn zoon:
de nostochs, evenals alle andere planten, vereischen eenen bijzonderen aard van
grond, dien hun zaad of hunne kiemen vinden moeten om te kunnen groeien. - Maar
laat staan den nostoch; keer u om en beschouw! Daar staat de prachtige regenboog
als eene reuzenbrug met zijne voeten op de aarde en zijn hoofd aan den hemel!’
‘Hoe schoon is toch dit verrassend natuurverschijnsel!’ riep ik uit. ‘Het staat daar
met zijne rijke en zoete verven, eer wij het weten, en verblijdt ons oog als een
vaderlijke glimlach van God na het onweder. O, meester, zeg mij, van waar de
regenboog komt; toon mij de goochelroede, die zoo plotseling dit schoonste aller
luchtteekens uit het niet hervoorroept.’
‘De verklaring der oorzaken van den regenboog is niet moeilijk, mijn zoon,’ sprak
de grijsaard; ‘integendeel, er is geen luchtverschijnsel, dat de geleerden beter kennen;
maar voor u is die verklaring lastig om te verstaan, dewijl gij de voorafgaandelijke
kennis, welke er toe noodig is, nog niet bezit. Wanneer ik u later over den aard, den
oorsprong en de werking des lichts zal hebben onderwezen, zult gij echter van zelf
de geheimen des regenboogs beseffen. Ik ga toch eene eenvoudige uitlegging
beproeven.
‘De regenboog is eene herspiegeling der zonne-
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stralen in eene regenwolk. Nooit verschijnt hij voor ons oog, tenzij er terzelfder tijd
in het bereik van ons gezicht zonneschijn en regen zij. De regenboog staat altijd
tegenover de zon, en wij zien hem alleenlijk, wanneer wij ons tusschen de zon en de
regenwolk bevinden(1). Zijne hoogte hangt af van den stand der zon op den
gezichteinder; hoe lager de zon staat, hoe hooger de boog reikt, en dus is hij omtrent
den morgen en den avond het grootste.
‘Genoeg bewijst u dit, dat het schoone verschijnsel door de zon en door eene
regenwolk veroorzaakt wordt; maar gij begrijpt nog niet, waaruit zijne prachtige
verven ontstaan, vermits de zon u voorkomt als eene goudgele schijf, waarin noch
rood, noch blauw te bemerken is. Luister dan aandachtelijk: ik ga u eene proefneming
beschrijven, die wij later samen werkelijk zullen herhalen:
‘In het vensterscherm eener donkere kamer boor ik een rond gat en plaats daarvoor
eenen effen spiegel, opdat de ontvangene zonnestraal recht door het geboorde gat in
de donkere kamer teruggekaatst worde. Dan zie ik op den duisteren muur des vertreks
een rond beeld des lichts, dat alle andere bedenkbare witte voorwerpen in witheid
overtreft. Het zuiver zonnelicht, mijn zoon, is rein wit; evenwel, hoezeer het u
verwonderen moge, zeg ik u, dat elke lichtstraal bestaat uit zeven mindere stralen,
die elk eene bijzondere verf hebben. Om u dit te toonen, doe ik

(1) De regenboog, ware hij voor ons gansch zichtbaar, zou een volmaakte cirkel zijn. Het oog
van hem, die eenen regenboog ziet, bevindt zich altijd juist over het middelpunt des cirkels,
waarvan de regenboog een gedeelte is. Dienvolgens, wanneer twee of honderd personen te
gelijker tijd eenen regenboog aanschouwen, ziet elk eenen verschilligen boog of herspiegeling,
die voor ieder het oog van den aanschouwer voor middelpunt heeft.
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den witten lichtstraal door een geslepen glas gaan, dat de eigenschap bezit om de
stralen te breken en de er in bevatte kleuren te verstrooien. Nu zie ik op den muur in
stede van het witte lichtbeeld, zeven schoone verven in de volgende orde: violet,
indigo, blauw, groen, geel, oranje en rood. Zulk zevenkleurig lichtbeeld noemt men
het zonnespook. Om u te bewijzen, dat het witte licht uit deze kleuren bestaat, doe
ik ze door een tweede glas gaan, dat gemaakt is om de verstrooide stralen te
vergaderen, - en zie, het licht, dat onderweg eens verstrooid en eens weder vereenigd
werd, is zuiver wit als te voren.
‘Wanneer ik u nu zeg, dat de regendruppelen evenals mijn eerste glas de lichtstralen
breken en hunne verven verstrooien, zal het u niet meer moeilijk vallen te begrijpen,
dat een regenboog slechts een reusachtig zonnespook is, gelijkende aan dat, hetwelk
ik in mijne donkere kamer naar believen kan doen verschijnen. Beschouw nu weder
den regenboog in de lucht; hij is zeer verzwakt, echter nog zichtbaar. Dezelfde kleuren
als mijn zonnespook toont hij ook: de bovenste streep is de roode; dalende volgen
de andere verven regelmatig in hunne natuurlijke orde: de binnenstreep is violet. Zoo
is de regenboog altijd, mijn zoon. Somwijlen verschijnt er echter boven den hoofdboog
nog een zwakkere, dien men dan nevenboog noemt. De hoofdboog is immer dezelfde;
maar de onduidelijke nevenboog toont zijne verve in eene omgekeerde orde, namelijk
het rood onder en het violet boven. Dit verschil is veroorzaakt door de grootere hoogte
der regendruppelen, waarin de nevenboog zich spiegelt en die voor gevolg heeft, dat
ons oog de gebrokene lichtstralen niet in dezelfde
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richting ontvangt. - Begrijpt gij nu den aard en den oorsprong van het schoone
luchtverschijnsel, mijn kind’?
‘Ten volle, meester,’ antwoordde ik. ‘O, wees zoo goed en toon mij het aardig
zonnespook in mijne kamer’.
‘Heden niet’, zegde hij. ‘Ik behoef daartoe eenige glazen, welke ik nu niet heb;
daarenboven, deze proefneming hangt te zamen met vele andere, die wij alle zullen
doen, als wij over de natuurleer in het algemeen zullen spreken. Daar wij dezen
morgen begonnen hebben met een luchtverschijnsel te beschouwen, zullen wij tot
de andere ook overgaan en in het kort onderzoeken, wat regen, sneeuw en donder
is. Komaan, laat ons in het priëel gaan zitten.’
Nedergezeten zijnde, begon mijn leermeester dus te spreken:
‘Gij weet, mijn zoon, hoe overschoon een frissche zomermorgen is, De zonne,
van uit het blauw azúur des hemels, lacht dan als eene goede vriendin ons tegen; alle
natuurstemmen stijgen op tot den Heer; de kruiden, door de vorige middaghitte
verschroeid, hebben hunne stammen weder opgericht en blinken van levenskracht;
verkwikkende geuren walmen op de vlerken van het zoete morgenwindje; zooverre
het oog reiken kan, is het aardrijk bezaaid met de allerschoonste parelen; in het hart
van elke bloem, op ieder blad schittert een diamant, waarin de zonne zich met haar
zevenkleurig vervenspel herspiegelt. Gewis hebt gij zeer dikwijls uw oog met
verrukking op dat glinsterend vonkengewemel gevestigd, en gij hebt de pracht van
het morgenkleed der natuur bewonderd; maar hebt gij wel eens in u zelven ge-
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vraagd, door welk middel de hand Gods de dauwparelen over het aardrijk strooit?
Hebt gij zoeken te raden, vanwaar de dauw komt?’
‘Ho, ik weet het goed,’ riep ik met blijdschap uit. ‘De dauw ontstaat uit de dampen
der aarde, die door de nachtelijke koude in water veranderd en nedergeslagen
worden(1).’
‘Het is inderdaad zoo, mijn zoon,’ hernam de grijsaard, ‘en het zal u gemakkelijk
vallen te begrijpen, wat er bij de dauwvorming omgaat. Gij weet, dat gedurende
eenen heeten dag het water en de vochtigheid des gronds overvloedig uitwasemen
en dus de lucht met voor ons onzichtbare dampen bezwangeren. Des avonds verliezen
de lichamen, welke zich bij de oppervlakte des gronds bevinden, eene groote
hoeveelheid hunner warmte volgens de wetten der warmtestraling. Daardoor
verkouden zij de onderste luchtlage, en de dampen, die er zich bevinden, eerst in
zichtbaren nevel dan in water veranderd, slaan neder op de lichamen, die het meest
warmte uitstralen en dus zelve het koudst zijn. Dewijl eene overtrokkene lucht de
warmtestraling der lichamen

(1) Iedereen weet, dat de warmte het water in damp doet vervliegen, en dat de koude eene
tegenovergestelde werking hebbende, den damp samenkrimpt en weder in water verandert
en nederslaat. Dagelijks ziet men dit natuurverschijnsel in onze huizen; water, in eenen ketel
ziedende, vervliegt allengskens in damp; wanneer men boven den ketel een kouder lichaam
houdt, een deksel bij voorbeeld, wordt de damp bij zijne oppervlakte samengetrokken en
valt in druppelen neder. De adem der menschen is altijd vochtig, echter in de warmte
onzichtbaar; maar des Winters, als de lucht zeer koud is, wordt de uitgedreven adem plotseling
samengetrokken, en wij zien hem onder gedaante van dampwolkjes uit onzen mond komen.
Zoo is het ook met het aanslaan en bevriezen der vensterglazen in den Winter: de adem en
andere vochtige dampen zijn in eene warme kamer niet zichtbaar. Wanneer zij echter de
koude vensterglazen raken, krimpen zij tot water te zamen en bevriezen, indien de buitenlucht
onder het vriespunt gedaald is.
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belet, ziet men geenen dauw ontstaan, wanneer de hemel door wolken is verduisterd.
Alhoewel de dauw weinig wonderbaars aan onze navorsching oplevert, is hij niettemin
eene der grootste weldaden des Scheppers. Zonder hem zouden vele heete landen
voor menschen en dieren onbewoonbaar zijn, doordien alle gewassen er zouden
verbranden en te niet gaan, en zelfs in de gematigde luchtstreken zouden de kruiden
waarschijnlijk de aanhoudende hitte des Zomers niet doorstaan, indien de wijze God
hun niet den zoeten dauw geschonken had, om alle nachten zich er mede te laven en
te verkwikken’.
‘Maar, vader,’ vroeg ik, ‘hoe verklaart men dan het vallen van den honigdauw,
die somtijds gansche boomen bedekt?’
‘De naam bedriegt u, ‘antwoordde mijn leermeester. ‘De lijmerige, zoetsmakende
stoffe, welke op de bladeren van zekere gewassen verschijnt, is een voortbrengsel
van de plant zelve. Gij hebt den zoogezegden honigdauw immers nooit op andere
voorwerpen ontdekt? Misschien werkt de weersgesteldheid op de gewassen, om hen
den honigdauw te doen uitzweeten; evenwel de lucht geeft er niets toe. Zoo is het
insgelijks met den meeldauw gelegen. Deze is niets dan een ziekelijke staat der
gewassen, welker bladeren zich met een wit stof als meel bedekken.
‘De rijm, die bij wintermorgens den grond als eene lichte sneeuw bedekt, is niets
dan bevrozen dauw. Wanneer namelijk de warmtestraling der lichamen ze kouder
maakt dan het ijspunt, dan bevriezen de nederslaande dampen bij hunne oppervlakte
en vormen den rijm.
‘Daar mijn inzicht is, u in het kort over de ver-
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schillende luchtverschijnselen te spreken, zal ik u nu ook iets over de wolken en den
regen zeggen, alhoewel ik vermoed, dat gij daarover juiste denkbeelden hebt. - Gij
moogt hierbij niet vergeten, dat de lucht, welke onze aarde omringt, altijd met dampen
is vervuld. Zoolang deze dampen niet te overvloedig zijn en in eene warme luchtlaag
vlotten, blijven zij voor ons oog onzichtbaar; maar wanneer zij dicht in elkander
gedrongen zijn, of dat de koude ze samentrekt, ontwaren wij ze onder de gedaante
van wolken of van nevel. - Blik in de lucht, gij zult wolken zien van verschillenden
vorm: daar hoog aan den hemel hebt gij schaapkens, die in ronde, witte vlokken zoo
liefelijk en zoo beweegloos als lammeren in een onmeetbaar veld staan; nog hooger
ziet gij witte strepen, die men pluimen noemt. Onder deze beide liggen de hoopwolken,
die als verlichte gebergten u voorkomen. Ginds op den gezichteinder hangt de
eigenlijke grauwe regenwolk; de gekleurde lagen, welke bij zonsondergang boven
de aarde uitgestrekt liggen, noemt men streepwolken. Hoe hooger eene wolk in den
dampkring verheven is, hoe witter zij ons toeschijnt; hoe lager zij in de lucht hangt,
hoe duisterder zij is. Zoo moogt gij met recht de hoogte der witte schaapkens op
ongeveer zesduizend voet schatten. Somtijds drijven de wolken zeer dicht bij ons;
zelfs is de mist en de nevel niets anders dan eene wolk, in welker midden wij ons
bevinden; en, wilt gij u een juist denkbeeld vormen over hetgeen de wolken daarboven
zijn, herinner u slechts hoe de mist hierbeneden is.
‘Bij middel van hetgene gij reeds over de samendringing der dampen kent, zult
gij lichtelijk begrijpen hoe de wolken ontstaan. Telkens dat een koudere
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luchtstroom door eene vochtige laag gaat, dringt hij de dampen tot zichtbare wolken
samen, en er valt regen, zoohaast de bezwangering der lucht en de samendringing
der dampen toereikend zijn. Bij de kruin der hoogere bergen hangen meest altijd
wolken; een onervaren aanschouwer denkt, dat zij van ergens kwamen drijven en
door den berg in hunne vaart werden tegengehouden. Hij bedriegt zich: de berg is
veel kouder dan de lucht, die hem omringt; wanneer eene vochtige lage hem naakt,
verkoelt hij deze, dringt de dampen samen en doet dus eensklaps zichtbare wolken
ontstaan daar, waar er geene aanwezig waren. Gevalt het nu, dat een warmere
luchtstroom door reeds gevormde wolken vloeit, dan gaan deze uit elkander en
verdwijnen weder voor ons oog. Nog andere oorzaken kunnen tot de wolkenvorming
bijdragen; deze is echter de gewone en voor u lichtelijk te begrijpen.
‘Het water, dat de regen ons schenkt, is meest van de uiterste zuiverheid; nochtans
zijn er somtijds ook andere stoffen in gemengd. Ik twijfel niet, of gij hebt ook wel
eens hooren spreken van bloedregens, solferregens, vuurregens en andere meer. Men
moet bekennen, dat de mensch desaangaande alle raadsels nog niet heeft opgelost;
maar wat hij er van weet, is genoeg, om ons met zekerheid te laten beslissen, dat in
deze zonderlinge verschijnselen alles volgens de gewone wetten geschiedt en niets
bovennatuurlijks in werking komt. Zoo viel er vóór eenige jaren te Blankenberge,
in Vlaanderen, gedurende een vierendeel uurs een sterke regen van bloedroode kleur;
de meeste inwoners namen het voor eenen waren regen van bloed en voorspelden
daaruit allerlei rampen.
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Wetenschappelijke navorschingen, op het roode water dezes regens gedaan, bewezen,
dat het zijne verf verschuldigd was aan zoutzuur en kobaltmetaal; maar hoe deze
stoffen in de wolk gekomen waren, liet zich niet verklaren(1). Weinige jaren vroeger
viel er insgelijks in eenige streken van Neder-Italië een schrikbarende bloedregen.
Uit een nader onderzoek bleek, dat het water vermengd was met klei, kalk, ijzer en
eenige andere stoffen(2). Wat den solfer- of zwavelregen betreft, zijn naam is insgelijks
uit eene dwaling ontstaan. Gij weet wel, dat de mannelijke bloeisels van
jeneverboomen, hazelaars, elzen, dennen en andere gewassen in het voorjaar
overvloedig voorzien zijn van hun geel teelstof; wanneer de onweerswind dat
zwavelkleurig meel verstrooit en opneemt, of dat een stortregen het nederslaat, met
zich voert en op de oppervlakte der plassen verzamelt, dan zegt de onwetende, dat
het solfer heeft geregend. Even weinig moogt gij geloof hechten aan de woorden
dergenen, die beweren dat het vorschen of padden regent. Deze dieren houden zich
gedurende de hitte in holen en schuilhoeken verborgen; maar niet zoohaast heeft een
overvloedige regen den grond gedrenkt, of zij komen alle te gelijk uit hunne
bergplaatsen gekropen en huppelen vroolijk rond. Zij doen dit zoowel om de frischheid
te genieten, als om

(1) Deze regen viel te Blankenberge den 5den November 1819, des namiddags tusschen twee en
drie uren.
(2) Den 14den Maart 1813 veroorzaakte eene wolk in een gedeelte van Neder-Italië zulke
duisternis, dat men des namiddags te 4 uren licht ontsteken moest: een onzeglijke schrik
beving de inwoners van dat oord. Eerst was de schrikbarende wolk bloedrood, doch weinig
tijds daarna geleek zij aan gloeiend ijzer. Donder en bliksem vergezelden de losbarsting van
dat onweder, en de aarde werd overdekt men eenen roodkleurigen regen.

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

116
de nedergeslagene diertjes en de kruipende pieren te zoeken en op te slokken. Gij
begrijpt wel, mijn zoon, dat de vorschen en padden, indien zij uit de lucht storten
moesten, er zoo levendig na hunnen val niet zouden uitzien, en men ze dan in even
groote menigte binnen de steden op straten en daken zou aantreffen(1).
‘Nu gij genoeg over den regen onderricht zijt, wil ik er ook iets bijvoegen over de
sneeuw en den hagel. - De sneeuw heeft haren oorsprong uit dezelfde wolken als de
regen, doch onder samenwerking van andere oorzaken, die men nog niet goed heeft
kunnen verklaren. Wat het moeilijkst om te begrijpen valt, is, dat de sneeuwvlokken
bij zeer koud weder, hoe verschillig hare gedaante ook zij, toch immer in een plat,
zesstralig beeld bestaan, dat als het schoonste kunstwerk met eene onbegrijpelijke
regelmatigheid is gevormd. Deze beelden zijn allerlei en uiterst vermakelijk om te
zien. - In den Winter, als de sneeuw zeer dun en bij lichte vlokken valt, zullen wij
er een weinig van op zwart papier ontvangen, en ze te zamen bij middel van het
tweede gezicht beschouwen. De sneeuw is eene groote weldaad Gods: eene deken
door zijne hand gespreid, om in de koude landen alle teedere gewassen voor eene
volle vernietiging te bevrijden. Daar straks, over den regen sprekende, heb ik u
gezegd, hoe de aarde onder eene heldere nachtlucht hare warmte uitstraalt en zich
merkbaar verkoudt; de sneeuw heeft voor

(1) Het is evenwel niet onmogelijk, dat wind- en waterhoozen, anders tromben genaamd, zoowel
padden en vorschen met zich in de lucht voeren als andere voorwerpen. Maar dit is een
afzonderlijk verschijnsel, dat de reden niet geven kan van het hervoorkomen der vorschen
na eenen malschen en gewonen stortregen.
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eigenschap, deze warmtestraling grootendeels te beletten en den grond tegen eene
alles doodende vorst te beschutten.
‘Weet men weinig over het ontstaan van de sneeuw, men weet niets over de
vorming van den hagel. Het is intusschen niet te betwijfelen, dat de hagel zijnen
oorsprong insgelijks aan regenwolken verschuldigd is; maar geen geleerde weet te
verklaren, hoe het komt, dat zelfs gedurende de heetste Zomers in de lucht eensklaps
zoodanige koude veroorzaakt wordt, dat het water er in ijs verandert. Men vermoedt
wel, dat in al deze onuitlegbare luchtverschijnsels zekere natuurkrachten werkzaam
zijn, waarvan ik u straks zal spreken; doch tot hiertoe is men bij enkel gissingen
gebleven. De hagel, die onze velden somtijds verdelgt en in een oogenblik de hoop
des landsman vernietigt, de boomen ontbladert en de kleinere dieren wondt of doodt,
valt gewoonlijk in ijskorrels, die niet grooter zijn dan eene erwt; maar hij bereikt ook
somwijlen de zwaarte eener hazelnoot, ja nog viermaal meer. Dan loopt eene
schrikkelijke luchtverduistering hem vooraf; hij verplettert de vruchten der aarde,
doodt menschen en vee, rolt onweerstaanbaar voort in watervloeden, die hem
begeleiden, rukt alles omverre, breekt en verdelgt, dat zijne nagelatene baan aan het
spoor eener natuurverwoesting gelijkt(1)’
‘Maar, vader,’ viel ik mijnen leermeester in de rede, ‘gij hebt mij de overtuiging
ingedrukt, dat

(1) De gewone hagelkorrels zijn doorgaans niet grooter dan eene erwt; maar men heeft meermaals
schrikkelijk groote hagelsteenen zien vallen. - Den 3den September 1792 borst een onweder
los boven het vlek Beverungen, in Duitschland; de dag veranderde in nacht: een gansch uur
lang vielen er hagelsteenen van de grootte eener okkernoot, die op sommige plaatsen voeten
hoog opeengepakt lagen. De watervloeden, welke er uit ontstonden, wierpen de muren
omverre, drongen in de huizen en liepen als vernielende stroomen over het veld. Den 4den
Mei 1797 heeft Robert Taylor in Engeland eenen hagelsteen gemeten van 14 duim in omtrek.
Den 20sten Augustus woog de geleerde Volta te Cosno, in Italië, hagelsteenen van 9 onsen
gewicht.
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alles in de schepping noodig is en tot een voorbeeldig einde strekt. Ik zie niet, waartoe
de schadelijke hagel kan dienen; beter ware het, dunkt mij, dat het verdelgend
luchtverschijnsel niet bestonde.’
De grijsaard hief de schouders op als iemand, die twijfelt, en antwoordde met
goedheid:
‘Ik weet niet te zeggen, mijn kind, waartoe de hagel geschapen is, en ik moet
bekennen, dat hij ons nooit iets anders dan schade schijnt toe te brengen. Dan, ondanks
mijne onwetendheid over het deel, dat aan den hagel in het handhaven van het
algemeen evenwicht is toegeschreven, durf ik toch niet denken, dat hij alleen gevormd
zij tot nadeel en verdelging. Gewis is hij, wanneer hij verschijnt, zoo noodig als regen
en dauw in andere omstandigheden; er zijn natuurkrachten, die eenige plaatselijke
schade doen ten voordeele van het algemeen, ofschoon wij dit voordeel niet beseffen.
Ik twijfel niet, of de hagel en de bliksem zijn zulke krachten.’
‘Men weet dus ook niet goed, wat bliksem en donder zijn?’ vroeg ik.
‘Integendeel, mijn kind,’ antwoordde de grijsaard, ‘dit vreeselijk luchtverschijnsel
kent men zeer wel, maar zijne verklaring valt mij moeilijk, dewijl ik u daarbij van
krachten spreken moet, die gij nog niet kent. Indien mijne uitlegging u somtijds
duister voorkomt, getroost u dan met te denken, dat ik u later dingen zal leeren,
waardoor gij mijne woorden gemakkelijker zult verstaan
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‘Weet dan vooreerst, dat overal in de natuur eene rustende kracht verspreid ligt, die,
om de machtigste aller natuurkrachten te worden en zelfs alle bedenkelijke vuren in
gloed te overtreffen, slechts eenen samenloop van zekere omstandigheden vereischt,
Deze kracht noemt men electriciteit of barnkracht(1).
‘Misschien hebt gij ook wel in uwe school een stuk zegellak sterk op uwe kleederen
gewreven, om daarmede kleine pennevederen te doen opspringen? En terwijl gij dus
met uwe makkers u vermaaktet, dacht niemand van u, dat gij in den vollen zin des
woords met de bliksemkracht, ja met het vreeselijk vuur des hemels speeldet! Het is
nochtans zoo, mijn kind; de bliksem is niets anders dan de geheime kracht, welke
van uit de lakstange het vedertje tot zich trekt. Alleenlijk bestaat het verschil in de
hoeveelheid der kracht, welke er wordt aangewend, en gij begrijpt met mij, dat dit
verschil tusschen het lak en eene donderwolk oneindig is. - Wilt gij zelf eene sterkere
barnkracht beproeven, neem dan eene glazen pijp en een stuk droog kattevel, en sta
in eene donkere kamer; wrijf de glazen pijp zoo hevig als mogelijk met het vel.
Wanneer gij dan de buis met den vinger nadert, zal uit het glas eene stekende vuurvonk
in uwen vinger schieten: het is een zeer kleine bliksemstraal van denzelfden aard als
het onweersvuur(2).

(1) Wanneer men een stuk gelen Amber, in het Nederduitsch barnsteen genaamd, met een wollen
doekje hevig wrijft, toont het eene tot dan verborgene kracht, die niets anders is dan de
electriciteit zelve. Het is door het barnsteen dat men allereerst aandachtig is geworden op
deze natuurkracht, welke men electriciteit genoemd heeft naar het Grieksche woord elektron,
dat barnsteen beteekent. Om deze reden noemen wij ze in het Nederduitsch barnkracht. Het
Vlaamsche woord, dat in zich den wortel barnen (branden) bevat, heeft dit voordeel, dat het
eene van de hoofdeigenschappen der electriciteit uitdrukt.
(2) Men kan met minder moeite de barnkracht in sommige lichamen hervoorroepen. Men wrijve
in de duisternis twee stukken zeer droge broodsuiker tegen elkander, of men vrijve terdege
den rug eener kat, en men zal lichtvonken ontwaren, die uit de hervoorgeroepende barnkracht
ontstaan.
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‘De mensch heeft barntuigen gemaakt, waaruit hij eenen bliksemstraal lokken kan,
die machtig genoeg is om eenen os in éénen slag te dooden; maar dit is inderdaad
slechts kinderspel in vergelijking van den straal, welke uit eene donderwolk ontschiet.
‘Om te verstaan, wat er bij het bliksemen in de lucht omgaat, moet gij weten, dat
er twee soorten van barnkracht in de natuur bestaan, die onophoudend werkzaam
zijn om zich in alle lichamen in evenwicht te stellen. Ment noemt de eerste dezer
twee krachten de werkende, en de tweede de wederwerkende barnkracht(1).
‘Wanneer een lichaam alleenlijk met werkende barnkracht is beladen en als het
een ander lichaam nadert, waarin wederwerkende kracht bestaat, zoo ontlast het zich
op dit lichaam van een gedeelte zijner kracht en trekt er evenveel van de
tegenovergestelde kracht uit. Deze vermangeling van kracht, die omgekeerd ook
plaats heeft, geschiedt door het uitspatten van vonken vuurs, indien de vermangelende
lichamen elkander niet raken of door goede leiders verbonden zijn.
‘Zoohaast gij nu weet, dat waterdamp de eigenschap heeft van veel barnkracht te
doen ontstaan of uit de aardsche lichamen op te nemen, zult gij ook begrijpen, dat
de wolken in zekere omstandigheden met eene of andere kracht zijn bezwangerd.
Zoohaast twee wolken van tegenovergestelde kracht elkander

(1) Positieve en negatieve electriciteit. Men noemt ze nog glas-electriciteit en hars-electriciteit.
Wij noemen ze in het Nederduitsch werkende en wederwerkende barnkracht.
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naderen, geschiedt de wederzijdsche ontlasting of vermenging door het uitspatten
van eenen vuurstraal, welken men bliksem noemt. Bliksemstralen, gaande van de
eene wolk tot de andere, naderen de aarde niet.
‘Men heeft bemerkt, dat de grond tijdens een onweder altijd in eenen
tegenovergestelden staat van barnkracht met de lucht is; dienvolgens, indien eene
bezwangerde wolk de aarde nadert, zal zij er zich op ontlasten door het uitzenden
van eenen straal, en daaruit ontstaat het bliksemvuur, dat zulke schrikkelijke
uitwerksels heeft en den mensch zulken diepen schrik aanjaagt.
‘Wat den donder betreft, hij is niets dan een geluid, dat door de hevige terugstooting
der lucht wordt voortgebracht en in de wolken en tegen den grond weergalmt. Vele
menschen gelooven, dat er met den bliksem een steen uit de lucht valt, en zij toonen
zelfs zulke gewaande dondersteenen. Geloof daar niet aan, mijn zoon: de donder is
een enkel geluid en zou geene vrees inboezemen, indien het alles verpletterende vuur
des bliksems hem niet voorafliep(1).
‘Er vallen in andere omstandigheden wel steenen uit de lucht, doch deze hebben
met het onweder

(1) De bliksem heeft niet zelden schrikkelijke, doch zonderlinge uitwerksels. - Den 13den Mei
1803 werd te Drechtow, in Duitschland, een schaapherder met zijnen hond en veertig schapen
van den bliksem doodgeslagen. De schapen lagen gansch naakt op het veld, zonder dat men
kon bespeuren waar hunne wol gebleven was. De herder zelf was van al zijne kleederen
beroofd; zijn staf, zijne tabakspijp en zijn schoofzak lagen verre van hem op een verslagen
schaap. - Den 11den juli 1819 viel de bliksem op de kerk van Château-neuf-les-Moustiers,
in Frankrijk, terwijl een plechtige dienst werd gelezen. Acht personen werden gedood en
twee en tachtig lam geslagen of zwaar gewond door het branden hunner kleederen.
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niets gemeen. Ik zal er u breedvoerig over spreken, als wij te zamen zullen navorschen,
wat onoplosbare natuurraadsels de wijde sterrenhemel verborgen houdt.
‘Hebt gij mijne uitleggingen begrepen, mijn zoon, en vormt gij u een genoegzaam
klaar denkbeeld over de oorzaken des bliksems en over zijne werkingen?’
‘Ja, vader,’ was mijn antwoord, ‘ik versta wel, hoe de bliksem ontstaat; maar iets
duisters blijft er in mijnen geest over de mij onbekende krachten, waarvan gij
gesproken hebt. Zult gij later de goedheid hebben, mij iets meer daarover te leeren?’
‘Als gij genoeg zult weten van hetgeen men in de velden ontmoet en kan
beschouwen,’ sprak mijn goede leermeester, ‘zal ik u in mijne woning leiden en u
de wonderbare werktuigen laten beproeven, die door des menschen vernuft
uitgevonden zijn. Tot dan moeten wij vele diepere navorschingen uitstellen.’
‘Maar, meester,’ zeide ik, ‘op de buskruittorens in de stad staan ijzeren stangen,
die men donderschermen noemt; ik begrijp niet, hoe eene ijzeren punt een gebouw
voor den donder beschermen kan.’
‘Het is nochtans lichtelijk te begrijpen,’ antwoordde de grijsaard; ‘ik ga het u
verklaren.- Scherpzinnige en geleerde menschen hebben door vele proefnemingen
bevonden, dat metalen punten de eigenschap hebben om barnkracht langzaam en
zonder ontstaan van vonken of stralen vuur uit het eene tot het andere lichaam te
laten overgaan. Als eene bezwangerde wolk de aarde nadert, is zij gereed om door
het uitzenden des bliksems hare overvloedige, eenzijdige barnkracht met de
tegenovergestelde
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kracht van den grond te verwisselen; maar indien men haar langzaam van hare
barnkracht berooft, geschiedt de ontlasting zonder bliksem. Nu vermoedt gij wellicht
reeds, welk doel men door het plaatsen van donderschermen zich voorstelt te bereiken.
Men wil namelijk de onweerswolk, die boven het beschermde gebouw hangt, van
hare eenzijdige barnkracht langzaam berooven, om het uitschieten van bliksemstralen
te beletten. En al geschiedde deze ontlasting niet, dan zou het donderscherm echter
nog ten deele de diensten bewijzen, welke men er van verwacht. Het bliksemvuur
of liever de barnkracht wordt altijd aangetrokken door stoffen, die haar als leiddraad
in hare vlucht kunnen dienen, en onder alle bezitten metalen deze eigenschap ten
hoogste. Een donderscherm bestaat niet uit de ijzeren stang alleen; aan zijn onderste
einde is een metalen leider vast, die onverbroken tot in den vochtigen grond of in
eenen regenbak loopt. Diensvolgens, als het gebeurt, dat een bliksemstraal over het
gebouw schiet, zal hij door de punt der ijzeren stange worden aangetrokken en langs
den leider in de aarde zinken, waar zijne macht, ja zijn bestaan door de
tegenovergestelde barnkracht wordt vernietigd(1).

(1) De bliksemafleiders of donderschermen zijn uigevonden door den beroemden Amerikaan
Franklin. Deze scherpzinnige natuurvorscher maakte eenen grooten vlieger met eene stalen
punt aan het boveneinde. Hij liet den vlieger gedurende een onweder oprijzen, om te beproeven
of hij door dit middel waarlijk barnkracht uit de donderwolken zou trekken. En ziet, tot zijne
groote vreugde lokte hij uit de koorde, waar de vlieger aan gehecht was, vonken bliksemvuur!
Van dan af was het ontlastend vermogen der metalen punten en der bliksemafleiders bewezen,
Een Fransch geleerde, met name De Romas, hernieuwde de proefneming van Franklin op
eene doelmatige wijze en maakte eenen vlieger, die 550 voet hoog steeg; hij lokte uit de
koorde des vliegers in den tijd van een enkel uur dertig vuurstralen van 9 tot 10 voet lengte,
welker uitspatting telkens vergezeld was van eenen knal als een pistoolschot. - In Petersburg
deed professor Richmann in 1753 eene dergelijke proefneming; doch hij liet er zijn leven
bij, doordien het bliksemvuur hem zelven trof en doodde.
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‘Gij kunt daaruit besluiten, mijn zoon, hoe gevaarlijk het is, gedurende een onweder
nevens eene ijzeren kachel, looden venster of andere metalen leiders te zitten. Even
onvoorzichtig is het, tegen muren of bij den haard te staan: de bliksem loopt
gewoonlijk langs de muren, en de rook is een leider der barnkracht. Stel u insgelijks
nooit onder eenen boom tijdens een onweer, en vooral niet onder eenen eikeboom:
de bliksem schiet bij voorkeur neer op verhevene voorwerpen, welke hem eerder
met de aarde in verbinding stellen, en hoe harder het hout des booms is, hoe meer
hij de barnkracht tot leider dienen kan(1).
‘Nu zoudt gij weder kunnen vragen, mijn zoon, waartoe het vernielende
bliksemvuur in de schepping noodig is. Onderzoek wat gij gevoelt, voordat een
onweder ontstaat: uwe borst is verengd, gij ademt moeilijk, uwe leden worden loom
en zwaar; iets lastigs, iets pijnlijks zegt u, dat de lucht bezwangerd is met stoffen,
die haar tot uw leven min geschikt maken. Zie rondom u: de natuur zwijgt, de dieren
verschuilen zich en hijgen met open muil, een schrikbarend gevoel van onmacht en
vermoeidheid bevangt de geheele schepping, - het evenwicht is gebroken, het moet
hersteld worden! De bliksemstralen schieten

(1) De beste plaats in een huis, tijdens het onweder, is het midden eener kamer en het binnenste
van het gebouw. Met vele menschen te zamen in een vertrek te zijn, is gevaarlijk, dewijl
dierlijke en vochtige stoffen aantrekking op de barnkracht uitoefenen. In het veld, als men
toch ten uiterste verschrikt is, kan men niet beter doen dan zich plat ter aarde nederleggen,
totdat het onweder een weinig afgedreven zij.
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door den hemel, een frissche en vruchtbaarmakende regen drenkt de kruiden, het
onweder drijft af, de zon glanst opnieuw aan den blauwen hemel: al wat leven heeft,
treedt verkwikt hervoor, de algemeene blijdschap der gelaafde natuur getuigt van
Gods ontzaglijke en onberekenbare weldaad!’
Ik kon het moeilijk aannemen, dat de bliksem eene weldaad zij, ofschoon ik de
noodzakelijkheid van zijn daarzijn wel begreep. Ik had eens eenen man gezien, die
door het vuur des hemels gedood was, en deze gedachtenis speelde mij voor den
geest. Ik zeide dan half spijtig tot den grijsaard:
‘Het moge eene groote weldaad zijn, goede vader; ongelukkig toch zijn de
slachtoffers, die door den bliksem zoo plotseling worden getroffen!’
‘Ik verwachtte mij op deze aanmerking,’ antwoordde hij, ‘ja, ik verlangde ze zelfs.
Gij kondet toch even goed vragen, waarom regen, hagel en sneeuw ook op den
mensch storten; waarom overstroomingen ook menschen medesleepen; waarom een
vallende steen zich niet afwendt, in stede van op een mensch te vallen; in één woord,
waarom er voor ons geene gansch bijzondere natuur in de natuur zelve bestaat.
‘Mijn kind, de mensch is door zijn stoffelijk lichaam aan al de wetten onderworpen,
welke de Schepper heeft vastgesteld, toen Hij aan zijn werk zeide: besta en leef!
Deze onderwerping is eene weldaad; zonder haar zouden noch menschen noch dieren
kunnen in wezen blijven. Pijn, smart, ziekte en andere onaangename aandoeningen
des levens zijn even noodig als blijdschap, genoegen en gezondheid. Want,
vooronderstel, dat de mensch aan som-
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mige natuurwetten niet onderworpen ware: dat hij nooit lichamelijke pijnen voelde
en slechts door den dood alleen kon getroffen worden. Wat zou daarvan het gevolg
zijn? Dan waren alle zorgen tot zijne behoudenis hem onbekend; hij zou zich zelven
dagelijks wonden en verminken door onbewustheid of door eigenzin, en zich zonder
argwaan aan den eindelijken slag, aan den dood overleveren, vooraleer hij de
jongelingsjaren zou hebben bereikt; het voortbestaan der menschen zou onmogelijk
zijn. Ware er geene smart op aarde, zoo ontbrak ons een der edelste gevoelens des
harten, hetwelk zelf de bron van alle genoegen en van alle blijdschap is. Hoe verdrietig
zou toch het leven worden, indien nooit eenige verandering in onze aandoeningen
plaats greep; hoe spoedig zou alles ons walgen, indien derving en smart ons niet
telkens bekwaam maakten om opnieuw en met evenveel vreugde te genieten! En de
ziekte, zult gij zeggen, waartoe mag die dienstig zijn? Indien er geene krankheid
ware, verviel de edele mensch, dit evenbeeld der Godheid, in den staat der beesten.
Zou hij dan, door geene vreeze wederhouden, zich niet overgeven aan de voldoening
der dierlijke lusten, die in zijn stoffelijk lichaam spreken? Zou hij zich niet uitputten
door eene paallooze onkuischheid? Wat zou den dronkaard beletten, zijne ziele te
versmoren in geestroovende vochten? Waarom zou de gulzigaard niet eten, totdat
hij nedervalle en slape, in afwachting dat er in zijn lichaam plaats zij voor ander
voedsel? En wat zou de mensch worden, indien hij, van verstand, geheugen en moed
beroofd, daarhenen wandelde als een wezen, dat slechts op aarde is om lichamelijke
lusten
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te voldoen? O, hij zou de hoogste gave Gods, dat eenige, hetwelk hem boven al het
geschapene verheft, verliezen, en misschien nog niet waardig zijn om eene plaats
tusschen de dieren te bekleeden. Zoo, mijn zoon, zijn ziekte, smart en lijden
aandoeningen, welke de Schepper nevens den mensch gesteld heeft om hem als
engelbewaarders te verwittigen, wanneer hij uit het spoor der matigheid verloopt of
zijn leven door andere oorzaken in gevaar brengt. Indien de mensch niet aan de
algemeene natuurwetten onderworpen ware, zou niets hem aansporen tot nijverheid
of tot geestoefening, en hij zou gebleven zijn zonder eenige ontwikkeling des
Verstands, gelijk de redelooze dieren; de aarde zou geene sporen dragen van hetgeen
des menschen vernuft vermag; geene meesterstukken der kunst en der wetenschap
zouden daar zijn, om te bewijzen, dat in den schedel van den koning der natuur
inderdaad eene vonk van den goddelijken geest zijns Scheppers ligt besloten. - Zoo
kunt gij weder hieruit besluiten: “Wat is, moet zijn!”
‘En nu, mijn zoon, tot morgen. De hemel voorspelt een schoon weder. Ik zal u
over wonderheden spreken, die gij dagelijks met den voet vertrapt, zonder ze te
vermoeden!’
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V
Rerum natura nusquam magi quam in minimis tota est.
PLIN. HIST. NAT. L. XI C. 2.
Des anderen daags zeer vroeg zat ik in het priëel mijnen leermeester af te wachten.
Hij kwam welhaast bij mij en plaatste zich aan de andere zijde der kleine tafel, welke
in het midden van het looverhuisje stond. Dan legde hij voorzichtig eene doode vlieg
voor mij neder en begon dus te spreken:
‘De gemeene mensch, mijn zoon, leeft in eene zeer kleine wereld; voor hem heeft
de schepping zichtbare grenspalen, en het kost hem geenen langen tijd of zware
moeite, om van het werk Gods te overzien wat hij er van kent. Ternauwernood slaat
hij somtijds eenen vluchtigen en zorgeloozen blik buiten den kring zijner lichamelijke
belangen. De dierlijke driften voldoen, den hoogmoed streelen, de geldzucht
verzadigen, ziedaar het doel van vele wezens, die zich niet schijnen te herinneren,
dat in hen iets meer leeft dan in het viervoetig dier, en dat God in hunnen schedel
meer geest en meer begrip gestort heeft, alleenlijk omdat de mensch Hem zou
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danken en aanbidden met de volle wetenschap zijner grootheid en alwijsheid! Zulk
mensch besluit het hemelstelsel tusschen zijne aarde en de zon; het dierenrijk tusschen
den walvisch en de mier; het plantenrijk tusschen den eik en den graspijl. - En hij
raadt zelfs niet, dat achter deze nauwe grenspunten nog verbazend groote lichamen
of levende werelden liggen, welker wonderheden bij elken oogslag het aanzijn en
de macht van het Opperwezen verkondigen. - Hij bewondert het zinverstand van een
paard en vertrapt onder zijnen voet een nederig gedierte, dat met duizendmaal meer
zinverstand is begaafd; hij bewondert het nest der zwaluw en gaat het blad voorbij,
waaraan het meer wonderbaar nest van een wespken hangt; - hij bewondert de schoone
kleuren op het vederkleed der vogelen en ziet het vliegje niet, dat op zijn lichaam al
de vurige glansen der edelste gesteenten vereenigt; - hij beschouwt verschrikt en met
jagend hart het vreeselijk gevecht der stieren en weet niet, dat aan zijne voeten
onophoudend veel vreeselijker strijden geleverd worden; - hij staat verbaasd over de
menigvuldigheid der deelen des menschelijken lichaams: hem schijnt het
onbegrijpelijk, hoe het hart, de longen, het ingewand, het bloed en de zenuwen
zoolang eenstemmig werken, - en hoe duizenden vezelen, draadjes, klieren en
vlieskens, tot een bijzonder einde geschapen, elk hunnen eigen arbeid zonder dwaling
vervullen. Welke zou zijne verbazing dan niet zijn, zoo hij overwoog, dat dezelfde
duizenden werktuigen ook bevat zijn en eenstemmig hun doel vervullen in het lichaam
van een dier, dat zich onder een mosterdzaad verbergen kan?..... Maar neen, hij
vermoedt
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niet, wat onophoudenden arbeid, wat al moederlijke teederheid, wat liefde, wat
vijandschap, wat vernuftige werken, wat oneindige schoonheden van vorm en kleur
de wemeldieren en de kerfdiertjes aanbieden. Voor hem is dit wonderbaarste deel
der schepping verloren!.....(1).
‘Daar onder uw oog ligt eene doode vlieg. - Breng uw hoofd nader, dat ik u het
tweede gezicht geve. - Beschouw het insect nu.’
‘Wat is zij schoon!’ riep ik met verwondering uit. ‘Haar gansche lichaam is bezaaid
met glinsterende zilveren stipkens op eenen zwartfluweelen grond. Hare oogen
herspiegelen levendiger kleuren dan de regenboog; ik zie aan haar hoofd twee
onbegrijpelijk fraaie pluimkens!’
‘Mijn zoon,’ viel de grijsaard in, ‘luister, ik zal

(1) Onder de benaming van insecten of kerfdieren verstaat men in de dagelijksche taal
onbepaaldelijk alle dieren, welke noch tot de zoogdieren, noch tot de vogelen, noch tot de
kruipende dieren, noch tot de visschen behooren. In de nauwkeurig wetenschappelijke taal
ware dit alleszins eene dwaling, dewijl de insecten zelve slechts eene afdeeling uitmaken
tusschen wezens, welke wij onder hunnen bijzonderen naam begrijpen.
De algemeene benaming is gewrichtsdieren (arthrozoa), als zijnde het lichaam der dieren,
welke tot dien vorm behooren, samengesteld uit in elkander gewrichte ringen.
De gewrichtsdieren worden verdeeld in:
1. Kerfdieren (insecta), welker lichaam in drie deelen gekorven schijnt, namelijk in kop,
borst en achterlijf, als de vliegen, wespen, mieren, enz.
2. Spinachtige (arachnidae), welker lichaam slechts in twee deelen gescheiden is, namelijk
in kop en lijf, als de spinnekoppen en de schorpioenen.
3. Schulpachtige (crustacea), welker lichaam in vele meest ongelijke ringen verdeeld en
meest met harde schulpen is bedekt, als de kreeften, krabben, garnalen, duizendpooters, enz.
4. Wormen (vermes), welker lang en dun lichaam uit vele ringen is samengesteld, als de
aardwormen of pieren.
Wij hebben deze inlichting noodig geacht, omdat wij zelven in het tegenwoordig werk onder
de benaming van kerfdieren of insecten de vier opgenoemde schikkingen in eenen wijden
en onbepaalden zin omvatten.
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u meer schoonheden dan die van vorm en kleur in dit zoozeer versmade diertje helpen
ontdekken. Voor aan zijn hoofd staat eene tromp, waarmede hij zijn voedsel opzuigt.
Dit kleine zintuig is volmaakter dan de tromp van den olifant, welker macht en
beweegbaarheid ons tot verwondering strekken. Het einde van den zuiger der vlieg
bestaat uit twee lippen, als van eenen mond, en in het midden daarvan, bevindt zich
een scherp gedeelte, dat gelijk een mes de lichamen vaneenscheidt, welke de vlieg
tot haar voedsel gebruiken zal. Beschouw de onbesefbare fijnheid van het maaksel
dezer tromp; zie hare spieren, hare zenuwen, hare aderen en de meetkundige
verdeeling harer boorden. Hoe zwak moet dit zintuig niet zijn, en hoe gemakkelijk
kan het door de aanraking der lichamen beschadigd worden! Maar de Algoede heeft
ook voor de vliegen gezorgd: Hij heeft hare tromp met zilverwitte haren beplant,
opdat zij intijds het gevaar zou kunnen bemerken, en heeft haar een schild gegeven
om haren zuiger te verbergen en te beschutten. Boven haren snuit bemerkt gij twee
schoone zijden pluimkens. Misschien denkt gij, dat zij de vlieg enkel tot sieraad
verstrekken? Het zijn hare handen; met deze pluimkens voelt en tast zij, en oordeelt
over den aard der voorwerpen, die zij ontmoet. De vlieg schijnt u slechts twee oogen
te bezitten. Indien uwe gedachte gegrond ware, zou dit insect niet leven kunnen,
dewijl het onbeweegbare oogen heeft, en het dus zijne vijanden en zijn voedsel slechts
in eene enkele richting zou kunnen ontwaren. Dan, de Schepper, wiens middelen
zoo oneindig als zijne macht zijn, heeft de insecten niet minder dan andere dieren
met zijne gaven overladen. De vlieg
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ziet langs meer kanten dan de mensch; wat gij in haar een enkel oog denkt te zijn, is
eene verzameling van eenige honderden oogen, die ruitsgewijze nevens elkander
geschikt liggen en in alle richtingen zien. Daarenboven heeft de vlieg nog drie andere
enkelvoudige oogen achter aan het hoofd staan. Meest alle insecten hebben dergelijke
menigvuldige, doch onbeweegbare oogen; eenige, als de spinnekoppen, hebben
enkele oogen; maar dan zijn zij van zes tot dertig in getal en dusdanig geplaatst, dat
het dier naar alle richtingen uitziet, zonder zich te moeten bewegen(1). Wij zullen
onze aandacht niet op het lichaam zelf der vlieg vestigen, hoe wonderbaar de
glinsterende schubben en haarkens daarvan ook gevormd zijn. - Bemerk evenwel in
het voorbijgaan, dat de insecten niet door den mond ademen: zij hebben geene longen,
maar op hun lichaam bevinden zich een zeker getal gaatjes, die men stippen noemt.
Deze zijn de openingen van een luchtaderstelsel, dat zich door het geheele lichaam
van het insect verspreidt en de lucht in onmiddellijke aanraking met al zijne deelen
brengt. - De insecten hebben geenen neus om te ruiken, geene tong om te proeven,
geene ooren om de geluiden te vatten; evenwel ruiken, smaken en hooren de meeste
kerfdiertjes zeer goed(2). De pooten

(1) Het getal ruiten in de samengestelde oogen der insecten is voor sommige verbazend groot:
in eenige vlinders wel tot 60,000. De geleerden zien elke ruit aan als een oog, dat op zich
zelf bekwaam is om het beeld der voorwerpen te ontvangen. Daarenboven hebben vele
insecten nog twee of drie enkelvoudige, beweeglooze oogen op het hoofd staan. Geene andere
dieren dan de Gewrichtsdieren hebben meer dan twee oogen.
(2) De gewrichtsdieren ademen door den mond. Bij de kerfdieren treedt de lucht in het lijf door
luchtpijpen, welker openingen tusschen de ringen geplaatst zijn. Men kan deze luchtmonden
zeer duidelijk in de zijde des lichaams van eenige naakte rupsen zien. De spinnekoppen
ademen door twee luchtgaten, welke onder den buik staan. De kreeften en andere
watergewrichtsdieren ademen door koenen of kieuwen. - Den gewrichtswijzen ontbreken
neus, tong en ooren: de kreeften alleen hebben oorgaten aan den grond hunner twee buitenste
voelers staan.
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der vlieg kunnen ons nog een bewijs der Alvoorzienigheid opleveren. Bemerk aan
het voorste paar twee kleine borstels; deze dienen haar om hare pluimkens en haar
hoofd van stof te zuiveren, hetwelk anders het gevoel harer zintuigen zou verdooven.
Wanneer de vlieg met hare pooten over haar hoofd schijnt te strijken, dan borstelt
zij wezenlijk de onreinheid van hare bijzonderste zintuigen. - Hoe kan de vlieg tegen
vensterruiten en alle gladde lichamen oploopen? Bezie hare middelste pooten, en dit
raadsel zal u verklaard worden. Behalve twee haakjes of klauwen zult gij in het
midden daarvan nog twee werktuigen zien van vorm als eene tong; deze legt de vlieg
op het gladde voorwerp en heft dan door bijzondere spieren alleenlijk het middelste
gedeelte er van op: de lucht is er onder gevangen door eene zuigende kracht, die het
dier vast doet kleven, totdat het zijne optrekspieren ontspant(1). Indien gij nu de vlieg,
van buiten gezien, reeds zoo wonderlijk vindt, open haar lichaam, en gij zult verbaasd
staan over hare ontellijke aderen en zenuwen. Welke oneindigheid! Elke ader is
tweehonderdduizendmaal dunner dan een haar van uw hoofd, - en zij bevat
rondstroomend bloed, dat insgelijks uit zichtbare korrels is samengesteld!
‘Wilt gij nog schooner kleuren bewonderen? Neem

(1) Om eene gedachte te hebben van het zonderlinge tuig, bij welks middel de vlieg zich op
gladde vlakken vastzet, beschouwe men slechts, hoe de kinderen met een stuksken nat leder
aan eene koorde de kasseien der straten uittrekken. Zij noemen dit guitenspeeltuig een
plakleerken.
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uit dit spinneweb het bijna onzichtbare groene vliegje, dat het slachtoffer van zijnen
vijand geworden is. - Wat is het diamantvuur bij het fonkelen zijner oogen? Wat de
lichtende robijn bij het glinsterend rood van zijn borstschild? Wat de kostelijke
smaragd bij het groene goud van zijnen rug? Wat het fijnste en vernuftigste
menschenwerk bij het kanten weefsel zijner vlerken en de bevallige kuif zijner
hoofdpluimen?
‘Mijn zoon, de mensch misprijst en verfoeit dat kleine vliegje, - en nochtans, wilde
hij slechts zien en begrijpen, hoe zou het beschouwen van hetgeen hij veracht, hem
van schaamte doen blozen! Al de volmaaktheden der menschelijke gewrochten, in
één voorwerp samengebracht, kunnen de vergelijking met het minste lidmaat dezer
vlieg niet doorstaan. - Eene vrouw omhangt zich met zijde, satijn en kant, en zij heft
verwaand het hoofd boven haren evennaaste, omdat zij anderen in pracht denkt te
overtreffen. Arme zinnelooze! De kant is een onzindelijk net van ruwe koorden, het
satijn is een slordig weefsel van onregelmatige touwen. Hoe schoon integendeel is
het kleed der vliege niet, hoe effen en glad de schilden van haar lichaam, hoe zuiver
glinsterend hare pluimkens! Gij, die gisteren nog durfdet denken, dat de mensch iets
van het groote werk van God zou kunnen verbeteren, dààr, beschouw de raders van
mijn uurwerk: het is nochtans een meesterstuk der kunst! Hoe vindt gij dit schoone
gewrocht?’
De grijsaard, deze vraag doende, bracht zijn uurwerk geopend onder mijn oog. De
raderen schenen mij oneffen, met baarden, bochten en gaten. Het gezicht van het
meesterstuk boezemde mij niets dan
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misprijzen en afkeer in. Dit op mijn gelaat latende blijken, antwoordde ik:
‘O, vader, het is een belachelijk gewrocht, en het schijnt mij door een onhandig
kind gemaakt!’
‘Zoo is het ook,’ viel mijn leermeester in. ‘Zie nu daarnevens eenen vleugel, eenen
poot of een haar der vlieg. Heeft de GROOTE WERKMAN ze niet effen gemaakt en
glinsterend gepolijst? Bemerkt gij er de minste feil aan? Zoo onvolmaakt zijn al de
werken des menschen, mijn kind; - zoo onbegrijpelijk volmaakt zijn al de werken
Gods!(1)
‘Het wonderbaar maaksel van het lichaam der vlieg zal u een denkbeeld geven
van het maaksel der andere kerfdieren, alhoewel zij alle grootelijks verschillen; en
in dit verschil liggen bovenal menigvuldige getuigenissen der hoogste wijsheid. Geen
werktuig is er te bedenken, of het een of ander insect heeft het van God ten geschenke
gekregen. Het eene slag

(1) Door een sterk vergrootglas beschouwd, ziet de fijnste Brusselsche kant er uit, als ware zij
van ruige touwen op eene slordige wijze gevlochten. De snede van een scheermes gelijkt
aan eene zaag, zoo dik als de rug van een tafelmes; eene fijne naald aan een ruw stuk ijzer
zonder punt. De heer Baker verhaalt in zijn werk Het microscoop gemakkelijk gemaakt, dat
Boverick, een Engelsch horlogemaker, hem een kunstwerk toonde, dat in eenen kersesteen
vervat was. In dezen kersesteen waren drie verschillige tafels, een spiegel, twaalf stoelen,
twee dozijn teljoren, zes schotels, twaalf messen, vorken en lepels, twee zoutvaten, een olieen azijnstel, benevens een heer, een juffer en een knecht. En nochtans was in den kersesteen
nog wel de helft plaats overig.
Hoe wonderlijk fijn dit kunstwerk ook gewrocht ware, het toonde zich voor een machtig
vergrootglas ruw, oneffen, wanstaltig en bijna onkennelijk.
Men beschouwe dan daarnevens nog duizendmaal kleiner natuurzaken, en men zal ze immer
volmaakt vinden. Zoo is de draad van den zijdeworm zooveel fijner dan de fijnste draad, door
eene vrouwenhand gesponnen, als deze laatste een kabeltouw in fijnheid overtreft. Niettemin
is de draad van eenen zijdeworm negenhonderddertig voeten lang bevonden, alhoewel hij
zelf uit twee samengevoegde draden bestaat. Dit is echter niets in vergelijking met de fijnheid
der draden eeniger kleine spinnekoppen.
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heeft eene tromp als de vliegen; het andere, als de vlinders, eenen zuiger, die zich
oprolt en aan de springveer van mijn uurwerk gelijkt; andere weder hebben boren,
truweelen, messen, scharen, schoppen, houweelen, zagen en meer andere werktuigen,
welken men geenen naam geven kan, maar die alle het dier, dat er mede begaafd is,
tot onderhoud van zijn leven en tot het voortzetten van zijn geslacht onmisbaar zijn.’
De oude man stond op, zeggende:
‘Laat ons nu door den hof wandelen, om de nijverheid en het zinverstand der kleine
gedierten na te speuren.’
Ik wilde hem gehoorzamen, doch hij deed mij een teeken, dat ik weder zou
nederzitten. Hierop wees hij mij tegen eene der latten van het priëel eene rups, die
bijna beweegloos zat en alleenlijk bij poozen het hoofd van de eene zijde naar de
andere verroerde. Hij zeide:
‘Luister met aandacht, mijn zoon, ik zal de rupse vragen wat zij daar doet.’
Mijn geest ontving de klanken van het diertje, en ik hoorde, dat het in deze voege
sprak:
‘Het is lang geleden, dat ik, in eene nauwe woning besloten, voor de eerste maal
eenen zonnestraal gevoeld heb, die mij tot het leven opriep. Dan was ik een ei, met
vele andere eieren door mijne moeder aan den tak eens booms gehecht. Hoe blij
ontving ik den vleienden straal der zon! Ik ging dus leven, mijn deel hebben op de
aarde, sappige kruiden eten, in vrijheid wandelen..... Eilaas, eilaas, ik wist niet hoe
bitter het leven is! Nauwelijks waren wij onzen eierschelpen ontkropen, of de vogelen
vielen op ons
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aan en vermoordden meer dan de helft mijner ongelukkige zusteren. Ik ontsnapte
door geval alleen aan onze menigvuldige vijanden; doch mijn gansche leven was
niettemin eene aaneenschakeling der schrikkelijkste rampspoeden. Nu was het een
onweder, dat mij in het slijk wierp en mij half verdronken naar plaatsen voerde, waar
ik geen voedsel vond; of een stormwind, die mij met geweld ter aarde sloeg; dan
weder bevrozen mij de koude nachten, of verbrandde mij de zengende zonne. Ik
herinner mij nog, hoe dikwijls en hoe lang ik, stijf van koude, uitgeput van honger,
bevend en halfdood onder een broos blad mij heb verscholen gehouden. En dan,
wanneer een schoone dag de velden verblijdde, dan zag ik mij toch immer omringd
van machtige vijanden; mijn lot was lijden, vreezen, beven, altijd beven. - O vreugde,
het is gedaan, mijne rupsedagen zijn vervuld! Het is mij eindelijk toegelaten te
sterven! Zie, ik spin mij een graf, opdat ik veilig in mijne rustplaats moge slapen.....’
Hier zweeg de rups - en ik zuchtte met medelijden:
‘Arm rupsken, het is zoo blijde, dat het sterven mag. Hoe ongelukkig moet het
niet geweest zijn!’
‘Sterven is voor mij de gewenschte overgang tot een beter leven. In mijn onzindelijk
rupselichaam woont een edeler wezen, dat eens uit mijn graf, met luister en pracht
omkleed, verrijzen zal. Daarom verblijd ik mij in den dood! Zoohaast mijn graf zal
volsponnen zijn, zal ik mij er in opsluiten en slapen; mijn lichaam zal zijne zwakke
rupsepooten en zijne ruige huid afwerpen; welhaast zal ik opstaan uit mijn graf,
hemelwaarts opschieten als een vogel,
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de bruidegom der bloemen worden, mij voeden met honig en het gezicht verleiden
door mijne schoonheid. Mijne lichte, gulden vlerken, met gitzwarte boorden afgezet,
zullen bezaaid zijn met parelen van zilver, van lazuur en koraal.....’
Reeds luisterde ik niet meer op de taal der rupse. Ik sloeg de oogen nederwaarts
en zonk ik eene diepe bedenking. Toen ik weder opzag, beglansde eene zalige
uitdrukking mijn gelaat. De oude man doorgrondde de oorzaak mijner aandoening
en zeide:
‘Ja, ja, mijn zoon, de rupse heeft u een troostend beeld geschetst!’
Na eenige oogenblikken van stilzwijgen ging hij voort:
‘Meest al de vliegende kerven of insecten veranderen evenals de rups driemaal
van vorm; zij komen uit eieren voort, door hunne moeder met voorzorg op eene
gunstige plaats neergelegd; van ei worden zij rups of worm; de worm wordt een
poppeken of nimf; dezen rustvorm verlatende, komt het dier met vleugelen te
voorschijn en met al de werktuigen, welke het voor zijn nieuw leven noodig heeft(1).
Bezie de rupse: aan haren mond staan nu twee harde messen

(1) De meeste kerfdieren ondergaan drie gedaanteverwisselingen. Zij worden door hunne moeder
gebaard als een ei, waaruit een worm voortkomt. Deze wormen hebben verschillige namen:
de voet- en koplooze wormen noemt men maden; die met eenen kop en 6 pooten noemt men
larven; die met meer dan 6, doch minder dan 16 pooten noemt men rupsen; die met meest
22 pooten noemt men achterrupsen. In deze staat vreet het insect zeer veel, groeit snel, werpt
zijne huid meermalen af, doch paart niet. Daarna verandert het zich in een poppeken of nimf,
en bijna alle eten in dezen staat nooit. Dan komt na eenigen tijd het volmaakte insect uit het
poppeken te voorschijn; zijne vleugelen en andere ledematen ontplooien zich, zijne huid
verhardt, en van dan af groeit het niet meer. In dezen staat paart het, legt zijne eieren en
sterft.
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om de bladeren te snijden. Bij hare opstanding uit haar graf zal zij eene lange tromp
hebben om haar voedsel uit de bloemen te zuigen. Geloof echter niet, dat bij deze
veranderingen een nieuw dier geschapen wordt. In het lichaam der rups is de vlinder
reeds besloten; maar hij ligt als gevangen onder eene tweede huid, die hem belet zich
te ontwinden. Gedurende den schijnbaren slaap der nimf zet de vlinder zijne deelen
uit en breekt zijn graf, zoohaast de wonderlijke natuurarbeid volbracht is.’
Ik had gedurende de rede des grijsaards mijn oog op de rupse gevestigd gehouden
en iets gezien, dat mij vreemd voorkwam.
‘Vader,’ zeide ik, ‘dit is nu drie- of viermaal, dat ik eene zelfde vlieg omtrent de
rupse zie voorbijschieten. Het schijnt mij, dat zij het niet zonder inzicht doet. Zie,
daar vliegt zij weder voorbij!’
‘Inderdaad, het is niet zonder inzicht,’ antwoordde mijn leermeester. ‘Indien de
vlieg de rupse nadert, zal deze zich wel begraven en wel slapen, doch nooit meer zal
zij als vlinder uit haar graf oprijzen: er zullen integendeel vliegen uit haar voortkomen.
Bemerk wel, dat het voorbijschietend insect eene boor aan het achterste van zijn
lichaam draagt; weet nu ook, dat de eieren der vlieg nooit kunnen uitgebroed worden
dan in het levend vleesch eener rupse. De teedere moeder weet wat haar kroost nuttig
is; zij vliegt rond en zoekt rupsen, om hare eieren er in te planten. Wanneer zij er
eene vindt, steekt zij haar met haast de boor in het lichaam en laat er een ei doorrijzen
tot onder de huid. De rupse voelt het bijna niet en spint met evenveel betrouwen haar
graf; maar ternauwernood is zij daarin
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opgesloten, of het ei opent zich en er komt een worm uit, die zich met het vleesch
van den armen vlinder voedt, totdat het oogenblik zijner eigene gedaanteverandering
komt. Dan wordt hij ook popken, krijgt vleugelen en verlaat de overblijfsels van het
slachtoffer, hem door zijne moeder voorbereid.’
Ik kon niet lijden, dat de arme rupse ook nog na het einde van haar tweede
levensvak ongelukkig wierd. Daarom, ik stond van mijne eerste plaats op, zette mij
bij haar en verjaagde de vlieg met de hand.
‘Ik zie gaarne, dat gij medelijdend zijt,’ zeide de grijsaard, ‘maar waar zal de arme
vliege hare eieren nu leggen? God heeft gewild, dat het zoo geschiede; het is dus
goed en nuttig, dat het zoo zij! - Ja, Hij heeft zelfs aan de boorvliege een bijzonder
en wonderbaar zinverstand geschonken om de stoffen te ontdekken, waarin zij hare
eieren plaatsen moet. Zie, daar is de boorvlieg weder; nu echter schijnt zij iets anders
gevonden te hebben; het is de nimf eener andere rups. Geef nu wel acht op hetgeen
zij gaat doen. Zie, zij zet zich neder op de nimf; zij brengt hare boor loodrecht naar
onder en zoekt met nauwkeurigheid de gewrichten der schubachtige ringen, waaruit
het lijf der nimf is samengesteld; nu drukt zij hare boor met kracht er tusschen en
trekt ze weder uit: zij heeft reeds één ei in haar levend nest gestort(1). Dien arbeid zal
zij tot twintigmaal herhalen en voorts andere nimfen zoeken, om aan het overige van
haar toekomend huisgezin een veilig en voedselrijk

(1) Vele insecten leggen op dusdanige wijze hunne eieren in de levende rupsen, sprinkhanen,
maden, spinnen, plantvloeien, enz., alsook in de eieren en slapende poppekens. Men begrijpt
de meeste er van onder de benamingen van boorvliegen, sluipwespen en sluipwespslachtigen.
(Ichneumonidae vrede et Ichneumonidae adscitae).
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verblijf te bezorgen. - Indien niets de ontwikkeling harer eieren verhindert, zullen
deze welhaast in wormen veranderen en den vlinder, die in de nimf gesloten is,
beginnen te knagen.
‘Bewonder ook het zinverstand dezer kleine eerstgeboren wormkens: zij weten,
dat, indien de vlinder in zijne nimf te vroeg stierf, zij dan insgelijks door gebrek aan
voedsel zouden omkomen. Daarom wachten zij zich wel van met hunne tanden een
deel aan te raken, dat tot het voortleven van den vlinder noodig is; zij vergenoegen
zich in het eerst met de vette stof en andere misbare deelen te verknagen. Intusschen
leeft en groeit de vlinder, - en het is slechts wanneer de wormen den tijd hunner
gedaanteverandering voelen naderen, dat zij den vlinder dooden.’
‘Hoe onbegrijpelijk!’ riep ik uit. ‘Wat fijn gevoel en wat kunst van ontleding in
zulke nietige wormen! Zal dit alles binnen de huid der nimf gebeuren?’
‘Ik geloof het nu niet meer,’ antwoordde de grijsaard. ‘Zie, de groote boorvlieg
heeft de nimf verlaten; nu zit een ander insect er op. Wat denkt gij, dat het daar doet?
Het is ook eene boorvliege, doch van kleiner slag. Terwijl de andere bezig was met
hare eieren in het lichaam der nimf te planten, zat deze ergens in de nabijheid haar
te bespieden. Niet zoohaast is de groote vlieg heengevlogen, of deze kleinere heeft
hare plaats ingenomen en boort nu ook tusschen de ringschubben der nimfe door.
Zij weet, zonder zich te misgrijpen, hare boor in elk ei der vorige vliege te steken en
plant er een van hare eigene eieren in. Hare wormjongen zullen zich
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niet met het vleesch der vlinders voeden, maar wel met de stoffe, die in het ei der
groote boorvlieg is besloten. De laatste heeft zich dus bedrogen: hare nakomelingschap
is gedood, voordat zij geleefd hebbe.’
‘De moorddadige boorvliegen boezemen mij eenen diepen afkeer in!’ bemerkte
ik. ‘Waarom leggen zij hunne eieren niet op de planten gelijk andere diertjes? Waartoe
kan die akelige vernieling dienstig zijn?’
‘Mijn zoon,’ antwoordde de oude man, ‘doe zulke vragen niet meer en blijf eens
en voor altijd overtuigd, dat alles in de natuur tot een wonderbaar goed einde strekt.
De wormen der boorvliegen hebben geene pooten gelijk de wormen van andere
insecten; zij zijn niet in staat om van plaats te veranderen en hunne spijze te zoeken.
Dus moeten zij in een overvloedig voedsel zelf tot het leven komen en geplaatst
worden in het lichaam of in de eieren van rupsen, vlinders, sprinkhanen en ander
ongedierte. Zij blijven tamelijk lang in den staat van worm en zouden niet in doode
stoffe kunnen bestaan, uithoofde dat hunne uiterste teederheid hun een gesloten
verblijf onmisbaar maakt. Deze redenen zijn misschien niet voldoende voor uwen
menschelijken geest: er schijnt u wellicht weinig aan het behoud van het geslacht
der boorvliegen gelegen. Ik zal dus andere bewijzen doen gelden. Geloof mijn woord,
als ik u zeg, dat, indien de eieren van alle vlinders, motten, sprinkhanen en kevers
een enkel jaar onbeschadigd bleven, er dan waarschijnlijk eenige millioenen menschen
en eenige millioenen dieren zouden sterven. De vruchten der aarde zouden verslonden
wor-
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den, de kruiden tot in den wortel afgeknaagd, de boomen van bladeren beroofd, - de
wreedste hongersnood zou de volkeren als met eenen bloedigen geesel slaan; men
zou de inwoners der steden zich over de velden zien verspreiden, vrouwen en kinderen
aan het ongedierte een afgeknaagd en besmet voedsel zien betwisten, - en op het
oogenblik, dat de aarde met moeite nog de ontelbare lijken der slachtoffers van den
honger zou ontvangen, - dan, wanneer een lange doodsschreeuw zich reeds zou
hebben verspreid, zouden de rupsen en sprinkhanen, na alles te hebben verslonden,
sterven en verrotten. De akeligste pest zou hare zeisen op den troon der koningen en
op het legerbed der bedelaren komen wetten, en God alleen weet, of zij alle volkeren
der aarde niet in de onmeetbare vouwen van haar baarkleed voor eeuwig zou te slapen
leggen!..... En nu, mijn kind, hef uw aanbiddend oog hemelwaarts, zegen en dank
den Heer, dat Hij ook de wreede boorvliegen heeft gemaakt!(1)’
Het woord des grijsaards had mij diep ontroerd; ik voelde de jagingen mijns harten
verdubbelen en eenen traan van bewondering mijn oog bevochtigen. Gedurende
eenigen tijd heerschte er een plechtig stilzwij-

(1) Men kan zich geen denkbeeld vormen over de schrikkelijke vruchtbaarheid der meeste
insecten. Een mastbladwespken (Lophiris pini) legt jaarlijks 100 eieren: indien de
nakomelingschap van een enkel zulk wespken tien jaren onbeschadigd voortleefde, ware zij
in staat, in éen jaar al de dennenbosschen van Duitschland kaal te vreten en te vernielen.
(Johannes Leunis.) De groote Linnaeus heeft gezegd en bewezen, dat weinige vliegen (musca
carnaria) een dood paard in minder tijd kunnen opvreten, dan een leeuw zulks zou kunnen
doen. Een paar dergelijke vliegen kunnen in éénen Zomer eene nakomelingschap van 500
millioenen voortbrengen. Men mag er niet aan twijfelen: indien de eieren aller insecten
ontloken en de er uit voortspruitende dieren tot vollen wasdom kwamen, ware in een jaar al
wat groeit vernield en verdelgd.

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

144
gen in het priëel, waarna mijn leermeester dus voortging:
‘Mijn zoon, alles, wat gij in de natuur ziet geschieden, ja zelfs elke beweging, die
een nederig wormken doet, is een noodzakelijk gedeelte van het harmonisch leven
der schepping; al de deelen werken eenstemmig te zamen tot onderhoud van het
geheel en tot handhaving van het eeuwig evenwicht, op welks onwrikbaarheid de
Schepper zijn werk heeft gebouwd.’
‘Maar, vader,’ zeide ik, ‘indien er noch rupsen noch sprinkhanen waren, dan zouden
wellicht de boorvliegen er niet noodig zijn. De natuur zou deze ijselijke tooneelen
van onophoudende moorderijen niet aanbieden, en de mensch zou zonder veel arbeid
in overvloed kunnen leven? Vergeef mij deze woorden, ik ben overtuigd dat zij
redeloos zijn; maar ik verlang eene verklaring over iets, dat ik diep gevoel, zonder
het te begrijpen.’
‘Mijn kind,’ antwoordde mijn goede leermeester, ‘de rupsen, hunne nimfen, vlinders
en motten, en de sprinkhanen zijn het onmisbaar voedsel van een groot getal vogelen,
die sterven zouden, indien dit alles hun kwame te ontbreken; en opvolgend zouden
ook de dieren, welke deze vogelen zelve tot hun voedsel hebben, uitsterven en
vergaan. Zulks zou ook het lot zijn van eene geheele reeks insectengeslachten, alsook
van hagedissen, kikvorschen, padden, adders en meer andere, welker opklimmende
verdwijning wellicht het bestaan der overige wereldbewoners onmogelijk zou maken.
Van een ander oogpunt beschouwd, zijn alle insecten misschien nuttig voor het leven
en voortzetten der planten zelve, welke zij knagen. Het is onmogelijk, de
geheimenissen van
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Gods werk gansch te doorgronden; maar zeker is het, dat de rupsen en sprinkhanen
een noodzakelijk deel der natuurketen uitmaken, vermits er anders noch rupsen, noch
sprinkhanen zouden zijn.’
‘Indien het zoo is, mijn meester, waarom hebben zij dan zoovele vijanden, dat
hunne volledige vernieling er zou kunnen uit volgen?’ vroeg ik vreesachtig.
‘Gij bedriegt u, mijn kind,’ antwoordde de grijsaard. ‘Dan, dit is niet te
verwonderen, dewijl een der hoogste blijken van Gods alwijsheid aan uwe opmerking
is ontsnapt. Elk geslacht der dieren is dus gemaakt en samengesteld, dat het zich
nooit boven eene zekere maat vermenigvuldigen kan, en dat het insgelijks nooit tot
eene zekere getalsbeperking kan verminderen. De groote dieren leven zeer lang en
verbruiken een aanzienlijk deel van de vruchten der aarde voor hun voedsel; zij zijn
sterk gewapend en in staat om gedurende hunnen ganschen levensloop zich tegen
hunne vijanden te verdedigen. Indien zij daarbij zoo vruchtbaar waren als de kleinere
dieren, zouden zij zeer talrijk worden en de overige levende wezens vernielen of
verdringen. Langs eenen anderen kant, indien de kleinere dieren niet vruchtbaarder
dan hunne groote vijanden waren, zouden zij in weinige jaren geheel uitgeroeid zijn.
Daarom heeft de Schepper gewild, dat de groote dieren slechts na elk verloop van
één of meer jaren hunne weinige jongen wierpen, terwijl Hij aan rupsen, sprinkhanen
en andere mindere wezens, die bestemd zijn om tot voedsel aan vele te dienen,
toegelaten heeft, jaarlijks hun geslacht bij middel van duizenden jongen voort te
zetten, opdat, ondanks de eeuwige vervolging hunner vijanden, er toch immer
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een zeker getal zouden ontsnappen om elken Zomer de aarde, de lucht en het water
evenzeer te doen krielen. En zoo besluiten alle natuurwezens in zich zelven de
grondbeginselen van het deel, dat zij tot het instandhouden van het eeuwig evenwicht
moeten bijbrengen.
‘Sta nu op, wij zullen in den hof benevens het bewijs van deze grondreden nog
vele andere wonderheden aantreffen. Wij hoeven daartoe niet verre te gaan. Zie, hier
op dezen rozetak, het zonderling insect, dat men plantvlooi noemt(1). Het woont in
groot getal op de jonge scheuten der planten, die er dikwijls aan hun opperst einde
geheel mede overdekt zijn; sommige hebben vleugelen, andere niet. Beschouw het
bij middel van het tweede gezicht, en gij zult het wonderlijk gemaakt vinden, hoe
klein het ook zij. Zijn groenachtig lichaam is bijna doorschijnend, met duistere ringen
versierd en overal met lange haren beplant; het heeft twee schoone, ruitvormige
oogen, lange hoornen, aan elken poot eenen dubbelen haak en achter aan het lijf twee
stijve buizen, waaruit het onophoudend een honigachtig vocht laat vloeien. Het leeft
van het sap der planten en heeft eene tromp om zijn voedsel op te zuigen.’
Eensklaps drukte mijn gelaat eene ongemeene aandacht uit; de grijsaard bezag
mij glimlachend, alsof hij mij de reden mijner aandoening vroeg.
‘Vader,’ sprak ik, ‘wat zie ik toch! Het schijnt mij, dat er uit het lichaam der
grootste plantvlooien

(1) Aphis rosae, de plantvlooi der rozen. Bijna elk slag van gewassen strekt tot woning en tot
voedsel aan eene bijzondere soort dezer vlooien. Iedereen kent het kleine groene diertje, dat
dikwijls de malsche scheuten der planten gansch bezet en hunne bladeren doet krullen; men
ziet er gevleugelde en ongevleugelde.
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beurtelings kleinere komen gekropen; zij plaatsen zich achter hunne moeder, schikken
zich in rijen en blijven dan beweegloos zitten nevens de overige leden van dit
zonderling huisgezin.’
‘Hetgeen gij ziet, mijn zoon, is de gewone vermenigvuldiging der plantvlooi: zij
is levendbarend en kan op éénen dag twintig jongen werpen; deze jongen beginnen
binnen de acht dagen tijds er ook andere voort te brengen, welke laatste na verloop
van eene week insgelijks tot baren bekwaam zijn. Hier ziet gij een sprekend bewijs
van de vruchtbaarheid der dieren: de nakomelingschap van een tiental plantvlooien
zou op het einde van den Zomer door geene getallen uit te drukken zijn, en haar
geslacht zou in weinige jaren den ganschen aardbodem overdekken, indien
menigvuldige vijanden het evenwicht niet kwamen herstellen door het vernietigen
van het grootste gedeelte dezer altijdbarende dieren. Maken wij de aardige berekening
hunner vruchtbaarheid. Een dezer plantvlooien legt heden twintig jongen; acht dagen
later leggen deze er elk twintig, dus te zamen vierhonderd; deze na verloop van eene
week weder elk twintig, dus te zamen achtduizend; deze binnen denzelfden tijd weder
elk twintig, dus honderdzestig duizend; deze na andere acht dagen weder elk twintig,
dus drie millioen tweehonderd duizend; en eindelijk zal de zesde week van dezelfde
plantvlooi vier en zestig millioen jongen zien! Bemerk daar nu bij, dat wij van elk
geslacht het voortbrengsel van eenen enkelen dag berekend hebben, daar zij nochtans
hunnen levenstijd enkel in baren doorbrengen. Wat zou het dan niet zijn, zoo wij de
opvolgende drachten der plantvlooien, die in onze berekening
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achteruit bleven, in aanmerking namen. En zelfs zonder dit bijvoegsel, en de
vermenigvuldiging slechts in eene rechtstreeks afdalende lijn voortzettende tot in
het twintigste lid, vermits de moederplantvlooi in eenen Zomer aan het hoofd van
zoovele geslachten kan staan, zoo zal men nog een getal bekomen, dat de verbeelding
doet verstommen.
‘Zie, ik ga dit getal in het zand schrijven, opdat uwe oogen zouden zien wat uw
geest niet berekenen kan.’
Mijn leermeester boog zich over het voetpad, waarin wij stonden, en schreef de
volgende reeks getallen in de droge aarde:
104,857,600,000,000,000,000,000,000.
Terwijl ik sprakeloos de handen van verbazing te zamen sloeg, vroeg de grijsaard:
‘Wijkt uwe verbeelding niet terug voor die onuitsprekelijke millioenen kinderen,
welke slechts een klein gedeelte uitmaken van het nageslacht eener enkele plantvlooi?’
‘Onbegrijpelijk!’ zuchtte ik: ‘mijn geest ligt verpletterd onder zulke denkbeelden!’
‘Nu verstaat gij gewis,’ hernam de oude man, ‘hoe het komt, dat de kleine dieren
sedert de scheppingsdagen, ondanks hunne talrijke en machtige vijanden, aan eene
algemeene verdelging zijn ontsnapt. Nu gaat gij ook begrijpen, waarom de kleine
dieren op aarde niet meer plaats innemen, dan hun tusschen de andere wezens is
toegestaan. Zie hier, aan de andere zijde van den rozetak, eenen gelen worm met
lichte strepen op den rug; men noemt hem
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den leeuw der plantvlooien. Bemerk, hoe hij langzaam voortkruipt en onderweg al
de plantvlooien verslindt, zonder dat zij zich verroeren om hem te ontvluchten. Deze
worm eet dagelijks eenige honderden plantvlooien, totdat hij zich een popken spint
om welhaast een vliegend insect te worden, dat den naam van parelvlieg draagt(1).
Hij is evenwel de eenige vijand der plantvlooi niet. Daar, op dat blad, zit een fraai
en blinkend diertje, met roode vleugelschulpen en gansch overdekt met gitzwarte
stippen. Gij kent het waarschijnlijk zeer goed: de kinderen noemen het
onze-lieve-vrouwebeestje(2). Voordat het een zoo fraai kleedsel bekwam, was het
insgelijks een worm, die zich met plantvlooien voedde; het eet nu nog niets anders.
Zie rondom ons eene soort van vliegen rondschieten, van vorm als bijen of wespen,
alhoewel zij slechts twee vleugelen hebben en van angels beroofd zijn. Deze zijn
zoovele arenden, die op de plantvlooien azen en hunne prooi aan een aantal kleine
dieren betwisten. - Dus, mijn zoon, vindt gij overal in de natuur eene onophoudende
verdelging tegenover eene onophoudende vermenigvuldiging; en waar de eene niet
is, geschiedt ook de andere niet.
‘Voordat wij onze blikken op een ander voorwerp slaan, moet ik u nog eene
bijzonderheid over de plantvlooi mededeelen. Zij is gedurende het grootste gedeelte
van den Zomer levendbarend, zooals gij ziet, en evenwel legt zij ook eieren tegen
dat het koude jaargetijde nadert. Het inzicht van den Meester der natuur is hier te
klaarblijkend om aan uwe

(1) Deze vorm is de larf van een schoon vliegje, dat men landjuffer of parelvlieg noemt
(Hermerobius perla).
(2) Coccinella.
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opmerkzaamheid te ontsnappen. Hij heeft gewild, dat de plantvlooi ongemeen zou
vermenigvuldigen, om gedurende den heelen Zomer aan talrijke andere dieren tot
voedsel te verstrekken, - en daarom heeft Hij haar levendbarend geschapen; maar
indien zij geen ander middel had om haar geslacht tot het volgende jaar voort te
zetten, zou de vorst of de koude in eenen enkelen Winter alle of de meeste
plantvlooien dooden, - en daarom heeft Hij haar ook eierbarend gemaakt, omdat de
eieren der insecten de vorst doorstaan kunnen, zonder van het levensbeginsel beroofd
te worden. Besluit daaruit, mijn zoon, dat de Schepper alle deelen van zijn onmeetbaar
werk even dierbaar acht, dewijl Hij voor de behoudenis der plantvlooien meer
wonderbare middelen heeft te werk gesteld dan voor het behoud der olifanten en
leeuwen.’
Eensklaps keerde mijn leermeester het hoofd om en zag in de lucht rond, als om
een vliegend dier te ontdekken. Ik blikte insgelijks naar alle zijden, doch ontwaarde
het voorwerp niet, dat des grijsaards aandacht had opgewekt.
‘Wat ziet gij, vader?’ vroeg ik.
‘Het scheen mij, dat ik de stem van eenen grafmaker had gehoord,’ antwoordde
hij.
Terwijl ik overdacht wat toch een grafmaker mocht zijn, hernam mijn leermeester:
‘Ha, ik had mij niet bedrogen: daar is hij weder. Mijn zoon, er ligt hieromtrent
eene doode muis, een mol of een ander lijk. De grafmaker(1) komt om het te begraven.
Gij beziet mij met verwondering en

(1) Necrophorus vespillo. Het is een kever, omtrent zoo groot als eene bij, hebbende op zijne
zwarte vleugelschubben twee oranjekleurige dwarsstrepen.
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gelooft niet wat ik zeg. Het is nochtans zoo: er ligt een lijk omtrent deze plaats.’
‘Mogelijk de mol, die onze hovenier dezen morgen gedood heeft? Ik weet hem
liggen.’
Dit zeggende, bracht ik den grijsaard een tiental stappen verder en toonde hem het
lijk van den mol, liggende op den rug in het voetpad.
‘Mijn zoon’, sprak hij, ‘ik ga huiswaarts keeren en u met het lijk laten, opdat gij
alleen bij de begrafenis tegenwoordig blijvet en uwen geest oefenet in de beschouwing
van der insecten zinverstand. Blijf hier staan, verlaat de plaats niet en speur oplettend
alles na, wat gij zult zien. Ik ga, want daar hoor ik weder de stem van den
meestergrafmaker, die het lijk komt verkennen... Tot morgen dan, mijn zoon.’
Nauwelijks had de grijsaard mij verlaten, of ik hoorde een vliegend ongediert
voorbijsnorren, en zag het een oogenblik daarna wederkeeren en zich bij het lijk van
den mol nederzetten. Dit insect was mij niet onbekend; ik had het nog meermaals
bij doode dieren zien kruipen, doch ik had telkens gedacht, dat het er zijn voedsel
op zocht. Hetgeen bij het lijk nu zijne vlerken samenvouwde, was een kleine kever
met gele schubben, die met zwarte strepen als eene lijkbaar scheen overkruist te zijn.
Ik bemerkte aan het oppereinde zijner achterste pooten een hoornachtig en scherp
deel, dat hem waarschijnlijk diende om in de aarde te graven. Zoohaast hij zijne
vleugelen onder hunne schermschubben had verborgen, begon hij met oplettendheid
rond den mol te wandelen, kroop er dan eens op en eens onder, zag rond als om de
plaats te verkennen, ontplooide zijne vlerken en schoot heen door de lucht. Langen
tijd bleef ik nutteloos wach-
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ten, en reeds wanhoopte ik van iets meer te vernemen, toen plotseling vijf grafmakers
te gelijk bij den mol nedervielen. Den eersten meende ik zeer wel te herkennen, daar
de andere mij alle een weinig kleiner voorkwamen, en hij ook als de aanleider zijner
vier makkers hen scheen te richten. De vijf grafmakers liepen eerst rond het lijk,
oogenschijnlijk om den aard van den grond en de gelegenheid der omstreken te
onderzoeken; dan kroopen zij onder den mol en bleven eenige oogenblikken
onzichtbaar. Weder te voorschijn komende, schenen zij zeer ongerust en als in
verlegenheid: dit merkte ik aan hunne versnelde bewegingen. De aanleider poogde
den grond van het voetpad met zijnen poot op te krabben, doch de hardheid daarvan
belette hem dit; hij bleef hierop een oogenblik stil en als in overdenking weggezonken.
Welhaast echter hief hij zijne kleine hoornkens in de hoogte en, even alsof een teeken
zijn bevel hadde uitgedrukt, verdwenen al de grafmakers eensklaps onder het lijk.
Niet lang daarna begon de mol tot mijne groote verwondering zich te verroeren.
Evenwel ik bleef aandachtig het voorwerp mijner nieuwsgierigheid bezien, en
bemerkte, dat het lijk zeer langzaam en met bijna onzichtbare schokken voortschoof
in de richting, die het nevens het voetpad op den lossen bouwgrond moest brengen.
Na langen tijd was de mol wel eene span wijd gevoerd; maar hier kwam hij tegen
eenen uitstekenden steen aanstooten en kon niet verder. Na eenige vruchtelooze
pogingen kwamen de grafmakers te gelijk van onder hunnen last en begonnen rond
te loopen om te vernemen, wat hun in den weg stond. Zoohaast zij den steen
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bemerkt hadden, verdwenen zij weder onder het lijk. Maar hoe verbaasde mij het
zinverstand dezer diertjes niet, toen ik zag, dat zij den mol in eene andere richting
en voorbij den steen voerden, om hem dan weder naar den kant van het voetpad te
sturen. Na langen arbeid hadden zij eindelijk den mol op delfbaren grond gebracht
en begonnen nu een ander zwaar werk te verrichten. De arbeid der begrafenis nam
een aanvang; de vijf grafmakers dolven met hunne pooten de aarde onder het lijk los
en wierpen ze korrel voor korrel op de zijde van het graf; onmerkbaar zonk de mol
in de aarde, en toen ik den hof verlaten moest om het noenmaal te gaan nemen, was
het lijk reeds meer dan ten halve begraven. Des namiddags vond ik niets meer, dat
mij de plaats, waar de mol gelegen had, kon aanwijzen, dan slechts een deel gekorrelde
aarde, waarmede het graf opgevuld scheen. Hoe lang ik nog oplettend in ditzelfde
voetpad bleef staan, zoo ontdekte ik evenwel niets meer; alleenlijk dacht ik eene
lichte beweging onder de gekorrelde aarde te bespeuren. Vermoeid van mijne
nuttelooze beschouwing, verliet ik het gesloten graf, met de hoop dat mijn leermeester
mij des anderen daags de verklaring van den arbeid dezer dieren zou geven.
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VI
Nimirum interroga jumenta, et docebunt te: et volatilia coeli, et indicabunt
tibi, Loquere terrae, et respondebit tibi: et narrabunt pisces maris.
Quis ignorat quod omnia haec manus Domini fecerit?
JOB C. XII, V. 7, 8 et 9.
Toen mijn leermeester des anderen daags mij naderde, stond ik in het voetpad,
waarnevens het lijk van den mol begraven was geworden. Nu kon ik moeilijk de
echte plaats herkennen, zoo zorgvuldig was de aarde gelijk gemaakt.
‘Welnu, mijn zoon,’ vroeg de grijsaard glimlachend, ‘zijt gij bij de begrafenis
tegenwoordig geweest?’
‘Ik heb onbegrijpelijke dingen gezien,’ was mijn antwoord. ‘Zoo haast waart gij
niet huiswaarts gegaan, of een grafmaker kwam het lijk bezichtigen, vloeg hierop
haastig weg en keerde eenigen tijd daarna met vier makkers terug. Naar de snelheid
zijner vlucht te oordeelen, is hij niet minder dan een half uur verre geweest om zijne
makkers te gaan halen. Weet gij, vader, waar hij deze is gaan roepen en waarom hij
er niet meer dan vier heeft medege-
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bracht, vermits aan het lijk van den mol eten genoeg is voor een grooter getal?’
‘Ik weet niet, mijn zoon, waar hij zijne makkers gehaald heeft; dan is het
waarschijnlijk zeer verre, zooals gij vermoedt. Meer wonderlijk is echter de reuk
dezer dieren, daar zij, als een pijl vliegende, desniettemin in hunne snelle vlucht de
uitwaseming ontwaren van een lijk, dat somtijds onder kruiden of bladeren verborgen
ligt. Wat het klein getal der makkers van den grafmaker betreft, dit moet eene vaste
reden hebben; want nooit ziet men meer dan vijf grafmakers bij hetzelfde lijk, en
zoohaast deze er bezit van genomen hebben, komen er geene dergelijke meer omtrent.’
‘Zouden de voorbijvliegende dan met den geur van het lijk ook den geur der eerste
vinders gewaarworden?’
‘Deze geheimen zijn onuitlegbaar, mijn zoon. Gij gelooft, dat de grafmakers den
mol gaan opeten? Hierin bedriegt gij u grootelijks: er is geen enkele grafmaker meer
bij het lijk; nu ligt het alleen en verlaten, doch niet vergeten. Heden nog zullen de
wijfjes der grafmakers het komen zoeken, met een geheel ander doel dan hunnen
honger te verzadigen..... Stap achteruit! daar zijn ze reeds.’
Nauwelijks had mijn leermeester dit gezegd, of ik zag drie grafmakers nedervallen
op de plaats, waar het lijk bedolven lag. Zij staken het hoofd met kracht in de losse
aarde en verdwenen onder den grond.
De grijsaard ging voort:
‘Mijn zoon, alle dieren, welker jongen eenige zorg behoeven, hebben van den
Schepper de zending ontvangen om hunne kinderen het leven te verzekeren
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en voedsel te bezorgen, totdat zij zelven hunne nooddruft kunnen zoeken. Voor deze
arme grafmakers is het vervullen van dien plicht eene moeilijke en zware taak: hunne
kinderen eten langen tijd en veel; zij behoeven eenen buitengewonen voorraad van
dierlijk voedsel. Daarom zoeken de grafmakers naar lijken van dieren, welke voor
hen ongemeen groot zijn. Zij begraven die, omdat anders hunne jongen door de
vogelen zouden verslonden worden, of hun voedsel door andere roofzoekende wezens
hun zou worden ontnomen. - Gij hebt deze drie grafmakers onder den grond zien
zinken: het zijn wijfkens, die hunne eieren in het lijk van den mol gaan planten. De
warmte van het bedervend vleesch zal ze uitbroeden en er wormen doen uit
voortkomen; deze zullen het lijk geheel afknagen en onderwijl zeer aangroeien, totdat
zij in een poppeken veranderen moeten. Na eenige dagen in dezen staat te hebben
doorgebracht, zullen zij in vliegende grafmakers veranderen en voor hunne kinderen
doen wat hunne ouders voor hen hebben gedaan. - Zoo verklaart zich het raadsel,
waarom er niet meer dan vijf grafmakers van hetzelfde lijk bezit nemen: indien er
meer kwamen, zouden hunne wormen geen voedsel genoeg hebben om het tijdstip
hunner gedaanteverandering te bereiken, en zij zouden dus sterven..... Zie, daarom
komen de wijfkens uit den grond en vliegen weg: hun arbeid is volbracht!’
‘Zoo zullen dan uit dezen mol andere grafmakers opstaan?’ vroeg ik met
verwondering.
Mijn leermeester zag de lucht in, hief de schouders op en sprak, terwijl hij bleef
rondstaren:
‘Misschien, mijn kind, misschien!’
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‘Hoe!’ zuchtte ik: ‘zouden de ongelukkige moeders zich in hunne hoop bedrogen
hebben? Zou hun zware arbeid nutteloos gemaakt worden?’
De grijsaard stuurde zijnen vinger naar den grond en wees mij een gedierte, dat
even uit de lucht was nedergedaald; het scheen mij bijna als de vorige gevormd, doch
veel grooter van lichaam.
‘Mijn zoon,’ sprak de grijsaard, ‘dit vreesde ik voor de arme moeders. Daar is de
vijand hunner kinderen! Men noemt hem den Duitschen grafmaker(1); hij gaat insgelijks
zijne eieren in het lijk van den mol leggen; zijne wormen zijn veel grooter en zullen
het voedsel der jongen van de kleine grafmakers verslinden.’
‘Rampzalig kroost,’ riep ik met droefheid uit, ‘reeds dood en nog niet geboren!’
‘Ondoorgrondelijke wet van het eeuwig evenwicht!’ antwoordde mijn leermeester.
Hij liet mij een oogenblik nadenken, en, mij bij de hand vattende, sprak hij:
‘Mijn zoon, de voorzienigheid Gods is nergens klaarder zichtbaar dan in het vernuft,
dat Hij aan alle dieren heeft geschonken om voor hunne jongen veilige schuilplaatsen
te zoeken en ze voor honger en onheil te behoeden. Verwonder u echter niet, dat zij
zich soms bedriegen: dat is ook een vereischte der natuurharmonie; het is voldoende,
als er van elk soort genoeg ontsnappen om hun geslacht onverdelgbaar voort te zetten;
- en gij ziet wel, dat dit doel ondanks de onophoudende vernieling altijd is bereikt
gewor-

(1) Necrophorus Germanicus. Een kever van ongeveer een duim lengte; vleugelschubben gansch
zwart, met roodachtigen omslag op de randen; eene geelachtige vlek op het voorhoofd.
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den. - Laat ons den hof doorwandelen; wij zullen zien hoe velerlei de middelen zijn,
welke de insecten aanwenden om het leven hunner kinderen te verzekeren.
‘Gij hebt wel bemerkt, dat de bladeren der boomen in zekere tijden wratten van
verschillende vormen dragen: de wilg heeft roode pokskens evenals de populier; de
eik is geheel beladen met kleine appeltjes, die men gallen noemt. Elk gewas heeft
dus zijne bijzondere gallen met dezelfde regelmatigheid van vorm, alsof het zijne
eigene vruchten waren. Het zou echter eene dwaling zijn dit te denken, en ik ga het
u bewijzen. Naderen wij bij den wilg, die zoo redekundig tot u gesproken heeft. Zie
daar op dit blad, eene kleine galvlieg(1); maak gebruik van het tweede gezicht des
geestes en let met mij op hetgeen zij daar doet. Zij heeft op het blad de ader gevonden,
welke zij zoekt: nu ontrolt zij hare werktuigen onder aan het achtereinde van haren
buik. Zie, er verschijnt een pijl met eene getande punt; zij steekt hem veelmalen in
de ader van het blad; nu de wond groot genoeg is, laat zij er een ei in rijzen. Haar
arbeid is gedaan, zij pakt hare werktuigen te zamen en vliegt weg om andere bladeren
nog te wonden. - De blijde moeder is niet bevreesd voor het lot van het jong, dat zij
daar heeft nedergelegd; zij weet, dat de boom zal gedwongen worden zijn sap bij de
wonde uit te storten en haar ei in een groeiend omkleedsel te sluiten. Wanneer haar
kind zijne eierschaal zal breken om als etende worm te verschijnen, zal het zich in
eene galwrat bevinden, welke terzelfder tijd tot zijn

(1) Cynips folii.
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verblijf en tot zijn voedsel bestemd is. Naarmate de worm in grootte toeneemt, groeit
ook de galwart, totdat eindelijk het jong den tijd zijner gedaanteverandering voelt
naderen, en, vlieg wordende, door eene opening uit zijne woning boort.
‘Daarstaat een kleine, getande eik, met eikappels op zijne bladeren; ik ga er eenige
openen. Deze eerste is nog weinig gezwollen; zie met aandacht het bijna onmerkbaar
ei in het midden liggen; in dezen tweeden leeft reeds de worm; in den derden heeft
de worm zich een popken gesponnen, hij ondergaat zijne verandering; in den vierden
ziet gij de vliege gereed om hare woning te verlaten. De andere vertoonen een klein,
rond gat: de insecten zijn er reeds uit verhuisd. Mijn zoon, gij bemerkt, dat deze vlieg
niet gelijkt aan de vlieg van den wilg; zoo heeft elke plant hare eigene bewoners, die
zich nooit bedriegen, omdat hunne jongen geen ander voedsel kunnen gebruiken,
dan hetgeen hun door de Alvoorzienigheid is toegewezen.
‘Er zijn insecten, welke alleenlijk de jonge bladeren der boomen kunnen eten;
deze leven in het voorjaar en worden opgevolgd door andere, die zich met de
volwassene bladeren voeden. Sommige eten niets dan de bloemen van zekere planten:
hunne eieren ontluiken niet, voordat de hun voorbeschikte bloemen hunne kelken
openen, en zij sterven of veranderen van gedaante, zoohaast deze bloemen verwelken.
Geen enkel levend wezen is in de uitdeeling der gaven door den Schepper vergeten
geworden. Indien Hij tot den olifant gezegd heeft: neem bezit van de onmeetbare
valleien van Afrika en Azië, - heeft Hij terzelfder tijd niet verzuimd tot elk insect te
zeggen: aan u
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het blad der lelie, aan u het hart der roze, aan u de schors der eiken, - en zijt allen
tevreden; want ik geef u allen overvloedig datgene, wat u noodig en nuttig is.
‘Aan den stam dezer wilde roze hangt een zonderling uitwas, met een oranjekleurig
stof of haar bezet: het is insgelijks het nest eener galvlieg(1). Open het, gij zult er
levende wezens in vinden. - Wat vernuft in de nederige galvliegen! Zij weten de ader
te onderscheiden, die zij treffen moeten, en dwingen den boom tot het voortbrengen
eener wrat van doelmatigen vorm en grootte. De mensch kan dit niet; hij mag vrij
de bladeren wonden, nooit zal zijn arbeid zulken uitslag opleveren. Wat middelen
toch hebben de galvliegen dan tot hunne beschikking? Storten zij een zeker vocht in
de wonde? Is het de tegenwoordigheid van het ei, welke den boom tot uitstorting
van zekere sappen dwingt, of ligt de oorzaak in den vorm van het gebruikte werktuig
zelf(2)?
‘Nietwaar, het vernuft der galvlieg is merkwaardig? Bewaar echter uwe
bewondering voor een ander insect, dat ik u toonen ga, indien wij het kunnen
ontdekken. Laat ons tot gindsch rozenperk voortwandelen en al de scheuten
onderzoeken. Misschien zullen

(1) Rhodites rosae. Men noemt het roode uitwas aan de wilde rozen Bedeguar; eertijds werd het
als geneesmiddel gebruikt onder den naam van Spongia Cynosbati.
(2) De appelen der eiken, de pokken en wratten op de bladeren der verschillige boomen, zijn
alle nesten van galvliegen of galwespen; een ei of een levend popje ligt in elk dezer of heeft
er in gelegen. De boomen dragen verschillige gallen; aan den eik alleen heeft men er reeds
32 soorten gevonden. De vorm der gallen hangt niet af van de plant, maar wel van het insect
zelf; want twee verschillige galvliegen, op hetzelfde blad werkende, veroorzaken altijd twee
verschillige gallen of wratten.
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wij de wonderbare zaagvlieg(1) aan haren arbeid vinden.’
Na eenig zoeken hield de grijsaard mij staande en wees mij een donkergeel vliegje,
dat zich aan het oppereinde van eenen rozescheut had nedergezet.
‘Bezie dit diertje wel,’ zeide hij; ‘breng vrij uw oog nader, het zal zich niet laten
verstoren, - en zeg mij wat gij bemerkt.’
Ik kon nauwelijks gelooven wat ik zag, en drukte mijne verwondering door gebaren
uit, terwijl ik dus opvolgend sprak:
‘De vlieg kromt zich met het achterste gedeelte tegen de schors van den scheut,
zij brengt eenen puntigen angel uit het achtereinde van haar lichaam: het is een koker,
waaruit nu een ander even scherp werktuig te voorschijn komt, en dat in de schors
boort. Maar wat is dit, de vlieg heeft twee lange zagen uitgetogen, ik zie er de tanden
aan; zij steekt ze in den scheut en zaagt inderdaad, gelijk een timmerman doet. Als
de eene zaag nedergaat, komt de andere omhoog, en zoo werken ze beide beurtelings
met groote snelheid. Het schijnt mij, dat de zijden der zagen nog met andere tanden
als eene rasp zijn voorzien; klaarblijkend bemerk ik, dat de schors er door tot meel
geraspt wordt. O, wat zijn die zaagjes schoon en begrijpelijk fijn gemaakt! Hoe
vernuftig weet het vliegje er zich van te bedienen! Zeg mij toch, vader, waartoe moet
dit werk dienen?’
‘Gij zult het meteen zien,’ antwoordde mijn leermeester. ‘De zaagvlieg vergelijkt
gij aan eenen timmerman, mijn zoon; gij doet dezen ambachtsman

(1) Tenthredo rosae.
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te veel eer aan. Hij kan niet doen wat de vliege doet, tenzij hij daartoe meer andere
werktuigen bezige. Het ontsnapt u, dat de zaagvlieg geen rechtdalend en evenwijdig
gat in den scheut boort, dit zou haar doel niet vervullen. Zij moet integendeel eene
holte uitzagen, binnen veel wijder dan aan den ingang, en die den vorm hebbe van
eene peer, welker steel buiten den scheut zou uitsteken. Om dien uitslag te bekomen,
zaagt en raspt zij binnen in het hout langs alle zijden in het rond, oplettende om den
ingang van het hol niet te verbreeden. - Zie, nu heeft zij opgehouden te werken en
zit beweegloos: zij stort een ei in het uitgezaagde nest en spuwt er een zeker vocht
in, om te beletten, dat de wonde toegroeie. Nu haalt zij hare zagen terug in het lichaam
en gaat andere gunstige plaatsen zoeken, om nog meer eieren te leggen. Haar jong
heeft een veilig verblijf, waar het voedsel zal vinden, een dak tegen wind en koude
en eene openstaande deur om uit te gaan, als de tijd der gedaanteverwisseling komt.....’
Het gezicht van het vernuft der vliege had eenen diepen indruk op mijn gemoed
gemaakt: nog altijd zag ik voor mijne oogen de snelle en aardige beweging harer
fijne zaagjes.
‘Gij hadt gelijk, vader,’ sprak ik, ‘toen gij zeidet, dat de goddelijke Voorzienigheid
uitblinkt in de middelen, welke zij aan de insecten geschonken heeft om hunnen
jongen veilige schuilplaatsen te bezorgen. Ik weet niet, hoe mijne bewondering over
het vernuftige zaagvliegje uit te drukken.’
‘Ik heb u nog niet alles getoond, mijn zoon. Er blijft ons over die soort van
zinverstand in de insecten nog veel te zien, en dewijl mij dit toelaat u terzelfder
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tijd over de andere merkwaardigheden hunner levenswijze te spreken, zullen wij
voortgaan in onze wandeling en de diertjes beschouwen, welke het geval ons onder
het oog zal brengen. Maar wij moeten ons haasten; de voorwerpen zijn te
menigvuldig..... Hef den kareelsteen op, die hier tegen den voet van den scheidsmuur
ligt; wij zullen zien wat de oorwormen(1) er onder doen. Daar zit eene moeder met
hare kinderen; zij verbergt ze onder haren buik en tusschen hare pooten. Indien gij
met een stokje de jongen verstrooit, zal de moeder ze opzoeken en onder of nevens
haar lichaam vergaderen. In het voorjaar hadt gij ze op hare eieren vinden zitten
gelijk eene broedende hen; zoo gij dan hare eieren hadt uiteengeworpen, zou zij ze
weder allen één voor één verzameld hebben. Hieruit kunt gij besluiten, dat een gevoel
van moederlijke teederheid de oorworminne niet vreemd is, en dat hare kinderen
eene zekere opvoeding moeten ontvangen, vermits zij anders hunne moeder zouden
verlaten, zoohaast zij eten kunnen. Als men het nest der vogelen rooft, doen deze de
lucht van hunne klagende tonen weergalmen, en zoo pijnlijk zijn die klachten, dat
zij in het hart van den mensch een medegevoel doen ontstaan. Gelooft gij, dat, indien
wij deze oorworminne hare jongen ontnamen, zij min droefheid zou hebben dan de
vogelen? Gelooft gij, dat zij ze niet met evenveel liefde koestert en bemint? En wie
weet, of zij ook niet gelijk de vogelen eene taal heeft, om hare ramp te beklagen en
te beweenen! In alle dieren, groote en kleine, is de moederlijke liefde in evenredigheid
met de zorgen,

(1) Forficula auricularia.
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welke de jongen aan hunne ouders kosten: de onfeilbaarheid dezer grondreden moet
ons overtuigen, dat de oorworm ook vatbaar is voor droefheid en smart, dewijl hij
vatbaar is voor eene zorgende liefde. De reden van dit gevoel in den oorworm is, dat
zijne jongen niet, als die van meest alle andere insecten, onder de gedaante van eenen
worm uit het ei komen, maar van de geboorte af hunnen echten en laatsten vorm
hebben, behalve dat zij al groeiende hunne huid afwerpen, wanneer deze hun te nauw
wordt. Zij moeten dus in hunne teedere jeugd bewaakt en opgevoed worden door
hunne moeder.
‘Zie, daar aan uwen voet loopt de zwarte wandelspin(1); zij heeft een groot getal
eieren gelegd en die in een zijden kleed gewonden; zij draagt haar nest overal mede.
Het witte pakje, dat als een tweede lijf haar aan het lichaam hangt, is haar eierzak.
Let op, ik zal haar dien dierbaren last ontnemen en hem verre van haar nederwerpen.’
De grijsaard vatte bij deze woorden de spin van den grond en wierp haren eierzak
wel twee stappen verre tusschen het gras.
‘Zij zal hem niet meer vinden!’ riep ik. ‘Wij zelven zouden hem wellicht niet meer
ontdekken.’
‘Oordeel niet zoo spoedig, jongeling,’ sprak mijn leermeester. ‘Wat wij niet kunnen,
kan de spin zonder moeite. Bemerkt gij dan niet, dat een bijna onzichtbare draad met
het eene einde aan haar lichaam gehecht is? Het andere einde is aan den verloren
eierzak vast. Zij zal den draad volgen en opwinden, om onfeilbaar tot de plaats te
komen,

(1) Lycosa saccata.
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waar het voorwerp van haren moederangst ligt. Daar begint zij reeds..... Welnu, heeft
zij het gevonden of niet?’
‘Arme moeder,’ zeide ik, ‘wat moet zij blijde zijn over het terugvinden van haar
kroost! Daar loopt zij nu zoo huppelend heen met den dierbaren zak aan het lichaam!’
De grijsaard gaf geene aandacht op mijne bemerking en wees mij het blad eener
balroze. Daarop zag ik een twaalftal fijne, witte draadjes rechtstaan, elk met een
hoofdje als een kleinen speldekop aan hun einde. Op andere nevenstaande bladeren
zag ik zulke pareltjes nederhangen of schuins van het blad wegschieten.
‘Het zijn schimmelplanten!’ sprak ik met onverschilligheid.
‘Zoo niet, mijn zoon,’ antwoordde de grijsaard, ‘het zijn de eieren van een
geelgroen vliegje, welks worm de plantvlooien in menigte vernielt en dat men
parelvlieg noemt(1). Ongetwijfeld weet de moeder, dat een ander insect hare eieren
zou verslinden, indien zij ze op de vlakte der bladeren nederlegde; daarom hangt zij
ze aan draden en buiten het bereik van haren kruipenden vijand..... Ha, ik zie ginds
in het voetpad een diertje, dat ons waarschijnlijk wel iets bewonderenswaardig zal
aanbieden. Komaan, tot daar! - Letten wij aandachtig op hetgeen het diertje doet.
Het is een klein, schubvleugelig insect, dat men mesttor(2) noemt, omdat het meest
altijd bij den drek der dieren is te vinden. Zijne jongen hebben geene harde tanden
en kunnen dus noch vaste noch

(1) Hemerobius perla.
(2) Scarabaeus pilularius et schaefferi.
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harde stoffen eten: het zijn zwakke, teere wormen, die een malsch voedsel behoeven.
Deze mesttor is een wijfje, - zij gaat ons toonen, hoe zij een nest voor hare jongen
bereidt. Zie, zij krabt wat fijnen mest te zamen en vormt er eene bijna ronde pil van.
Om meer vastheid aan den mestbal te geven, rolt zij hem met zwaren arbeid voort.
Nu heeft hij reeds voor ons eene volmaakt ronde gedaante; maar de tor ziet nauwer,
zij gaat immer voort met rollen..... Daar valt hare pil in eene diepte! Zie haar zwoegend
arbeiden om ze uit den put op te halen. Hare pogingen gelukken niet. Wat zal zij
doen? De pil verlaten? Waarschijnlijk ja, want zij staakt haar lastig werk en loopt
terug naar den mest, waar zij de eerste stoffe tot het maken van haren bal bekwam.
- Let wel op, mijn zoon; ziet gij niet, dat zij tot de andere mesttorren gaat en hun iets
schijnt te zeggen? Daar volgen haar nu drie makkers van goeden wil; zij helpen haar
de pil uit de diepte ophalen: de eene stoot met het hoofd, de andere trekt met de
pooten, de derde zet zijnen schouder er onder. Werken maar, vernuftige arbeiders!
Hebt moed! Sa! nog eens gelijk! Zóó, het is gelukt; de pil ligt nu op effen grond. De
eigenares bedankt hare hulpgenooten niet, want zij staat altijd gereed om hun eenen
gelijken dienst te bewijzen. De makkers keeren terug naar den mest en laten de eerste
in het rollen harer pil voortgaan. - Eindelijk is de bal zoo volmaakt, als het dier
verlangt; nu zoekt de mesttor naar eene gunstige plaats om hem onder den grond te
bergen, opdat hij altijd vochtig blijve. Hij zal er een ei in leggen, en haar jong zal in
de malsche mestpil een verblijf en voedsel vinden, totdat zijne gedaanteverandering
geschiede.....
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Maar het ware te lang, al de diertjes op te zoeken, welke ik u wil aanwijzen om het
vernuft, dat zij in het bezorgen hunner jongen vertoonen. Laat ons liever in het priëel
gaan zitten; ik zal u in het kort nog over eenige andere spreken. Zoo doende zullen
wij veel tijd winnen.’
Wanneer wij in het priëel gezeten waren, ging mijn leermeester dus voort:
‘Er is eene paardenvlieg(1), die hare eieren op het laagste deel der borst van een
paard legt, alhoewel zij in de maag van het dier moeten ontluiken. Maar de vlieg
weet, dat het paard dikwijls dit deel zijner borst likt, en dat de eieren, dan aan zijne
tong klevende, ontwijfelbaar in de maag zullen worden doorgezwolgen. De jongen
der vlieg komen met den drek van het paard te voorschijn en ondergaan hunne
gedaanteverandering in den mest zelven. Dit heeft aan vele menschen doen gelooven,
dat uit den paardendrek vliegen ontstaan, zonder dat eene moeder hare eieren er in
hebbe gelegd. - Van die soort van insecten zijn er, die hunne eieren op de lippen der
paarden laten vallen, of ze in de huid der ossen weten te verbergen. Een ander slach
kruipt door de neusgaten der herten, om de eieren onder de tong dezer dieren te
leggen(2); de schaapsvliege plaatst hare eieren in de neusgaten der schapen(3); hare
wormen leven bijna een gansch jaar in de beenige neusholten der woldieren, welke
er zeer door gekweld worden.

(1) Velerlei, en onder anderen de Oestrus veterinus, Gastrus equi en Gastrus haemorrhoidalis,
welke hunne eieren aan de borst of in den neus der paarden leggen.
(2) Gastrus nasalis.
(3) Oestrus ovis.
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‘De kalander(1) legt in elken graankorrel een ei en metst de gemaakte opening zoo
kunstig toe, dat men ze niet ontdekken kan. Haar jong leeft binnen in het graan met
evenveel geheim, totdat zijne gedaante- verandering moet geschieden.
De meikever, de gewapende sprinkhaan, de neushoorn(2) en vele andere leggen
eieren op geschikte plaatsen in de aarde. De veemol(3) graaft onder den grond eenen
kuil met eenen zeer engen ingang; dezen weet hij aan alle zijden glad te maken, als
ware hij gemetst, en legt er meer dan driehonderd eieren in.
‘Het vliegende hert(4) boort in de vermolmde boomen een gat, om er een ei in te
plaatsen; zijn jong blijft wel zes jaar den boom knagen, eer zijne laatste
gedaanteverwisseling geschiedt.
Het muurvarksken(5), anders pissebed genaamd, heeft onder de borst een zakje,
waarin de moeder hare eieren uitbroedt; hare jongen kruipen gedurende eenigen tijd
uit en in den zak, totdat hunne opvoeding is voleindigd; onderwijl draagt de moeder
hen overal mede en waakt zorgvuldig over haar dierbaar kroost.
De boekdrukker(6) is een zwarte worm, die onder de schors der denneboomen eene
menigte pijpjes boort, om welker gelijkenis met schriftletters men den naam van
boekdrukker heeft gegeven. De moeder der boekdrukkers is een vliegend kevertje;
wan-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Calandra granaria.
Melolontha vulgaris, Locusta viridissima, Oryctes nasicornis.
Gryllotalpa vulgaris.
Lucanus cervus.
Oniscus assellus.
Bostrychus typographus.
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neer zij eenen geschikten boom gevonden heeft, boort zij onder de schors eene lange
gaanderij voor hare eigene woning. Dit gedaan zijnde, knaagt zij daarnevens eene
menigte opgaande hollekens uit, legt in elk een ei en metst den ingang er van met
zaagmeel toe, opdat hare jongen niet in hare eigene gaanderij zouden komen; zij
heeft ook zorg gedragen om het begin van elk nevenstaand pijpken zoo te richten,
dat al hare jongen zullen kunnen voortgraven, zonder elkander te ontmoeten. Dit is
grootelijks noodzakelijk; want, indien twee boekdrukkers in dezelfde pijp geraken,
keert geen van beiden terug: een der twee gravers moet er zijn leven laten, - en de
moeder voorziet de noodlottigheid van zulke ontmoetingen! De eieren veranderen
welhaast in geelachtige wormen, die elk zijn pijpje slangsgewijze voortgraven, zonder
nooit eene vreemde pijp te raken. Wat fijn gevoel moeten zij daartoe niet bezitten,
vermits somtijds meer dan zeventigduizend zulke wormen onder de schors van
denzelfden boom onophoudend werkzaam zijn!
‘De sluipwespen(1) zijn gewapende vliegen, nauw genoeg aan de wespen gelijkende;
zij zelven voeden zich met het sap der bloemen; maar hunne jongen, in den staat van
worm, zijn vleeschetend, en, dewijl zij in hunnen eersten levenstijd hun voedsel niet
kunnen zoeken, zorgt hunne moeder voor hen. Als eene sluipwesp den barenstijd
voelt naderen, graaft zij in den lossen zandgrond eene kleine diepte; dan haalt zij
eene levende rupse, brengt ze in dien put en

(1) Ichneumonidae. Velen leggen hunne eieren in levende rupsen, maden, enz. Sommigen, als
hierboven gezegd wordt, dragen het voedsel hunner toekomende jongen in geschikte plaatsen
te zamen.
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wondt ze doodelijk met haren angel. Nevens dit slachtoffer legt zij een ei, welks
worm bij zijne geboorte de nedergelegde rups tot voedsel zal vinden. Voordat de
moeder haar ei verlaat, bedekt zij de rups met zand en kleine steenen. Er zijn
sluipwespen, die meer dan één ei in hetzelfde hol nederleggen; maar dan plaatsen
zij boven elk ei eene rups of eene spin, zoodat ieder jong zijne afzonderlijke prooi
zal vinden. De sluipwesp, vijandin der honigbij, gaat op de bloemen de bijen
verrassen, vecht er tegen en steekt ze dood met haren angel; zij brengt hare slachtoffers
in eene daartoe gegravene pijp onder de aarde, stapelt ze opeen en legt bij elk een
ei.
‘Het nest der zwaluwe is een moeilijk en wonderbaar werk; evenwel zult gij
misschien iets merkwaardigers in het nest der metselbij(1) vinden. Deze kiest eenen
muur uit, die naar het Zuiden gekeert zij en dagelijks de warmste stralen der zon
ontvange. Wanneer zij op dergelijken muur eenen naakten steen aantreft, - want op
kalk metst zij niet, - daar gaat zij hare bouwstoffen zoeken. Zij neemt een zandkorrel,
bespuwt ze met een lijmerig vocht en vereenigt op dezelfde wijze een tiental korrels
in een klein bolleken, waarmede zij tot den muur vliegt en den eersten steen van haar
huis gaat leggen. Opvolgend haalt zij dus vele vrachten mortel aan, kneedt het alles
met haar lijmerig speeksel en vormt een celleken, dat met zijnen voet tegen den muur
staat. Dan gaat zij op de bloemen eenen voorraad van honig en ruw was halen, vult
het celleken er mede tot op eene zekere hoogte, legt er een ei in en metselt den ingang

(1) Anthophora parietina.
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toe. Zoohaast zij een zeker getal zulke doppekens gemaakt en in elk genoeg voedsel,
benevens een ei geplaatst heeft, overdekt zij het gansche gebouw nog met een gemetst
welfsel, welks hardheid aan de snede van een stalen werktuig kan weerstaan. De
wormen der metselbij moeten tot het komende jaar in dit verblijf wonen: daarom
heeft hunne moeder voor den wintervoorraad gezorgd. Zij denkt, dat hare kinderen
nu niets meer te vreezen hebben; maar, eilaas! dikwijls metselt zij onwetend den
vijand mede onder het welfsel. Er is een schubvleugelig insect, dat men klaroen
noemt(1); terwijl de metselbij bezig is met haar nest te bouwen, staat het ergens in de
nabijheid op wacht, om haar vertrek af te spieden. Zoohaast de bij om nieuwe mortel
uitgaat, komt de klaroen en legt een harer eieren in een celleken, waarna zij zich
spoedig wegmaakt, om niet door de eigenares gezien te worden. In het voorjaar
worden de wormen der metselbij het eerst geboren, en beginnen elk in zijn kasken
zich met was en honig te voeden. Weinig tijds daarna komt ook uit het ei van de
klaroen een vleeschetende worm te voorschijn. Deze verslindt eerst het jong der
metselbij, in welks celleken hij zich bevindt; dan boort hij door in al de andere doppen
en verdelgt de gansche nakomelingschap der metselbij. Wanneer hij geen voedsel
meer vindt, verandert hij in een popken, totdat hij mede een gevleugelde klaroen
geworden zij. - Het goudwespken(2) legt insgelijks zijne eieren in het nest der metselbij
en met hetzelfde inzicht als de klaroenen.

(1) Trichodes apiarius.
(2) Chrysis.
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‘Er is ook eene wesp(1), die aan de oude muren of in de aarde een nest bouwt. Maar
vermits de jongen der mestwesp levend vleesch moeten eten, stapelt hunne moeder
levende rupsen, spinnen en andere insecten boven hare eieren; zijt weet ze zoo
vernuftig in het nest te schikken, dat zij zich niet verroeren kunnen en er, zonder
testerven, opgestapeld blijven, totdat de vorm, uit het ei komende, eene versche en
onverdorvene prooi aantreft.
‘Zoo weet ieder insect de plaats te vinden, welke voor de geboorte zijner jongen
noodig en nuttig is. De eene soort legt hare eieren op bedervend vleesch, de andere
op of in de aarde, een derde op de levende dieren, andere weder in zekere holten van
dezer lichaam of op verschillende gedeelten der planten en vruchten. In één woord,
er is bijna geen natuurwezen, of het dient tot mest aan één of meer soorten van levende
dieren. Een groot getal leggen hunne eieren in het water, als de mugge, het haft, de
juffer, de korenbijter(2) en een aantal andere vliegende insecten.
‘Gij kent den grooten schubvleugel wel, dien men vischmoorder(3) noemt, omdat
zijne jongen het schot der visschen verslinden. Ongetwijfeld hebt gij er meer dan
eens in uwen vijver zien zwemmen. Wanneer het wijfje den legtijd voelt naderen,
spint zij boven het water en drijvend bootje van kegelvormige gedaante; opdat het
rechtstaande blijve en niet door den wind omgeslagen worde, hecht zij aan de kiel
eene zware, hoornachtige stoffe, welke het ranke vaartuig tot

(1) Odynerus Pterocheilus et Amnophila sabulosa.
(2) Culex pipiens, Ephemera vulgata, Libellulina.
(3) Hydrophilus piceus.
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ballast dient. Het ruim er van bedekt zij met zacht dons, legt hare eieren er op en
spint er een deksel over tegen dauw en regen. - De jongen van den vischmoorder
zijn vleeschetende wormen, die zich met het schot der visschen en met waterdiertjes
voeden, totdat zij in kruidetende schubvleugelen veranderen.
‘De waterspin(1) bouwt haar nest met nog veel meer vernuft. Ik zal bij de eerste
gelegenheid u er eene in den vijver toonen. Na eene gunstige plaats tusschen de
kruiden uitgekozen te hebben, spint zij onder het water een plat uitgedrukt net, welks
draden zeer rekbaar zijn. Daar zij niet zonder lucht kan leven en toch onder water
wil wonen, gaat zij zich een droog en luchtig nest onder de oppervlakte der beek
zelve bezorgen. Om te begrijpen, hoe zij dit doel bereikt, moet gij weten, dat de
waterspin achter aan haar lichaam vele zijden haren heeft, waaraan, elke maal dat
de spin naar onder duikt, een luchtblaasken blijft kleven. Zoohaast de waterspin
gedaan heeft met haar web te spinnen, haalt zij eene luchtbel, brengt ze onder haar
net en maakt ze met haren poot los; de luchtbel wil omhoog, doch wordt door het
web wederhouden. Vervolgens haalt de spin nog vele andere luchtbellen, welke alle
in een enkel blaasken te zamen schieten en de rekbare draden van het web als een
kloksken in de hoogte doen klimmen. Dan bevloert de spin hare klok met een zijden
schutsel, waarin zij slechts een klein gat of deur uitspaart. Dus bouwt dit vernuftig
insect zich een droog en luchtig huis onder het water, om er zijne prooi in te brengen

(1) Argyroneta aquatica.

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

174
en rustig te verslinden, en om later voor zijne jongen eene veilige schuilplaats en
eene prachtige wieg in gereedheid te hebben.’
Hier zweeg de grijsaard; hij bezag mij met ondervragend gelaat; maar het vertoog
van het veelzijdig en wonderbaar vernuft der insecten had mij zoodanig in gedachten
doen zinken, dat ik sprakeloos ten gronde blikte.
‘Welnu,’ vroeg mijn leermeester, ‘schijnen de kleinste diertjes u nog verachtelijke
wezens? Heeft de vinger Gods op hen ook niet het glanzend merkteeken zijner almacht
ingedrukt?’
‘O, vader,’ zuchtte ik, ‘mijne verbeelding dwaalt: er staat in mijnen geest een
vernederende twijfel op. Is de mensch wel het verstandigste wezen op aarde? Ik zie
al deze diertjes zoo redekundig de vernuftigste en moeilijkste werken uitvoeren,
zonder dat een leermeester hen hebbe onderwezen!’
‘Mijn zoon,’ antwoordde de grijsaard, ‘ik begrijp genoegzaam, dat het zinverstand
der aangehaalde dieren u verbaasd heeft. Nietwaar, uw hoogmoed is er door gehoord
geworden, en ziende, dat de Schepper zich niet uitsluitend met u alleen heeft
beziggehouden, miskent gij zelfs die gaven, welke Hij u zoo overvloedig boven zijne
andere schepsels heeft geschonken. Gelijk aan een bedorven kind, zegt gij met spijt:
ik wil niets, indien men mij niet alles geeft. Lichtelijk verschoon ik in u deze dwaling:
zij is den halfgeleerden en den leerenden mensch gemeen. Maar waarom oordeelt
gij oppervlakkig over de natuurzaken? Waarom wacht gij niet om gevolgen te trekken,
totdat gij de bouwstoffen tot een omvangend en gegrond oordeel vergaderd hebt?
De mensch,

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

175
mijn kind, is het verwaandste wezen der natuur, omdat hij alleen de innerlijke
overtuiging zijner uitstekende grootheid gevoelt. Van zijne jonge jaren af rust in zijn
hart een vermoeden van onfeilbaarheid, en, nog niets wetende, geeft hij zich zelven
een oordeel over alles, wat hij ziet en niet ziet. Is het dan verwonderlijk, dat hij,
leerende, bij elken stap zaken ontmoet, die in schijn zijne aangenomene kennis
beliegen? En indien hij dus uit elk nieuw verschijnsel eene veelomvattende
gevolgtrekking afleidt, wat vastheid zal dan zijn oordeel en natuurgeloof hebben,
daar de mensch nooit volleerd is en slechts zijne bekrompenheid van geest begint te
merken naarmate der vordering zijner wetenschappelijke kennis, - tot zooverre dat
men kan zeggen, dat de verstandigste en geleerdste mensch die niet is, welke het
meest kent, maar die, welke het best beseft wat hem na zijne onderzoekingen nog
onbekend blijft.
De voorgeslachten dachten anders dan wij over vele zaken; zij verbeelden zich
nochtans over alles wel te oordeelen, - en hunne nagelaten schriften bewijzen ons,
dat het hun aan geene geestvermogens faalde. Evenwel, wij zien medelijdend terug
op eenige hunner natuuruitleggingen, omdat wij dingen hebben ontdekt, waaruit
blijkt, dat zij zich bedrogen. In ons leeft dezelfde hoogmoed als in onze voorgangers;
wij ook gelooven nu een gegrond oordeel over de natuurverschijnselen te vellen. En, eilaas! onze kinderen zullen binnen tweehonderd jaren waarschijnlijk ook den
spot drijven met onze wijze van denken over zaken, die wij zeer goed en zeer diep
vermeenen te kennen. Mijn zoon, zien is de gedaante en de beweging van een wezen
of van een lichaam door de oogen

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

176
gewaarworden; maar zien is niet begrijpen. Daarom moogt gij in de natuurstudie niet
oordeelen door hetgeen gij ziet over hetgeen gij niet ziet en begrijpt; want zoodoende
zult gij niet altijd dwalen. Ten hoogste zij het u toegelaten eene twijfelachtige
vooronderstelling te bewaren, totdat een nauwer onderzoek van al de deelen en van
het geheel bevestigender en ontkennenderwijze u eene volledige kennis gegeven
hebbe van de voorwerpen, waarop gij uw oordeel vestigen wilt.
‘Nemen wij het zinverstand der insecten ten voorbeeld. Het is inderdaad wonderbaar
- en, oppervlakkig beschouwd, acht gij het vernuftiger dan het verstand der menschen;
ja, het komt u voor als eene onfeilbare wetenschap in de kleine dieren.
‘Er zijn eenige algemeene grondregelen, die, uit God zelven voortvloeiende, op
de kennis zijner almacht en alwijsheid steunen. Zulk eene is het, die zegt: dat God
elk dier zooveel vernuft en kracht geschonken heeft, als het er hoefde, om op aarde
de zending te vervullen, welke aan ieder wezen door Hem in het harmonisch leven
der schepping is toevertrouwd. Maar deze wet, op het geheel toepasselijk, vergenoegt
uwen ontledenden geest niet, en, oordeelende op eenige enkele daadzaken, trekt gij
zelf een algemeen gevolg uit afzonderlijke verschijnselen. Zoo hebt gij gezegd: Is
de mensch wel het verstandigste wezen? Deze vraag, omgekeerd en van haren
twijfelvorm ontdaan, beteekent: de dieren hebben zooveel verstand als wij, - en dus
zou de mensch niet meer aan het hoofd der schepping staan; hij ware een dier als
een ander, wat grooter of wat kleiner, zonder eene verhevene ziel en zonder eene
bestemming, die zich buiten den
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kring van het dierlijk leven uitstrekt. - Ik weet wel, dat gij die wijdte aan uwe vraag
niet hebt gegeven, anders zou uwe vermetelheid mij eeuwig doen berouw hebben
over het onderwijs, dat ik u schenk; maar ik wil uw oordeel tegen valsche
gevolgtrekkingen wapenen en u aanmanen om het binnen de palen der waarheid en
der ootmoedigheid te houden. Ik ga dus in eens het gebouw uwer bewondering doen
instorten, en u bewijzen, dat de vernuftigste dieren van God slechts een onbeduidend
deel van gevoel en zinverstand hebben ontvangen, wanneer men deze hoedanigheden
wil vergelijken met het licht der rede en het vermogen der ziel in den mensch.
‘De insecten toonen het diepste en wijdste zinverstand: indien wij alleenlijk
oordeelden over hetgeen zij er van toonen, zouden wij hen lichtelijk met reden begaafd
achten; maar wij zullen het op den toetssteen der ontkenning beproeven en
onderzoeken wat zij niet kunnen. Ten eerste, alle dieren doen onfeilbaar wat hunne
ouders deden, noch meer noch minder, zonder eenige verandering of verbetering:
zij zijn dus onvatbaar voor de minste volmaking of verstandelijke opvoeding. In deze
onveranderlijkheid ligt de oorzaak der doelmatige juistheid hunner bewegingen;
maar zij bewijst terzelfder tijd, dat de dieren gehoorzamen aan den vorm hunner
zintuigen of aan inwendige wetten, door den Schepper zelven in hun geslacht gedrukt.
De wandelspin weeft geen web; zij vangt hare prooi op den grond. Beproef om haar
aan een spinneweb vast te hechten; zij zal van honger sterven, niettegenstaande
velerlei gevangene vliegen haar omringen. De kruisspin leeft integendeel op een
web; gij bewondert het vernuft, dat zij tot het
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samènstellen van hare meetkundige strikken aanwendt; plaatst se op den grond en
belet haar een web te spinnen: haar zinverstand is verdwenen, zij zal niet vermoeden,
dat zij, over de aarde gaande, waarschijnlijk ook haar voedsel zou vinden. Er zijn
vele vliegen, die hunne eieren op bedorven vleesch leggen: wrijf wat bedorven vleesch
op eenen naakten steen; de insecten, door den reuk aangelokt, zullen hunne eieren
op den steen komen plaatsen, zonder te voorzien, dat hunne jongen daarop geen
voedsel kunnen vinden; ja, wat meer is indien gij in een glas een stukje vleesch legt
en over dat glas eenen lichten doek spreidt, zullen de vliegen hunne eieren op den
doek leggen. De reuk is dus voor hen de eenige drijfveer. Verder hebben zij geenen
schijn van oordeel, en zij wijden hunne kinderen aan een zekeren dood toe, zonder
overweging en zonder de minste wetenschap van hetgeen zij doen. Er is eene plant,
die men het aaskruid noemt: hare bloemen hebben eenen walglijken reuk als van
bedervend vleesch(1); ook zijn ze altijd overdekt met eieren van vliegen, welker
wormen onmiddellijk na hunne geboorte vergaan, dewijl hun het verwachte voedsel
ontbreekt. Vooronderstel een worm, die zich in een popken heeft opgesloten om er
zijne gedaanteverandering te ondergaan; hij heeft niet ver van zijnen mond eene
zwakkere plaats uitgespaard, om eenen uitgang door den wand zijner gevangenis te
knagen; draai hem in zijn popken het onderste boven en maakt ter zijde vele zulke
zwakke plaatsen; de worm zal knagen aan het deel, dat hij denkt uitgespaard te
hebben, of liever,

(1) Stapelia, alsook de Arum dracunculus.
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waar de onbesefte inspraak zijner leden hem naartoe wijst; hij zal nutteloos arbeiden,
totdat hij van honger sterft - en nochtans, achter hem en nevens zijn lichaam bevinden
zich gemakkelijke uitgangen genoeg; maar hij is beroofd van overweging; wat hij
doet, doet hij werktuiglijk. De naderende dood zelf kan geene veranderingen
toebrengen aan de reeks bewegingen, welke in zijn lichamelijk gestel hunne
grondoorzaak hebben. Zoo is het met alle dieren, mijn kind; het eene toont ons meer
zinverstand dan het andere, doch al het gevoel, al de teekens van eene soort van
vernuft, welke wij in hen bespeuren, zijn aan het geheele geslacht eigen, zonder in
de eigelingen vermindering of vermeerdering te ondergaan.
‘Allen doen bij hunne geboorte en zonder leeren, wat tot hun leven dient, en volgens
de ontwikkeling of de gedaanteverandering huns lichaams verandert ook de vorm
van hun zintuiglijk verstand. Hun is geene keus gegeven; wat zij doen, kunnen zij
zich niet onthouden te doen, en zij gehoorzamen alleen aan de inspraak van hun
stoffelijk lichaam.
‘De mensch integendeel heeft boven de dierlijke noodwendigheden eenen
scheppenden geest, eene denkende ziel, een aanteekenend geheugen, een oordeelend
vermogen. Is hij door zijn lichaam aan de aarde vast, zijne ziel toch heft zich op tot
het beseffen der Godheid en tot de hoop op een beter leven. Hij is vatbaar voor
volmaking en heeft in zich zelven eene strekking tot het verbeteren van zijn lot op
aarde en tot de uitbreiding zijner geestvermogens. Voor hem is het noodige of het
nuttige de eenige drijfveer niet: hij maakt zich ook noodelooze en verderfelijke zaken;
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eene zucht naar onsterfelijkheid bezielt hem; hij zendt in zijne schriften en gebouwen
voor andere eeuwen de gedenkstukken zijner grootheid aan de nakomelingschap
over, en verhoovaardigt zich veeleer over zijne verstandelijke dan over zijne stoffelijke
macht; hij is veranderlijk in alles: dan eens goedhartig tot zwakheid toe, edelmoedig
tot de opoffering van al zijne belangen ten voordeele zijns evennaasten, dan eens
boos tot wreedheid toe, bloedzuchtig tot het nutteloos vermoorden van anderen en
van zich zelven. Deze verschillende goede en kwade driften des menschen, zijne
toevallige boosheid, daar hij nochtans weet, dat het zijn plicht is, voor God en voor
zijne broederen deugdzaam te leven, bewijzen ten volle dat hij in zich eenen wil
heeft, waardoor hij onderscheiden en kiezen kan, en die elk bijzonder mensch
verantwoordelijk voor zijne eigene daden maakt, dewijl hij niet noodlottig en
onweerstaanbaar zóó of anders handelt, maar kan doenen laten volgens zijnen
onafhankelijken wil en volgens de maat der macht, welke het gevoel der deugd op
zijn gemoed heeft.
‘Later, mijn kind, zal ik u van het meesterstuk des Scheppers ook spreken; ik zal
u doen zien, wat verbazende werken der kunst en des geestes de menschelijke ziel
op aarde geschapen heeft. Gij zult Gode dankbaar zijn om zijne onschatbare gaven;
- maar een vermetele hoogmoed zal uw hart niet vervullen, want ik zal u ook zeggen
wat de mensch niet kan, en waar de grenspalen zijner geestvermogens geplaatst staan.
Het is zóó, dat men in het beschouwen der natuur moet voortgaan met ootmoed, en nooit vergetende, dat ons oordeel een gebouw is,
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waaraan vele voetzuilen ontbreken, - en hetwelk wij zelven zoohaast wij nieuwe
bouwstoffen ontdekt hebben, dikwijls omverwerpen, om het weder even onvolmaakt
uit zijne grondvesten op te halen. - Ik ben verheugd, dat gij mij gelegenheid gegeven
hebt om u deze woorden te zeggen; want ik moet u morgen onderhouden over diertjes,
die oneindig meer zinverstand bezitten dan de grafmaker, de metselbij, de zaagvlieg
of de waterspin.
‘Nu ik uwen geest over dit onderwerp tegen valsche gevolgtrekkingen heb
gewapend, zult gij al de werken Gods kunnen beschouwen, zonder dat uwe
bewondering voor het eene u de waarde en de schoonheden van het andere doe
vergeten.
‘Tot morgen, dan, mijn zoon.’
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VII
Vade ad formican, ô piger, et considera vias ejus, et disce sapientiam.
PROVERB. C. VI. V. 6.
Mijn leermeester kwam des anderen daags vroeger dan naar gewoonte in het priëel
en begon in dezer voege zijne les:
‘Ik heb u gisteren in het kort over vele insecten gesproken, om u het zinverstand
dezer diertjes onder zijne veelvuldige vormen en uitwerksels te doen kennen. Heden
zullen wij langer bij dezelfde voorwerpen blijven staan: ons onderzoek zal zich bij
twee of drie soorten bepalen; evenwel zullen wij waarschijnlijk meer wonderheden
aantreffen dan in onze vorige beschouwing.
‘De mier hoort toe aan de vliesvleugelige insecten en wordt geschikt in de
maagschap der ongelijkwijvigen. In elk mierennest zijn drie geslachten, namelijk:
mannekens, wijfkens en werkers: de twee eerste hebben in zekere tijden van het jaar
vliesachtige vleugelen; de laatste krijgen er geene en zijn onbekwaam voor het
voortzetten van hun geslacht. Men vindt ook eene soort van eenzame mieren,
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welker wijfkens altijd vleugelloos zijn; om die reden heeft men ze alle onder de
benaming van ongelijkwijvigen begrepen. Sommigen hebben angels, de meeste
echter zijn van dit wapen beroofd; evenwel hebben zij alle sterke kinnebakken en
een venijn, dat, op de huid gestort, er een geweldig jeuksel doet ontstaan. De gemeene
mieren leven in eene maatschappij, waarin elk zijne bijzondere taak tot het welzijn
van het gemeenebest te vervullen heeft: de ma nekess en wijfkens vermenigvuldigen
de leden van het huisgezin en laten verder al den arbeid aan de zorg der werkers over.
Deze bouwen het nest, voeden de jongen op, halen voedsel aan en verdedigen hunne
woning tegen de aanvallen der vijanden.
‘Er zijn verschillende soorten van mieren, ie in grootte, in kleur en in zeden
verschillen. De brak of vale mier bouwt haar nest in de bosschen van stukjes hout
en droge kruiden; de boommier maakt in de boomen wonderschoonegaanderijen; de
andere soorten, welke men door de aanduiding hunner kleuren onderscheidt, graven
en metsen hun nest in de aarde. Wij zullen onder deze de bruine mier tot onderwerp
onzer beschouwing nemen. Zie, ginds tegen de haag: dat hoopje fijne aarde is de
woning van een huisgezin bruine mieren. Gij denkt, dat de aarde daar enkel is
nedergesmeten door de werkers, die onder den grond aan het graven zijn? Grootelijks
bedriegt gij u; het hoopje is een gebouw met vele verdiepen, op ieder derwelke zich
gaanderijen, kamers en zalen bevinden; de zoldering der middelvertrekken is
ondersteund door eenen lichten muur, terwijl de welfsels der grootere zalen op pilaren
rusten of door opgestoken bogen onderschouderd zijn. Al de verdiepen
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hebben gangen en wegen, die in gemeenschap zijn met de onderaardsche woning,
waar nog grootere zalen tot een bijzonder einde zijn gemetst.
‘De geslachtlooze mieren of werkers voeren niet slechts al de bouwwerken uit,
maar zij bakeren en voeden nog daarenboven de jongen met eene teedere zorg.
Onophoudend staan er eenige werkers op schildwacht in de kamer, waar de eieren
en de jongen onder gedaante van roerlooze wormen zich bevinden. In deze kinderzaal
zitten de wakende voedsters op hunne achterste pooten, met het hoofd in de hoogte
en gereed om het geliefde kroost te verdedigen tegen alle ongeval. Andere werkers
likken de teedere jongen met hunne tong om ze zuiver en schoon wit te houden,
terwijl er opvolgend eenige van buiten komen met gevonden voedsel, dat zij uit de
maag terug in den mond brengen en op de lippen der jongen uitstorten. Het teedere
kroost eischt voor zijn behoud eene gestadige verplaatsing: het kan geene hitte
doorstaan en heeft nochtans eenen zekeren graad van warmte noodig. De werkers
bezitten daarover een wonderfijn gevoel, en dragen de jongen dieper in de aarde of
dichter bij de oppervlakte van den grond, volgens de gesteldheid der lucht. Wanneer
het gedurende eenigen tijd slecht weder is geweest en als er eindelijk een zonnestraal
het nest beschijnt, loopen de mieren, welke zich boven den grond bevinden, met
haast naar beneden bij de voedsters en raken ze met hunne voelhoornkens. Niet
zoohaast is dit teeken gegeven, of elk vat eenen worm tusschen hare kinnebakken,
en in minder dan eenige minuten zijn al de kinderen tot onder de hoogste zoldering
van het
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gebouw overgevoerd. Hier ontvangen zij eenigen tijd de broeiende warmte der zon,
totdat de werkers oordeelen, dat zij er genoeg van genoten hebben; dan brengt men
het jonge kroost weder in lagere verdiepen, volgens dat de hitte der zon toeneemt.
De wormen der mieren moeten - gelijk het bij de meeste insecten geschiedt - van
gedaante veranderen, en spinnen zich daartoe een poppeken, dat uit eene zeer harde
stoffe bestaat. Nooit zouden de jonge mieren deze gevangenis kunnen doorboren, en
zonder hulp zouden zij waarschijnlijk er in sterven, indien niet de werkers bij hen
op schildwacht stonden, om die te helpen, welker tijd gekomen is. Zoohaast zij dit
bemerken, beginnen zij zeer voorzichtig met hunne tanden een gat in het poppeken
te bijten; hierin gelukt zijnde, snijden zij er eenen langen repel uit, alsof zij zich van
scharen bedienden, en maken dus eene opening, die groot genoeg is om de jonge
mier door te laten. Terwijl er een het losgesneden bandeken opgeheven houdt, trekken
een paar andere het jong uit zijne pop; maar het is nog in een dun vlies gesloten en
te zwak om er zich zelf van te verlossen: de voedsters helpen het in het afwerpen
van zijn laatste omkleedsel; zij maken zijne hoornkens en pooten los, zij geven het
eten en verlaten het niet, voordat het loopen kunne en zijne plaats neme tusschen de
andere leden van het huisgezin, om zelf mede te werken tot nut van het gemeenebest.
‘Als de mieren zich van te veel vijanden omringd zien, of bevinden dat hun nest
in eenen al te vochtigen grond is gebouwd, beginnen zij naar eene andere woning
uit te zien. Eenige werkers gaan uit om de omstreken te doorzoeken en, zoohaast zij
eene gun-

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

186
stige plaats gevonden hebben, beginnen zij de aarde op te graven, om voor de anderen
eene voorloopige schuilplaats in gereedheid te brengen. Dit gedaan zijnde, keeren
zij terug naar het oude nest, nemen elk eene werkmier tusschen de tanden en dragen
ze naar de nieuwe woning, alleenlijk om haar den weg te leeren kennen; deze gaat
terug met de vorige en draagt ook eenen makker naar het nog onbekende vaderland.
Dit duurt eenige dagen, totdat al de werkers den weg kennen, waarna men ook de
mannekens, wijfkens, eieren en wormen overvoert en de oude woning voor altijd
verlaat.
‘Wilt gij bij zulke bewonderenswaardige volksverhuizing tegenwoordig zijn, mijn
zoon? Werp gedu rende eenige dagen het gebouw der bruine mieren omverre en
verstrooi hunne eieren en wormen. Meer dan eens zullen zij hunne jongen vergaderen
en in het diepste van het nest terugbrengen; maar na eenige herhaalde verstoringen
zullen zij ontdekkers uitzenden, en gij zult niet lang daarna de verhuizing zien
beginnen.
‘Ik heb u gezegd, dat de mannekens en de wijfkens der gewone mieren vleugelen
hebben. Indien gij nu eenigen tijd de zeden dezer vernuftige diertjes naspeurt, zult
gij somtijds boven het nest de gevleugelde mieren zeer snel en met onrustige
bewegingen zien rondloopen. Zij bereiden zich tot de vlucht. Op dit oogenblik is het
gansche gemeenebest in rep en roer: de werkers volgen de mannekens en wijfkens
overal na, streelen ze met hunne hoornkens, bieden hun voedsel aan en schijnen door
meer bewijzen van liefde en onderdanigheid hen te smeeken toch in het nest te willen
blijven. Eensklaps werpen de manne-
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kens zich gezamenlijk in de hoogte en vliegen weg: de wijfkens volgen hen
onmiddellijk in de lucht, om andere volkplantingen te gaan stichten; maar de werkers
hebben er verscheidene vastgehouden en hun de vleugels afgerukt. Deze brengen zij
als gevangene in het nest en hechten zich vast aan hunne pooten, om hun het
ontvluchten te beletten. Evenwel, er wordt voor hen met eene verdubbelde
oplettendheid gezorgd: men streelt ze, men geeft hun overvloedig voedsel en men
leidt ze dicht bij de stralen der zon of men verwijdert ze er van volgens de hitte of
koude des weders. Eindelijk verliezen de wijfkens den lust tot rijzen; er blijft dan
slechts bij ieder wijfken eene enkele werkmier, om al hare bewegingen gade te slaan.
Zoohaast der wijfjes legtijd nadert, wordt hun gevolg vergroot: een tiental werkers
vergezellen ze overal, helpen hen de hoogten beklimmen en rapen al de eieren te
zamen, welke zij hier en daar nederleggen. Zulke wijfkens zijn er dikwijls veel in
hetzelfde nest, zonder dat dit haat of twist veroorzake; zij hebben elk hunne dienaars
en worden met evenveel liefde bejegend en opgepast. De mieren van een zelfde
huisgezin herkennen elkander zeer wel. Neem, om het te beproeven, eenige mieren
uit een nest en sluit ze in eene dooze op gedurende eene maand, of nog langer. Zoo
gij hun eten bezorgt, rijpe vruchten of iets anders, zullen zij blijven leven. Zet uwe
dooze na dien tijd op zekeren afstand van het nest open; uwe mieren kennen den weg
naar hunne vaderlijke woning niet meer en zullen rondom de dooze blijven dwalen,
totdat er eene uit het nest bij hen kome. Deze zal de andere met hare voelhoornkens
beginnen te streelen, er eene opnemen en naar
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de algemeene woning dragen. Hier geeft zij een teeken en wordt onmiddellijk door
vele andere gevolgd, die elk eene mier uit de dooze nemen en op die wijze blijven
dragen, totdat al hunne oude gezellinnen in het nest overgebracht zijn. Werp
integendeel eenige mieren uit het eene nest in het andere, en gij zult een schrikkelijk
gevecht en eene akelige bloedstorting zien beginnen.
‘De mieren zijn buitzoekend en eten velerlei voedsel; wat hun echter het best
smaakt en als eene lekkernij door hen wordt gezocht, is het honigachtig sap dat de
plantvlooien uit hun lichaam werpen; zij gaan dit op de jonge scheuten inzamelen,
zetten zich opvolgend achter elke plantvlooi wachtend neder en streelen ze met hunne
voelhoornkens, totdat deze kitteling het diertje noodzaakt zijnen honig uit te werpen.
- Er zijn geelachtige mieren, die zelden hunne onderaardsche woning verlaten: zij
bouwen meesttijds hun nest in het gras of tusschen kleine planten. Hoe geraken deze
aan voedsel? zoudt gij kunnen vragen. Maar sta op en volg mij buiten den hof; ik zal
u nevens de baan het onbegrijpelijk vooruitzicht der geelachtige mier laten
bewonderen. Dagelijks beschouw ik met aandacht de levenswijs der vernuftige
mieren, en ik weet vele hunner nesten.....’
De grijsaard bracht mij een boogschoot verre buiten den hof en toonde mij nevens
de baan eenige graspijlen, die met plantvlooien waren overladen. Tusschen het gras
bevond zich een nest van gele mieren, waarvan ik er vele tusschen de plantvlooien
zag loopen.
‘Hoe denkt gij, dat deze plantvlooien hier geraakt
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zijn?’ vroeg mijn leermeester. ‘Gij bespeurt er geene op de andere graspijlen; want
dit kruid is hunne gewone verblijfplaats niet. Zij zijn er door de mieren gebracht en
worden door deze immer bewaakt en wederhouden: het zijn vette koeien, die dagelijks
veel melk of honig opbrengen om tot voedsel aan hunne meesteressen te dienen. Gij glimlacht en twijfelt aan zulke berekening in de mieren. Ik ga hun nest openen.
Zie nu met haast in hunne stallen! Daar hebben zij vele plantvlooien van meer dan
ééne soort staan. Gij bemerkt wel, dat zij niet alleen hunne eieren door de vlucht
redden, maar ook hunne melkkoeien wegvoeren en verbergen Zij zien de plantvlooien
als hun eigendom aan en verdedigen ze met hardnekkigheid tegen alle vreemde
bezoekers.
‘Men heeft langen tijd gedacht, dat de mieren gedurende den Zomer eenen voorraad
van allerlei voedsel vergaderden, en men sprak met bewondering over hunne
graanzolders. Dit was eene dwaling: de mieren eten des Winters niet, of zeer weinig,
dewijl zij in eenen diepen slaap vallen, zoohaast eene merkelijke koude hen bevangt.
Hebben de onderzoekers bevonden, dat de graanzolders der mieren eene ingebeelde
zaak waren, zoo hebben zij toch iets nieuws bespeurd, dat hunne achting voor deze
vernuftige insecten nog heeft vermeerderd. Wanneer men in den laten Herfst een
mierennest opent, vindt men er gewoonlijk een groot getal levende plantvlooien in;
de mieren weten ze derwijze voor koude en vochtigheid te bewaren, dat zij niet
sterven. Maar wat in deze zaak het wonderbaarste moet geacht worden, is dat de
plantvlooien in slaap vallen bij denzelfden graad van koude als de mieren, en insgelijks
bij
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eenen zelfden graad van warmte ontwaken: men zou zeggen, dat de plantvlooien ten
dienste der mieren geschapen zijn, even gelijk het hoornvee tot nut der menschen
schijnt gemaakt. Zoohaast een zonnestraal den grond ontdooit en de mieren doet
ontwaken, loopen zij naar hunne plantvlooien en vinden deze gereed om honig op
te leveren; dus leven zij van de opbrengst hunner gevangene koeikens, totdat de
warmte der Lente hun toelate onder de lucht hun voedsel te zoeken.
‘Gij zult ook bij het einde van den Herfst in het nest der mieren hoopjes eieren
vinden van verschillende kleuren, volgens het geslacht der inwoners van het nest,
dat gij bezoekt. Gij zult zien, dat de mieren met de eieren gaan loopen en ze trachten
te redden; zonder twijfel zal in uwen geest de gedachte ontstaan, dat de mieren dus
voor hun eigen kroost bezorgd zijn, en niets zal u daarin verwonderlijk voorkomen;
maar neem hun de eieren af, leg ze in eene warme plaats en gij zult met verbaasdheid
uit elk ei eene volmaakte plantvloo zien te voorschijn komen. Geloof ook niet, dat
de mieren de eieren in hun nest brengen om er zich mede te voeden; integendeel, zij
beschermen ze met veel oplettendheid tegen koude en ongeval. Deze eieren moeten
het getal hunner koeikens vermeerderen in eenen tijd, dat er geene levende
plantvlooien in het veld meer te vinden zijn.
‘Alle mieren hebben het fijn gevoel en het vooruitzicht der geelachtige mieren
niet: evenwel, meest al de kleine soorten weten de plantvlooien tot hun gebruik te
vergaderen, te voeden en te bewaren. In de nesten van sommige soorten vindt men
niet altijd het vee op den stal staan, maar dan zal men licht in
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de nabijheid, onder den grond, eenen wortel of een ander voorwerp ontdekken, waarop
de plantvlooien zich bevinden, en van daar tot in het mierennest eenen onderaardschen
weg om ze te kunnen bezoeken.
‘Nu, mijn zoon, wil ik u de mieren toonen, welker zonderlinge levenswijze u zal
verbazen. Volg mij, wij gaan ze opzoeken.’
De grijsaard leidde mij tamelijk verre, tot bij den boord van een korenveld. Daar
wees hij met den vinger naar den grond en sprak:
‘Ziedaar een nest, rondom hetwelk gij twee soorten mieren ziet loopen. De eene
zijn ros van kleur, de andere grauw. Gij gelooft waarschijnlijk, dat dit leden van een
zelfde huisgezin zijn? Daarin bedriegt gij u. De rosse mier is niet werkzaam van
aard; evenals de oorlogszuchtige menschen acht zij het gemakkelijker en lofbaarder,
zich door roof en overwinning een weelderig leven te verzekeren en den vredestijd
in nietsdoen door te brengen dan door arbeid en zwoegen de vruchten der aarde te
verdienen.
‘Maar, zult gij wellicht zeggen, er moet toch voor het onderhoud van haar nest,
voor de opvoeding harer jongen en voor de inzameling van haar voedsel gezorgd
worden, en, vermits de rosse mier zelve niet werken wil, wie oefent dan den noodigen
arbeid voor haar uit? Wie voedt hare jongen op? - De grauwe mieren, welke gij
tusschen de rosse ziet verkeeren, zijn geroofde kinderen uit een ander huisgezin. Zie,
hierin bestaat de eenige bezigheid der rosse mieren: vóór het naderen van hunnen
legtijd, en als zij voorzien, dat zij eerlang voedsters zullen noodig hebben, zenden
zij in de omstreken eenige bespieders uit.
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Zoohaast deze een ander mierennest, bovenal van de grauwe, ontdekt hebben, komen
zij het aan hun gemeenebest boodschappen. Hierop trekt een leger van rosse mieren
naar het ontdekte nest, belegert en bestormt het, vecht met onversaagdheid tegen de
grauwe, totdat de bezetting der belegerde stad haar heil in de vlucht zoekt. Dan neemt
elke rosse mier een ei of eenen worm der grauwe tusschen hare kinnebakken, en
allen keeren zegepralend met den buit naar hunne woning weder. De grauwe mieren,
die in het vreemde nest het daglicht zien, herinneren zich hun ware vaderland niet
meer en dienen hunne overweldigers als echte en dienstwillige slavinnen. Zij voeden
de jongen op, bouwen het nest aan volgens klimmende noodwendigheden van het
rosse huisgezin, zoeken voedsel voor hunne meesters en bewaren het kasteel
gedurende dezer veldtochten. De rosse mieren rooven vele nesten in hetzelfde jaar,
indien de vermeerdering hunner jongen voedsters eischt, en naarmate het aangegroeide
gemeenebest meer slaven tot het aanhalen van voedsel behoeft. Zij nemen uit de
overwonnen steden nooit eieren of wormen, waaruit mannekens of wijfkens moeten
komen; deze kunnen hun niet dienstig zijn: het zijn werkers, die zij hebben moeten.
Daarom ontstelen zij uit het veroverde nest alleenlijk zulke eieren en wormen, die
werkmieren zullen voortbrengen.
‘Mijn zoon, ik wilde u wel eens bij den veldtocht en bij de gevechten der mieren
doen tegenwoordig zijn. Indien gij eenig geduld hebt, zal het mij misschien gelukken
u dit vermaak heden nog te verschaffen. Ik weet hier omtrent vele woningen van
rosse mieren; wij zullen ze alle bezoeken en er waar-
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schijnlijk wel eene aantreffen, welker bewoners zich tot den oorlog bereiden.’
Dit zeggende, stapte de grijsaard langzaam en zoekend in het voetpad voort; hij
toonde mij meer dan één nest en deed mij telkens opmerken, dat de grauwe slavinnen
onophoudend werken of voedsel aanbrachten, terwijl de rosse krijgslieden
onverschillig en langzaam voortkropen of onder den grond een lui leven leidden. Na
een half uur zoekens hield mijn leermeester mij bij een nest staan en zeide:
‘Mijn zoon, ik zie aan de verwarring, die hier heerscht, dat er een veldtocht gaat
beginnen. Bemerkt gij, hoe de rosse mieren nu met snelheid door elkander loopen,
alsof de oorlogstrommel, hen te wapen roepende, hun bloed onstuimiger door de
aderen deed stroomen? Ik hoor het gekletter der opeenslaande kinnebakken en het
krijgsgeschreeuw, dat uit alle hoeken van het kasteel verward en schrikwekkend
oprijst..... Houd u stil, totdat zij vertrekken. - Wij zullen het leger opvolgen.’
Na eenigen tijd was het geheele nest met rosse mieren overdekt; nooit had ik er
zooveel te zamen gezien. Eindelijk begaf een gedeelte zich rechtstreeks vooruit in
het voetpad; de overige volgden onmiddellijk, totdat er geene andere dan grauwe
mieren bij het nest overbleven. Wij deden eenen stap om de voorwacht des legers te
vervoegen. - Reeds hadden de mieren wel dertig voet weegs afgelegd, toen de grijsaard
mij een weinig verder tusschen het gras een klein hoopje gekorrelde aarde aanwees
en met haast tot mij zeide:
‘Dáár is de stad, die zij gaan belegeren! Nu gaat gij vreemde dingen zien; maar
om meer genot van
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dit schouwspel te hebben, raad ik u aan, dat gij u verbeeldet een menschengevecht
bij te wonen. Dwing uwen geest tot het verstaan der natuurtalen..... Gauw, geef
aandacht, daar nadert de voorwacht bij den vijand..... Zeg mij wat gij ziet en wat uwe
aandoeningen zijn; ik zal u terechtwijzen, indien gij u bedriegt.’
Ik volgde nog een oogenblik de mieren met het oog na, eer ik iets
bemerkenswaardigs zag. Eensklaps begon ik in dezer voege aan mijnen leermeester
mijne gewaarwordingen te verhalen:
‘De voorwacht der rossen vertraagt haren optocht en spreidt zich uit; zij wacht het
leger in..... Boven op het nest der grauwen gaan eenige mieren op hunne achterste
pooten zitten: - zij blikken het voetpad in en bemerken de roovers! Zonder twijfel
galmt nu de schreeuw: de vijand! de vijand! door het nest; want uit alle gaanderijen
en pijpen komen de grauwe krijgslieden te voorschijn; zij overdekken de muren
hunner stad door hun overgroot getal, - iedereen moedigt zijnen makker aan tot de
verdediging van het bedreigde gemeenebest; zij beproeven hunne kinnebakken, het
vuur der heldhaftigheid straalt uit hunne oogen, zij gaan hun bloed voor het vaderland
storten! - De rosse roovers durven nog niet naderen: de bezetting is te talrijk en te
sterk: zij zullen den aanval niet wagen, voordat het geheele leger bijgekomen zij.
Daar verlaat eene grauwe het bedreigde nest en komt stoutelijk beneden in het veld;
zij schijnt de rossen tot een tweegevecht uit te dagen: eindelijk vindt zij eenen vijand,
die haar het hoofd durft bieden. - Eene schrikkelijke worsteling begint. De grauwe
schiet haar venijn uit, valt de rosse op het lijf en bijt haar een diep gat in het
lichaam..... maar daar komen
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twee rossen hunnen makker ontzet doen en den grauwen held bestrijden; deze verweert
zich dapper en zet zijne kinnebakken met kracht in den poot van eenen zijner twee
nieuwe vijanden. Eilaas, daar komt een derde strijder, die de moedige grauwe op den
rug klimt en haar het lichaam aan twee stukken bijt. Dan, zelfs zoo verminkt, vergaat
hare razernij en hare dapperheid niet: haar hoofd blijft aan den poot van haren vijand
hangen, en zij bijt hem even sterk, terwijl hij geweld doet om zich van dat pijnlijk
teeken zijner overwinning te ontlasten.
‘Nu is het gansche leger der rossen genaderd; het spreidt zich uit rondom de stad.
De bezetting maakt zich gereed om eenen uitval te wagen..... Zij stort loopend neder
op den vijand - de veldslag begint! Hemel! wat moorddadig gevecht! Stroomen bloed
vlieten onder de strijdenden; afgehakte pooten, hoornkens en hoofden rollen neder
tusschen de lijken der stervenden; het gekrijsch der kinnebakken vermengt zich in
de akelige galmen met de klachten der gewonden; het venijn straalt in wolken over
de beide legers!..... Ha, de rosse roovers wijken: zij, die hun vaderland verdedigen,
zullen overwinnen; de rechtvaardigen zullen zegepralen! - Maar de razernij der rossen
verdubbelt; zij hebben de overhand aan den linkervleugel; hun getal is grooter dan
dat der bezetting. - Arme vaderlandsvrienden! Hoe langer de strijd duurt, hoe meer
het lot zich tegen hen verklaart; ondanks hunne onverschrokkenheid beginnen hunne
roofzuchtige vijanden grond te winnen, - de stad is in gevaar. De vrouwen vluchten
heen langs de andere zijde van het nest en zoeken eene schuilplaats in de
grasbosschen. Toch, het gevecht duurt voort,
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de grauwe helden geven den veldslag nog niet verloren..... Nu echter is het beslist:
hun rechtervleugel is doorboord en in verwarring uiteengeslagen..... Terwijl een
gedeelte den vijand met hardnekkigheid nog wederstaat, loopen de overigen naar het
nest als soldaten, die het akelig wee! wee! over het bezwijkende vaderland gaan
uitroepen. - Zij kruipen in de gaanderijen, halen elk een worm of een ei en volgen
de vrouwen in de vlucht na..... De laatste helden van het grauwe gemeenebest sterven
eindelijk op de lijken hunner vijanden..... de rosse wreedaards nemen de stad in,
boren gaten door de muren en halen de eieren en wormen er uit..... Daar keeren zij
zegepralend terug met hunnen buit! - Gij, boosaardige roovers, groot is uwe
blijdschap, dat gij zoovele kinderen van ongelukkige ouders in slavernij kunt
medevoeren, niet waar? Dan, ik zal niet lijden, dat gij voordeel uit uwe wandaad
trekt; - ah, ik zal u altemaal onder mijne voeten verpletten, moordenaars dat gij zijt!’
Dit zeggende, meende ik inderdaad de rosse mieren te vertrappen; het rood der
verontwaardiging kleurde mijn voorhoofd, en ik voelde mijn bloed, door de gramschap
verhit, onstuimig mij door de aderen stroomen. Het onverbiddelijke ‘Het moet zoo
zijn!’ door den grijsaard gesproken, deed mij ontwaken; mijn hoofd viel op mijne
borst neder, en sprakeloos bleef ik mijne oogen wrijven, als om mijne hersens van
eene lastige begoocheling te verlossen.
Na mij dus eenige oogenblikken aan mij zelven overgelaten te hebben, vroeg mijn
leermeester:
‘Zullen wij de rosse mieren niet volgen om te zien, wat zij met hunnen roof gaan
doen?’
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‘Die booze roovers volgen!’ riep ik. ‘Nooit wil ik ze nog bezien, die laffe
moordenaars; - indien uwe tegenwoordigheid mij niet weerhield, zou ik ze met
vermaak vernietigen: ik haat en veracht ze uit het diepste mijns harten.’
‘Mijn zoon,’ antwoordde de grijsaard, ‘hoe ongegrond uw haat ook zij, verheug
ik mij over zulke gevoelens. Gij hebt in de rosse mier het beeld der wreedheid en
der onrechtvaardigheid in den mensch gezien, en waar gij dit beeld aantreft, boezemt
het u verachting en haat in. Dit begrijp ik: - het bewijst, dat de deugd eene groote
macht op uw gemoed heeft. Maar gij zult lichtelijk na uwe ontsteltenis het verschil
beseffen, dat er bestaat tusschen een wezen, dat in zich zelf van geslachtswege de
onweerstaanbare drijfveeren zijner daden heeft, en dus niet weten kan of het goed
of kwaad doet - gij zult, zeg ik, begrijpen wat oneindig verschil er is tusschen zulk
een wezen en een mensch, die onder duizenden daden de goede of de kwade volgens
zijn willekeur kan doen of laten.
‘Komaan, keeren wij naar het priëel terug. Wij zullen onze beschouwing der
insecten sluiten door het onderzoek van het vernuftigste onder alle vernuftige dieren
der aarde, - de vlijtige en kunstvolle honigbij!’
Bij deze woorden keerde mijn leermeester zich om en stapte voort in het voetpad.
Wat mij betreft, ik deed geweld om mijne gramschap te versmoren, en volgde hem
gedwee en stilzwijgend. Toen wij het nest der rosse mieren voorbijgingen, sloeg ik
nog eenen blik van haat en van verachting op de roovers, welke juist op dit oogenblik
met de ontstolen jongen bij hunnen moordkuil naderden.
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De grijsaard bleef staan en sprak glimlachend:
‘Mijn zoon, het zal u wellicht verheugen, dat de roovers onderweg vijanden ontmoet
hebben, en dat eenigen reeds hunne boosheid met den dood hebben geboet? - Ik had
vergeten u van een zeer vernuftig insect te spreken, en, dewijl ik het nu zie, zal ik
de gelegenheid waarnemen om het u te doen kennen. - Bemerkt gij dáár, tegen dien
steilen kant, eenige trechtervormige puttekens in het zand? Het is in het diepe van
deze holen, dat de mierenleeuw zich ophoudt. - Het zou mij niet moeilijk zijn, u
gedurende eenige uren over dit wonderlijk diertje te onderhouden, doch de tijd
ontbreekt ons; wij zullen ons met een kort onderzoek vergenoegen.
‘De mierenleeuw(1) is een klein insect, welks lichaam eene bolronde gedaante heeft;
aan het hoofd, dat bijna niet van het lijf te onderscheiden is, staan platte kinnebakken,
welke zich als hoornen uitstrekken en zeer beweegbaar zijn; hij heeft aan elke zijde
van het hoofd zes oogen staan. Deze beschrijving is waarschijnlijk nutteloos: ik
twijfel niet, of gij hebt er reeds gezien.
‘Bewonder niettemin de voorzienigheid des Scheppers: de mierenleeuw heeft korte
en zwakke pooten; hij kan bijna niet voort, en het is hem volstrekt onmogelijk zijne
prooi te vervolgen; maar hij heeft zinverstand genoeg ontvangen om eenen strik te
spannen, welks vernuftigheid den slimsten jager zou verbazen. Ik ga u zeggen, hoe
hij dit doet:
‘Wanneer de mierenleeuw in de omstreken der mierennesten zijnen strik wil
spannen, schrijft hij

(1) Myrmecoleon.
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met het achtereinde zijns lichaams eenen kring in het zand: dit is de omtrek zijner
ontworpene woning. Na eene korte rust begint hij, achteruitgaande, eenen tweeden
kring binnen den eersten te trekken; nu blijft hij evenwel bij elken stap staan, legt
met den voorsten poot een deel losgemaakt zand op zijne platte hoornen en werpt
het ter zijde over den buitensten kring. Zoo gaat hij voort met immer nauwere cirkels
te beschrijven, totdat al het zand, dat zich binnen den buitensten kring bevond,
uitgeworpen zij en het gegraven hol de gedaante van eenen trechter hebbe verkregen.
Dan plaatst de mierenleeuw zich rustig in het diepe van zijnen put en bedekt zich
zóó met zand, dat slechts zijne kinnebakken en oogen zichtbaar blijven. Beschouw
een dezer putjes, gij zult er den mierenleeuw in zien zitten, wachtende, - als een
vogelaar, die zijne netten uitgespannen heeft, - dat een onvoorzichtig diertje hem
tusschen de kinnebakken valle. De put door hem gegraven, heeft boorden van
beweegbaar zand; zoohaast een diertje er omtrent komt, stort het zand in, en de
verraste prooi rolt in den diepen afgrond, juist op de kinnebakken van den hongerigen
mierenleeuw. Het is bovenal op de wandelende mieren, dat hij zijne hoop op een
overvloedigen maaltijd vestigt, alhoewel hij ook rupsen, spinnekoppen en vliegen
eet. Geef acht, daar komen eenige rosse mieren omtrent de holen: zij vermoeden
geen kwaad..... Daar nadert er eene bij den afgrond, - zij rolt er in. - Zie nu haastelijk
wat er geschiedt: - de mier wordt haren vijand gewaar, zij wil hem ontvluchten en
langs de ingestorte boorden uit het hol kruipen, - de ongelukkige, hoe weert zij zich
om uit den kuil te geraken! Zij heeft
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bijna de oppervlakte van den grond bereikt en zal wellicht het gevaar ontkomen; eilaas, daar regent het zware steenen op haar lichaam. Zie, hoe de mierenleeuw met
zijne platte hoornen het zand op de verschrikte mier werpt; zij bezwijkt onder dien
geweldigen hagel en valt terug in den kuil. De mierenleeuw zet zijne kinnebakken
aan haar lichaam en zuigt er al de levenssappen uit. Na eenige minuten aan dezen
maaltijd te hebben besteed, zal hij met zijne hoornen het uitgezogen lichaam zeer
verre buiten zijne woonplaats werpen en dezes boorden herstellen, zoo de worsteling
er eenige schade heeft aan toegebracht.
‘Indien wij tijds genoeg hadden, zouden wij een klein steentje in den kuil van den
mierenleeuw laten rijzen. Gij zoudt het vernuftig insect den steen op zijne hoornen
zien leggen en hem met geweld pogen uit zijne woning te werpen; hierin niet
gelukkende, zou de mierenleeuw den steen op zijnen rug plaatsen en met eene
onbegrijpelijke voorzichtigheid de kanten van zijnen put beklimmen, om den steen
er uit te voeren.
‘Nog iets wonderlijkers biedt het vernuft van den mierenleeuw aan. Dit diertje
blijft niet immer in het zand wonen; er komt een tijd, dat het in eene fraaie vlieg
verandert, en in deze nieuwe gedaante noemt men het juffer van den mierenleeuw.
Evenals vele andere insecten blijft het tamelijk lang in een zijden tonneken opgesloten,
eer het zijne vleugelen ontplooit en de lucht tot woning kiest. De gedaanteverandering
van den mierenleeuw geschiedt onder in het hol, dat hij bewoont; zoohaast zijn tijd
nadert, kruipt hij dieper in het zand en spint er zich
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een tonneken. Hoe kan hij dien arbeid uitvoeren, vermits het rijzend en beweegbaar
zand hem altijd in den weg moet zijn? Hij bindt met zijden draadjes eene menigte
zandkorrels als parelsnoeren aan elkander en vormt daarvan een welfsel boven zijnen
rug; eens dat hij dien uitslag bekomen heeft, is het hem niet moeilijk, door het
opheffen van zijnen rug ruimte genoeg aan zijn tonneken te geven en het geheel in
het rond met samengevoegde zandkorrels te volmaken. De binnenwanden der
rustplaats behangt hij met eene zachte en blinkende zijde, om er gemakkelijk in te
slapen gedurende den arbeid der gedaante-verandering. - Dit is de levenswijze van
den bijzonderen vijand der mieren. - Kom nu voort, wij gaan de honigbij leeren
kennen.’
Onderweg nam mijn leermeester eene doode bij uit een spinneweb. Toen wij in
het priëel gezeten waren, begon hij dus zijne uitlegging:
‘De gewone bij is een vliesvleugelig insect van de maagschap der angeldragende
honigmakers. - Het heeft Gode behaagd aan de kleinste diertjes een veelvoudiger
vernuft dan aan de groote dieren te schenken; maar geen is er, dat meer zinverstand
dan eene honigbij ontvangen heeft. Haar huishouden is een schitterend voorbeeld
van onderlinge genegenheid, van opoffering tot het welzijn des vaderlands, van
arbeidzaamheid, van haat der luiaardij, van gehoorzaamheid aan een vorst, van
spaarzaamheid, van onophoudende aandacht en zorg ten voordeele van al de leden
des huisgezins: in één woord, van al de deugden, welke een volk zouden moeten
bezielen om in eenen onverstoorbaren vrede en in eeuwige welvaart te leven.
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‘In een gemeenebest van bijen, - of het in eenen hollen boom of in eenen korf
gevestigd zij, bevinden zich drie soorten van leden. Eerst de werkbijen, die in de
groote korven wel vijf en twintigduizend sterk zijn. Evenals bij de mieren zijn deze
werksters zonder geslacht en kunnen niet voorttelen. Onder hen zijn er twee soorten:
de eene, welke men wasmaaksters noemt, kan alleen het bereiden; de andere noemt
men voedsters; zij halen teelstof van de bloemen, maken er met honig en andere
sappen eene pap van voor de jongen en voeden deze met veel zorg; zij alleen zijn
ook de metsers van het gemeenebest. De tweede soort van bijen zijn de mannekens
of hommels, van welke men er omtrent duizend in eenen overjarigen korf telt. Zij
zijn tweemaal grooter dan de werksters, hebben een dik hoofd, een zwartachtig, ruig
lichaam en dragen geenen angel. Wat hen des te meer van de gewone werksters
onderscheidt, is, dat hunne voelhoornkens uit dertien gewrichten bestaan, terwijl de
hoornkens der werksters er slechts twaalf hebben; de buik is bij hen ook in zeven
ringleden gescheiden in stede van zes. Deze mannekens arbeiden niet en zijn tot niets
goed, dan tot het vermenigvuldigen van het geslacht. Zij blijven slechts drie of vier
maanden leven en worden na dien tijd allen door de werksters vermoord. Van de
derde soort bevindt zich in elken korf maar eene enkele bij: men noemt haar koningin,
omdat ze waarlijk in het gemeenebest schijnt te heerschen en het voorwerp der
algemeene genegenheid is. Deze is niets anders dan eene moeder, die in den tijd
harer grootste vruchtbaarheid op twintig dagen meer dan tienduizend eieren leggen
kan. Haar buik is tweemaal langer dan
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die der werksters; hare vleugelen zijn zeer kort; haar angel is kromgebogen. Zij wordt
overal door de mannekens vergezeld en door de andere bijen ongemeen bemind,
verzorgd en bewaakt. Ziehier eene doode bij. Het is eene werkster van de soort der
voedsters. Ik zal u het kunstig gestel van haren mond en van hare tromp niet ontleden;
alleenlijk wil ik u hare achterste pooten toonen, om u te doen kennen, hoe zij het
teelstof der bloemen vergadert en wegdraagt. Bemerk wel, dat aan haren achtersten
poot een plat en uitgehold deeltje gevoegd is: men noemt het de korf, omdat het
teelstof der bloemen door de bij er in wordt samengepakt; het heeft bovenaan een
scherp gedeelte, dat met het overige van den poot eenen hoek vormt. Aan de
binnenzijde staan eenige rijen stijve haren, welke men den naam van borstels heeft
gegeven. Wanneer de bijen de bloemen kruipt, blijft het teelstof aan al de haren van
haar lichaam kleven; zij wrijft dan met hare voorste en middelste pooten dit stof naar
achter op hare borstels: de achterste poot van de linkerzijde wrijft zijne borstels af
aan den scherpen kant van den rechterkorf; de rechter-poot aan den linkerkorf. Hierop
begint de bij op het teelstof, dat in de korfjes ligt, met hare middelste pooten te slaan,
totdat het genoeg samengedrukt is. Nadat zij eenige malen dien arbeid heeft herhaald,
zijn hare korven vol, en zij keert naar het gemeene nest, om zich van den buit te
ontlasten.
‘Deze doode bij kon geen was maken; want het is eene voedster. Misschien gelooft
gij met vele andere menschen, dat het teelstof der bloemen bestemd is om tot was
verwerkt te worden. Dit is eene dwaling: het meel der bloemen dient tot voed-
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sel der jongen; het was wordt integendeel door bijzondere bijen uit den honig gemaakt,
en wel op deze wijze: - vooronderstel eene wasmaakster, die honig genoeg uit het
hart der bloemen gezogen heeft en huiswaarts keert. In den korf gekomen, blijft zij
langen tijd zitten als iemand, dien de maaltijd bezwaard heeft. In haar lichaam
geschiedt onderwijl een scheikundige arbeid; na eenigen tijd zweet er tusschen de
ringen van haren onderbuik een vocht uit, dat er aan blijft kleven en zich welhaast
vertoont als zoovele dunne, witte gordels. De wasmaakster licht eindelijk deze
halfringvormige deeltjes van haar lichaam af, brengt ze herhaalde malen tusschen
hare kinnebakken, kneedt ze meer dan eens en legt ze neder op de plaats, waar de
honigraten moeten worden gebouwd. Dit is het echte was. Gij ziet dus, dat het door
de wasmaakster in haar eigen lichaam uit den honig wordt gekookt en door bijzondere
klieren langs den onderbuik te voorschijn komt.
‘Om u verder met zekere regelmatigheid over de zeden der bijen te spreken, zal
ik vooronderstellen dat een zwerm eenen ledigen korf tot woning verkieze, of dat
een landbouwer, zulken zwerm aan den tak eens booms ziende hangen, de koningin
er uitneme en haar bij den ingang van eenen nieuwen korf plaatse. Dit is genoeg om
al de bijen in den korf als in een aangenomen vaderland te doen komen.
‘Van de zwerving zijn de bijen vermoeid; om uit te rusten hangen zij zich in de
hoogte van den korf, elk houdende met hare voorste pooten de achterste pooten eener
andere bij vast, en dus kransen vormende, die tot beneden den korf nederhangen:
anders verzamelen zij zich ook meestentijds in hoo-
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pen. Aanstonds, na wat gerust te hebben, beginnen velen den korf te kuischen en alle
onreinheid er buiten te smijten; een grooter getal werksters vliegen naar buiten om
het zoogenaamde voorwas te gaan zoeken. Dit is eene bruine, lijmerige stoffe, welke
zij op de populieren, wilgen, eiken en wilde-kastanje-boomen vinden. Bij hunne
terugkomst staan andere bijen gereed om het voorwas over te nemen en ze keeren
terug om nieuwen buit te laten uitgaan. De lijm, gekneed en bewerkt, wordt gebruikt
om al de reten en ongelijkheden van den korf te stoppen. Dit gedaan zijnde, worden
de bijen bedacht om hunne raten te bouwen. Terwijl de voedsters uitgingen om
voorwas te halen, vlogen ook vele wasmaaksters door het veld om honig te zuigen.
Nu zijn zij reeds lang terug, en aan de ringen van hunnen buik hangt het gekookte
was. Eene hunner nadert boven onder de kap van den korf, brengt het was van haar
lichaam in den mond, kneedt het meermalen en bevestigt het eindelijk tegen het
boveneinde van den korf; eene tweede volgt haar op, en honderden anderen komen
hun was insgelijks op dezelfde plaats nederleggen. De verzamelde stoffe hangt dus
boven in den korf als het begin van eenen smallen nederdalenden muur. Het zijn de
wasmaaksters niet, die de kaskens bouwen; de voedsters zijn met dien arbeid belast.
Zoohaast er was genoeg aan het oppereinde van den korf gehecht is om te kunnen
worden bewerkt, komen ontelbare voedsters zich er op nederzetten en graven er de
beginsels van regelmatige kaskens in, welker boorden met het uitgeknaagde was
worden opgetrokken. Wanneer het gebeurt, dat eene bij zich bedriegt en haar werk
niet juist maakt, herstelt de eerste, die
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het bespeurt, het gebrek en brengt alles weder terecht.
‘Het binnenste van eenen bijenkorf is vervuld met rechtafdalende schutsels,
genoegzaam van elkander verwijderd om overal twee bijen te kunnen laten doorgaan.
Aan elke zijde der schutsels staan de kaskens, vast aan elkander gehecht en in eene
liggende richting. De schutsels, met de kaskens van weerszijden, noemt men de raten.
Wonderbaar is de berekening, welke de vernuftige bijen schijnen gemaakt te hebben,
om ten haren voordeele een der moeilijkste meetkundige vraagpunten op te lossen;
namelijk het volgende: - hoe zal men eene verzameling van kaskens samenstellen,
om - de maat gegeven zijnde - er op eene bepaalde uitgestrektheid het grootste getal
te kunnen bouwen, en in aandacht nemende, dat het werk duurzaam en sterk moet
zijn, en men zooveel mogelijk den arbeid en de bouwstoffen moet sparen. - Maakt
men ze rond, dan blijven er overal openingen tusschen; men zou deze ruimten met
was moeten aanvullen en veel plaats verliezen. Vierkantig of driekantig? Een rond
lichaam moet het vervullen, de binnenhoeken zouden dus verloren zijn. - De mensch,
wanneer hij de rekenkunde en meetkunde tot zijne hulp roept, besluit, dat de
zeskantige gedaante de eenige is, die op eene bepaalde uitgestrektheid zou toelaten
het groote getal kaskens te bouwen zonder eenig verlies van stof of ruimte. Voordat
de mensch de eigenschappen der getalmerken kende of aan de berekening der
samengestelde maten dacht, had de honigbij het moeilijk vraagpunt reeds opgelost:
hare kaskens zijn zeskantig, elk daarvan voegt zich aan zes andere, en dus gaat er
geene
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plaats, zoo groot als een speldenhoofd, verloren. Van deze kaskens zijn er in elken
korf eenige duizenden. Allen zijn zij hoofdzakelijk bestemd om tot nest of wieg der
jongen te dienen; evenwel, eenige worden gebruikt tot vaten, waarin de buithalende
bijen haren honig uitstorten, om den te huis blijvenden voedsel te verschaffen. Deze
kaskens, dienende tot bewaarplaats van de dagelijksche nooddruft, zijn altijd open:
elke bij haalt er haren maaltijd uit, wanneer zij honger heeft. Overigens zijn de bijen
immer bezig met eenen grooten voorraad van honig en bloemstof voor den wintertijd
in te zamelen. Deze vergaderen zij in de kaskens boven aan het oppergedeelte van
den korf, en, om den voorraad voor onreinheden en voor uitstorting te bewaren,
zegelen zij elk gevuld kasken met een wassen deksel toe. Deze opgevulde raten
ontrooft de mensch; den honig haalt hij er uit, om hem tot lekkernij of geneesmiddel
te gebruiken; de raat zelve, schutsel en kaskens, is het gemeene, gele was, dat, gebleekt
zijnde, eene witte, heldere kleur bekomt.
‘Wij hebben gezien, hoe een jonge zwerm zijne raten begint te bouwen. Hernemen
wij dus de opvolging van den arbeid en de zeden der bijen.
‘Zoohaast eenige kaskens in gereedheid zijn, ja zelfs als zij nog slechts ten halve
zijn volmaakt, komt de koningin er omtrent. In elk kasken legt zij een ei, waaruit
den derden dag een kleine, witte worm geboren wordt. Dan begint de taak der
voedsters; zij houden eene gedurige wacht bij elk kasken en liggen met het hoofd
gebogen over zijne boorden, om den worm gade te slaan en hem wat pap te geven,
zoohaast hij honger heeft. Het voedsel
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der wormen is samengesteld uit bloemstof en honig, dat de voedsters in hunne maag
doelmatig koken en volgens den ouderdom der jongen weten te bereiden. In de eerste
dagen zijns levens, krijgt de worm eene dunne en bijna smakelooze pap; allengskens
wordt zijn eten krachtiger en voedzamer gemaakt: de pap der oudste wormen is bijna
zoo zoet als de honig zelf. Den vijfden dag na zijne geboorte moet de worm zich een
tonneken spinnen om er zijne gedaantewisseling in te ondergaan: de voedsters
waarschuwen hem, dat de tijd van zijnen langen slaap nadert door het sluiten van
zijn kasken, waarop zij een wassen deksel leggen. De worm spint zich dan een zijden
slaapkleed en verandert eerst in een popken. Zeven of acht dagen daarna bijt hij zijn
kleed aan stukken en komt met vleugelen, en aan andere bijen geheel gelijkende, uit
het kasken gekropen. Op dit oogenblik wordt de nieuwelinge door een groot getal
voedsters omringd; de eene biedt haar eten aan, de andere droogt haar lichaam af,
velen streelen haar en helpen haar in het losmaken harer stroeve leden. Onderwijl
kruipen andere werksters in het verlaten kasken, reinigen het en brengen het in
gereedheid om onmiddellijk een ander te ontvangen. De jonge bij vliegt des anderen
daags om honig uit en neemt in den gemeenen arbeid evenveel deel, als ware zij
reeds sedert lang op de wereld.
‘Het eerste jaar legt de koningin, of beter de moeder, geene andere eieren dan
eieren voor werkbijen; maar in den tweeden Zomer, als de korf te nauw wordt voor
het overgroot getal werksters, legt de koningin ook eenige eieren voor hommels of
mannekens. Zoohaast de werksters dit bemerken, bouwen
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zij spoedig eene andere soort van kaskens, opdat de moeder er ook eenige eieren
voor jonge koninginnen zou inleggen. Deze nieuwe kaskens zijn van een geheel
ander maaksel dan de gewone; terwijl deze laatste dwars en regelmatig tegen elkander
aan de schutsels gevoegd zijn, hangen de koninklijke kaskens integendeel nederwaarts
en zijn aan de raten zelve vastgehecht; hunne buitenzijde is ruw en dik zonder eenige
regelmaat. De koningin plaatst in elk een ei, waaruit eene jonge vruchtbare moeder
zal voortspruiten; maar zij heeft de voorzorg, tusschen het leggen van elk koninklijk
ei twee dagen tijds te laten verloopen; - dit is alleszins hoogst noodzakelijk, want
nooit kunnen twee koninginnen in éénen korf zijn, of zij pogen elkander te dooden,
en dus mag er geene tweede geboren worden, voordat de eerste tijd hebbe gehad om
den korf te verlaten.
‘De koninklijke wormen ontvangen eene pap, die geheel van het voedsel der andere
wormen verschilt: zij is veel zoeter en krachtiger. Zoolang de koninklijke jongen in
hunne tonnekens opgesloten liggen om hunne gedaanteverandering te ondergaan,
blijft alles in den korf op den gewonen voet; maar nauwelijks begint de jonge koningin
aan haar tonneken te knagen en door haren zang te doen hooren, dat zij gereed is te
verschijnen, of het geheele gemeenebest raakt in rep en roer. Eenige voedsters metsen
den ingang der koninklijke wieg toe en laten er slechts eene kleine opening in, om
de gevangenen eten te kunnen geven. Intusschen loopt de oude koningin als razend
in den korf rond; door nijd en ijverzucht zinneloos geworden, poogt zij de koninklijke
jongen te dooden; zij steekt haren angel met woede herhaalde
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malen in de wanden der kaskens, en het gelukt haar somwijlen een der gehate kinderen
te doorsteken; maar toch bereikt zij haar doel niet, want er zijn te veel zulke jongen.
Na andere vruchtelooze aanslagen herneemt de dolle koningin haren loop over de
raten; al de bijen volgen haar onstuimig; de verwarring klimt, totdat de hitte in den
korf ondraaglijk wordt. Eensklaps ijlt de koningin naar den uitgang van den korf en
verlaat het oude vaderland met een gevolg van eenige duizenden bijen. Deze vervullen
de lucht als eene wolk en storten niet lang daarna, te gelijk met hunne koningin, op
den tak eens booms of op een ander voorwerp. Indien men zulken zwerm niet in
eenen korf lokt, of hem er in doet gaan, door er de koningin in te plaatsen, zendt hij
eenige bespieders uit om in de naaste bosschen eenen hollen boom of eene dergelijke
woonplaats te zoeken. Kort daarop vertrekt de geheele zwerm naar het ontdekte land.
‘Hebben vele inwoners den korf verlaten, nog meer echter zijn er ingebleven: hun
getal wordt daarboven alle oogenblikken vermeerderd door de werksters, die uit het
veld terugkeeren en bij de zwerming niet tegenwoordig waren.
‘Zoodra de oude koningin den korf verlaten heeft, openen de voedsters de
gevangenis der jonge koningin. Deze is nauwelijks uit haar kasken gekropen, of eene
gelijke woede komt haar vervoeren; zij ook poogt de andere koninklijke kinderen te
doorsteken; maar zij wordt door de werksters wederhouden en teruggetrokken,
telkenmale dat zij er omtrent wil naderen. Dit duurt zoolang, totdat er eene andere
jonge koningin in haar kasken begint te zingen. Dit geluid ontsteekt de razernij der
oudste; zij dwaalt
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den korf rond en veroorzaakt dezelfde wanorde als de eerste. Eindelijk verlaat zij
insgelijks de vaderlijke woning met eenige duizenden gezellen.
‘Op deze wijze kunnen er vier zwermen in één jaargetijde uit eenen korf
voortkomen. De koningin, welke na het vertrek van den laatsten zwerm uit haar
kasken kruipt, verdelgt al de overige koninklijke jongen. Weinig later begint de
blijvende koningin eieren te leggen; dan vatten de werksters op de ongewapende
mannekens of hommels aan, doorsteken ze wreedelijk met hunne angels en
vermoorden ze alle, zonder er eenen enkele te sparen, ja, zooverre gaat hun bloedgierig
vooruitzicht, dat zij woedend tot de hommelkaskens loopen en er al de eieren en
wormen uitrukken. Na deze akelige slachterij worden de rust en de vrede in het
gemeenebest hersteld; elk herneemt zijn werk, en men begint hoofdzakelijk voor het
inzamelen van den wintervoorraad te zorgen.
‘Het is volstrekt noodig, dat er in elken korf eene koningin zich bevinde, want
anders zou het gemeenebest welhaast in verwarring geraken en te niet gaan. Evenwel,
wanneer men den bijen hunne koningin ontneemt, of als zij door ziekte of ongeluk
omkomt, volgt zelden daaruit de ondergang van het gemeenebest. De bijen weten
zich eene nieuwe koningin aan te schaffen, zonder die elders te moeten gaan zoeken.
En ziehier op welke wijze:
‘Ik heb u gezegd, dat de koningin een vruchtbaar wijfken is; de werksters
integendeel zijn onvruchtbare wijfkens. Deze laatsten zouden allen tot het
vermenigvuldigen van hun geslacht bekwaan geworden zijn, had men ze niet in eene
enge wieg opgesloten
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en met eene flauwe pap gevoed. Dus doende heeft men hunnen groei gebroken en
de volledige ontwikkeling huns lichaams belet: ze zijn daardoor klein gebleven en
onvruchtbaar geworden. De bijen weten intusschen toch wel wat zij doen en waarom.
Wanneer de troon bij hen openvalt en als zij eene nieuwe koningin verlangen, kiezen
zij eenige wormen van werkbijen uit en beginnen rondom het lichaam van elken
worm de wanden uit vier kaskens weg te nemen; in deze ruimte bouwen zij een rond
kasken en voeden den worm daarin met koninklijke pap. Onderwijl brengen zij
haastig eenige nederhangende doppen in gereedheid, gelijk aan die, waarin men bij
hen gewoon is de koninginnen op te voeden. Den derden dag wordt de worm er in
overgebracht, en men verlaat hem niet meer: er staat immer eene voedster met het
hoofd over de koninklijke wieg gebogen om hem te bewaken en zijn kasken te
verlengen, naarmate hij in grootte toeneemt. Na twee dagen spint hij zich een
tonneken, en men verzegelt zijn kasken. Al de wormen, welke men dus verzorgd
heeft, worden vruchtbare wijfkens of koninginnen; maar zij, die het eerst te voorschijn
komt, vernielt al de andere, zonder dat de werksters haar dit beletten: zij verlangden
eene koningin, en vermits zij er nu eene bezitten, verdedigen zij de overige niet meer.
‘Het gebeurt somwijlen, dat een dwalende zwerm bezit wil nemen van eenen
bewoonden korf; in zulk geval wordt er leven om leven tusschen de twee volkeren
gevochten, totdat er één geheel vernield zij.
‘De bijen hebben vele vijanden. De klaroen dringt in eenen korf en legt zijne eieren
in de kaskens; er zijn motten, die de duisternis waarnemen, om hunne
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eieren op de raten te komen leggen; hunne wormen doorknagen de kaskens en kunnen
somwijlen den geheelen korf verderven. Verder hebben zij de vogelen, de padden,
muizen en spinnekoppen te vreezen. Ook waken de bijen dag en nacht bij de poorten
hunner stad om den vijand er uit te houden of hem te dooden, als hij er binnendringt
en bemerkt wordt. Zij lossen elkander in deze taak beurtelings af.
‘De nachtvlinder, welken men doodshoofd(1) noemt, is een vijand, waarvoor de
bijen zeer schrikken. Er zijn jaren, dat men weinige van deze honigroovers ziet, maar
er zijn ook jaren, dat zij in menigte verschijnen. Als dit laatste geschiedt, metsen de
bijen achter de poort van hunne stad éénen of meer muren van voorwas, en laten
daarin kleine openingen, waar zij zelve doorgaan kunnen, maar die nauw genoeg
zijn om het doodshoofd buiten den korf te sluiten.
‘Iets meer wonderbaars is het vernuft, dat de bijen toonen, wanneer eene muis,
eene slak of een ander dier in hunnen korf gedrongen is. Zij vallen er in menigte op
aan en dooden het in weinige oogenblikken. Het lijk is te zwaar om buiten den korf
te kunnen worden gedragen: het zal dus binnen de muren der stad verrotten en door
zijnen stank den honig bederven. Wat raad om dit ongeluk te voorkomen? - Spoedig
wordt er een gedeelte voorwas aangebracht; men metst een welfsel boven het lijk en
sluit het dus in een graf, waaruit noch wasem noch reuk opstijgen zal. Dit eens gedaan
zijnde, bekreunt men zich niet meer om dit vreemde voorwerp, en het blijft liggen
zonder de bijen te hinderen.

(1) Acherontia atropos.
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‘In de korven heerscht in den Zomer eene sterke hitte, welke door het groot getal der
bewoners verwekt wordt en alleszins noodzakelijk is voor het uitbroeien der jongen.
Indien de bijen er niet in voorzagen, zou de staande lucht in den korf lichtelijk kunnen
bederven; om dit te beletten zijn er altijd eenige voedsters belast met het vernieuwen
der lucht. Deze windmaaksters zitten op den grond van den korf en slaan onophoudend
met de vleugelen, totdat zij, vermoeid zijnde, door andere worden afgelost; bij den
ingang van den korf bevinden zich insgelijks een klein getal windmaaksters; zij staan
met het hoofd naar binnen gekeerd en slaan met de vleugelen naar achter, alsof zij
de bedorvene lucht uit hunne woning willen drijven.’
Hier zweeg mijn leermeester gedurende eene korte poos. Ik wilde hem eenige
bemerkingen over het zinverstand der mieren en bijen doen; maar hij dit bespeurende,
gaf mij een teeken, dat hij wilde voortgaan, en sprak:
‘Wij hebben ons misschien reeds te lang met de insecten beziggehouden, en het
is tijd om met dit deel onzer navorschingen een einde te maken. - Ga dan en haal
eenen emmer water uit den vijver; schep er mede eenig kruid en wat slijk in. Wij
zullen tot den laagsten trap van het dierenrijk afdalen en zien, of het Gode moeite
gekost heeft om duizenden levende werktuigen te besluiten in het lichaam van wezens,
waarvan er millioenen in eenen druppel water kunnen rondwandelen.’
Op dit bevel mijns leermeersters ging ik eenen emmer zoeken en schepte hem vol
water uit den vijver, makende, dat wat slijk en wat groen kruid er
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in ware. Ik bracht den emmer op de tafel van het priëel; wij stonden recht om er in
te kunnen zien. Zoohaast het water volkomen in rust was, begon de grijsaard dus te
spreken, terwijl hij mij in den emmer de diertjes aanwees, waarop hij mijne aandacht
wilde vestigen:
‘Mijn zoon, ik zal u het tweede gezicht nog niet schenken. Zelfs voor het onmachtig
oog der menschen is deze emmer een heelal, dat vele dierenwerelden bevat. Bemerk,
hoe ontelbare wezens zichtbaar bij duizenden door het water heen- en wederdartelen:
de eenen zwemmen als visschen, de anderen schieten als pijlen voort, of springen,
wentelen, draaien, klimmen en dalen, dat men duizelig worden zoo, indien men ze
aandachtig bleef aanschouwen.
‘Gij hebt eenen vischmoorder(1) met het kruid opgehaald. Hij kan niet lang onder
blijven, want hij heeft geene waterlongen: daarom klimt hij nu naar de oppervlakte
des waters. Zie, hij heft zijne groote vleugelschilden op; er dringt een weinig lucht
onder; nu sluit hij ze weder vast toe, opdat het water van zijne longpijpen verwijderd
blijve, want deze staan gapend onder zijne schilden geplaatst. Laat den emmer hier
staan, totdat de avond kome; de vischmoorder zal zich er uit verheffen en door de
lucht rondvliegen om zijne wijfjes te ontmoeten. Morgen zal hij dus weder in uwen
vijver in een of ander water zich bevinden.
‘Nog vele andere zwarte en bruine schildvleugelen van verschillende grootte
zwemmen er in den emmer; hunne achterste pooten hebben den vorm van vinnen,

(1) Hydrophilus piceus et caraboides.
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en zij weten er zich kunstig van te bedienen. Gij herkent waarschijnlijk het lieve
schrijverken(1); nu draait en keert het zich onder water, maar het zal welhaast bij de
oppervlakte om lucht komen en er honderden aardige kringen en kronkels onder ons
oog beschrijven. Daar snokt de waterlangbeen(2) over de oppervlakte des emmers;
hij zoekt muggen en kleine vliegjes om zich te voeden; zijn voornaamste aas is dit
kleine zwarte diertje, dat insgelijks boven het water als op vasten grond staat en bij
de komst van den langbeen in de hoogte springt en weder op zijne pooten boven het
water valt. Oppervlakkig gelijkt het niet slecht aan een klein hondeken. Bezie met
oplettendheid de wortelen der waterlinzen en de rankjes van het kroos: daar hangen
eenige veelvoeten van de gemeene soort met hunne voelers ter vangst uitgespreid.
Arme wezens, zoo klein en toch niet van ongedierte bevrijd: zij zijn met luizen
overdekt en worden door hen levend opgevreten! Let op, er komt eene pijlslang(3)
aangekronkeld; zij is grooter en beter gewapend dan de veelvoet, want zij heeft een
langen, scherpen schicht in den mond staan. Daar raakt de ongelukkige aan eenen
der armen van den veelvoet: haar lot is beslist, zij wordt onweerstaanbaar naar den
mond van haren vijand getrokken en zinkt in zijn lichaam. Dwars door de huid van
den veelvoet kunt gij bemerken, hoe de pijlslang er levend

(1) Gyrinus. Een zwart, blinkend keverken, dat bij schoon weder allerlei wentelende kringen
boven het water beschrijft.
(2) Hydrometra lacustris. Loopen met snokken en bij scharen over de oppervlakte der zoete
waters.
(3) Stylaria proboscidea. Dit waterslangsken leeft aan het kroos in stille wateren. Aan zijn
achtereinde groeit een jong met kop en tong, dat eindelijk los geraakt en voortleeft.
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in ligt en zich nog wanhopig beweegt. Maar niets helpt; zij verandert reeds van kleur,
en haar uitgezogen overblijfsel zal welhaast als een onverteerbaar geraamte langs
den mond van den veelvoet worden uitgeworpen. Een weinig lager hangt een andere
veelvoet met armen, die tienmaal langer dan zijn lichaam zijn; niet verre van hem
staat een liefelijk boomken met bloemen; het is de boomveelvoet, waarvan elk
bloemken een bijzonder levend dier uitmaakt(1).
‘Zie, tegen den grond van den emmer zwemt de waterpissebed(2); zij draagt in
eenen zak onder haar lichaam hare teerbeminde jongen, die uit en in den zak wandelen
als om hunne pooten te beproeven; maar ginds komt de wolf(3) langzaam
aangezwommen. De benauwde moeder vergadert met haast haar huisgezin, vat het
laatste jong tusschen hare pooten en begeeft zich op de vlucht. De wolf klimt tot bij
de oppervlakte des waters en hangt zich met het hoofd nederwaarts: zijne twee
kromme nijpers staan gereed om zich in het lichaam der afgewachte prooi te zetten.
Bemerkenswaardig is dit verslindend gedierte, dewijl het geenen mond heeft: zijne
nijpers zijn hol, en het is door hunne pijpjes, dat het zijn aas uitzuigt. Het is zoo
machtig en zoo vreetzuchtig, dat stekelbakken(4) en salamanders(5) als weerlooze
schepsels

(1) Er zijn verschillige soorten van polypen of veelvoeten in de zoete waters te vinden: als onder
anderen de armveelvoet, de boomveelvoet, de pluimveelvoet, de trechterveelvoet, enz. De
veelvoeten zijn meest altijd bezet met kleine, witte luizen (Trichodina pediculis), die vlug
over hen eenloopen, en waarvan zij, indien men ze in het leven houden wil, moeten worden
gezuiverd.
(2) Asellus Aquaticus.
(3) Squilla aquatica van Mouffet, in zijn schouwtooneel der insecten.
(4) Gasterosteus aculeatus.
(5) Triton palustris. De poelhagedis.
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den dood tusschen zijne nijpers vinden. God weet hoevele jonge visschen deze gulzige
roover in uwen vijver reeds heeft vermoord!
‘Daar, in de nabijheid der veelvoeten, zwemmen roode watervlooien(1); hun lichaam
is in eene eironde schulp gesloten; zij hebben twee uitgebreide takken aan het hoofd
staan, eenen vogelbek en vinvormige pooten. Deze watervlooien zijn het gewoon
voedsel der veelvoeten en van meest alle andere poelroovers; het is daarom, dat zij
evenals de plantvlooien op eene verbazende wijze vermenigvuldigen: hun groot getal
geeft aan het water der grachten somwijlen eene bloedroode kleur. Ik raad u, er eenige
met bijzondere aandacht te beschouwen; zij zijn zonderling van gedaante en overal
te vinden; bovenal zult gij ze in het water van uwen regenbak overvloedig aantreffen.
‘Zie, hier nevens de bladeren der linzen komt een eenooger(2) aangesnokt; hij heeft
op den rug vele beweegbare schulpen. In het midden van zijn hoofd staat een enkel
oog; zijne eieren draagt hij in twee zakjes aan weerszijden van den staart.
‘Tusschen het groen zwemt de waterschorpioen(3) langzaam en kruipend voort;
bemerk, dat er een scherpe angel aan zijnen mond staat, en dat zijne pooten met
nijpers zijn voorzien. Er zijn twee soorten: korte en lange.
‘Niet verre van hem liggen twee of drie ronde blaaskens: het zijn nesten van echelen
of bloedzuigers. De echel legt zijne eieren in een vliezig zakje, dat hij daarenboven
nog in een netvormig omkleedsel

(1) Daphnia pulex.
(2) Cyclops quadricornis.
(3) Nepa cinerea.
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sluit. In het grootste dezer blaaskens zie ik de echelen reeds leven en gereed om hun
nest te verlaten.
‘Daar, aan de andere zijde van den emmer, bemerkt gij kleine, ruige diertjes, die
op en neder in het water gaan en zich meesttijds rustig op de oppervlakte houden;
zij hebben aan den staart eene luchtbuis, langs waar zij ademen moeten. Dit wanstaltig
gedierte is niets anders dan eene jonge mugge. Het is u waarschijnlijk niet ontsnapt,
dat de muggen gewoonlijk boven de staande waters dansen en de oppervlakte schijnen
te raken. Dit doende, leggen zij er hunne eieren in, dewelke naar den grond zinken
en in wormen veranderen. Na eenen tamelijk langen tijd veranderen de wormen in
het diertje, dat gij nu ziet; later legt het zijne waterhuid af, spreidt zijne vleugelen
uit en vliegt de lucht in. Zoo leelijk als het nu is, zoo schoon wordt het na zijne
gedaanteverandering. Beschouw eene mugge, gij zult over hare fraaie pluimvleugelen
en over hare zwierige vederbossen verwonderd staan, en indien het u lust haar verder
te ontleden, zult gij bevinden, dat het onzichtbaar werktuig, waarmede zij de dieren
steekt, kunstig is samengesteld uit eene scheede, eenen harpoen en twee lansen.
‘De staartworm, welke nevens de mugpop in het water hangt, zal welhaast
veranderen in de grauwe vlieg, die de koeien zoozeer plaagt, door haar met hare
tromp het bloed uit te zuigen.
‘Gij bemint zeker de lieve juffers; zij dartelen met zooveel bevalligheid langs de
boorden der beken; hunne hemelsblauwe of goudgroene vleugels zijn zoo fraai en
zoo kunstig! Herkent gij in dit afgrijselijk ongediert het prachtig jufferken? Neen,
nietwaar?
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Evenwel, indien gij dagelijks bij den emmer wildet komen staan, zoudt gij deze
kleine wangedrochten uit het water zien komen, zich daarboven aan een kruidje
hechten, daar hun vel afstroopen en met verleidende kleuren te voorschijn komen.
Alle juffers, korenbijters, glazenmakers, puistenbijters of hoe gij ze ook noemen
wilt, benevens een groot getal vliegen, ondergaan hunne verandering in het water,
waar hunne moeder hare eieren met vooruitzicht kwam leggen.
‘De kleinste soort, die gij daarbeneden in het slijk ziet kruipen, is het popken van
het haft(1), anders de eendagsvlieg genaamd, omdat het slechts drie of vier uren in de
lucht leeft, gedurende welken tijd het haastig eieren in het water legt en onmiddellijk
daarna sterft. Ik ontwaar een dezer poppekens, dat dood is; nemen wij het uit het
water; ik zal u toonen, dat dit schepseltje, alhoewel nauwelijks zichtbaar, in zijn
lichaam misschien meer werktuigen bezit dan een viervoetig dier. Geloof toch niet,
dat ik het uitkies, omdat zijn ingewand kunstiger dan dat van andere kleine of groote
levende wezens zou samengesteld zijn. Ik heb het nooit geopend; maar ik ben
overtuigd, dat het een wonderbaar stelsel van ingewanden, zenuwen en aderen heeft,
- omdat ik weet, dat het kleinste diertje zoo min van allerlei noodige zin-

(1) Ephemera vulgata, haft of eendagsvliege, en Ephemera horaria, oeveraas. De wormen dezer
eendagsvliegen leven twee of drie jaar onder water; dan, tot vollen wasdom gekomen,
veranderen zij van gedaante, stroopen hunne wormenhuid af, verheffen zich in de lucht,
paren, leggen eieren op het water en sterven na weinige uren, zonder in hunnen nieuwen
staat eenig voedsel te hebben genut. Somwijlen zijn zij zoo talrijk, dat de oevers der waters
en de bijliggende weiden met hunne doode lichamen als met sneeuw overdekt schijnen; ja,
men mest er soms het land mede.
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tuigen is beroofd als de leeuw of het paard. Ik verkies het, omdat de waterdiertjes,
als hebbende eene losse huid en een week lichaam, gemakkelijker te ontleden zijn.
- Heb een oogenblik geduld, ik ga het popken van het haft onder uw oog openen.’
Dit zeggende, toog mijn leermeester een doosken uit zijne tasch en plaatste het
geopend op de tafel; hij nam er eenige bijna ontzichtbare naalden uit, benevens een
kurken plaatje, dat met was bestreken scheen. Op dit kunstig tafeltje legde hij het
haftpopken, opende het op den buik, sneed met een schaarken de opgelichte huid en
eenige vlimmekens weg en schikte eenige uitgenomen deelen ter zijde. Zoo klein
was het diertje, dat ik eene bovenmatige oplettendheid moest aanwenden om te gissen
wat mijn leermeester doende was.
Het duurde tamelijk lang, eer hij voldaan scheen over zijne ontleding. Onderwijl
groeide mijne nieuwsgierigheid zeer; het ongeduld schetste zich op mijn gelaat.
Eindelijk legde de grijsaard het kurken tafeltje onder mijn oog, en, zijnen vinger op
mijn voorhoofd plaatsende, zeide hij:
‘Het tweede gezicht zij u gegeven! - Volg nu mijne aanwijzingen met oplettendheid
na. Ik heb dit poppeken de huid van zijnen buik weggesneden en vele vaten en andere
deelen moeten opofferen, om u het meest mogelijk aantal zintuigen te gelijk onder
het oog te brengen. Beginnen wij van het hoofd, eerst met de deelen, die zich over
het geheele lichaam uitstrekken.’
De grijsaard wees mij de zintuigen met eene naalde aan en begon dus zijn vertoog:
‘Daar loopt het ruggemerg van boven tot onder,
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in het midden des lichaams; het heeft zwellingen, genoegzaam de wervels der
dierenruggegraat vervangende; uit elke daarvan gaan zenuwen, die ongetwijfeld
duizenden vertakkingen naar alle vezels uitzenden, want zij zijn de voertuigen des
gevoels en der beweging: zonder hunne tegenwoordigheid zouden de leden met eene
volstrekte lamheid geslagen zijn. Overweeg dus de onbegrijpelijke menigvuldigheid
der zenuwvlechting, in dit poppeken niet minder dan in den olifant.
‘Gij weet, dat de insecten niet langs den mond, maar langs bijzondere luchtpijpen
ademen, welke ter zijde van het lichaam of onder het borstschild staan. Hier kunt gij
besluiten, dat het ademstelsel der kleinste dieren veel meer plaats beslaat en
wonderbaarder van maaksel is dan bij de viervoetige. In dit poppeken vindt gij
daarvan een ontegensprekelijk bewijs. In den mensch, bij voorbeeld, komt het bloed
slechts in aanraking met de lucht, namelijk binnen de longen; in de gekorvene diertjes
integendeel is de lucht in gemeenschap met al de zintuigen door een ingewikkeld
stelsel van adempijpen. Bemerk daar, van weerszijden het ruggemerg, eene afdalende
buis, uit ringen gevormd gelijk de gorgel des menschen. Uit deze spruiten een groot
getal takken en vlechtingen, die door het geheele lichaam zijn verspreid; de vinnen,
het hoofd, het hart, de maag en alle andere uitwendige of inwendige leden zijn met
uitspruitsels der adempijpen in aanraking. Het is onder de borst van het dier, dat de
openingen der pijpen zich bevinden, die de lucht door hare gapende monden inlaten.
- Ik heb eenige der groote koenvinnen van het poppeken afgesneden, om u de kleinere
zwemvinnen
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te toonen. Gij kunt in het paar koen vinnen, dat ik gespaard heb, de uitzending der
luchtaders bemerken, en bij de zijden van het lichaam de takken der afgesnedene
vinnen.
‘De kronkelende witte vaten, waarvan ik er eenige buiten het lichaam gelegd heb,
bewijzen, dat dit diertje een manneken is: het is de hom of datgene, wat men
gemeenlijk in de visschen de milt noemt; zoo het een wijfken ware, zouden wij
waarschijnlijk in de plaatst van dit deel eenige duizenden eieren aantreffen.
‘De maag met haar darmstelsel heb ik mede uitgesneden en nevens het poppeken
gelegd; gij kunt er vele aderkens op bespeuren en in haar binnenste klapvliezen en
sluitspieren, om het voedsel af te drijven.
‘Het hart, dat eene lange gedaante heeft, ligt tegen den rug; ik kan het u niet wel
toonen zonder de deelen te breken, welke gij nu onder het oog hebt.
‘Bemerk hoe elk pootje, elke vin en alle zintuigen, die zich bewegen kunnen,
voorzien zijn met spieren van verschillenden aard en richting.
‘Verwondert het u niet, dat dit poppeken nu twee vleugelen vertoont, daar het er
nochtans geene in het water scheen te hebben? Dit bewijst u, dat bij de
gedaanteverwisseling der insecten geene grondige verandering geschiedt, en ook
geene nieuwe deelen worden geschapen. Al de zintuigen, welke een vlinder ons
toont, zijn onder de rupsenhuid besloten, en terwijl bij de gedaanteverwisseling
sommige vaten toegroeien en andere zich openen, ontwikkelt of liever ontplooit het
dier de zintuigen, die het reeds sedert zijne geboorte bezat. - In het poppeken van
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het haft lagen de vleugelen opgevouwen in twee kokers; deze heb ik opgelicht en
eenen der vleugelen van zijne omkleedsels ontdaan. Gij kunt zien, hoe zij in de kokers
gevouwen liggen, gereed om in korten tijd te kunnen worden ontplooid. Nutteloos
zou het zijn u al de deelen van het haftpoppeken aan te wijzen; ik zou zelf niet weten
hoe ze te noemen. Het is mij voldoende u te hebben getoond, dat in zulk nietig diertje
geheimen der hoogste kunst en der opperste almacht besloten liggen(1). - En indien
uw geest niet genoeg getroffen is door de zintuigen, die gij ziet, dwing dan uwe rede
tot het raden van hetgeen ons door zijne onbesefbare fijnheid nog ontsnapt. Nemen
wij, om dit doel te bereiken, een der voorste pootjes van het poppeken tot onderwerp,
en zien wij welke werktuigen daarin noodzakelijk moeten vervat zijn.
‘Het pootje kan zich bewegen opwaarts, nederwaarts en zijdewaarts; dienvolgens
heeft het voor elk slag van beweging bijzondere spieren.
‘De spieren kunnen niet aan hunne bestemming beantwoorden, indien zij niet door
aderen gevoed en door zenuwen verlevendigd worden. Dus hebben zij aderen en
zenuwen, en daarenboven ongetwijfeld ook luchtpijpen. De poot heeft vier
schubachtige leden met gewrichten, elk lid beweegt zich bij zijne invoeging. Hij
bevat dus velerlei vaten en klieren, die elk volgens zijne bestemming uit het bloed
de Stoffe moeten bereiden tot den aanwas der schubben en het bevochtigen der
gewrichten.

(1) De ontleding van het haftpoppeken, alsmede die van talrijke andere insecten, wordt wijdloopig
beschreven en met schoone platen gestaafd in den Bijbel der Natuur van Swammerdam.
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‘Aan den poot staan overal haarkens; elk haarken heeft eenen wortel, elke wortel
eene ader en eene zenuw; want anders zou het noch groeien, noch voelen kunnen.
‘Indien wij dus voortgingen, er ware nooit een einde aan. Voorzeker moogt gij
gelooven, dat het kleinste luchtpijpken op zijne eigene hardere ringen nog een
bovenvel en een tweede vel heeft, en inwendig nog een vlies, dat met vochtgevende
klieren is voorzien. Al deze deelen, hoe onzichtbaar ook, kunnen niet op zich zelven
bestaan; zij moeten uit de gemeene levensbron gevoed worden en zijn dus van alle
zijden omringd met nog kleinere voedende vaten. - Begrijpt gij nu Gods almacht,
mijn zoon? Beseft gij de grootheid van Hem, die eene gansche wereld in een zandje
kan wrochten, en in den poot van een bijna onzichtbaar diertje de wonderheden als
met vermaak heeft opeengestapeld?’
‘Beseffen?’ zuchtte ik: ‘o vader, wie kan zich een denkbeeld van zulke oneindigheid
vormen! Mijn verstand staat stil, ik luister en beschouw..... de machtige God
veropenbaart zich aan mijnen geest; aanbiddend verneder ik mij voor Hem. Geen
ander gevoel kan bij zulke wonderheden in mijn hart plaats vinden, dan het gevoel
van mijn niet en Zijne onafmeetbare grootheid.....!’
‘Gij kent er toch het laatste woord niet van,’ hernam mijn leermeester. - ‘Wees
voor een oogenblik van het tweede gezicht beroofd! - Deze emmer is eene echte
wereld: ik heb u slechts eenigen zijner bewoners genoemd. En waarom zou ik ze u
alle hebben aangewezen, dewijl gij zelf met uwe oogen ze in menigte kunt zien
dooreenwemelen? Eene andere
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zaak is het, als ik u zeg, dat de emmer honderdduizendmaal meer inwoners bevat,
dan gij het vermoedt. Ik ga u het verbazend bewijs van dit gezegde onder het oog
leggen.’
De grijsaard nam een klein glaasje uit de dooze en plaatste het voor mijn gezicht.
Dan stak hij eene naalde in den emmer en bevochtigde het glaasje met een bijna
onmerkbaren druppel water. Zijn vinger raakte mijn voorhoofd. Nauwelijks had de
aanraking mij getroffen, of een galm van verbaasdheid ontvloog mij. De druppel
water was zeer vergroot en scheen mij door millioenen levende wezens vervuld, wat
anders zonderling en verschillend van gedaante dan alle zichtbare waterdiertjes.
Terwijl ik als verdwaald op het glas blikte, sprak mijn leermeester:
‘Mijn zoon, de druppel dien ik met de punt der naald op het glaasje overbracht, is
niet grooter dan eene zandkorrel, en nochtans vinden millioenen dieren er plaats
genoeg in, om te leven, te dartelen, elkander te vervolgen en te bestrijden. Gij ziet
er slangen van verschillende grootte en maaksel in; den veranderlijken proteus, die
alle oogenblikken zijne gedaante verwisselt; de sidderaaltjes, die altijd over en weder
wemelen; het raderdiertje, dat voortzwemt bij middel van draaiende wielen; het
baldiertje, dat niets schijnt te zijn dan een levende en wentelende bal; het kolkdiertje,
dat het water in kolken doet draaien om zijne prooi naar zich te trekken; den sater,
op welks rug een satershoofd schijnt geteekend te zijn; de monaden, die het water
zelf schijnen uit te maken door hun overgroot getal en onbegrijpelijke kleinheid; de
klokdiertjes, welke bij elkander staan en de gedaante hebben van bloemen met lange
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stelen.....(1). Maar wat willen wij ons ophouden met namen te geven aan al de inwoners
dezer verbazende wereld! Wanneer zouden wij gedaan hebben? - Overweeg nu slechts
ééne zaak: de dieren, welke gij nu ziet, zijn eenige millioenmalen kleiner dan het
haftpoppeken. Nochtans zij hebben ook pooten, vinnen, luchtpijpen en ingewanden;
aan hunne pooten staan haarkens, elk haarken heeft ook zijnen wortel, zijne ader en
zijne zenuwen.....
‘Nu, mijn zoon, kent gij de wonderheden der kleine werelden. Het ware mij niet
moeilijk geweest, u weken lang over de geheimen van het lichamelijk samenstel en
van het huishouden der onzichtbare wemeldieren zelve te onderhouden; maar wij
moesten veel zien en konden dus slechts oppervlakkig de voorwerpen onzer
beschouwing onderzoeken. Indien ik u met eenen schijn van voorliefde over de zeden
der insecten heb onderhouden, dan is het niet geweest, omdat ik eenig werk van God
volmaakter dan het

(1) De kleinste bekende dieren zijn de infusoria of gietdierkens. Wanneer men water op eenige
dierlijke of groeizame stoffen giet, en het eenigen tijd laat staan trekken, zal men door een
goed vergrootglas in dit aftreksel of in eenen druppel daarvan velerlei dierkens ontdekken,
die men daarom infusoria of gietdierkens noemt. Eenige hunner leven in zeewater.
Leeuwenhoeck riep eerst de aandacht der geleerden op deze onzichtbare wereld. Sedert 1830
heeft Ehrenberg ook hunne inwendige zintuigen herkend en ze volgens hunne gedaante en
maaksel in doelmatige verdeelingen geschikt. Onuitsprekelijk is het getal dezer kleine dieren
in eenen enkelen plas staand water, ja zelfs in eenen druppel daarvan. Het groene slijm, dat
des Zomers als schuim op de stille wateren verschijnt, bestaat uit millioenen dus geverfde
gietdierkens van het soort der monas bicolor (tweekleurig puntdierken) en eenige andere;
de roode verf des waters voornamelijk van de Astasia haematodes (bloedroode anderlinge),
enz.; de ijzerroode kleur der moerassige beken van het ijzerdierken (Gallionella ferruginea).
Eenige berggedeelten zijn volgens Ehrenberg niets anders dan eene ophooping van kleine
schilden der gietdierkens, wier namen hij opgeeft voor elke soort van dusdanige door hem
onderzochte berglagen.
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andere acht, - want ik ben overtuigd, dat alles hier op aarde zonder eenig gebrek en
tot zijn einde allerdoelmatigst is geschapen, - maar omdat de macht van den grooten
Werkman in de insecten voor ons het zichtbaarst is. En inderdaad, mijn kind, de
mensch verwondert zich niet, wanneer hij den aap of den hond bewijzen van een
breed zinverstand ziet geven. Het lichaam dezer dieren heeft in de samenstelling
zijner zintuigen iets, dat van dicht of van verre aan het samenstel van het menschelijk
lichaam gelijkt, en hij vindt het niet zonderling, dat zij met een zeker vernuft begaafd
zijn. Maar wanneer hij hetzelfde, en misschien een veel fijner zinverstand, terugvindt
in de mier of in den kalander, dan slaat hij de armen in de hoogte; hij staat verbaasd
en gelooft moeilijk wat hij ziet. Dan verstomt hem de onbegrijpelijke fijnheid der
duizenden zenuwen, klieren, aderen en vliezen, welke in het lichaam eener vloo bevat
zijn en tot elke harer bewegingen in werking worden gebracht. Dan begrijpt hij beter,
dat eene almachtige hand datgene moet gemaakt hebben, wat de mensch wel met
den geest raden kan, doch met geen van zijne zintuigen kan ontwaren! De zeden der
insecten zijn onmiskenbare getuigen der eeuwige Voorzienigheid. Inderdaad, mijn
zoon, gij hebt het gezien: geen enkele beweging, of zij heeft haar doel; geen enkel
haarken, of het heeft zijne bestemming: liefde, vijandschap, leven en dood, alles
heeft zijne reden en zijn einde, alles loopt te zamen tot behoud van het geheel, alles
is afgemeten en berekend door eene hoogere wijsheid dan het den mensch gegeven
is, er eene te beseffen.
‘Overal, mijn kind, overal vertoont zich de God-
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heid door den prachtigen sluier der natuurwonderen. De millioenen starren, de
ontelbare zonnen, de kleine mieren en de nietige schimmel roepen even luid, dat zij
getuigenis geven van hunnen machtigen Meester.
‘Blik nu aanbiddend in de hoogte: het grenzeloos ruim is zijne woning, de starren
parelen van zijnen mantel, de zon zijn zetel, de aarde zijne voetbank, de donder zijne
stem, de orkaan zijn adem, de dauw, de regen en het licht zijne weldaden, de dieren
zijne schepselen, de mensch zijn evenbeeld en zijn gunsteling.....
‘Ik wil u niet vragen wat gij gevoelt; blijf met uwen geest in de beschouwing van
Hem, die al de wonderen met een enkel teeken van zijnen vinger heeft kunnen maken,
en word veredeld door het beseffen van uwen zielenoorsprong!
‘Tot morgen, mijn kind.’
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Overzicht der drie natuurrijken
I
Verdeeling van het dierenrijk
Drie vormen of oorbeelden, namelijk: 1o de Werveldieren, 2o de Gewrichtsdieren en
3o de Slijmdieren.

1ste Vorm. - Werveldieren (Vertebrata).
Deze hebben in hun lichaam een beengeraamte, hersens en ruggemerg, rood bloed,
loopende door een spierachtig hart, door aderen en slagaderen. Hun zenuwgestel is
volledig.
De eerste vorm bevat vier vakken, namelijk: de zoogdieren, de vogelen, de
kruipende dieren en de visschen, welke men dus verdeelt:

1ste Vak. - Zoogdieren (Mammalia).
Deze zijn levendbarend en zoogen hunne jongen;
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zij ademen door longen, hebben rood, warm bloed met dubbelen omloop, merkelijk
groote hersens en gaan, vliegen of zwemmen. Zij zijn behaard, zelden kaal. De
zoogdieren zijn verdeeld in twaalf schikkingen, als volgt:

1ste Schikking. - Tweehandigen (Bimana).
Van voren handen, van achter voeten; gaan recht; hebben alleen onder alle schepselen
eene eigenlijke taal en vernuft. Borstmammen. De Mensch alleen.

2de Schikking. - Vierhandigen (Quadrumana).
Vier handen in stede van voeten of pooten. Geene taal. Borstmammen.
De schikking der vierhandigen bevat 4 geslachten en 20 soorten, waarvan de
voornaamste de volgende dieren tot oorbeelden hebben. De sim of aap, de orang,
de klauwaap of wistiti, de meerkat, de baviaan, enz.

3de Schikking. - Vleugelhandigen (Chiroptera).
Deze hebben tusschen hunne pooten eene verlenging van het vel, waarvan zij zich
bedienen om te vliegen. Nachtdieren. Borstmammen.
De schikking der vleugelhandigen bevat 2 geslachten en 12 soorten, waartoe de
vledermuizen en de vliegende hond (Pteropus) behooren.

4de Schikking. - Roofdieren (Carnivora).
Voeden zich met geroofde dieren, insecten of dood aas; zelden met vruchten. Vier
pooten met scherpe nagelen; baktanden, hondstanden en snijtanden. De
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jongen worden blind en naakt geboren. Buikmammen.
De schikking der roofdieren bevat 8 geslachten en 23 soorten, waarvan de
voornaamste de volgende dieren tot oorbeelden hebben: de egels, de mollen, de beren,
de honden, de vossen, de wolven, de katten, de leeuwen, de tijgers, de marters, de
fretten, de otters, de civetkatten, enz.

5de Schikking. - Beursdieren (Marsupialia).
De buikmammen staan in eene beurs of zak tusschen twee vouwen der huid. In dezen
zak worden de jongen na hunne geboorte nog twee maanden gedragen.
De schikking der beursdieren bevat 2 geslachten en 10 soorten. De voornaamste
hiertoe behoorende dieren zijn: de beursrat (didelphys), de beursdas (perameles),
de kangeroe (halmaturus), enz.

6de Schikking. - Knagers (Glires).
Geene hondstanden, vier groote snijtanden in elk kakebeen. Talrijke buikmammen;
werpen meermalen in het jaar vele naakte, blinde jongen.
De schikking der knagers bevat 8 geslachten en 36 soorten, waarvan de
voornaamste de volgende zijn: de eekhoorns, de marmotten, de muizen, de ratten,
de bevers, de hazen, de konijnen, de pennevarkens, enz.

7de Schikking. - Tandeloozen (Edentata).
Meest zonder tanden in het voorste gedeelte der kakebeenen; in het onderkakebeen
ontbreken ze altijd. Meest met lange, kromme nagelen, die over
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de vingeren gebogen liggen. Langzame en lompe dieren.
De schikking der tandeloozen bevat 4 geslachten en 9 soorten, waarvan de
voornaamste de volgende zijn: de luiaards, de gordeldieren, de miereneters, het
schubbendier of pangolijn, het waterbekdier (Ornithorhynchus) en het landbekdier
(Echidna).

8ste Schikking. - Veelhoevigen (Multungula).
De teenen omgeven van drie tot vijf hoeven of schoenen, dikke huid, dun behaard.
Leven van planten. Hiertoe behooren de grootste landdieren.
De schikking der veelhoevigen bevat 3 geslachten en 10 soorten, waarvan de
voornaamste de volgende zijn: de olifanten, de tapieren, de neushoorns, de
nijlpaarden, de zwijnen, varkens en evers.

9de Schikking. - Eenhoevigen (Solidungula).
Voeten, bestaande uit eenen enkelen hoornachtigen schoen of hoef. Leven van planten.
De eenhoevigen bevatten slechts één geslacht en ééne soort, waartoe de volgende
dieren behooren: het paard, de ezel en de zebra.

10de Schikking. - Herkauwenden (Ruminantia).
De teenen aan elken voet omvat in twee gelijke hoeven; zij hebben eene maag met
vier verwijderingen of zakken, en doen het opgeslokte voedsel in den mond
terugkomen om het te herkauwen. Leven van planten.
De schikking der herkauwenden bevat 4 geslachten en II soorten, waarvan de
voornaamste zijn: de
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kemel, de giraf, de herten, de rendieren, de geiten, de schapen, de runderen, de
buffels, enz.

11de Schikking. - Vindieren (Pinnipedia).
Zeedieren met vinnen of vlimmen aan de pooten, of met de ledematen geheel tot
vinnen vergroeid. Zoogen hunne jongen als andere zoogdieren.
De schikking der vindieren bevat 2 geslachten en 6 soorten, waarvan de
voornaamste zijn: de zeehonden, de robben, de walrus, de zeeleeuw, de zeebeer, enz.

12de Schikking. - Vischzoogdieren (Cetacea).
Het lichaam is vischvormig, de voorpooten zijn tot groote vinnen vervormd; in stede
der ontbrekende achterpooten een groote, platliggende zwemstaart. Zoogen hunne
jongen insgelijks.
De schikking der vischzoogdieren bevat 3 geslachten en 8 soorten, waarvan de
voornaamste zijn: de walvisschen, de potwals, de zeekoeien, de lamentijns, de
dolfijnen, de narwals, enz.

2de Vak. - Vogelen (Aves).
De vogelen zijn eierleggende ruggegraatsdieren met warm bloed; zeer gelijkvormig
van maaksel. Alle vogelen zijn met vederen bedekt en vliegen, uitgenomen de
struisvogels en de pingewijns. De beenderen zijn hol en luchtbevattend; in stede van
kakebeenen hebben zij eenen bek om hun voedsel te nemen. Eene enkele opening
achter aan het lichaam.
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De vogelen zijn verdeeld in acht schikkingen, als volgt:

1ste Schikking. - Roofvogels (Rapaces).
Sterk lichaam, bek kort, hakig en omgekromd; sterke beenen met scherpe klauwen,
machtige zwingvederen, wijddragend gezicht.
De schikking der roofvogels bevat 3 geslachten en 6 soorten, waarvan de
voornaamste zijn: de gieren, de kondor of vogelgrijp, de valken, de arenden, de
haviken, de klampers, de uilen, enz.

2de Schikking. - Klimvogels (Scansores).
Vier teenen, twee naar voren gericht en twee naar achteren: dus klimpooten om
gemakkelijk op de boomen te klauteren. Eten insecten en ook vruchten, doch geen
zaad.
De schikking der klimvogels bevat 8 geslachten en 24 soorten, waarvan de
voornaamste zijn: de spechten, de koekoeken, de papegaaien, de grootbekken of
tukanen, de neushoornvogels, de ijsvogels, enz.

3de Schikking. - Zangvogels (Passeres).
Meest kleine vogels, hebbende aan het keelhoofd een zangtuig, dat bestaat uit vijf
paar spieren en hun dient tot het voortbrengen van een luid en meest aangenaam
gezang. Leven meest van insecten, wormen en zaden.
De schikking der zangvogels bevat 8 geslachten en 42 soorten, waarvan de
voornaamste zijn: de leeuwerikken, de lijsters, de meerlen, de haagkwijten, de
nachtegalen, de meezen, de vinken, de musschen, de kanarievogels,

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

236
de spreeuwen, de raven, de kraaien, de kauwen, de vliegevogeltjes, de zwaluwen,
enz.

4de Schikking. - Duiven (Columbae).
Bek en neuslappen gedeeltelijk week; drinken zuigend; leven getrouw bij paren.
Azen in het eerst hunne blinde jongen met eene kaasachtige stof, die zij in hunnen
wijden krop afzonderen.
De schikking der duiven bevat slechts één geslacht, waarin alle huisduiven,
veldduiven, wilde duiven, steenduiven en tortelduiven zijn begrepen.

5de Schikking. - Hoenderen (Gallinae).
Vliegen slecht; bek en neuslappen hard; drinken scheppend en krabben in den grond
om hun voedsel te zoeken.
De schikking der hoenderen bevat 3 geslachten en 15 soorten, waarvan de
voornaamste zijn: de hoenderen of kiekens, de woudhoenderen, de veldhoenderen,
de fazanten, de pauwen, enz.

6de Schikking. - Loopvogels (Cursores).
Vleugelen zonder stijve zwingvederen en dus tot vliegen onbekwaam. Beenen sterk
en tot loopen geschikt.
De schikking der loopvogelen bevat 2 geslachten en 6 soorten, waarvan de
voornaamste zijn: de struisvogelen, de kasuaren, de dronten, enz.

7de Schikking. - Poelvogels (Grallae).
Beenen lang en in het midden des lichaams geplaatst; meest zonder zwemvel tusschen
de vinge-
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ren: leven in waterachtige plaatsen, bij poelen en moerassen, van waterdieren, zelden
van planten.
De schikking der poelvogels bevat 5 geslachten en 36 soorten, waarvan de
voornaamste zijn: de kranen, de waterkiekens, de sneppen, de strandloopers, de
reigers, de ooievaars, enz.

8ste Schikking. - Zwemvogels (Palmipedes).
Beenen korter dan het lijf; zwemvellen tusschen deteenen; bek grootendeels met
eene zachte en voelende huid bekleed. Zij leven bij of op het water, waarin zij hun
voedsel zoeken. Zwemmen en duiken zeer goed.
De schikking der zwemvogelen bevat 6 geslachten en 27 soorten, waarvan de
voornaamste zijn: de zwanen, de ganzen, de eenden, de pelikanen, de stormvogels,
de meeuwen, de pingewijns, enz.

3de Vak. - Kruipende dieren (Reptilia).
Ruggegraatsdieren met rood, koud bloed; ademen door longen; eierbarend; zijn naakt
of met schubben bedekt; hebben twee of vier of in het geheel geene beenen.
De kruipende dieren zijn verdeeld in 4 schikkingen, als volgt:

1ste Schikking. - Schildpadden (Chelonii).
Vier beenen, lijf kort en breed, met een beenig schild bedekt, geene tanden in de
kakebeenen.
De schikking der schildpadden bevat 3 geslachten
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en 9 soorten, waartoe alle land- en waterschildpadden behooren.

2de Schikking - Hagedissen (Suuria).
Lang lichaam, met schubben bedekt, vier korte beenen, zelden twee of geene; maar
dan immer het lijf slangvormig verlengd. Tanden in de kakebeenen.
De schikking der hagedissen bevat 3 geslachten en 34 soorten, waarvan de
voornaamste zijn: de krokodillen, de kaaimans, de hagedissen, de chameleons, de
draakjes, de leguaan, de gekko, enz.

3de Schikking. - Slangen (Ophidia).
Zeer aan elkander gelijkende dieren; allen met een lang, rond lijf; tanden in het
kakebeen vergroeid. Vele zijn vergiftig en hebben dan twee holle gifttanden, waaruit
het venijn in de gebetene wonde stort.
De schikking der slangen bevat 2 geslachten en 21 soorten, waarin alle slangen
en adders begrepen zijn.

4de Schikking. - Naakthuidigen (Reptilia Nuda).
Lijf lang of kort, met naakte huid zonder schubben; zij ondergaan eene
gedaanteverandering en leggen hunne eieren altijd in het water. De jongen gelijken
bij hunne geboorte aan kleine visschen en krijgen eerst later hunne volkomene
gedaante.
De schikking der naakthuidigen bevat 3 geslachten en 21 soorten, waaronder de
voornaamste zijn: de kikvorschen, de padden, de salamanders (waterhagediskens),
enz.
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4de Vak - Visschen (Pisces).
Ruggegraatsdieren met rood, koud bloed; ademen door kieuwen en zijn met schubben
of schilfers bedekt. Zij leven slechts in het water en leggen eieren, die men de rogge
of kuit noemt; zwemmen bij middel van vinnen.
De visschen zijn verdeeld in 2 afdeelingen (graatvisschen en kraakbeenvisschen).
De eerste afdeeling bevat 6 schikkingen en de tweede 3, als volgt:

1ste Afdeeling. - Graatvisschen (Ostacanthi).
Geraamte beenig en met graten; de huid meest met schubben bedekt. Kieuwen met
kieuwdeksel.

1ste Schikking. - Borstvinnen (Thoracici).
Vinnen aan de borst; de buikvinnen onder of weinig achter de borstvinnen.
9 geslachten, waaronder de baarzen, de makreelen, de zwaardvisschen, de herders,
de zeebrasems, de bonijten, enz.

2de Schikking. - Keelvinnen (Jugulares).
Buikvinnen staan voor de borstvinnen aan de keel.
4 geslachten, waaronder de knorhanen, de stekelbakskens, de zeegrondelingen, de
zeeduivels, enz.

3de Schikking. - Pijpmuilen (Fistulati).
De kop verlengd in eenen buis- of pijpvormigen snuit.
2 geslachten, waaronder de zeenaalden, het zeepaardeken, de pijpvisch, enz.
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4de Schikking. - Buikvinnen (Abdominales).
Buikvinnen aan den buik achter de borstvinnen.
5 geslachten, waaronder de zalmen, de karpers, de goudvisschen, de witvisschen,
de brasems, de grondelingen, de snoeken, de vliegende visschen, de haringen, enz.

5de Schikking. - Onderkeelvinnigen (Subbranchiales).
Buikvinnen, onder de borstvinnen bij de keel staande.
4 geslachten, waaronder de schelvisschen, de kabeljauwen (gedroogd stokvisch
en gezouten labberdaan), de pladijzen, schollen, botten, enz.

6de Schikking. - Kaalbuiken (Apodes).
Zonder buikvinnen. Somtijds ontbreken ook de andere vinnen of zijn zeer klein.
I geslacht, bevattende de alen en de palingen.

2de Afdeeling
Kraakbeenvisschen (Chondracanthi).
Geraamte week en buigzaam. Bestaat meest uit kraakbeen als bij den steur; in stede
van schubben is hun lichaam meest bedekt met groote of kleine schilden.

1ste Schikking. - Vrijkieuwers (Eleutherobranchii).
De kieuwen zijn kamvormig als bij de echte visschen; aan den buitenrand vrij en
beweegbaar; eene enkele kieuwopening met deksel.
4 geslachten, waaronder ds stouren, de egelvisschen, de stekelbuiken, enz.
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2de Schikking. - Dwarsmuilen (Plagiostomi).
De mond staat dwars; vijf kieuwkloven. De wijfkens baren levende jongen of leggen
groote, vierkantige eieren met lederachtige schalen.
2 geslachten, waaronder: de haaien, de hamervisschen, de zaagvisschen, de roggen,
de vloten, enz.

3de Schikking. - Rondmullen (Cyclostomi).
Lijf palingvormig; mond trechtervormig; oogen onduidelijk.
I geslacht, waaronder de lampreien, de negenoogers, de prikken, enz.

2de Vorm. - Gewrichtsdieren (Arthrozoa).
Een lichaam, meer lang dan breed, dat bestaat uit achtereenvolgende ringen, die in
elkander gewricht zijn. Hebben meest eene hoornachtige huid, welke een uitwendig
geraamte uitmaakt. Geen geraamte in het lichaam. Behalve eenige wormen, hebben
allen kleurloos bloed of sap.
De gewrichtsdieren zijn verdeeld in 4 vakken, namelijk: de kerfdieren, de spinnen,
de kreeften en de wormen.

1ste Vak. - Kerfdieren of kerven (Insecta).
Hebben wit bloed, ademen door luchtpijpen, welke niet aan het hoofd staan. Het
lichaam in drie deelen gekorven; zes gewrichte beenen; meest vleugels. Ondergaan
gedaantewisselingen.
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De kerfdieren zijn verdeeld in 7 schikkingen, als volgt:

1ste Schikking. - Kevers (Coleoptera).
Bovenvleugelen als hoornachtige schilden; monddeelen bijtend; eerste ring der
borstkas vrij en beweegbaar.
De kevers zijn verdeeld in vier maagschappen, als volgt:
1o Vijfledigen (Pentamera). Vijf leden aan de pooten: de roofkevers, de gouden
tor, de doodsuur, de mesttorren, de pilkevers, de molenaar of meikever, de grafmakers,
de vischmoorder en andere waterkevers, enz.
2o Ongelijkledigen (Heteromera). De vier voorste pooten met 5, de twee achterste
met 4 groote leden: de doodenkevers, de spaansche vliegen, enz.
3o Vierledigen (Tetramera). Vier leden aan alle pooten: de bladrollers, de
berkenvriend, de kalanders, de bastkevers, de leliehaantjes, de aardvlooien, enz.
4o Drieledigen (Trimera). Drie leden aan alle pooten: de kogelkevers, de
onze-vrouwebeestjes, enz.

2de Schikking. - Vlinders (Lepidoptera).
Vier vleugels, met kleine schubben bedekt, die bij de meesten als meel aan de vingers
van den aanraker kleven. Eene tromp of kronkelzuiger.
De vlinders zijn verdeeld in 4 maagschappen, als volgt:
1o Dagvlinders (Diurna). Vliegen bij dag, hebben twee groote, helgekleurde
vleugels, die in ruststand rechtop staan. - Alle echte vlinders.
2o Avondmotten (Crepuscularia). Vliegen in de avondschemering, hebben smalle
en duistergekleurde
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vleugels, die in rust plat naar achter liggen en uiteenstaan. - Alle avondvlinders.
3o Nachtmotten (Nocturna). Vliegen des nachts, hebben breede, duistergekleurde
vleugels, die in rust als een dak boven het lijf staan en het bijna geheel omvatten. Alle nachtvlinders.
4o Kleine vlinders (Microlepidoptera). Vliegen deels bij dag en deels bij nacht,
hebben lange, borstelvormige voelers en een klein, rank lijf: de kleinste vlinders en
motten.

3de Schikking. - Vliesvleugeligen (Hymenoptera).
Vier vleugelen, die schijnbaar naakt en met weinig aderen overtogen zijn; voorvleugels
langer en breeder; borstkas hard en hoornachtig; hebben eene legbuis of eenen angel
aan het achtereinde des lichaams.
De vliesvleugeligen zijn verdeeld in 2 maagschappen, als volgt:
1o Plantwespen (Phitospheces). Achterlijf zittend; voorvleugelen met eene
ruitvormige cel: de plantwespen, de bladwespen, de houtwespen.
2o Sluipwespen (Entomospheces). Voorvleugelen zonder cellen: de sluipwespen,
de bastaardwespen, de galwespen, de roofwespen, de mieren, de moordwespen, de
honigbijen, de metselbij, enz.

4de Schikking. - Tweevleugeligen of vliegen (Diptera).
Twee geaderde vleugels, aan welker oorsprong twee kleine lappekens staan. Zeer
weinigen hebben nooit vleugels.
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De vliegen zijn verdeeld in twee maagschappen, als volgt:
1o Snuitvliegen (Proboscidea). Een slurpsnuit met vleeschachtige lip: de muggen,
de vlooien, de bremzen, de dazen, de koevliegen, de dollen en in het algemeen de
echte vliegen.
2o Snuitloozen (Eproboscidea). Geen slurpsnuit. Een snuit, bestaande uit eene
tweelappige scheede, tusschen welke de hoornachtige tonge ligt; leven als ongediert
op andere dieren: de tekens der schapen, eenige tekens der paarden, der harten, der
vogelen, der vledermuizen en der bijen.

5de Schikking. - Netvleugeligen (Neuroptera).
Vier gelijke vleugelen, die met netvormige aderen overtogen zijn. Mond bijtend.
De netvleugeligen zijn verdeeld in drie maagschappen, als volgt:
1o Priemhoornen (Subulicorna). Vleugelen met vele netaderen; voelhoornkens
korter dan de kop of niet langer: de waterjufferkens, de korenbijters of glazenmakers,
de eendagsvliegen, overaas en haft.
2o Langhoornen (Longicorna). Voelhoornkens langer dan het hoofd: de
landjufferkens, de parelvliegen, de schorpioensvliegen, enz.
3o Knagers (Corrodentia). Monddeelen sterk ontwikkeld tot bijten; achterlijf
eivormig; gelijken naar mieren: de Indische witte mieren, de strijdmieren, de
houtluizen, enz.

6de Schikking. - Rechtvleugeligen (Orthoptera).
Vier ongelijke vleugelen; voorvleugelen leder-
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achtig, half doorzichtig; achtervleugelen geheel doorzichtig. Mond bijtend.
De rechtvleugeligen zijn verdeeld in twee maagschappen, als volgt:
1o Gevleugelden (Orthoptera), met vleugelen als hierboven: de hooischrenkels,
de sprinkhanen, de krekels, de veemollen, de mantels, de schaliebijters, de
kakkerlakken, de oorwormen, enz.
2o Ongevleugelden (Aptera), zonder vleugelen: de pelsvreter, de vederluis en
verschillige luizen op zoogdieren en vogelen.

7de Schikking. - Halfschildvleugeligen (Hemiptera).
Vier ongelijke of gelijke vleugels, of gansch geene. Altijd een zuigsnuit, die, in rust,
tegen de borst ligt.
De halfschildvleugeligen zijn verdeeld in 3 maagschappen, als volgt:
1o Weegen (Heteroptera). Vier vleugels; de bovenste hard aan den oorsprong, aan
de einden slap: de weegluizen of wandluizen en vele hun gelijkende diertjes; de
waterlangbeen (Hydrometra), enz.
2o Terpen (Homoptera). Vier vleugelen van ongelijke grootte, maar van gelijken
aard; allen huidachtig: de terpen, de lantaarndragers, de schuimterpen (die op de
wilgen en andere boome vlokken schuim vormen), de plantvlooikens, enz.
3o Schildluizen (Aptera). Het manneken meest met twee of vier vleugelen; het
wijfken vleugelloos; bij vele soorten legt zij hare eieren onder haar lichaam, dat ze
als een dak blijft beschutten, zelfs na den dood van het moederdiertje: de cochenille
of scharlakenluis; de gummilak, de kermes, de echte luizen (deze altijd vleugelloos),
enz.
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2de Vak. - Spinnen (Arachnida).
Witbloedige gewrichtsdieren zonder vleugelen; kop en borststuk te zaam vergroeid,
acht beenen en van 2 tot 12 enkele oogen; ademen door longzakken.
De spinnen zijn verdeeld in 4 schikkingen, als volgt:

1ste Schikking. - Schorpioenen (Arthrogastra).
Kreeftvormig; achterlijf duidelijk uit ringen bestaande; harde huid, spinnen niet: de
schorpioenen.

2de Schikking. - Spinnekoppen (Aranina).
Achterlijf dik en als met eenen dunnen draad aan den kop gehecht; van zes tot acht
oogen, tien pooten, waarvan de twee voorste tot voelers dienen. Spinnen draden: de
vogelspinnen, de jachtspinnen, de kruisspinnen, de tarantel, de huisspinnen, enz.

3de Schikking. - Schijnspinnen (Opilionina).
Achterlijf van het hoofd gescheiden door eene zwakke indrukking; acht lange, dunne
pooten, die nog lang sidderen, nadat men ze afgerukt heeft; 2 oogen: de
weversknechten of langbeenen.

4de Schikking. - Milben (Acarina).
Borst en achterlijf te zamen vergroeid; zuigsnuit of scharen; met of zonder oogen:
de milben of acarussen en eenige luizen op planten en dieren.
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3de Vak. - Schaaldieren (Crustacea).
Witbloedige dieren, met schalen of met lederachtig of hoornachtig lijfdeksel; zeer
verschillende voetwormen. De schaaldieren zijn verdeeld in 3 schikkingen, als volgt:

1ste Schikking. - Schaalkreeften (Malacostraca).
1o Oogen, staande op eenen beweegbaren steel: alle soorten van echte kreeften, de
garnalen, of garnaten, de krabben. 2o Oogen zonder steeltjes en onbeweegbaar: de
walvischluis, het muurvarksken, het watervarksken, de duizendpoot, enz.
2de Schikking. - Kiemvoeters (Entomostraca).
Meest kleine waterdiertjes met vele vinpooten, bij sommigen over de 100 in getal,
waardoor zij ademen en zwemmen; leven meest als luizen op de visschen: de
watervloo, de eenooger en de meeste vischluizen.

3de Schikking. - Koploozen (Pseudocephala).
Geen echte kop, dewijl het lichaam boven afgerond is en geene zintuigen toont: de
eendenmossel, de zeetulp, de walvischpok en vele vischluizen.

4de Vak. - Wormen (Vermes).
Gewrichtsdieren met meer of minder duidelijke lijfringen; langgestrekte, ronde,
wormvormige gedaante; geene of ledenlooze gangtuigen.
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De wormen zijn verdeeld in 3 schikkingen, als volgt:

1ste Schikking. - Rondwormen (Annuîata).
Ringen duidelijk, lijf draairond, bewegen zich bij middel van borstels, hebben rood
bloed: de zeerupsen, de zeeduizendpoot en vele andere waterwormen, de aardworm
of pier, enz.

2de Schikking. - Zuigwormen (Trematoda).
Ringen niet duidelijk, geene borstels, zuigers; leven in het water of in het lichaam
der dieren: de echels of bloedzuigers, de platwormen, enz.

3de Schikking. - Ingewandswormen (Helmintha).
Lijf meest met duidelijke ringen, meest zonder kleur, zuigers; leven binnen in het
lichaam der dieren: de lintworm en andere ingewandswormen.

3de Vorm. - Slijmdieren (Gastrozoa).
Lijf zonder gewrichten; met eene weeke, meest slijmerige huid, die bijzonder geschikt
is tot het afleggen der kalkstof, waaruit bij de meesten de schulp ontstaat. De meeste
slijmdieren hebben geenen kop of onderscheidbare zintuigen. Meest allen leven in
het water en voornamelijk in de zee.
De slijmdieren zijn verdeeld in 4 vakken, namelijk de weekdieren, de straaldieren,
de veelvoeters en de gietdiertjes.
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1ste Vak. - Weekdieren (Mollusca).
Slijmdieren, welke omhuld zijn met slijmafzonderende huidlappen, die men mantel
noemt en waaruit bij de meesten de stof tot een kalkachtig huis of schulp ontstaat.
Hebben eenen kop of zijn koploos.
De weekdieren zijn verdeeld in 6 schikkingen, als volgt:

1ste Schikking. - Kopvoeters (Cephalopoda).
Kop zeer duidelijk en vrij, met 2 groote oogen; vangarmen; kinnebakken als een
papegaaibek: de inktvisch of sepia, de kalmar, de ammonshoorn, de schipper
(nautilus), enz.

2de Schikking. - Vinvoeters (Pteropoda).
Meer of min duidelijke kop; hebben boven het lijf twee vleugelvormige lappen,
waarmede zij zwemmen: de vinvoeters en huidkieuwers met de bijhoorige
schulpsoorten.

3de Schikking. - Buikvoeters (Gasteropoda).
Kop min of meer door den mantel bedekt; aan den buik immer eene platte schijf,
waarop zij voortkruipen; kop met 2 tot 6 voelers, met of zonder oogen: al de
landslakken, vele waterkreukels en schulpslakken.

4de Schikking. - Armvoeters (Brachiopoda).
Schulp tweelappig, met een slot. Zonder kop. Mond tusschen twee vleeschachtige,
oprollende armen. Vastzittende dieren: de pantoffelmossel, de penningmossel, de
tongmossel en eenige andere.
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5de Schikking. - Mosselen (Conchifera).
Schulp tweelappig (mossel), gaan door middel van een uitstrekbaar aanhangsel of
buikzak: de oesters, de mosselen, de paarlemoerschulpen, de boormosselen, de
pholaden, enz.

6de Schikking. - Manteldieren (Tunicata).
In stede der schulp is het lijf omsloten in een lederachtig omkleedsel, hetwelk slechts
voor en achter doorboord is: de zalpen, de zeescheiden, enz.

2de Vak. - Straaldieren (Radiata).
Slijmdieren met week en naakt lichaam of met eene kalkachtige of lederachtige
schaal bedekt; lijf van uit het midden in regelmatige stralen uitloopend of met vele
voeldraden en vangarmen om den mond.
De straaldieren zijn verdeeld in 3 schikkingen, als volgt:

1ste Schikking. - Starwormen (Holothurodea).
Lijf lang gestrekt; mond aan het vooreinde met intrekbare vangarmen: de zeegurken
en de trepangen.

2de Schikking. - Stekelhuidigen (Echinodermata).
Lijf, hebbende de gedaante van eenen bol, eene schijve of eene star, met een
kalkachtig omkleedsel; meest met stekels; geene vangarmen; de zee-egels, de
zeestarren, de haarstarren, enz.
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3de Schikking. - Kwallen (Acalepha).
Lijf teeder en uit slijmstof bestaande; zeer intrekbaar; met vele en meest zeer lange
vangarmen: de kwallen, de zeenetels, de medusen, de zeeblazen, enz.

3de Vak. - Veelvoeters (Polypi).
Slijmdieren met straalvormigen lichaamsbouw; meest met vele voelers (voeten) of
vangarmen om den mond. Velen zonderen eene groote hoeveelheid kalkstof af en
vormen dus het koraal. Leven in het water.
De veelvoeters zijn verdeeld in 4 schikkingen en aanhangsel, als volgt:

1ste Schikking. - Dierkoralen (Zoöcorallia).
Lijf straalvormig, met mond en maag, doch zonder darm en aars; vangarmen niet
wentelend; de zeeanemone, het rankkoraal, het orgelkoraal, de armveelvoet en andere
veelvoeten.

2de Schikking. - Plantkoralen (Phytocorallia).
Vele dieren zijn als in een huisgezin door eenen huidachtigen mantel verbonden,
waaruit elk dier de kalkstof afzondert om zich een pijpje te vormen. Deze pijpjes,
aan elkander vergroeid, noemt men polypenstam: de meeste soorten van koralen en
madreporen.

3de Schikking. - Stamkoralen (Scleropadia).
Met kalkigen of hoornachtigen, vastzittenden stam: het duizendholkoraal.
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4de Schikking. - Kiemkoralen (Thallopoda).
Met vrijen stam, doch die met verscheidene anderen samenrankt; met doorzichtig
omkleedsel: de vederbospolypen, de zeekorsten, de netkoralen.

AANHANGSEL. - Sponsen (Amorphozoa).
Het is nog niet voor vast beslist, of deze schepselen in het dierenrijk of in het
plantenrijk moeten worden geschikt. - Veelvormige, weeke, dradige, saamgehoopte
waterlichamen, die van dierlijk slijm doordrongen of overtogen zijn: de sponsen, het
sponslijm of riviersponsken en het koraalmos.

4de Vak. - Gietdierkens (Infusoria).
Slijmachtige, doorschijnende dierkens; meest onzichtbaar zonder vergrootglas;
zwemmen door wimpers of door bewimperde raderkens. Velen ontstaan in water,
waarin plantstofifen te weeken liggen, anders gezegd in een opgietsel.
De gietdierkens zijn verdeeld in 2 schikkingen, als volgt:

1ste Schikking. - Raderdierkens (Rotatoria).
Bewegen zich door middel van draaiende, gewimperde raderkens en door een zuigof grijpstaartje, waarmede hun lichaam eindigt: de ringraderdierkens, de
kerfraderdierkens, de schermdierkens, het bloemraderken, het kroonraderken, enz.
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2de Schikking. - Veelmagen (Polygastrica).
Hebben vele maagblazen in het lijf, bewegen zich vrij door wimpers of door steekjes
aan eenen gemeenen stam vast: de puntdierkens (Monadina), de kogeldierkens, de
sidderdierkens, de wisseldierkens, de schrijfdierkens, de kransdierkens, de
klokdierkens.
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II
Het plantenrijk
volgens de verdeelingen van Linnaeus.
Eerste groote afdeeling, bevattende alle zichtbaar bloeiende planten
(Phanerogamia).
(N.B. - Voor elke schikking zijn slechts ééne of meer planten tot voorbeeld aangeduid.)

1ste Klasse. - 1ste Schikking.
Eenmannig-Eenwijvig. - Monandria-Monogynia.
Hebben in hare bloesems een helmstijltje of manneken en eenen stempel of wijfken.
Canna

Bloemriet.

Zingiber

Gember.

Hedychium

Kransbloem.

Salicornia

Zeesalade.
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1ste Klasse. - 2de Schikking.
Eenmannig-Tweewijvig. - Monandria-Digynia.
Hebben in hare bloesems één helmstijltje en twee stempels of wijfkens.
Corispermum

Wandluizenzaad.

Callitriche

Poelkruid.

2de Klasse. - 1ste Schikking.
Tweemannig-Eenwijvig. - Diandria-Monogynia.
Hebben in hare bloesems twee helmstijltjes en éénen stempel.
Olea

Olijf.

Phyllyrea

Steenlinde.

Calceolario

Pantoffel-bloem.

Verbena

IJzerkruid.

Syringa

Kruidnagelbloem Lillach.

Veronica

Eereprijs.

Rosmarinus

Rozemarijn.

Salvia

Salie, Savie.

2de Klasse. - 2de Schikking.
Tweemannig-Tweewijvig. - Diandria-Digynia.
Verklaring als de voorgaande.
Anthoxanthum

Reukgras.

2de Klasse. - 3de Schikking.
Tweemannig Driewijvig. - Diandria-Trigynia.
Piper

Peper.
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3de Klasse. - 1ste Schikking.
Driemannig-Eenwijvig. - Triandria-Monogynia
Valeriana

St.-Joriskruid.

Valerianella

Veldsalade.

Cyperus

Rietgras.

Eriophorum

Wolgras.

Crocus

Saffraan.

Iris

Lischbloem.

Scirpus

Waterbiezen.

3de Klasse. - 2de Schikking.
Driemannig-Tweeivijvig. - Triandria-Digynia.
Avena

Haver.

Hordeum

Gerst.

Saccharum

Suikerriet.

Panicum

Panikkoorn.

Bromus

Dravik.

Arundo

Riet.

Triticum

Tarwe.

Secale

Rogge.

Phalaris

Glansgras.

Briza

Siddergras.

Stipa

Priemgras.

Digitaria

Vingergras.

3de Klasse. - 3de Schikking.
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Driemannig-Driewijvig. - Triandria-Trigynia.
Eriocaulon

Wolstaart.

Polycarpon

Nagelkruid.

Montia

Waterporselein.

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

257

4de Klasse. - 1ste Schikking.
Viermannig-Eenwijvig.- Tetrandria-Monogynia.
Rubia

Meekrap.

Protea

Zilverboom.

Asperula

Woudstroo.

Alchemilla

Leeuwenvoet.

Plantago

Wegbree.

Dipsacus

Kaarden.

Exacum

Bitterblad.

Galium

Onze-Vrouwe-bedstroo.

4de Klasse. - 2de Schikking.
Viermannig-Tweewijvig.- Tetrandria-Digynia.
Buffonia

Buffonskruid.

4de Klasse. - 3de Schikking.
Viermannig-Vierwijvig. - Tetrandria-Tetragynia.
Hex

Hulst.

Sagina

Parelkruid.

Potamogeton

Fonteinkruid.

5de Klasse. - 1ste Schikking.
Vijfmannig-Eenwijvig. - Pentandria-Monogynia.
Heliotropium

Zonnewende.

Vitis

Wijngaard.
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Lithospermum

Parelzaad.

Pulmonaria

Longkruid.

Primula

Sleutelbloem.

Datura

Steekappel.
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Convolvulus

Winde.

Solanum tuberosum

Aardappel.

Azalea

Zandroze.

Mirabilis

Nachtschoone.

Anchusa

Ossetong.

Symphytum

Smeerwortel.

Phlox

Vlammeken.

Nicotiana

Tabak.

Solanum

Nachtschade.

5de Klasse. - 2de Schikking.
Vijfmannig-Tweewijvig. - Pentandria-Digynia.
Beta

Beet.

Asclepias

Zwaluwwortel.

Daucus

Wortel (Peen).

Ulmus

Olm.

Chaerophyllum

Kervel.

Pastinaca

Pastenaak.

5de Klasse. - 3de Schikking.
Vijfmannig-Driewijvig. - Pentandria-Trigynia.
Sambucus

Vlierhout.

Alsine

Vogelmuur.

Viburnum

Sneeuwbal.

5de Klasse. - 4de Schikking.

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

Vijfmannig-Vierwijvig. - Pentandria-Tetragynia.
Parnassia

Parnasgras.
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5de Klasse. - 5de Schikking.
Vijfmannig - Vijfwijvig. - Pentandria-Pentagynia.
Linum

Vlas.

Statice

Grasnechel.

Crassula

Vetblad.

Drosera

Zonnedauw.

5de Klasse. - 6de Schikking.
Vijfmannig-Veelwijvig. - Pentandria-Polygynia.
Myosurus

Muizestaart.

Xanthoriza

Geelwortel.

6de Klasse. - 1ste Schikking.
Zesmannig-Eenwijvig. - Hexandria-Monogynia.
Hemerocallis

Daglelie.

Ornithogalum

Bethlehemstar.

Galanthus

Zomerzotteken.

Tulipa

Tulp.

Asparagus

Asperge.

Polygonatum

Salomonszegel.

Allium

Look.

Ananassa

Ananas.

Lilium

Lelie.

Narcissus

Tijdlooze.

Erythronium

Hondstand.
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6de Klasse. - 2de Schikking.
Zesmannig-Tweewijvig. - Hexandria-Digynia.
Oryza

Rijst.

Oxyria

Bergzurkel.
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6de Klasse. - 3de Schikking.
Zesmannig-Driewijvig. - Hexandria-Trigynia.
Aponogeton

Waterrups.

Colchicum

Naakte meid (Hondsdood).

Rumex

Zurkel.

6de Klasse. - 4de Schikking.
Zesmannig-Veelwijvig. - Hexandria-Polygynia.
Alisma

Waterwegbree.

7de Klasse. - 1ste Schikking.
Zevenmannig-Eenwijvig. - Heptandria-Monogynia.
Trientalis

Wintergroen.

Calla

Slangenkruid.

AEsculus

Wilde kastanje.

7de Klasse. - 2de Schikking.
Zevenmannig-Tweewijvig. - Heptandria-Digynia.
Limeum

Pestkruid.

7de Klasse. - 3de Schikking.
Zevenmannig-Vierwijvig. - Heptandria-Tetragynia.
Saururus

Hagedissestaart.
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7de Klasse. - 4de Schikking.
Zevenmannig-Zevenwijvig. - Heptandria-Heptagynia.
Septas

Zevenbloem.
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8ste Klasse. - 1ste Schikking.
Achtmannig-Eenwijvig. - Octandria-Monogynia.
Erica

Heide.

OEnothera

Nachtbloem.

Vaccinium

Krakebezie.

Fuchsia

Fuchsbel.

Passerina

Vogelkop.

Tropeolum

Spaansche kers.

8ste Klasse. - 2de Schikking.
Achtmannig-Tweewijvig. - Octandria-Digynia.
Weinmannia

Weinmansbloeme.

8ste Klasse. - 3de Schikking.
Achtmannig-Driewijvig. - Octandria-Trigynia.
Tragopyrum

Geitenkoorn.

Cardiospermum

Hartezaad.

8ste Klasse. - 4de Schikking.
Achtmannig-Vierwijvig. - Octandria-Tetragynia.
Paris

Eenappel.

Elatine

Waterpeper.

9de Klasse. - 1ste Schikking.
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Negenmannig-Eenwijvig. - Enneandria-Monogynia.
Laurus

Laurier (Lauwerboom).

Cinnamomum

Kaneel.
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9de Klasse. - 2de Schikking.
Negenmannig-Driewijvig. - Enneandria-Trigynia.
Rheum

Rabarber.

Pleea

Zevenstar.

9de Klasse. - 3de Schikking.
Negenmannig-Zeswijvig. - Enneandria-Hexagynia.
Butomus

Bloembieze.

10de Klasse. - 1ste Schikking.
Tienmannig-Eenvijvig. - Decandria-Monogynia.
Ruta

Wijnruit.

Cercis

Judasboom.

Dionaea

Vliegenval.

Arbutus

Aardbezieboom.

10de Klasse. - 2DE Schikking.
Tienmannig-Tweewijvig.- Decandria-Digynia.
Saxifraga

Steenbreek.

Scleranthus

Knavel.

Dianthus

Nechel.

Saponaria

Zeepkruid.

10de Klasse. - 3de Schikking.
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Tienmannig-Driewijvig. - Decandria-Trigynia.
Cucubalis

Duivekrop.

Arenaria

Zandlieve.
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10de Klasse. - 4de Schikking.
Tienmannig-Vijfwijvig. - Decandria-Pentagynia.
Oxalis

Zuurklaver.

Cotyledon

Navelkruid.

Lychnis

Wolroze.

Spergula

Spurvie.

10de Klasse. - 5de Schikking.
Tienmannig-Tienwijvig. - Decandria-Decagynia.
Phytolacca

Lakplant.

11de Klasse. - 1ste Schikking.
Twaalfmannig-Eenwijvig. - Dodecandria-Monogynia.
Asarum

Hazelkruid.

Crataeva

Lookboom.

Portulaca

Postelein.

Lythrum

Wederik.

11de Klasse. - 2de Schikking.
Twaalfmannig-Tweewijvig. - Dodecandria-Digynia.
Callicoma

Haarschoone.

11de Klasse. - 3de Schikking.
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Twaalfmannig-Driewijvig. - Dodecandria-Trigynia.
Euphorbia

Wolfsmelk.

Reseda

Reseda.

11de Klasse. - 4de Schikking.
Twaalfmannig-Vierwijvig. - Dodecandria-Tetragynia.
Calligonum

Lidschoone.
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11de Klasse. - 5de Schikking.
Twaalfmannig-Vijfwijvig. - Dodecandria-Pentagynia.
Gastonia

Gastonsbloem.

11de Klasse. - 6de Schikking.
Twaalfmannig-Zeswijvig. - Dodecandria-Hexagynia.
Cephalotus

Kopstengel.

11de Klasse. - 7de Schikking.
Twaalfmannig-Twaalfwijvig. - Dodecandria-Dodecagynia.
Sempervivum

Huislook (Donderblad).

Monanthes

Eenbloem.

12de Klasse. - 1ste Schikking.
Twintigmannig-Eenwijvig. - Icosandria-Monogynia.
Amygdalus

Amandelaar.

Myrtus

Mirtel.

Prunus

Pruimelaar.

Cerasus

Kriekelaar.

Punica

Granaatboom.

Armeniaca

Abrikozeboom.

12de Klasse. - 2de Schikking.
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Twintigmannig-Dubbelvijfwijvig. - Icosandria-Dipentagynia.
Mespilus

Mispelaar.

Cydonia

Kweepeer.

Mesembryanthemum

Middagbloem (IJskruid).
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Pyrus communis

Perelaar.

Pyrus malus

Appelaar.

12de Klasse. - 3de Schikking.
Twintigmannig-Veelwijvig. - Icosandria-Polygynia.
Rosa

Roos.

Potentilla

Vijfvingerkruid.

Geum

Gezegend kruid.

Fragaria

Aardbezie.

Tormentilla

Zevenblad.

Rubus

Braam (Braambezie)

13de Klasse. - 1ste Schikking.
Veelmannig-Eenwijvig. - Polyandria-Monogynia.
Hebben in hunne bloesems gewoonlijk meer dan twintig helmstijltjes.
Papaver

Heul.

Sanguinaria

Bloedwortel

Podophyllum

Eendevoet.

Cistus

Steenroos.

Tilia

Linde.

Chelidonium

Gauwe.

Nymphea

Plompen.

Helianthemum

Zonroosken.

13de Klasse. - 2de Schikking.
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Veelmannig-Tweewijvig. - Polyandria-Digynia.
Paeonia

Pioen.
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13de Klasse. - 3de Schikking.
Veelmannig-Driewijvig. - Polyandria-Trigynia.
Delphinium

Ridderspoor.

Aconitum

Paterskap.

13de Klasse. - 4de Schikking.
Veelmannig-Vierwijvig. - Polyandria-Tetragynia.
Carryocar

Boternoot.

13de Klasse. - 5de Schikking.
Veelmannig-Vijfwijvig. - Polyandria-Pentagynia.
Aquilegia

Akelei.

Nigella

Venkelbloem.

13de Klasse. - 6de Schikking.
Veelmannig-Veelwijvig. - Polyandria-Polygynia.
Ranunculus

Ranonkel.

Illicium

Staranijs.

Clematis

Maagderank(Brandkruid)

Helleborus

Nieskruid.

Liriodendron

Tulpenboom.

Thalictrum

Poelruit.

14de Klasse. - 1ste Schikking.
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Tweemachtig-Naaktzadig. - Didynamia-Gymnosperma.
Twee helmstijlen steken boven de twee andere uit; het zaad staat naakt op zijnen
zetel, zonder ergens in bevat te zijn.
Mentha

Munt.

Satureja

Keule.
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Glechoma

Onderhave.

Stachys

Haagnetel.

Scutellaria

Helmkruid.

Lamium

Doode netel.

Nepeta

Kattenkruid.

Lavandula

Lavendel.

Dracocephalum

Drakekop.

14de Klasse. - 2de Schikking.
Tweemachtig-Vatzadig. - Didynamia-Angiosperma.
Twee helmstijlen steken boven de twee andere uit; het zaad is bevat in eenen koker
of kasken.
Linnaea

Linnaeuskruid.

Linaria

Lijnvogel.

Bignonia

Trompetbloem.

Acanthus

Bereklauw.

Mimulus

Apenbloem.

Euphrosia

Oogentroost.

Digitalis

Vingerhoed.

Rhinanthus

Ratel.

Orobanche

Bremraap.

Vitex

Kuischboom.

Citharexylum

Vedelhout.

Scrophularia

Speenkruid.

15de Klasse. - 1ste Schikking.
Viermachtig-Peulzadig. - Tetradynamia-Siliculosa et Siliquosa.
Vier helmstijlen steken boven twee kortere uit; het zaad zit in een hauw of peulken.
Cheiranthus

Violier.
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Judas-penning.
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Cochlearia

Lepelkruid.

Sinapis

Mostaard.

Raphanus

Radijs.

Hesperis

Avondzoete.

Alyssum

Steenkruid.

Lepidium

Kers.

Erysimum

Hederik.

Heliophila

Zonnelieve.

Brassica

Kool, Sloor, Savooi, Spruiten, Raap.

16de Klasse. - 1ste Schikking.
Eenbroederig-Driemannig. - Monadelphia-Triandria.
De draden der drie helmstijlen zijn vereenigd in één lichaam.
Tigridia

Tiegerslelie.

16de Klasse. - 2de Schikking.
Eenbroederig-Vijfmannig. - Monadelphia-Pentandria.
De draden der vijf helmstijlen zijn vereenigd in één lichaam.
Passiflora

Passiebloem.

16de Klasse. - 3de Schikking.
Eenbroederig-Zesmannig. - Monadelphia-Hexandria.
De draden der zes helmstijlen zijn vereenigd in één lichaam.
Gilliesa

Gillieskruid.
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16de Klasse. - 4de Schikking.
Eenbroederig-Zevenmannig. - Monadelphia-Heptandria.
Verklaring als de voorgaande.
Pelargonium

Ooievaarsbek.

16de Klasse. - 5de Schikking.
Eenbroederig-Achtmannig. - Monadelphia-Octandria.
Comesperma

Haarzaad.

16de Klasse. - 6de Schikking.
Eenbroederig-Tienmannig. - Monadelphia-Decandria.
Geranium

Kranebek.

Spartium

Priembrem.

Cytisus

Boonenboom.

Ulex

Steekbrem.

Genista

Brem.

Lupinus

Vijgeboom.

16de Klasse. - 7de Schikking.
Eenbroederig-Twaalfmannig. - Monadelphia-Dodecandria.
Pterospermum

Vleurgelkern.

Haelicterus

Vijzenboom.

16de Klasse. - 8ste Schikking.
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Eenbroederig-Veelmannig. - Monadelphia-Polyandria.
Camellia

Sinaroze.

Thea

Theeboom.

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

270

Malva

Maluwe (Kaaskenskruid).

Althea

Heemst.

Androsaemum

Menschenbloed.

17de Klasse. - 1ste Schikking.
Tweebroederig-Vijfmannig. - Diadelphia-Pentandria.
De draden der vijf helmstijlen zijn vereenigd in twee lichamen.
Monniera

Monnierskruid.

17de Klasse. - 2de Schikking.
Tweebroederig-Zesmannig. - Diadelphia-Hexandria.
Verklaring als de voorgaande.
Fumaria

Aardrook.

17de Klasse. - 3de Schikking.
Tweebroederig-Achtmannig. - Diadelphia-Octandria.
Polygala

Kruisbloem.

17de Klasse. - 4de Schikking.
Tweebroederig-Tienmannig. - Diadelphia-Decandria.
Trifolium

Klaver.

Lotus

Vogelvits.

Hedysarum

Hanekop.

Vicia

Vits.
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Erythrina

Koraalbloem.

Pisum

Erwt.

Halimodendron

Zoutboom.

Faba

Boon.

Orobus

Boscherwt.
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18de Klasse. - 1ste Schikking.
Veelbroederig-Tienmannig. - Polyadelphia-Decandria.
De draden der tien helmstijlen zijn vereenigd in vele lichamen.
Theobroma

Cacao (Karkouwboom).

18de Klasse. - 2de Schikking.
Veelbroederig-Veelmannig. - Polyadelphia-Polyandria.
Verklaring als de voorgaande.
Citrus

Citroen- en Oranjeboom.

Hypericum

St.-Janskruid.

19de Klasse. - 1ste Schikking.
Samengestelde-Gelijkbloeienden. - Syngenesia equalis.
Vele bloesems op eene zaadschijf; alle bloemkens zijn gelijkslachtige, vruchtbare
tweelingen.
Sonchus

Mewklie.

Tragopogon

Boksbaard.

Prenanthes

Dauwdistel.

Cichorium

Suikerij.

Chrysocoma

Goudenlok.

Leontodon

Pissebloem.

Lactuca

Latuw.

Hieracium

Havikskruid.

Carduus

Distel.

19de Klasse. - 2de Schikking.
Samengestelde Overvloedigen. - Syngenesia superflua.
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Vele bloesems op eenen zaadkoek; alle bloemkens
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zijn vruchtbaar: in het midden der zaadschijf tweelingen, bij de randen wijfkens.
Bellis

Madelieve.

Artemisia

Alsem.

Tagetes

Afrikane.

Cineraria

Aschkruid.

Achillea

Duizendblad.

Dahlia

Dahlia.

Solidago

Guldenroede.

Conyza

Muggenkruid.

Chrysanthemum

Ganzenbloem.

19de Klasse. - 3de Schikking.
Samengestelde-Verwerpenden. - Syngenesia frustranea.
Vele bloesems op eene zaadschijf. De schijfbloemkens zijn vruchtbare tweelingen,
de randbloemkens onvruchtbare wijfkens.
Helianthus

Zonnebloem.

Centaurea

Vlokke.

19de Klasse. - 4de Schikking.
Samengestelde-Noodwendigen. - Syngenesia necessaria.
Vele bloesems op eene zaadschijve. De schijfbloemkens zijn meest onvruchtbare
tweelingen, de randbloemkens vruchtbare wijfkens.
Calendula

Goudbloem.

Eriocephalum

Wollekop.

Osteospermum

Beenzaad.
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19de Klasse. - 5de Schikking.
Samengestelde-Afgezonderden. - Syngenesia segregata.
Ieder bloemken heeft eenen bij zonderen kelk.
Elephantopos

Olifantsvoet.

Echinops

Boldistel.

20ste Klasse. - 1ste Schikking.
Manwijvig-Eenmannig. - Gynandria-Monandria.
De mannelijke helmstijl is vastgehecht aan, of staat op den vrouwelijken stempel.
Slechts één manneken.
Orchis

Standel.

Vanilla

Vanielje.

20ste Klasse. - 2de Schikking.
Manwijvig-Tweemannig. - Gynandria-Diandria.
Als voorgaande. Twee mannekens.
Cypripedium

Onze-Vrouweschoen.

20ste Klasse. - 3de Schikking.
Manwijvig-Zesmannig. - Gynandria-Hexandria.
Als voorgaande. Zes mannekens.
Aristolochia

Duitsche pijp (Holwortel).

21ste Klasse. - 1ste Schikking.
Eenhuizig-Eenmannig. - Monoecia-Monandria.
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Mannelijke bloemen en vrouwelijke bloemen afzonderlijk staande, doch op dezelfde
plant. Een helmstijltje in elke mannelijke bloem.
Zanichella

Zanichel.
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21ste Klasse. - 2de Schikking.
Eenhuizig-Tweemannig. - Monoecia-Diandria.
Als voorgaande. Twee helmstijltjes in elke mannelijke bloem.
Lemna

Waterlins.

21ste Klasse. - 3de Schikking.
Eenhuizig-Driemannig. - Monoecia-Triandria.
Als voorgaande. Drie helmstijltjes in elke mannelijke bloem.
Zea

Spaansche tarwe.

Typha

Donzen (Dodden).

Coix

St.-Jacobstranen.

Sparganium

Rietgras.

Carex

Zagge.

21ste Klasse. - 4de Schikking.
Eenhuizig-Viermannig. - Monoecia-Tetrandria.
Als voorgaande. Vier helmstijltjes in elke mannelijke bloem.
Aulnus

Els.

Urtica

Brandnetel.

Morus

Moerbezieboom.

Betula

Berk.

Buxus

Buks (Wijpalm).

Littorella

Strandkruid.

21ste Klasse. - 5de Schikking.
Eenhuizig-Vijfmannig. - Monoecia-Pentandria.
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Als voorgaande, met het hier aangewezen getal mannekens.
Amaranthus

Kattestaart.

Ambrosia

Godenbrood.
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21ste Klasse. - 6de Schikking.
Eenhuizig-Zesmannig. - Monoecia-Hexandria.
Cocos

Kokosboom.

21ste Klasse. - 7de Schikking.
Eenhuizig-Achtmannig. - Monoecia-Octandria.
Duvaua

Duvausboom.

21ste Klasse. - 8ste Schikking.
Eenhuizig-Twintigmannig. - Monoecia-Icosandria.
Atherosperma

Haarzaad.

21ste Klasse. - 9de Schikking.
Eenhuizig-Veelmannig. - Monoecia-Polyandria.
Juglans

Notelaar.

Platanus

Plaan.

Castanea

Kastanje.

Corylus

Hazelnoot.

Quercus

Eik.

Fagus

Beuk.

Arum

Kalfsvoet.

21ste Klasse. - 10de Schikking.
Eenhuizig-Eenbroederig. - Monoecia-Monadelphia.
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Als voorgaande; de helmstijltjes in de mannelijke bloemen zijn tot een enkel
lichaam vereenigd.
Pinus

Den (Mast).

Cucumis

Komkommer.

Bryonia

Wilde Wijngaard.

Larix

Lork.
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Thuya

Levensboom.

Ricinus

Wonderboom.

22ste Klasse. - 1ste Schikking.
Tweehuizig-Eenmannig. - Dioecia-Monandria.
Mannelijke en vrouwelijke bloesems, staande op verschillige planten of boomen.
Een helmstijltje in de mannelijke bloesems.
Pandanus

Pandangboom.

22ste Klasse. - 2de Schikking.
Tweehuizig-Tweemannig. - Dioecia-Diandria.
Als voorgaande, met het aangewezen getal helmstijltjes in elke mannelijke bloem.
Salix

Wilg.

22ste Klasse. - 3de Schikking.
Tweehuizig-Driemannig. - Dioecia-Triandria.
Phoenix

Dadelboom.

22ste Klasse. - 4de Schikking.
Tweehuizig-Viermannig. - Dioecia-Tetrandria.
Viscum

Mistel.

Hippophae

Zeedoorn.

Myrica

Gagel.

Anthospermum

Amberboom.
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22ste Klasse. - 5de Schikking.
Tweehuizig-Vijfmannig. - Dioecia-Pentandria.
Cannabis

Kemp.

Spinacia

Spinazie.

Humulus

Hop.
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22ste Klasse. - 6de Schikking.
Tweehuizig-Zesmannig. - Dioecia-Hexandria.
Brassus

Wijnpalm.

Dioscorea

Yam.

22ste Klasse. - 7de Schikking.
Tweehuizig-Achtmannig. - Dioecia-Octandria.
Populus

Populier.

22ste Klasse. - 8ste Schikking.
Tweehuizig-Negenmannig. - Dioecia-Enneandria.
Hydrocharis

Vorschebeet.

Mercurialis

Bingelkruid.

22ste Klasse. - 9de Schikking.
Tweehuizig-Tienmannig. - Dioecia-Decandria.
Carica

Papaaiboom.

22ste Klasse. - 10de Schikking.
Tweehuizig-Twaalfmannig. - Dioecia-Dodecandria.
Stratiotes

Waterruiter.

Menispermum

Maankern.
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22ste Klasse. - 11de Schikking.
Tweehuizig-Twintigmannig. - Dioecia-Icosandria.
Peumus

Peumo-boom.

22ste Klasse. - 12de Schikking.
Tweehuizig-Veelmannig. - Dioecia-Polyandria.
Cycas

Sago-palm.
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22ste Klasse. - 13de Schikking.
Tweehuizig-Eenbroederig. - Dioecia-Monadelphia.
Als voorgaande. De helmstijltjes in de mannelijke bloesems zijn tot één lichaam
vereenigd.
Juniperis

Jeneverboom.

Ruscus

Slachtersbezem.

Taxus

Spaansch groen.

Nepenthes

Flesschenkruid.

23ste Klasse. - 1ste Schikking.
Veelechtig-Eenhuizig. - Polygamia-Monoecia.
Tweelingbloesems en bloesems met afgezonderd geslacht op dezelfde plant.
Mimosa

Voelkruid.

Parietaria

Glaskruid.

Veratrum

Onze-Vrouwe-voorschoot.

Atriplex

Melde.

Celtis

Netelboom.

23ste Klasse. - 2de Schikking.
Veelechtig-Tweehuizig. - Polygamia-Dioecia.
Tweelingbloesems en bloesems met afgezonderd geslacht op verschillige planten.
Fraxinus

Esch.

Diospyros

Dadelpruim.

Ceratonia

St.-Jansbrood.

Ficus

Vijgeboom.

Panax

Krachtwortel.
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Tweede groote afdeeling, bevattende alle onzichtbaar bloeiende planten
(Cryptogamia).
(Al de planten dezer afdeeling geven zichtbare of onzichtbare zaadkiemen zonder
voorafgaandelijke bloesems. Ten minste zijn de bloesems nog niet uitdrukkelijk
erkend of beschreven.)

24ste Klasse. - 1ste Schikking.
Geheimbloeiende-Varenslachtigen. - Cryptogamia-Filices.
Filices

De Varens.

Botrychium

Maankruid.

Scolopendrium

Hartstong.

Adiantum

Maagdenhaar.

Lygodium

Addertong.

Asplenium

Spleenwortel

Xiphopteris

Zwaardvaren.

Ellobocarpus

Peulvaren.

Aspidium

Schildvaren.

24ste Klasse. - 2de Schikking.
Geheimbloeiende-Paardestaartslachtigen. - Cryptogamia-Equisetaceae.
Equisetum

Paardestaarl.

24ste Klasse. - 3de Schikking.
Geheimbloeiende-Wolfsklauwslachtigen. - Cryptogamia-Lycopodinae.
Lycopodium

Wolfsklauw.
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24ste Klasse. - 4de Schikking.
Geheimbloeiende-Marsiggelslachtigen. - Cryptogamia-Marsileaceae.
Marsilea

Marsiggel.

Pilularia

Pillenkruid.

24ste Klasse. - 5de Schikking.
Geheimbloeiende-Mosslachtigen. - Cryptogamia-Musci.
Musci

De Mossen.

24ste Klasse. - 6de Schikking.
Geheimbloeiende-Levermosslachtigen. - Cryptogamia-Hepaticae.
Hepaticae

De Levermossen.

24ste Klasse. - 7de Schikking.
Geheimbloeiende-Tangslachtigen. - Cryptogamia-Algae.
Halimenia

Dulse.

Nostoc

Regengroen.

Conferva

Waterdraden. De Zeetang, de Zeewier,
enz.

24ste Klasse. - 8ste Schikking.
Geheimbloeiende-Vlechtslachligen. - Cryptogamia-Lichenes.
Lichen

Vlecht.
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Cetraria Islandica

IJslandsch mos.

24ste Klasse. - 9de Schikking.
Geheimbloeiende-Paddenstoelslachtigen. - Cryptogamia-Fungi.
De Paddenstoelen, Zwammen, Kampernoeliën, het Duivelsbrood, de Schimmel.

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

281

III
Het delfstoffenrijk
Verdeeld volgens de natuur- en scheikundige eigenschappen der
stoffen.
N.B. - Meest alle later ontdekte of beschrevene bergstoffen dragen willekeurige
namen, die in alle talen dezelfde zijn.

1ste Klasse.
Delfstoffen met brandbare, niet metaalachtige grondstof.
1ste Afdeeling
Brandbare delfstoffen, die voortkomen uit overblijfsels van het plantenrijk of
dierenrijk (organische stoffen) en derhalve oneigenlijke delfstoffen zijn.

1ste Groep. - Zouten.
Bestaan uit de verbinding van een organisch zuur met eene onorganische grondlage.
Hiertoe behooren de hnmboldiet en de honigsteen.
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2de Groep. - Oliën.
Olieachtige, vloeibare, brandbare stoffen; bestaan uit koolstof en waterstof. Hiertoe
behooren de steenolie, de naphtha en het bergteer.

3de Groep. - Vetten.
Weeke, schubbige of vaste stoffen, in heet water smeltend, bestaande uit koolstof en
waterstof. Hiertoe behooren de scheereriet, de bergtalk en het aardwas.

4de Groep. - Harsten.
Vaste, haltharde, harstachtige stoffen, die met heldere, roetachtige vlammen branden;
bestaan uit koolstof, waterstof en zuurstof. Hiertoe behooren het aardpek, het
jodenpek, het asphalt, de resiniet en het barnsteen of amber.

5de Groep. - Kolen.
Zwarte of bruine delfstoffen, brandende met heldere vlam, veel warmte gevend; zij
bestaan hoofdzakelijk uit koolstof. Hiertoe behooren: de steenkool, de bladerkool,
de kaneelkool, de bruinkool, de turf, enz.

2de Afdeeling
Brandbare stoffen, die niet van het plantenrijk of dierenrijk afstammen en derhalve
eigenlijke delfstoffen zijn.

1ste Groep. - Koolstof.
Bestaan voornamelijk uit koolstof, zijn evenwel zeer moeilijk verbrandbaar. Hiertoe
behooren: de blindkool, het potlood of graphiet, en het diamant.
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2de Groep. - Zwavel.
Gele, groenachtige of roodachtige stoffen, licht brandbaar en verspreiden onder het
branden zwavelzure, verstikkende dampen. Bestaan uit zuivere zwavel, somwijlen
door andere stoffen ontreinigd.

3de Groep. - Boron.
Witte, grauwe of geelachtige stof; doorschijnend; smaakt zuur bitterachtig. Bestaat
hoofdzakelijk uit borakszuur. Dient tot bereiding van boraks.

4de Groep. - Kiezel.
De grondstof van het bergkristal en den eigenlijken vuurkei. Het kiezel of de keiaarde
maakt de grondlage van vele delfstoffen uit en vertoont zich onder velerlei gedaanten
en kleuren, naarmate der metaalzuren of aarden, welke met haar verbonden zijn.
Hiertoe behooren onder anderen: de kwarts en het bergkristal, de amethist, de stras,
de avanturijn, de jaspis, de kalsedoon, de chrysopras, de agaat en de opaal.

2de Klasse.
Delfstoffen, die een licht metaal tot grondstof hebben.
1ste Afdeeling
Metalen der aarde. (Aardachtige delfstoffen.)

1ste Groep. - Kleiaarde (Aluminium).
De klei (potaarde, leem) maakt de grondlage van al deze delfstoffen uit. Zij zijn
dikwijls uitnemend
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hard en meest met kiezelaarde verbonden. Men verdeelt ze als volgt:
1o Edelsteenachtige delfstoffen. - Zij onderscheiden zich door hunne uitstekende
hardte, door polijstbaarheid en glans, door hunnen aanzienlijken inhoud van kleiaarde
en door hunne onoplosbaarheid in zuren. Hiertoe behooren: de korund, de safier, de
diamantspath, de chrysoberil, de topaas, de graniet, de granaat, de vesuviaan, de
turmalijn, enz.
2o Veldspathachtige delfstoffen. - Dubbele verbindingen van kiezelzure kleiaarde
en kiezelzure kali, natron, kalk, lithion of bariet; meest van lichte verven; kristalachtig.
Hiertoe behooren de gheleniet, de werneriet, de nefelijn, de veldspath, de maansteen,
de zonnesteen, de veldsteen, de labrador, de bittersteen, enz.
3o De zeolietachtige delfstoffen. - Kristalachtig, meest wit en glasglanzend,
insgelijks uit kiezelzure kleiaarde en kiezelzure alkaliën samengesteld. Meest veel
water inhoudende. Tot deze behooren: de lensiet, de analzijm, de zeoliet, de
laumontiet, de kruissteen, enz.
4o Glimmerachtige kleiverbindingen. - Meest met metaalglans en weinig hardte.
De bestanddeelen zijn bijna dezelfde als die der delfstoffen van de vorige groep,
doch er verschijnt min of meer ijzer onder gemengd. Hiertoe behooren: de glimmer
(Russisch glas, St.-Jacobsglas, kattenzilver), de piniet en de talkglimmer.
5o Verbindingen van kleiaarde met water. (Aluinaarde-Hydraat.) - Gelijken de
vorige grootendeels in voorkomen, doch overtreffen ze in hardte; geven met kobalt
eene schoone, blauwe verve. Hiertoe behooren: de diaspor en de gibsiet.
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6o Verbindingen der kleiaarde met kiezelzuur en andere zuren (Hallieten). - In deze
rij zijn gedeeltelijk harde en weeke kleiaardeverbindingen begrepen, waarin met of
zonder kiezelzuur, ook zwavel-, fosfor- of vloedzuren voorkomen. Hiertoe behooren:
de itneriet, de spinellijn, de wavelliet, het blauwspath, de turkoze, de ijssteen, de
aluinsteen en de natuurlijke aluin.
7o Gestaltelooze kleiaardeverbindingen. - Deze delfstoffen komen niet voor in
regelmatige vormen, maar ruw of in lagen, waarom ook hunne bestaandeelen zeer
veranderlijk zijn. Hiertoe behooren het lava-glas, de parelsteen, de peksteen, de
puimsteen, de allofaan, de beeldsteen, de Saksische wonderaarde, de porseleinaarde,
de cimoliet, de potaarde, de klei, het leem, de kleisteen, de bol, de bergzeep en de
vollersaarde.

2de Groep. - Ytter-aarde.
De grondstof dezer is de ytter-aarde (yttrium-oxyd), welke daarin meest met zuren
verbonden voorkomt. Zij hebben nog geene aanwending in de artsenij of in de kunsten
gevonden. Hiertoe behooren de gadoliniet en de orthiet.

3de Groep. - Glicyn-aarde.
De grondstof dezer is de glicyn- of berilaarde (glycium-oxyd), welke zich daarin
meest met kiezelaarde en kleiaarde verbonden bevindt. Hiertoe behooren de fenakiet,
de smaragd en de euklas.

4de Groep. - Thor-aarde.
De grondstof dezer is de thor-aarde (thorium-oxyd). Hiertoe behoort de thoriet.
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5de Groep. - Talkaarde.
De grondstof dezer is de talkaarde (magnium of magnesium-oxyd), die meest daarin
voorkomt verbonden met water, kiezelaarde, kleiaarde en eenige zuren. Hiertoe
behooren de watertalk, de magnesiet, het meerschuim, de speksteen, de ophiet, de
talk, de bijlsteen, de augiet, de hoornblinde, het bergvlas (amiant), het berghout, de
schillersteen, de chrysoliet, de chondrodiet, de wagneriet, de teerlingsteen (boraziet)
en het bitterzout.

6de Groep. - Zirkon-aarde.
De grondstof dezer is de zirkon-aarde (zirconium-oxyd), verbonden met kiezelzuur.
Hiertoe behooren de zirkon en de eudialiet.

2de Afdeeling
Metalen der Alkaliën.
De grondlage dezer delfstoffen is een van die lichte metalen, welke, met zuurstof
verbonden, de alkaliën of onzuren daarstellen. Zij onderscheiden zich van de
aardachtige grondstoffen door mindere hardte en tegenstand.

1ste Groep. - Kalk.
De grondstof dezer is de kalkaarde(calcium-oxyd), doorgaans met een zuur verbonden.
Hiertoe behooren: de koolzure kalk, de kalksteen, het marmer, het mergel, het krijt,
de bitterkalk, de dolomiet, de bruinkalk, het pleister, het albast, de apatiet, het
vloedspath, de borakszure kalk, het tafelspath en het kalksalpeter.
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2de Groep. - Bariet.
De grondstof dezer is de bariet-aarde (barium-oxyd), verbonden met koolzuur en
zwavelzuur. Hiertoe behooren: de witheriet en het zwaarspath.

3de Groep. - Strontiaan.
De grondstof dezer is de strontiaan-aarde (stron-tium-oxyd). Hiertoe behooren: de
strontianiet, en de zwavelzure strontiaan.

4de Groep. - Kali.
De grondstof dezer is de kali (kalium), verbonden met zuren. Hiertoe behooren: het
salpeter en de zwavelzure kali.

5de Groep. - Natron.
De grondstof dezer is het natron (natrium), verbonden met chloor, zuurstof of zuren.
Allen smelten in water, en smaken zoutachtig. Hiertoe behooren het klipzout, het
glauberzout (wonderzout), de boraks, de soda of loogzout en het natronsalpeter.

6de Groep. - Ammoniak.
De grondstof dezer is het ammonium, dat bestaat uit stikstof en waterstof en zich
slechts bij de oppervlakte der aarde vertoont in vulkanen en brandende steenkoollagen,
of bij het vergaan van dierlijke stoffen. Hiertoe behooren: de ammoniak (salmiak)
en de maskanijn.
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3de Klasse.
Delfstoffen, die een zwaar metaal tot grondstof hebben.
Deze onderscheiden zich van alle vorige door eene grootere eigen zwaarte en door
eene meer bestendige verf. In de meeste zijn de metalen met andere metalen vermengd
of door verbinding met zwavel, selen of chloor tot erts gebracht. Weinige vormen
een zuiver metaal.

1ste Groep, - Ceryn.
De grondstof dezer is het cerium, verbonden met zuurstof, kiezelzuur of vloedzuur.
Hiertoe behooren: de cerynsteen, de allaniet, de pyrorthiet, de vloedzure cerium, de
yttroceriet en de monaziet.

2de Groep. - Titaan.
De grondstof dezer is het titanium, verbonden met zuurstof, en verder met ijzer, kalk,
enz. Hiertoe behooren: de anatas, de roode schorl, de titaniet, enz.

3de Groep. - Tantaal.
Dit metaal (tantalum, columbium) is zeer weinig in de natuur verspreid en werd tot
nu toe slechts als tantaalzuur, in verbinding met ijzer, mangaan- en tinaarde gevonden.
Hiertoe behooren: de tantaliet en de yttertantaliet.

4de Groep. - Wolfram.
Het wolfram (wolframium, scheelium) bevindt zich niet zuiver in de natuur. Het is
met zuurstof verbonden en werkt zelfs als een zuur in de volgende delf-
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stoffen, waarin het zich bevindt: het wolframzuur, het wolfram, de tongsteen.

5de Groep. - Molybdaan.
Het molybdaan (molybdaenum) is weinig in de natuur verspreid en is met zwavel of
met zuurstof verbonden. Hiertoe behooren: het waterlood of molybdaanglas en de
molybdaanoker.

6de Groep. - Chroom.
Het chroom (chromium) vindt men slechts in verbinding met zuurstof, in andere
metaalaarden als zuur bestaande. Hiertoe behooren: de chroomoker en het chroomijzer.

7d Groep. - Uraan.
Dit metaal (uranium) is spaarzaam verbreid; men vindt het slechts in verbinding met
zuurstof. Hiertoe behooren: de uraanoker, de pekblinde, de uraanglimmer, de
uraanvitriool.

8ste Groep. - Spiesglans.
De grondstof dezer is het spiesglansmetaal (antimonium, stibium), hetwelk somtijds
rein gevonden wordt en somtijds met zwavel of andere metalen of met aarden
verbonden is. Hiertoe behooren: het maagdenspiesglans, de grauwe spiesglanserts,
de zinkeniet, de antimoonblind, de antimoonbloem en de spiesglansoker.

9de Groep. - Arsenik.
De grondstof dezer is het arsenik-metaal (arsenicum), dat zoowel zuiver als verbonden
met zwavel en

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

290
zuurstof in andere ertsen voorkomt. Hiertoe behooren: het maagdenarsenik, het
auripigment, het arsenikijzer, de arsenikkies, de arsenikbloem en de pharmakoliet.

10de Groep. - Wismuth.
De grondstof dezer is het wismuth-metaal (bismuthum). Het bevindt zich deels als
metaal, deels verbonden met andere metalen of met zwavel, deels verbonden met
zuurstof en zuren. Hiertoe behooren: het maagdenwismuth, de wismuthglans, het
wismuthzilver, de wismuth-oker, het kiezelwismuth, enz.

11de Groep. - Teiluur.
De grondstof dezer is het telluur-metaal (tellurium), dat voor eigenschap heeft andere
metalen te verertsen. Allen toonen metaalglans. Hiertoe behooren: het maagdentelluur,
het schrifttelluur en het bladtelluur.

12de Groep. - Zink.
Het zink (spiauter, zincum) vindt men niet zuiver, maar met zwavel en zuurstof
verertst, of met kiezelaarde, kleiaarde en zuren verbonden. Hiertoe behooren: de
zinkblinde, het roode zinkerts, de galmei of kalamijn, het zinkglas en het zinkvitriool

13de Groep. - Kadmium.
Het kadmium is tot hiertoe slechts spaarzaam gevonden, in verbinding met zwavel
en zinkerts. Hiertoe behoort: de greenockiet of zwavelkadmium.
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14de Groep. - Tin.
De grondstof dezer is het tin (stannum) dat zich daarin bevindt in verbinding met
zwavel of met zuurstof. Zuiver werd het tot nog toe slechts aan den Ural in kleine
korrels gevonden. Hiertoe behooren: de tinkies en de tinsteen.

15de Groep. - Lood.
De grondstof dezer is het lood (plumbum), dat zich daarin meesttijds in verbinding
met zwavel en zuren bevindt. Hiertoe behooren: het maagdenlood, de loodglans, het
selenlood, de menie, het hoornlood, het witlooderts, het loodvitriool, het bonte, gele
en roode looderts, enz.

16de Groep. - Mangaan.
De grondstof dezer is het mangaan (manganesium), meest verbonden met zuurstof.
Hiertoe behooren: de mangaanblinde, de hausmanniet, het mangaanerts, de
manganiet, de bruinsteen, de psilomelaan, de wadde, het roode mangaanerts, het
kiezelmangaan en de helvijn.

17de Groep. - IJzer.
Het ijzer (ferrum, mars) wordt zelden zuiver gevonden: het is meest met zwavel, met
zuurstof of met zuren verbonden. Hiertoe behooren: het maagdenijzer, de zwavelkies,
de vitrioolkies, de magneetkies, het magneetijzer, het titaanzand, het titaanijzer, de
ijzerglans, de bloedsteen, het roodkrijt, de ijzersteenen, de ijzernieren, ijzerboonen,
de tripliet, het ijzervitriool, de spath-ijzersteen en verschillende ijzerertsen.
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18de Groep. - Kobalt.
Het kobalt (cobaltum) wordt niet zuiver gevonden. Men treft het aan in ertsen, meest
verbonden met arsenik, zwavel, zuurstof en zuren. Hiertoe behooren: het zwavelkobalt,
de kobaltglans, het spijskobalt, het aardkobalt, de kobaltbloem, het kobaltvitriool.

19de Groep. - Nikkel.
De grondstof dezer is het nikkel (niccolum). Men vindt het niet zuiver in de natuur,
maar in verbinding met andere metalen of met zwavel en zuurstof. Hiertoe behooren:
het zwavelnikkel, de nikkelglans, het roode arseniknikkel, de witte nikkelkies, het
spierglansnikkel en de nikkel-oker.

20ste Groep. - Koper.
Het koper (cuprum, venus) vindt men deels zuiver, deels met zwavel en zuurstof
verertst, deels met zuren in de delfstoffen dezer groep verbonden. Hiertoe behooren:
het maagdenkoper, de koperglans, de koperindigo, het bonte kopererts, de koperkies,
het grauwkoper, het roode kopererts, het koperzwart, het koperlazuur, de malachiet,
de kopersmaragd, de libetheniet, de euchroiet, het linzenerts, het kopervitriool, het
zoutkopererts en de volborthiet.

21ste Groep. - Kwikzilver.
Het kwikzilver (hydrargyrum, mercurius) bevindt zich in deze delfstoffen deels
metaalachtig, deels met andere metalen vermengd of met zwavel, chloor
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en selen verbonden. Hiertoe behooren: het maagdenkwikzilver, het amalgaan of
zilverkwik, de cinnaber en het kwikzilver-hoornerts.

22ste Groep. - Iridium.
Het iridium werd nog niet zuiver aangetroffen; men vond het slechts in verbinding
met platien en osmium, in beide volgende delfstoffen: het maagdeniridium en het
osmium-iridium.

23ste Groep. - Zilver.
Het zilver (argentum, luna) bevindt zich in de delfstoffen dezer groep deels zuiver,
deels met andere metalen vermengd, deels met zwavel, selen, chloor of zuurstof
verbonden. Hiertoe behooren: het maagdenzilver, het spiesglanszilver, het
telluurzilver, de zilverglans, het sprokglanserts, de polibaziet, de zilverblinde, het
selen-zilver, het loodzilver, het zilverhoornerts en het bruinzilver.

24ste Groep. - Goud.
Het goud (aurum, sol) werd tot nu toe slechts als metaal, zuiver of met andere metalen
vermengd gevonden. Hiertoe behooren: het maagdengoud, het gulden maagdenzilver,
het palladium-goud en het rhodiumgoud.

25ste Groep. - Palladium.
Het palladium werd tot nu toe slechts gevonden als metaal, zuiver of met platien en
goud vermengd. Hiertoe behoort alleen het palladium-metaal.

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

294

26ste Groep. - Platien.
Het platien (platinum) werd tot nu toe slechts als metaal aangetroffen en altijd met
wat goud, palladium, rhodium, iridium, osmium, koper en ijzer vermengd gevonden.
Hiertoe behoort alleen het platien-metaal of wit goud.
EINDE
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Siska van Roosemael
I
Burgers van den ouden eed kwakzalvers van den nieuwen stijl
Het is weinige jaren geleden, dat er in eene der straten omtrent het Groen kerkhof te
Antwerpen een oude en befaamde kruidenierswinkel bestond, die, van vader tot zoon
overgezet, sedert meer dan driehonderd jaren bekend was om zijne goede waren en
geringe prijzen. De laatste eigenaar van dezen winkel heette Jan Van Roosemael,
zoon van Frans, zoon van Karel, zoon van Kasper Van Roosemael, en was getrouwd
met eene Siska Pot, afstammelinge van
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den beruchten Peter Pot, wiens naam men in de twee Peter-Pot-straten terugvindt(1).
Deze beide echtgenooten, van kindsbeen af tot een nuttig en arbeidzaam leven
opgevoed en nu gedurig bezig met hunnen kleinen koophandel, hadden geenen
ledigen tijd over gehad, om in den voortgang der hedendaagsche beschaving deel tp
nemen, anders gezegd om zich te verfranschen. Hunne kleederen, van sterk laken
gemaakt, waren eenvoudig en veranderden bijna nooit van vorm; alleenlijk
onderscheidden zij deze in werkdaagsche, in Zondagsche en in Paaschkleederen.
Deze laatste kwamen nooit uit de kas dan op hoogtijden, wanneer de Van Roosemaels
ter Heilige Tafel gingen, of wanneer zij een kind over de doopvonte houden moesten
of getuigen waren bij het huwelijk van eenen vriend. Genoegzaam is het te begrijpen,
dat deze burgers van de Vlaamsche wereld, alhoewel hun opschik een groot geld
gekost had, er slechts arm moesten uitzien nevens den eenen of anderen
voorbijgaanden pronker, die zich voor eenige franken in de hedendaagsche papieren
kleederen had laten steken en misschien met kleinachting op de Van Roosemaels
nederzag; maar zij stoorden zich daar niet in en dachten bij zich zelven:‘Ieder wat
in deze wereld, gij den wind en wij de schijven!’ - Onwetend genoeg waren zij, om
onbewust te zijn, dat een treffelijk man op den middag niet mag eten, en zij had-

(1) Peter Pot, een edelman, stichtte te Antwerpen in het jaar 1433 het klooster van St.-Salvator,
dat men gemeenlijk Peter-Pots-klooster noemde, en dat in 1575 door de beeldenstormers tot
den grond werd afgebrand. De talrijke afstammelingen van dezen edelman, nu meest geringe
burgers, heet men de Potten.
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den dus de gemeene gewoonte van juist op klokslag van twaalf zich bij de tafel neder
te zetten; daarbij, zij vergaten nooit te bidden, en inderdaad, te bidden vóór en na
den maaltijd. Andere gebreken nog kon men hun ten laste leggen: onder anderen zij
verstonden geen woord Fransch en hadden nooit gevoeld, dat hun die kennis noodig
was; - zij waren godvruchtig, werkzaam, ootmoedig en bovenal vredezoekend. Maar
hunne grootste domheid bestond hierin, dat zij in hunne Vlaamsche eenvoudigheid
geloofden, dat het beter was alle dagen eenen eerlijk gewonnen stuiver ter zijde te
kunnen leggen, dan zich met treken en met bedriegerij in twee of drie jaren zoo rijk
te tooveren, dat iedereen de oogen er van openspalkt en met verwondering uitroept:
‘Maar! maar! Waar heeft die Rat(1) het toch gehaald?’ - In één woord, zij waren
Vlaamsche burgers van den ouden eed.
Meester Jan Van Roosemael had eene jonge dochter, genaamd Siska, gelijk hare
moeder, van omtrent de vijftien jaren, tamelijk lang opgeschoten voor haren
ouderdom, fraai van gestalte en van gelaat, met blond haar en blauwe oogen: een
echt schoon Brabantsch kind. - Tot hiertoe had zij in de stad naar eene gewone school
van jonge meisjes gegaan en had er de moedertaal bijna grondig geleerd, benevens
de rekenkunde en al de handwerken, welke

(1) De vreemde gelukzoekers, die, uit armoede hun vaderland verlatende, in Belgie komen en
daar door uitwendige pracht en ijdel gesnork willen doen gelooven, dat zij iets zijn, noemt
men te Antwerpen met den zonderlingen naam van Ratten; maar dewijl de meesten dezer
kwakzalvers ons uit het Zuiden toekomen, begint het volk dezen spotnaam nu uitsluijtelijk
toe te eigenen aan de leden eener enkele groote natie.
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eene goede burgervrouw moet kennen, al ware het slechts om meer van het huishouden
te weten dan hare dienstmeid. Eenvoudig was zij gelijk hare ouders, godvruchtig,
onderdanig, beminnend, niet dartel, niet lui, niet eigenzinnig, - en waarlijk geschikt
om met den man, die haar zou trouwen, in deugd en eere het huis harer voorvaderen
staande te houden en den befaamden kruidenierswinkel voort te zetten.
Hoe komt het, dat de honderdjarige winkel nu gesloten is? Wat rampspoed heeft
onlangs de tonnekens, snuifpotten, flesschen en kannekens van Van Roosemael naar
de Vrijdagsche markt gevoerd? Deze geschiedenis zal u dit verhalen.
Weet dan vooreerst, dat er in de gebuurte van onzen winkelier een
meester-schoenmaker woonde, die de beste vriend van meester Van Roosemael was,
met hem des Zondags naar de Steenenbrug(1) ging wandelen, des avonds een smousjas
met hem speelde, en verder als een broeder zonder hem geen vermaak vond. Dit
veranderde eensklaps om eene zonderlinge reden.
De schoenmaker, die te voren fraai aan zijn brood kwam en reeds door
spaarzaamheid zijn eigen huis bezat, deed op zekeren dag, terwijl Van Roosemael
met de koorts te bed lag, zijne twee vensters voor aan de straat uitwerpen en een
groot uitstekend winkelraam in de plaats stellen. Op de ruiten liet hij in roode verf
allerlei Fransche berichten schilderen. In het midden stond: A la botte sans couture.
Magasin de

(1) Eene wandeling buiten Antwerpen.
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bottes et souliers de Paris(1); - eene leugen, vermits hij voornemens was de schoenen
en laarzen zelf te maken. Wat lager pronkte er voor het glas eene print, waarop, men
een persoon verbeeld had, die door de wederspiegeling der zon in eene geblonkene
laars aan beide oogen stekeblind wordt; en boven dit meesterstuk van kwakzalverij
kon men deze woorden lezen: Véritable cirage anglais(2); - nog eene leugen, want
het was altijd zijn oude blink, dien hij zelf maakte. De klanten verloren daar toch
niets bij; het verschil was, dat hij zijnen blink nu viermaal duurder dan te voren deed
betalen. Verder op de hoekruiten stond: Souliers en caoutchouc, Poudre de savon,
Semelles de liège, enz.(3).
Toen meester Van Roosemael van de koorts genezen was en voor de eerste maal
met langzame stappen zijne straat doorwandelde, viel zijn gezicht op het nieuwe
vensterraam van den schoenmaker. Hij bleef plotseling staan, wreef zijne oogen als
iemand, die door den slaap bekropen wordt, en bezag al de huizen één voor één en
met verbaasdheid, gelijk een vreemdeling, die verloren geloopen is.
‘Wat is dat?’ dacht hij in zich zelven. ‘Dat is toch de winkel van meester Spinael
niet. Zou hij verhuisd zijn, zonder dat ik het geweten hebbe? Alweder eene Rat, die
hier den Piro(4) komt uithangen en de menschen gaarne wat zemelen in de oogen zou
werpen, om des te beter bankroet te

(1)
(2)
(3)
(4)

In de laars zonder naad. - Magazijn van laarzen en schoenen van Parijs.
Waarachtige Engelsche blink.
Ezelsooren-schoenen, Zeeppoeder, Kurken zolen, enz.
Pierrot, een vastenavondzot, die met zemelen werpt.
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kunnen spelen, als het schaap binnen is. Maar hij zal mij toch niet vangen.....
Terwijl Van Roosemael dus in gepeinzen dwaalde, kwam er een heer van binnen
uit den schoenmakerswinkel op den dorpel staan. Deze was fraai gekleed, met eene
paletot van ruitengoed, eene chocolaadkleurige broek, een wit ondervest en eenen
zoogezegden gouden ketting voor de borst, waaraan een uurwerk of een kijkglas
moest gehecht zijn. Dikke bakkebaarden van blinkend zwart haar omvingen zijn
gansche aangezicht; zijn hoofd was kunstmatig opgedaan en geleek wonderwel aan
die wassen poppen, welke men voor de vensters der paruikmakers ziet.
‘Ha!’ dacht Van Roosemael, ‘daar is de Rat. Het is zonde van zulken knappen
vent!’
Maar de nieuwe gebuur kwam rechtstreeks op hem aan, en op zijnen schouder
kloppende, sprak hij:
‘Gij zijt genezen, vriend Roosemael?’
De verbaasde man herkende de stem van Spinael; hij ging twee stappen achteruit,
bezag zijnen vriend van hoofd tot voeten, en dan eerst zeide hij eenvoudiglijk:
‘Wat zijt gij schoon, eh! - Hebt gij den grooten prijs in de loterij van Rusland
gewonnen? Hebt gij misschien een erfdeel gedaan? Proficiat dan, ik wensch u geluk.....
Nu, ik heb immers mijn geheele leven lang gedacht, dat gij ros haar hadt!’
Spinael glimlachte met eene soort van slim medelijden en antwoordde, terwijl hij
zich eenen zekeren lossen toon gaf, die gewoonlijk Fransche chique genoemd wordt:
‘Van Roosemael, mijn vriend, gij zult nooit rijk
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worden, gij. De wereld is veranderd, niemand laat zich tegenwoordig vangen zonder
lokvinken of zonder vogelteer. Slechte waar, goed voorgezet, is half verkocht. Wie
van de Vlaamsche burgers moet leven, slaaft tot zijne oude jaren, eer hij mag zeggen:
ik ben binnen! Zij zijn te houvast, vriend, en. willen goed leder en goed werk voor
eenen nauwen prijs. Spreek mij van de Fransche jonkheid; daar is vet op, alle maanden
een paar laarzen, duur betaald en licht gemaakt.’
De verstomde Van Roosemael wist niet, of hij waakte of sliep. Hij voelde zijne
ooren tuiten van die zonderlinge taal en was genoeg genegen om te denken, dat
Spinael zijne vijf zinnen niet meer bezat.
‘Maar,’ viel hij hem in de rede, ‘ik heb nog al hooren zeggen, dat die Fransche
windmakers dikwijls vergeten te betalen. Let gij maar op; daar staan bij mij nog al
eenigen van die overvliegers in het krijt, en scheer dan al waar geene wol is. Liever
oordje zeker en het geweten zuiver.’
‘Oude praat, vriend,’ antwoordde de schoenmaker, ‘wij zullen elkander binnen
twee of drie jaren spreken, als het God belieft, en dan zullen wij eens zien, wie het
verste zijn zal. Mijn zoon Jules is naar Parijs om zijnen stiel te leeren: daar verwacht
ik veel van.’
‘Wie is er naar Parijs, zegt gij? Jules? Ik dacht, dat ik de peter van uwen eenigen
zoon was, en dat hij Jan heette gelijk ik?’
‘Welnu, ja, Jan is naar Parijs; maar hij heeft zijnen gemeenen naam veranderd en
heet nu Jules: dat is veel treffelijker, en mijne dochter, die deze week uit het
pensionaat gekomen is, noemt zich Hortense. Ik zeg u dit slechts, omdat gij hen niet
in
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tegenwoordigheid mijner klanten Jan en Trees zoudt heeten.’
Meester Van Roosemael schudde het hoofd met twijfel, bezag beurtelings de
opschriften van het vensterraam en de verschillende kleedingstukken van zijnen
vriend, en sprak dan op half schertsenden toon:
‘Ik geloof niet, dat gij het wel voor hebt, meester Spinael! Ik heb er al zoovelen
langs dien weg zien om zeep gaan(1) en die te voren nog al vast in hunne schoenen
liepen; dan, ieder is meester van te doen wat hij wil, - het zijn mijne zaken niet, en
daarmede is het uit! - Zeg, gij vergeet misschien, dat het dezen morgen Kamer is van
de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Gaat gij niet mede?’
‘Broederschap van Onze Lieve Vrouw!’ riep Spinael bijna spottend. ‘Ik ben geen
lid meer, vriend. Iemand, die voor het groote Theater werkt, gelijk ik, die mag met
geene flambouw in de processie meer loopen. Waarlijk, het zou niet staan.’
‘Goeden dag dan!’ morde Van Roosemael op droeven toon, en hij liet den
verfranschten schoenmaker voor zijne deur staan.
Eenigen tijd daarna kwam Spinael bij den winkelier, en, na veel gepocht en gestoft
te hebben over den schoonen gang zijner zaken, sprak hij van eene groote partij leder,
welke hij te koop wist bij eenen huidvetter, die oogenblikkelijk geld noodig had. Hij
heette het eene brillante affaire(2) en deed zooveel met zijne nieuw aangeleerde treken,
dat de eenvoudige

(1) Om zeep gaan beteekent tot armoede vervallen.
(2) Eene veelbelovende zaak.

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

13
man, in gedachtenis hunner vriendschap, hem vijfhonderd gulden wisselgeld leende,
op drie maanden te betalen. Van Roosemael deed zich terzelfder tijd de maat nemen
voor een paar nieuwe schoenen. De schoenen borsten den achtsten dag aan stukken,
en in plaats van zijne vijfhonderd gulden kreeg de winkelier wat schoonen praat en
oneindig veel beloften.
Dit laatste punt verwekte eene stille vijandschap tusschen de twee geburen, die
voorts elkander niet meer aanspraken. Hunne beide kinderen deelden echter niet in
deze verwijdering en bleven elkander dagelijks bezoeken.
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II
Goede raad, slecht besluit
Sedert de dochter van Spinael uit het pensionaat gekomen was, had Siska Van
Roosemael veel van hare zuivere eenvoudigheid verloren. Zij had reeds veel te
dikwijls bij den toog van het schoenenmagazijn gezien, hoe de verfranschte jonkheid
met lossen zwier hare vriendin liefkoosde, en hoe zij, met lonken en pinken, daarop
wist te antwoorden in de schoone en lieftallige Fransche taal. Onnoozel nog, en niet
wetende wat vuile wulpschheid onder zulke geveinsde liefdewoorden verborgen ligt,
werd zij meer dan eens rood van schaamte, wanneer de eene of andere windmaker
haar in gebroken Fransch aansprak en dat zij niet als hare vriendin kon antwoorden.
Hierom vroeg zij dagelijks aan hare moeder om ook naar het pensionaat te mogen
gaan. Vrouw Van Roosemael, die hare dochter met verblindheid beminde, had
insgelijks met nijd gezien, dat Hortense, of liever Trees Spinael, alhoewel bijna leelijk
zijnde, al de oogen tot zich trok, en dat hare arme Siska er verschrikkelijk gemeen
uitzag nevens de opgepronkte dochter van den meester-schoen-
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maker. In haren moederlijken hoogmoed dacht zij, dat het niet betaamde haar kind
langer te laten achteruitstaan voor eene, die minder was dan zij. Na eenige maanden
hierover aan de ooren van haren man gezaagd te hebben, werd er besloten, dat Siska
naar het pensionaat zou gaan, maar dat men eerst den ouden Pelkmans over dit
gewichtig punt zou raadplegen.
Deze Pelkmans was de dokter of geneesheer van het huisgezin, gelijk zijn vader
de dokter der vorige Van Roosemaels geweest was. Dikwijls had hij door zijnen
wijzen raad den winkelier in moeilijke zaken bijgestaan; maar wat hem het meest
door de beide ouders deed beminnen, was, dat hij Siska tweemaal in ontstekende
ziekten, en laatst nog tijdens den cholera-morbus van eenen gewissen dood gered
had. Zij hadden in hunne dankbaarheid begrepen, dat de dokter hierdoor eenig recht
op het leven en op de toekomst hunner dochter gewonnen had, en beslisten nooit
iets, dat haar aanging, zonder zijnen raad te vragen. Dan, daarin deden zij zeer wel;
want de oude Pelkmans was een wijs en geleerd man, die den loop der wereld goed
kende en alles met Vlaamsche bezadigdheid in stilte naspeurde en doorgrondde.
Op den gestelden dag zat de dokter, met vader en moeder Van Roosemael, in eene
kamer achter den winkel, en het gesprek werd door meester Van Roosemael dus
begonnen:
‘Dokter Pelkmans, mijne vrouw wil volstrekt hebben, dat Siska naar een Fransch
pensionaat gezonden worde. Wat mij betreft, ik ben er al lang tegen geweest, maar
de tranen van Siska hebben mij eindelijk van gedachte doen veranderen.’
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‘Naar eene Fransche kostschool?’ vroeg de dokter verwonderd. ‘Naar een Fransch
pensionaat? Er zijn immers goede scholen genoeg in de stad, en zoo kan men ten
minste dagelijks zien, of het schaap niet verloren loopt.’
‘Och, och!’ riep de moeder lachend en met eene soort van misprijzen. ‘Wat is er
op de scholen in de stad te leeren? Breien, naaien, lijnwaad teekenen, hemden snijden,
cijferen - en Vlaamsch, dat ieder toch kent! Zie de dochter van Spinael eens: dat gaat
blok weg en komt juffrouw terug; dat spreekt Fransch, dat is beleefd, dat wordt van
alle deftige lieden aangehaald..... Zij heeft maar te kiezen met wien zij wil fortuin
doen.’
De dokter trok de schouders op en schudde het hoofd met nadenken. Hij
antwoordde:
‘Gij bedroeft mij, vrouw Van Roosemael; ik begrijp niet, wat kwade geest u
aanblaast en uw gezond oordeel eensklaps heeft vernietigd; de deftige lieden, waarvan
gij spreekt, zijn wat kleermakers, wat komedianten en wat magere klerken, die naar
den schoenmakerswinkel komen, gelijk de vliegen naar eenen kop broodsuiker. Ik
ken Hortense Spinael, en ik mag u zeggen, dat ik de helft van mijn goed zou willen
verliezen, om te beletten dat Siska haar ooit gelijke. Zult gij dat eenvoudig, dat schoon
en zuiver kind laten bederven; haar van godsdienst, van goede zeden en van
Vlaamsche rechtzinnigheid aftrekken, om er eene lichte en wulpsche coquette(1)

(1) Door het woord coquette verstaan de Franschen eene mannenzottin, die zich met niets bezig
houdt dan met modekleederen, pommades, blanketsel, geveinsden liefdezang, Fransche
complimenten en anderen wind; - die, getrouwd of ongetrouwd, Jan en alleman tot vrijers
zou willen hebben, en in de wereld niets veroorzaakt dan ergernis, huistwist en zedenbederf.
Voortijds was dit soort van vrouwen in de Vlaamsche landen onbekend; ook bestaat er in
onze moedertaal geen woord, dat met coquette overeenkomt. Wij hebben wel Lichtvink,
Dante en nog een ander zeer bekend woord, dat ik niet zeggen wil; maar deze benamingen
worden niet toegepast dan op coquetten der geringste klasse. Te Antwerpen zegt men nog
wel, sprekende van eene juffer, wier goede faam niet zwaar weegt: het is een haantje! Zou
dit het woord coquette niet zijn?
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van te maken? Pas op! Misschien zal mijn raad hier onmachtig zijn; maar dan zult
gij u de ooren krabben, indien wij het geluk hebben nog wat te leven.’
De twee ouders waren door de strenge woorden des dokters verschillend getroffen;
beiden glimlachten: de vader van vreugd, omdat hij voorzag, dat de dokter overwinnen
zou; de moeder van spijt. Zij gaf niet ten onderen en riep:
‘Dokter, dokter, gij snijdt er te sterk door! Ik weet wel, dat gij eenen haat hebt
tegen al wat Fransch is; maar wij zijn van de oude wereld, man. Het gaat er nu zoo
niet meer.....’
‘Vrouw Van Roosemael,’ viel de dokter in, ‘gij wilt mij niet verstaan. Het is mijne
gedachte niet, iemand te beletten vreemde talen te leeren, en dit kunt gij genoeg
bemerken aan mijnen zoon Lodewijk, die op de Hoogeschool is. Kan hij geen
Fransch? Ja, en wat beter, hoop ik, dan de jonge weetnieten, die het hoofd van
Hortense Spinael op den hol helpen en u de oogen uitsteken, vrouw Van Roosemael.
Gij moet mij zoo niet bezien: weetnieten, ja! Wat kennen zij? Wat straatfransch, dat
zij dikwijls nog onbarmhartig martelen; hunne moedertaal kennen zij ook niet, en
wat de nuttigste wetenschappen aangaat, daarvan zijn de namen zelfs hun
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onbekend. Al hunne geleerdheid bestaat in Franschen wind, in woorden en gezegden,
die zij hier en daar uit gazetten of uit romans opvisschen. Daarvan spinnen zij een
hol en ijdel gerammel aaneen en verkoopen dit aan onkundige menschen voor
Fransche geleerdheid! Maar gij maakt mij gram: wij geraken van ons onderwerp.
Laat ons elkander beter verstaan. Ik zeg u dan, en luistert wel op mijne woorden: er
zijn goede kostscholen, maar oneindig meer slechte zijn er. De goede zijn die, waar
de meesteressen, hunne heilige zending verstaande, een nuttiger doel hebben dan dat
van eene dochter met een wereldsch vernis te beglanzen ten koste harer godsvrucht
en harer eerbaarheid; waar de meesteressen samenspannen en altijd en overal waken
om het vreemde vergif af te weren, de ijdelheid te bestrijden en de dartelheid te
bevechten; - waar men weet, wat goede hoedanigheden in de Vlaamsche inborst
hunne wortelen hebben, en hoe gevaarlijk het is dien zuiveren grond te verfranschen;
in één woord, waar men zich niet voorstelt, modische juffers, maar wel nuttige en
waardige huismoeders te maken..... Is het nu naar zulk eene kostschool, dat gij Siska
zenden wilt, zoo heb ik er niets tegen: verre van daar, ik zal er blijde om zijn. Alles
hangt af van de keus, die gij gaat doen. Ik weet het: meest al de Fransche pensionaten
zijn nesten van bederf en van zedenverlies; nogtans de goede zijn licht te, vinden,
als men ze maar zoeken wil. Indien gij het verlangt, ik zal er u een aanwijzen. De
kostschool van X..... bij voorbeeld?’
‘Ja, het pensionaat van X.....!’ riep de moeder, ‘ik dacht het wel. Neen, dan kan
Siska ook wel te huis blijven. Zie Anna Van Straten eens. Zij is op die
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kostschool geweest: na drie jaren is zij teruggekomen, gelijk zij er naar toe gegaan
was. Zij is wel braaf en zedig, ik hoor wel zeggen, dat zij geleerd is en alles kent,
wat een goed huishouden aangaat; maar dat kan men immers overal leeren? Daarom
moet men naar geene kostschool gaan!’
‘En waarom moet men er dan naar toe gaan, moeder Van Roosemael? ik versta u
genoegzaam: om verfranscht te worden, niet waar? Om gelijk Hortense Spinael, te
leeren dartelen en zedeloos te worden; om zich boven zijnen staat te leeren kleeden
en, tot verergernis van iedereen, de modepop en de lichtvink te kunnen uithangen?’
‘Maar, dokter,’ bemerkte vader Van Roosemael, ‘indien de meeste pensionaten
de kinderen bederven, hoe komt het dan, dat alle rijke menschen, die toch ook niet
dom zijn, hunne dochters er naar toe zenden?’
‘Verstaat mij wel, mijne vrienden,’ hernam de oude Pelkmans met verkalmd
gemoed, ‘elke stand der samenleving heeft zijne wijze van denken en zijne zeden.
Hetgeen goed, eerbaar en nuttig is voor een edelmanskind, is dikwijls slecht, oneerlijk
en schadelijk voor het kind van eenen winkelier. Het kwaad der opvoeding, welke
men in zulke pensionaten aan de meisjes geeft, ligt bovenal hierin, dat men er de
dochter van eenen schoenmaker of van eenen beenhouwer, van eenen edelman of
van eenen rentenier dezelfde gedachten inboezemt, - en aan die, welke bestemd zijn
om te werken, eene zelfde opvoeding geeft met degenen, welke nimmer iets anders
zullen moeten doen dan hun verstand gebruiken om zich in de weelde niet te
verdrieten. Zoo bederft men de
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maatschappij in haar gronden: ieder meisje wil juffrouw zijn, en met de pracht komen
luiheid, geldverkwisting, zedeloosheid en nog erger. Men maakt Fransche coquetten
met den hoop, maar Vlaamsche arbeidzame huisvrouwen? Geen enkele!’
Nu stond vader Van Roosemael eensklaps van zijnen zetel op en sprak met besluit:
‘Toe, toe! Gij zijt veel te goed, dokter, om zoolang daarover te willen redeneeren.
Gij hebt gelijk, en Siska zal naar het pensionaat van X..... gaan, of zij zal te huis
blijven, indien het waar is, dat ik hier meester ben. Die vrouw met haar Fransch!
Zoudt ge niet zeggen, dat wij gebrek hebben geleden en achteruit zijn geboerd, omdat
wij onze moedertaal spreken? Ik zeg: goed is goed, en wie goed beter wil maken,
zie ik voor een botten ezel aan. - En, om het kort te maken, Siska blijft te huis!’
Maar de brave man had zonder zijnen waard, of liever zonder zijne vrouw gerekend.
Deze riep met gramschap:
‘Hola, zoo gauw niet, Van Roosemael! Het schijnt dat gij vandaag wat vele noten
op uwen zang hebt. Zit maar neder en maak u geen kwaad bloed, man. Dokter, zeg
mij eens, wat groote zonde zou het nu zijn, dat onze Siska zoo beleefd was en zoo
goed Fransch kende als een edelmanskind? Of zou zij daar een haar slechter om
zijn?’
Op deze vraag verstond de dokter, dat hij tegen een genomen besluit en tegen de
vrouwelijke koppigheid te worstelen had; daarom veranderde hij van toon, gaf aan
zijne stem meer ernstigheid en antwoordde:
‘Neen, indien zij in het pensionaat, dat gij be-
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doelt, beleefdheid en nuttige kennis alleen kon verkrijgen; maar gij weet niet, moeder,
wat de meisjes in zulk pensionaat van hunne meesteressen, doch bovenal van elkander
leeren. Wil ik het u zeggen? Luister dan, het zijn droeve waarheden: - men leert er
Fransch ja; maar met de Fransche taal leert men er ook Fransche treken. Bij voorbeeld:
hoe men oogkens en gezichtjes zal trekken en zijn mondje zal toenijpen om bevallig
en beminnelijk te schijnen; hoe men ten voordeele eener romantische, dat wil zeggen
geheime liefde, zijne ouders bedriegen zal; hoe men zich het hoofd vol geest- en
lichaamuitputtende minnebeelden zal steken: hoe men zich met pommades van allerlei
reuken zal bestrijken; hoe men het haar à la neige, en tire-bouchons of à la chinoise
zal krullen(1); hoe men zich kleeden zal en négligé, en robe de ville of en costume de
bal(2); hoe men buigen en neigen zal volgens den staat der menschen: diep voor eenen
rijke, bijna niet voor eenen burger en in het geheel niet voor een gering mensch. Men leert er zotte Fransche liedekens, die, onder den naam van romancen, de driften
te vroeg doen ontgloeien en aan een onwetend kind woorden en dingen leeren, die
het niet weten mag; - in één woord, liederen, die onder een gulden bekleedsel voor
jonge meisjes niets zijn dan zedenbederf, vergif en vuiligheid..... Is dit kennis, die
een Christenmeisje, die eene burgerdochter betaamt?’
De dokter zag op dit oogenblik met blijdschap,

(1) Verschillende wijzen van het haar op te doen: op zijn sneeuwsch, op zijn kurketrekkersch,
op zijn Chineesch.
(2) Verschillende wijzen van kleeden: een morgenkleed, een wandelkleed, een balkleed.
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dat zijne woorden indruk op zijne beide aanhoorders deden, en inderdaad, zij hielden
hunne oogen strak in de zijne gevestigd en schenen beweegloos, alsof de zware stem
van den ouden redenaar hen had verpletterd; willende het kind, dat hij beminde,
geheel van de verderving bevrijden, ging hij voort op nog meer nadrukkelijken toon:
‘En door het overdrijven van een onnatuurlijk en onverzadelijk liefdegevoel, wordt
het hart dier jonge dochters dor en ledig; hunne ouders worden knorrepotten van de
andere eeuw, oortjesdood! Hunne echtgenooten, die zij droogzakken en vijanden
van het vermaak noemen, gelijken niet aan hunne ingebeelde jonkers en ridders; zij
kunnen nimmer hunnen man oprecht beminnen; zij breken hunne trouw en spotten
met al de wetten der eerbaarheid. Kendet gij het nest, waaruit al deze schoone zaken
gesproten zijn! Wist gij, wat modderpoel van goddeloosheid en zedenbederf dat
Parijs is, welks levenswijs gij uwe dochter wilt doen aanleeren! Beziet Hortense
Spinael! Wat is zij anders dan eene wulpsche coquette, die met vijftig onkuische
jongelingen te gelijk liefdewoorden spreekt, zich de ooren vol ijdelen klap laat blazen
en dagelijks dingen hoort, die mijn berimpeld voorhoofd onder mijne grijze haren
zouden doen rood worden, eene Dante, die nu reeds hare goede faam verloren heeft.
Wat zal er van haar geworden? Fortuin doen? Neen, neen; zij zal zoolang met het
vuur spelen, totdat zij zich brandt, en dan is het dartelen gedaan..... Van iedereen
veracht en verfoeid, zal zij dan in tranen het overige van haar leven slijten en te laat
eene eerbaarheid betreuren, die onwederroepelijk geschon-
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den blijft. - O, mijne vrienden, is dit het lot, dat gij uw eenig kind, uwe goede Siska,
wilt doen ondergaan? Zult gij voor God durven verschijnen, wanneer gij de zaligheid
van uwe dochter met hare zeden zult hebben verspeeld, om anderen in de Fransche
boosheid na te apen? Wilt gij ze verwijzen tot een leven van berouw en van wroeging,
tot het storten van bloedtranen over hare geschondene eerbaarheid? O, zegt mij neen,
ik bid u!’
Hier borst vader Van Roosemael in tranen los; hij wilde spreken, doch kon in het
eerst niet, zoozeer verkropte hem de angst, dien het voorgeschetst lot van Siska hem
had ingeboezemd. Hij stond op, vatte de hand van den dokter en riep eindelijk:
‘Dank, dank, vriend. Uw wijze raad zal hier gevolgd worden; ik versta wel, dat
mijne vrouw onze Siska naar het pensionaat van Hortense Spinael wil zenden; maar
dat men er niet meer van spreke, hoort gij, vrouw, of ik zal u laten zien, dat uwe
koppigheid slechts zoolang duren kan, als ik het wil verdragen!’
De vrouw begreep aan de klemmende stem van haren man, dat hij ditmaal de zaak
ernstig meende; zij antwoordde koelbloediglijk:
‘Nu, nu, zwijg er maar van. Gij moet daarom niet weenen. Dat Siska dan al te huis
blijve, en zie, dat gij zelf er iets van maakt!’
Deze woorden bedroefden den dokter; hij begreep genoegzaam, dat moeder Van
Roosemael niet bekeerd was, en bracht nog vele en verschillende redenen in tegen
haar gevaarlijk voornemen. Eindelijk begon hij te gelooven, dat hij had gezegepraald
en nam zijn afscheid, half vergenoegd en half droef.

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

24
Omtrent drie maanden later zag de dokter eens van verre meester Van Roosemael
hem te gemoet komen. De man zag er ongemeen treurig uit en ging, tegen zijne
gewoonte, zeer langzaam voort, alsof hij uit eene zware ziekte ware opgestaan. De
oude Pelkmans, hem genaderd zijnde, vatte hem bij den pols en sprak;
‘Niet ziek, hoop ik? Er scheelt toch iets aan; uw pols slaat zoo langzaam. Wat hebt
gij, vriend?’
De goede Van Roosemael sloeg zijne oogen op, en terwijl twee tranen op zijne
wangen vielen, zuchtte hij:
‘Siska is naar het pensionaat!.....’
‘Dit is niet erg,’ bemerkte de dokter, ‘maar naar welke kostschool is zij?’
‘Naar het pensionaat van Hortense Spinael! Word niet boos op mij, vriend
Pelkmans; het is mijne schuld niet. De duivel heeft mijn huishouden twee maanden
lang overhoop gezet, eer ik heb toegestemd; maar den zaag, den twist en het weenen
van moeder en dochter kon ik niet langer uitstaan; ik ben er zuiver mager van
geworden.’
Een gevoel van droefheid kwam het hart des dokters vervullen; dan, hij had
medelijden met zijnen vriend en antwoordde glimlachend:
‘Meester Van Roosemael, de oude Grieken schrijven van eenen wonderbaren held,
dien zij Hercules noemen. Deze heeft vele reuzenwerken uitgevoerd: rotsgebergten
gekloofd, stroomen verdraaid, wilde stieren den nek omgewrongen, slangen
platgenepen, ja, zelfs eenen draak met zeven hoofden den hals gebroken; maar dat
hij in zijn geheele leven een vrouwenhoofd zou gebroken hebben, dit heeft men

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

25
niet durven schrijven. Waarom zouden wij het dan kunnen? - Troost u toch, ik heb
alles ten ergste opgegeven; het zal er waarschijnlijk zoo slecht niet gaan als wij
denken, en in alle geval, Siska komt toch alle jaren tweemaal naar huis: dan zullen
wij het kwaad al vroeg kunnen tegenhouden, indien wij het bemerken.’
De vader glimlachte troostvol en blij: hij drukte met dankbaarheid de hand des
dokters en vervorderde zijnen weg met versnelde stappen.
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III
Hoog vliegen, diep vallen
Siska was met nette burgerkleederen en eene welvoorziene kist vol nieuw lijnwaad
naar de kostschool vertrokken; maar niet lang bevond zij zich daar, of zij begon onder
allerlei voorwendsels en met schoone woorden om geld te schrijven. Haar eerste
brief ving in dezer voege aan:
‘Lieve en welbeminde Mama,
‘Ik ben het slechts gekleed van het geheele pensionaat; de andere mammezellen
lachen mij uit en zeggen, dat ik eene boerin ben. Ik doe niets dan krijschen en ik heb
veel verdriet en ik zal ziek worden, allerbeste mama, als gij geene compassie met
uwe ongelukkige Siska hebt. De dochter van den coiffeur, die papa komt scheren, is
hier ook op het pensionaat, en die is wel gekleed in het satijn en in de zijde gelijk de
anderen; ik alleen loop met een licht katoenen kleêken en heb geenen hoed of geene
bottinnen, dat ik heel krom geworden ben van schaamte en van met mijne oogen
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naar den grond te gaan. Ik word bleek en mager, en ik zal zeker ziek worden, lieve
mama, als ik nog langer de verstootelinge van het pensionaat moet zijn. - Ik ben al
in den Télémaque, en ik kan al zoo schoon dansen, dat de andere mammezellen er
jaloersch over zijn.
‘De complimenten aan papa.
‘Uwe getrouwe dochter tot in den dood,
EUDOXIE VAN ROOSEMAEL.’
De moeder durfde dezen brief aan haren man niet toonen. Zij gevoelde wel, dat daarin
de voorteekenen lagen van het kwaad, dat dokter Pelkmans had aangewezen: er
heerschte reeds een toon van lichtvaardigheid in; het einde scheen naar uit een
minnebrief ontleend te zijn, en met droefheid poogde zij de uitlegging te vinden van
het woord Eudoxie, dat zij eindelijk aanzag als de vertaling van den voornaam Siska.
Uit medelijden tot hare dochter zond zij haar tweemaal zooveel geld als deze zou
hebben durven verwachten. Dit geschiedde meer dan eens: Siska bezat nu alreeds
de kunst om zoogezegde onnoozele leugens aaneen te knoopen, en de liefde harer
moeder uit te persen als eene spons. Men zou zich kunnen verwonderen over deze
spoedige verandering; -maar was zij dan alleen? Had zij in hare gezellinnen niet
meer dan honderd leermeesteressen, die haar door woorden en voorbeelden in al de
aardige en grillige ondeugden der luiheid en der wulpschheid onderwezen? O, dit
deel harer Fransche opvoeding was onmiddellijk voltrokken De eerste maand had
zij een zijden kleed met gewatteerde borst: het was
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de mode; de tweede maand eenen satijnen hoed met bloemen; de derde een
zonnescherm of parasol; de vierde een kleed met ontblooten hals; de vijfde gebruikte
zij pommade en amandelmelk, en had ergens een zeer klein doosken verborgen,
waarin zij van tijd tot tijd den vinger eens stak en dan hare blozende wangen met
een schaamloos rood bestreek, alleenlijk maar om eens te beproeven, hoe zij er dan
zou uitzien. Was dit geene zeer eerzame opvoeding, zooals de burgerdochters er eene
moeten ontvangen?
Ja, maar de zesde maand nadert met snelle stappen, en het zal verloftijd of vacantie
zijn. Wat zal de dokter zeggen, als hij Siska zal zien met wulpsche kleederen, met
een welriekend voorhoofd, met een genepen mondje en een altijd lachend gezichtje?
Zal hij dat vrouwelijk hart kunnen doorgronden en zien, wat zaden van bederf er in
ontkiemen? Voorzeker, dit zou hij hebben kunnen zien; maar op het oogenblik dat
Siska gereedstond om naar het pensionaat te vertrekken, had hare moeder geheimelijk
gezegd:
‘Let op, Siska, dat gij nu wijs zijt, - en als gij met schoolverlof komt, wees dan
niet te wild of te hoovaardig; want zoo dokter Pelkmans dit bemerkt, zal uw vader
u niet meer laten teruggaan.’
Deze woorden waren niet in het oor van een doove gesproken. Siska had met hare
gezellinnen dikwijls er om gelachen en geraadpleegd, hoe men dokter moeial zou
bedriegen.
Zij kwam dan op eenen namiddag met hare moeder, die haar was gaan afhalen,
aan de deur van den winkel afgestapt. Is dat wel de Siska, die wij kennen? Zie, wij
misgrepen ons: zij draagt een zedig burgerkleed; het haar platgestreken, zonder
krullen, geenen
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hoed, geene pommade en met het hoofd gebogen en de oogen nedergeslagen! Men
zou zeggen: het is Truiken roert mij niet. De dokter ondervraagt haar; zij antwoordt
zoo eenvoudiglijk, zij is zoo stil en zoo weinig van spreken, dat hij zich verloren
geeft..... En Siska mag naar het pensionaat wederkeeren.
Terwijl de dochter van meester Van Roosemael de verfranschte opvoeding genoot,
ging het niet zeer wel met den winkel en het huisgezin van meester Spinael. De
Fransche jonkheid betaalde zeer zelden, en bij het einde van elk tooneeljaar lichtten
al de komedianten den voet, welvoorzien van onbetaalde laarzen en schoenen.
Hortense bracht er ook al een aardig geldeken door in kleederen en snoeperijen;
misschien gaf zij somtijds wel iets weg aan hare kale vrijers. Kort gezegd: meester
Spinael stak in de schuld tot over de ooren; zijn huis was reeds belast met eene zware
rente.
In dezen droeven toestand begonnen de oogen van den schoenmaker open te gaan;
de plakkaart, waarop de glans eener laars den aanschouwer verblindt, lag reeds lang
gescheurt op den zolder, en er stond slechts nog een opschrift op het vensterraam:
Magasin de souliers, en daaronder Schoenenmagazijn. Maar de Vlaamsche klanten
hadden den weg tot zijnen kwakzalverswinkel vergeten; de te vroeg geborsten
schoenen lagen hun nog in het geheugen..... En meester Spinael met zijne paletot,
zijne chocoladekleurige broek en zijnen spinsbekken ketting, wist niet meer van wat
hout pijlen te maken: hij was er doorgetobd, de vent!
De ondeugd is door hare natuur alleenheerschend;
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wanneer zij eens de baan tot het hart gevonden heeft en daar met vriendschap wordt
ontvangen, wil zij het geheel alleen bezitten en rukt, tot den laatsten toe, al de wortelen
der ingeboren deugden uit. Niets weerstaat aan hare onophoudende bevechting; alle
gevoelens van rechtvaardigheid en plicht werpt zij uit hare woning, en zij neemt
bezit van den mensch als van eenen slaaf. Dit ondervond meester Spinael op eene
verschrikkelijke wijze. Hij was nu in zijne zaken tot het uiterste punt geraakt:
overladen met schulden, arm en lijdend, betreurde hij zijne onvoorzichtigheid en
poogde in de deelneming zijner dochter eenen troost te zoeken; maar van haar kreeg
hij niets dan schandelijke verwijten, en ondanks het gebrek, waarin hij leefde, ging
de ondeugende Hortense voort in allerlei verkwistingen en in schuld te maken om
hare wulpschheid te voeden.
Weinig tijds daarna kwam Jan Spinael, of liever Jules, zoo hij zich noemde, van
Parijs terug; doch in stede van bij den schoenmakersdrieprikkel neder te zitten en
zijnen ongelukkigen vader voort te helpen, had de jongen nergens trek naar dan naar
schoone kleederen, koffiehuizen afloopen, biljart spelen, sigaren rooken en Franschen
wind verkoopen. Hij ging met zijne zuster eene vloekbare samenspanning aan tegen
den onmachtigen vader: zij deden hem zijn huis verkoopen en begonnen onder zijne
oogenschoon weder te spelen met het weinige, dat er, na het afleggen der renten,
overschoot. Allengs verviel meester Spinael tot dat punt van armoede, dat de kleederen
en het gelaat deze komen verraden; zijne ellebogen staken door zijne mouwen; hij
was vuil en onzindelijk, daar hij zelfs den moed niet meer had om pogin-
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gen tot het verbergen zijner ellende te doen. Zijne kinderen waren desniettemin
schoon gekleed en leefden, met verachtelijke onbeschaamdheid, in weelde onder het
oog huns vaders. Ongetwijfeld hadden zij van het geld een deel verborgen, om tot
hunne dartelheid te gebruiken, en zij weigerden nu, doemelingen als zij waren, hunnen
vader er deel in te geven.
Op eenen Zondag, dat meester Spinael, uit schaamte voor zijne gescheurde
kleederen, zelfs niet ter kerk had durven gaan, en dat hij, met de tranen in de oogen
en met het hoofd gebogen, zijnen levensloop en de boosheid zijner kinderen overdacht,
kwam er een jonge heer (kleermaker of edelman, het was in zijnen persoon niet te
onderscheiden) naar Jules en Hortense Spinael vragen. Hij zag den droeven man
voor den knecht des huizes aan en sprak in gebroken Fransch tot hem:
‘Garçon, va dire à M. Jules et à Mlle Hortense, qu'on les attend pour partir(1).’
En alzoo de verbaasde Spinael den jonker roerloos aanzag, viel deze onbeschoft
tegen hem uit:
‘Ah ça, veux-tu bien m'annoncer, insolent valet(2)?’
(Deze woorden had hij geleerd uit de laatste VAUDEVILLE, die men op het THEATER
had gespeeld.)
Eensklaps werd Spinael ongemeen bleek en beefde schrikkelijk; zijne oogen
schoten stralen vuurs op den jonker; maar deze, hierover vergramd, hief zijnen
gaanstok in de hoogte en riep dreigend:

(1) Knecht, ga zeggen aan M. Jules en Juffrouw Hortense, dat men hen wacht om te vertrekken.
(2) Wilt gij mij aanmelden, onbeschaamde knecht?
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‘Maraud, je te rosserai(1)!’
Een schreeuw van woede ontsnapte de borst van Spinael; hij stond op, vatte eenen
spanriem van den grond, sloeg den jonker er mede in het aangezicht en wierp hem
op de straat, eer hij den tijd had om een woord te spreken. Dan, nog bevende, sloot
hij zijne deur toe en klom de trap op, om zijne kinderen te gaan vinden. Sedert lang
had Spinael den moed niet gevonden om hun de minste verwijting toe te sturen: doch
nu de woede hem bezielde, durfde hij het wagen, hun al de schandelijkheid van hun
gedrag onder het oog te leggen. Hij vond hen in groot toilet, met parasol en gaanstok
in de hand, gereed om, volgens dat zij zeiden, met een gezelschap naar Brussel een
speelreisje te gaan doen. De verwijten des vaders waren streng en drukkend, maar
het misprijzen, waarmede deze godvergeten kinderen ze ontvingen, was oneindig.
Hoe meer de gramschap des vaders klom, hoe onbeschaamder de kinderen werden,
en nadat zij hem eenige oogenblikken hadden uitgelachen, wenschten zij hem spottend
goeden dag en meenden uit te gaan.
De vader, door zooveel boosheid in blinde razernij ontstoken, sprong voor de deur
om hun den uitgang te beletten, en riep:
‘O, gij slangen, het is u niet genoeg mij tot den bedelzak gebracht te hebben, nog
zoudt gij mij gaarne doen sterven door uwe spotternij! Niet genoeg is het, dat gij in
schandelijke weelde de vruchten van mijn zweet verkwist, terwijl ik, als een bedelaar,
zonder kleederen en zonder het noodige voedsel

(1) Ik zal u aframmelen, schurk.
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leven moet; niet genoeg, dat een schaamtelooze modejonker mij voor den knecht
mijner kinderen aanziet en mij in het aangezicht spuwt, dat hij mij als eenen knecht
zal slaan; niet genoeg, dat ik hier honger lijd en bittere tranen stort, terwijl gij in

En bezag den inkomende met stijve aandacht. (Bladz. 35.)

losbandige vermaken zwemt; - ik moet sterven als een hond, niet waar? Van iedereen
veracht en door u verfoeid, in het graf zinken, zonder dat mijn dood een enkel gevoel
van droefheid of van medelijden doe ontstaan! Maar het is gedaan: de maat is vol!
Gij zult niet uitgaan; en zoo gij niet oogenblikkelijk deze weeldekleederen afwerpt,
zal ik u onder mijne
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voeten verpletteren gelijk ongedierte, dat gij zijt!’
Een schaterende lach begroette des vaders toorn, en hij zag genoegzaam, dat zijne
bedorvene kinderen noch aan zijne macht, noch aan zijnen wil geloof gaven. De zoon
naderde stoutelijk tot bij de deur en poogde zijnen vader met geweld er van weg te
rukken.....
Hier volgde nu een tooneel van onnoemelijke boosheid, welks beschrijving ons
walgt.
Eenige oogenblikken later gingen Jules en Hortense Spinael de huisdeur uit; aan
de roode kleur, die hunne aangezichten deed gloeien, en aan de moeite, welke zij
aanwendden om hunne verkrookte kleederen te schikken, kon men genoeg bemerken,
dat zij uit eene hevige worsteling kwamen; niettemin, zij lachten spottend als
menschen die over eenen misprijsbaren vijand gezegepraald hadden, en namen weldra
hunnen gang om het reisgezelschap te gaan vinden en in de hoofdstad zich aan dwaze
vermaken te gaan overleveren.
In tusschentijd was de ongelukkige vader bezig met het bloed te stelpen, dat hem
van het aangezicht leekte.
Eene maand later, op eenen Zaterdag, zat vader Van Roosemael in zijne achterkamer
rekeningen uit een groot boek te schrijven; sedert meer dan een uur zocht hij met
hardnekkigheid naar de drie deniers, die hem bij elke optelling ontsnapten. Zijn
voorhoofd glom met het vuur der drift, en zijne hersens waren reeds duizelig
geworden, toen hij met wanhoop uitriep:
‘Wel, wel, is dat zoeken! Al die posten, op de
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vingeren geteld, maken toch vijf en zestig guldens, acht stuivers en vijf deniers; en
op dit schelmachtig papier kan ik slechts twee deniers krijgen! Ik kon de drie deniers
wel laten schieten en ze verliezen, maar dit is de zaak niet; het moet uitkomen: ieder
't zijne, dan heeft de duivel niets! Nog eens gerekend!’
Op dit oogenblik, dat Van Roosemael inderdaad opnieuw zijne drie deniers begon
na te jagen, ging de deur der kamer open, en een man trad vreesachtig binnen; de
winkelier sprong met verbaasdheid van zijnen stoel op en bezag den inkomende met
stijve aandacht, doch zonder spreken. De man, die slechts twee stappen in de kamer
waagde, was tot het uiterste punt van ellende vervallen: mager, bleek, met verward
haar, gescheurde kleederen en gapende schoenen, stond hij daar als iemand, die om
eene aalmoes komt bidden. Van Roosemael herkende hem in het eerst niet en zag
hem met vragende blikken aan; onder zijn gezicht ontstelde zich de man, en twee
tranen schoten hem blinkend onder de oogleden.
‘Meester Spinael, wat wilt gij van mij?’ vroeg eindelijk de winkelier met
mistrouwen. ‘Indien gij weder hier komt om mij geld te ontleenen, kunt gij gerust
vertrekken, want ik ben niet te huis voor zulke zaken.’
Tranen sprongen bij deze woorden in overvloed uit de oogen van Spinael.
‘Meester Van Roosemael,’ zuchtte hij, ‘ik kom hier niet om u geld te ontleenen
of te vragen. Wist gij, hoe ongelukkig ik ben, gij zoudt mij niet verstooten: iedereen
veracht mij, en ik heb zelfs den troost niet meer om aan iemand van mijne ellende
te
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kunnen spreken. Ik heb u bedrogen, Van Roosemael, maar gij zijt eens mijn vriend
geweest; weiger mij nu ook ten minste uw medelijden niet!’
Met verbaasdheid luisterde de winkelier op de smeekende stem van Spinael; hij
begreep oogenblikkelijk, dat men van hem geen bedrog meer te vreezen had, en dat
eene ongeveinsde en diepe ellende den man had getroffen, die lang zijn boezemvriend
en zijn broeder was geweest. De ingeborene edelmoedigheid nam in zijn hart de
overhand; zijne oogen begonnen insgelijks door de toevloeiing van eenen bedwongen
traan te blikkeren; hij vatte de hand van Spinael, trok eenen stoel bij en sprak:
‘Gij zijt ongelukkig, vriend, ik zie het. Welaan, alles is vergeten. Zit neer en zeg
mij, wat kan ik voor u doen? Vrees niet, ik zal u behulpzaam zijn, kost wat kost!’
‘De eenige weldaad, die ik van u vragen durf, is, dat gij mij toelaat u mijn lijden
te vertellen en mijne smart uit te storten in het hart van den eenigen oprechten vriend,
dien ik heb gehad. Lange jaren heb ik u gevlucht, Van Roosemael; niet omdat ik u
niet achtte en beminde, maar omdat ik mij schuldig gevoelde en onder de oogen van
een rechtzinnig man niet verschijnen durfde. Nu is het met mij zooverre gekomen,
dat ik mijn vaderland verlaten moet en, als een zwerver, mijne schaamte en mijn
lijden in eene vreemde streek moet gaan verbergen. Ik ben stout genoeg, Van
Roosemael, om te denken, dat gij mij uwe vergiffenis schenken zult, voordat ik
vertrekke, om nooit de plaats mijner geboorte weder te zien.’
Deze woorden, op den toon van diepe smart
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gesproken, ontroerden den winkelier zeer; hij greep de hand van Spinael met diepe
belangstelling en sprak:
‘Ongelukkig zijt gij, ik twijfel er niet aan; maar uw vaderland verlaten, Spinael?
Neen, neen, wanhoop niet. Ik speel wel voor oortjedood(1) in mijnen handel, omdat
er moet gezorgd worden; maar dit kan mij niet beletten den eenigen vriend, dien ik
heb gehad, uit den nood te redden, al moest ik zelfs daartoe een groot gat in mijn
goed maken. Dus spreek, Spinael, spreek stoutelijk, gij zult mij verheugen; want ik
wil u helpen.’
Een dankbare glimlach kwam het vermagerd gelaat van Spinael beglanzen, terwijl
tranen over zijne wangen rolden; hij sprak met ontroerde stem:
‘Ik zegen den goeden God, dat Hij mij inboezemde bij u mijnen laatsten troost te
zoeken, Van Roosemael. Sedert een jaar is dit mijn eerste oogenblik van vreugde:
dank moet gij daarvoor hebben! maar luister op mijne woorden, en gij zult zelf
begrijpen, dat het onmogelijk is, mij eene andere hulp dan die van een vriendelijk
medelijden te schenken..... Gij weet, wat dwaze gedachte mij aandreef tot het navolgen
der Fransche lichtzinnigheid; ik heb de vaderlijke zeden en de Vlaamsche eerlijkheid
afgezworen om in bedriegerij mijn geluk te zoeken, en ik waagde in dat gevaarlijk
spel de vruchten van mijn vorig zwoegen tegen valschen schijn. Het spreekwoord
zegt de waarheid, vriend: beter één vogel in de hand dan zeven in de lucht. Hadde
ik dit begrepen! Maar tot mijn verderf heb

(1) Spaarzaam zijn tot op de kleinste zaken.
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ik niet alleen mij zelven aan de valschheid overgegeven, ik heb ook gewild, dat mijne
kinderen aan den vergifkelk der Fransche beschaving dronken. Dit is de bitterheid
mijner ellende; hadde ik mijne dochter Theresia nooit naar een Fransch pensionaat
gedaan, zoo ware ik meester Spinael..... Maar gij wordt bleek, Van Roosemael, gij
beeft?’
‘Het is niets, ga voort. Ik dacht aan onze Siska, die ook in een Fransch pensionaat
is.’
‘Doe ze terugkomen, Van Roosemael, - ik bezweer u, doe ze terugkomen! - Reeds
zult gij ze niet meer herkennen!’
‘Gij hebt misschien gelijk, vriend; maar ga voort, ik wil weten of ik u niet helpen
kan.’
‘Ziet gij, Van Roosemael, er bleef mij nog genoeg over, om mijne spelden van
het kussen te trekken(1), zoodra ik mijnen aanstaanden val zou hebben voorzien; doch
er zijn noch vaders, noch kinderen in de Fransche beschaving. Ik was de knecht en
zij de meesters. Zij hebben gegeten, gedronken, gespeeld, gedanst, totdat alles op
was; dan zijn zij immer in hunne ondeugd voortgegaan, hebben schuld gemaakt en
alles verkocht, wat ik liggen of roeren had, mij voor gek en dom uitmakende en mij
bespottende, wanneer ik waagde hen met goede of kwade woorden toe te spreken.
Vóór eene maand hebben zij de maat hunner boosheid gevuld..... Zij hebben mij
geslagen, Van Roosemael, geslagen, dat het bloed mij over het aangezicht liep. - Ik
ben ziek geworden, en zij hebben mij zonder zorg laten liggen, alsof zij om mijnen
dood wenschten.....’

(1) Uit het spel scheiden. Eene zaak verlaten.
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Hier zweeg Spinael; zijne stem had bij de laatste woorden eenen doffen toon
verkregen, die genoeg deed hooren, hoe het vertellen dier daad hem de borst beneep.
De winkelier zweeg insgelijks; hij kon niet gelooven wat hij hoorde.
‘En nu,’ hernam Spinael, ‘nu mijn huis ledig is, alsof nooit iemand er had in
gewoond, - nu alles door hen is weggedragen, tot het deksel van mijn bed toe, nu
zijn zij vertrokken. Mijne dochter, die ik zoo zeer beminde en nog bemin, ondanks
haar misdadig gedrag, mijne Theresia loopt te Brussel met eenen komediant..... Mijn
zoon Jan, uw ongelukkig petekind, is terug naar Parijs. Wat mij betreft, vriend Van
Roosemael, ik moet het land uit: alwien ik ontmoet, is mijn schuldeischer en beticht
mij van bedrog en aftruggelarij. Met het ongeluk is mij het gevoel van eer
teruggekomen: ik kan zóó niet leven..... En wat kan ik er aan doen? Niemand geeft
mij te werken, men weigert bij andere schoenmakersbazen mij als knecht aan te
nemen; ik heb geen eten, geen deksel op mijn bed, geene kleederen; mijn huis is aan
andere personen verhuurd, ik moet het overmorgen verlaten. O, Van Roosemael, ik
heb hoog willen vliegen en ben, eilaas, diep gevallen, gij ziet het!’
Van Roosemael had met aandacht en met vochtig oog op het verhaal zijns vriends
geluisterd; nu deze gedaan had met spreken, riep hij bijna in gramschap:
‘Maar, Spinael, ik weet niet, waarom gij mij wilt verbergen, wat ik verlang te
weten! Gij zegt, dat gij het land uit moet; dit is mij niet zonneklaar bewezen. Een
echt vriend kan veel doen, als hij wil. Laat hooren, tot hoeveel beloopt uwe schuld?’
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‘Ik begrijp u,’ riep Spinael met bewondering uit, ‘maar ik zal het niet lijden. Genoeg
gelukkig ben ik, te zien dat er nog een mensch is, die mij zijner hulp waardig acht.
Laat mij vertrekken, Van Roosemael, ik zal werken als een slaaf; en, kan ik alles,
wat ik schuldig ben, toch niet betalen, voordat ik de wereld verlate, zoo zal de goede
wil mij niet ontbroken hebben. Geef mij de hand als een troostend vaarwel, en bid
somtijds voor mijne kinderen, vriend!’
Eensklaps scheen de winkelier van zijn voornemen af te zien en stond van zijnen
stoel op, zeggende:
‘Wilt gij niet, ik kan er niet aan doen; maar gij zult toch met mij den wijn der
goede reis drinken: ik heb nog een puik fleschken van het jaar Elf in mijnen kelder.
Zit neer, Spinael, geen moed verloren: er loopt op een jaar zooveel water door de
Schelde; een ongeluk is gauw gekomen, maar een geluk komt ook onverwachts. God
weet, gij moogt niet wanhopen. Zit neer!’
Met deze woorden liep hij naar den kelder en kwam weinige oogenblikken daarna
terug; hij plaatste twee romers op de tafel, schonk ze vol tot aan den boord en sprak:
‘Kom, Spinael, als gij dan toch vertrekken wilt, op uwe welvaart en gezondheid!
Een goed glas, niet waar? Nu, vermits gij in alle geval mijne hulp niet wilt aanvaarden,
zeg mij dan tot hoeveel beloopt uwe schuld, en hoe denkt gij ze te kunnen betalen:
met werken wint men niet veel, als men geenen handel drijft, dit weet gij wel.’
‘Ja, ik weet het zekerlijk; dan, wat onmogelijk is, kan men niet doen; maar voor
de gerustheid van
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mijn eigen geweten zal ik het brood uit mijnen mond sparen om jaarlijks iets van
mijn schuld af te leggen, en, wie weet, indien God mij een lang leven verleende, zou
ik misschien nog wel geheel effen kunnen geraken; want zeshonderd guldens kunnen
toch wel, stuiver voor stuiver, op twintig jaren bijeengezameld worden.’
‘Zeshonderd gulden, zegt gij? Hollandsche guldens?’
‘Neen, Brabantsche. Ik ben veel meer schuldig geweest; maar toen mijn huis
verkocht werd, is ieder zoo al met een stuk er van gaan loopen.’
‘Zeshonderd guldens Brabantsch, - zonder stuivers of deniers?’
‘Zestien stuivers, zeven deniers. Gij ziet, dat ik mijne rekening van buiten weet.’
‘Laat ons nog eens drinken, Spinael, - Ja, het is zeker mogelijk die som in te
winnen; en uwe kinderen zullen ook wel beteren: iedereen is jong of is jong geweest,
Spinael; het verstand komt niet vóór de jaren, zegt het spreekwoord. Ik zie, dat wij
bij onzen wijn niets te brokkelen hebben. Een oogenblik, ik ga wat krakelingen
halen.’
Meester Van Roosemael bleef tamelijk lang weg, langer dan men tot het halen
van iets noodig heeft. Terugkomende, plaatste hij eenen schotel met krakelingen op
de tafel, en sprak op ernstigen toon tot den ontroerden schoenmaker:
‘Spinael, wij zijn te zamen opgevoed als gebuurkinderen; uw vader was de beste
vriend van mijnen vader; wij hebben te zamen gespeeld, en tot de veertig jaar toe
zijn wij als broeders onscheidbaar gebleven; gij zijt nooit mijn vijand geweest, want
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anders zoudt gij mij uw ongeluk niet komen vertellen; ik bleef altijd uw vriend,
anders zou uwe smart mij de tranen niet uit de oogen persen. Ergo, dus heb ik het
recht om u in uwen nood bij te staan en u ten minste wat geld te leenen om op reis
te gaan; maar, alzoo de goede rekeningen de beste vrienden maken, verlang ik, dat
gij mij een ontvangbewijs gevet van het geld, dat ik u leen. Ziehier een geschreven
bewijs; teeken het, zooals het gevouwen is, zonder de som te lezen; ik wil niet, dat
gij met vijf of tien gulden op reis gaat en gebrek lijdt: en, om van uwentwege geene
tegenspraak te veroorzaken, verzoek ik u als vriend: doe mij het vermaak, teeken
zonder zien.’
Spinael, die inderdaad geen oortje in zijn bezit had en misschien innerlijk verblijd
was over het zoo gelukkig vinden van eenen vriend, edelmoedig genoeg om hem
reisgeld te leenen, drukte de hand des winkeliers, nam de pen en teekende.
Van Roosemael rukte de geteekende kwitantie van onder zijne hand, hief zijn glas
in de hoogte en riep:
‘Dat gaat op uwe welvaart in ons dierbaar vaderland, vriend! - En op de welvaart
van uwen nieuwen winkel! Op! op! bescheid gedaan aan deze blijde teug! Bezie mij
zoo niet, vriend Spinael, gij zijt in het net. Gevangen! gevangen! Hoera! hoera!’
‘Ik versta niet wat gij zeggen wilt!’ riep de verbaasde Spinael. ‘Gij lacht zoo
vroolijk, dat ik zelf mij er in verheug, maar wat is er toch gaande?’
‘Wat er gaande is? Zie eens, voor hoeveel gij mij kwitantie hebt gegeven.’
Dit zeggende, toonde hij Spinael op eenen afstand
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het papier, en wees met den vinger ter zijde, waar het getal 1000 met groote cijfers
stond uitgedrukt.
‘Duizend gulden!’ viel Spinael uit, terwijl hij naar het papier greep, zonder het te
kunnen vatten. ‘Duizend gulden!’
‘Ja, duizend gulden wisselgeld!’ riep Van Roosemael zegepralend uit, terwijl hij
eenige briefjes en eenen zak met geld op de tafel wierp. ‘En daar ligt de som!’
‘Ik wil niet! O, dwing mij niet tot het aanvaarden van dit geld!’ smeekte de
schoenmaker, wiens tranen van ontsteltenis als beken begonnen te stroomen. ‘O,
denk niet, dat ik gekomen ben tot zulk einde.’
‘Gij zult de gekheid toch niet begaan mij deze kwitantie te laten behouden zonder
het geld te nemen..... Maar luister, Spinael, de blijdschap vervoert mij; laat ons
ernstiger spreken. Ik ben rijk; mijn eenig kind Siska kan geen gebrek lijden, indien
zij het niet zoekt; onze winkel is jaarlijks eenige duizenden waard: wij bezitten
eigendommen en liggend gel. Wat zijn die duizend guldens voor mij? Niets..... eenige
maanden oplettendheid. En zou ik mijnen eenigen vriend laten gaan dwalen en
zwerven voor zulke kleinigheid? Hoor, wat mijn voornemen is: gij gaat uwe
schuldeischers betalen, - zij zullen dan van vijand vriend worden; - ik heb hier achter
den hoek een huis ledig staan; daar gaat gij in wonen. Gij koopt leder en neemt gasten;
ik zal u bijstaan, totdat uw handel gaat; gij schrijft boven uwen winkel niets anders
dan Jan Spinael, meester-schoenmaker; gij levert goed werk, in trouw en in
rechtzinnigheid; ik zal u klanten genoeg aanbrengen, en,
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alzoo er op uwe kwitantie geen betaaltijd is aangewezen, zult gij allengskens het
geleende geld wel kunnen teruggeven. Als uwe kinderen door het ongeluk zullen
geleerd zijn, zullen zij van zelf terugkomen en om uwe vergiffenis bidden. - En nu,
vriend Spinael, stel u maar gauw in uwen vorigen staat; want Zondag, na het Lof
gaan wij te zamen naar de Steenenbrug eene flesch dubbele seef drinken en een
uurken op de ton spelen. Ik geef u honderd vóór, zoo gij durft!’
‘Zou ik dat van uw goed hart aannemen?’ riep Spinael als verdwaald.
‘Hier, in mijne armen!’ antwoordde Van Roosemael. ‘Ik heb vandaag voor meer
dan tienduizend gulden geluk. In mijne armen, vriend Spinael, gauw!’
De twee vrienden omhelsden elkander met tranen van vreugde en bleven eenige
oogenblikken sprakeloos. Dan dronken zij, insgelijks zonder spreken, elk eenen
romer wijn tot op den bodem ledig.
Van Roosemael zeide eindelijk met verkalmd gemoed:
‘Spinael, gij moogt aan mijne vrouw niets er van zeggen. De vrouwen zijn ook
wel edelmoedig, maar op hunne manier: zij willen zelden lijden, dat hun man het zij.
Betaal de huishuur aan haar en houd u, alsof gij van niets wist Pas nu maar op voor
de Fransche jonkheid van zaliger memorie!’
‘Het heeft geen nood, vriend Een ezel stoot zich geene tweemaal tegen denzelfden
steen; de put is gevuld, het kalf kan er niet meer in. Ik ken de vogels, zij hangen
aaneen met treken en slenders, en ik ben er zoodanig op gebeten, dat een paar schoe-
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nen, in het Fransch gevraagd, eene slechte recommandatie bij mij zal zijn.’
‘Ho, ho, Spinael, zooverre moogt gij het ook niet drijven. De Franschen, die hier
als burgers in Antwerpen wonen en handel drijven, ken ik altemaal voor eerlijke
menschen, en ik tel er vele van mijne beste klanten onder; maar die kale Ratten, die
hier sedert het jaar Dertig als naar het Luilekkerland komen geloopen, dat zijn de
gauwkens, die gij in 't oog moet houden. Kom, wij gaan naar uwe nieuwe woning
zien: het is een schoon huis, man. Steek dat geld en die briefkens weg.’
Eenige dagen later woonde Spinael in het huis, dat Van Roosemael hem had
geleend of verhuurd, de winkel was voorzien van schoenen en leder, twee gasten
zaten nevens Spinael te werken. In minder dan eenige maanden tijds had hij vele
klanten, deels door de deugd van het werk, dat hij leverde en deels door de
onophoudende aanbeveling van Van Roosemael. Elken Zondag gingen de twee
vrienden naar de Steenenbrug en speelden des avonds in de eene of andere herberg
hunnen smousjas: in één woord, zij hadden al hunne vorige gewoonten hernomen;
en, ware het niet het lot der kinderen van Spinael geweest, zoo hadden de beide
vrienden zich wellicht over al het gebeurde verblijd.
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IV
Fransche pronkers, kale jonkers
De schandelijke levenswijs en het lot van Hortense Spinael had vader Van Roosemael
te baat genomen, om zijne vrouw tot het terugroepen van Siska over te halen; dokter
Pelkmans was hem hierin behulpzaam geweest. Eindelijk nadat Siska drie volle jaren
de Fransche opvoeding had genoten en dit laatste jaar geweigerd had, den verloftijd
bij hare ouders te komen doorbrengen, stemde de moeder toe in de begeerte van
haren man en van den dokter. Er werd een brief geschreven om de meesteresse te
bedanken, en men meldde aan Siska, dat hare moeder op den 15den der loopende
maand, te vier uren des namiddags, haar aan den ijzeren weg zou gaan afhalen.
Op dien dag was het helder en schoon weder. Omtrent een half uur vóór de gestelde
aankomst, stond er eene bijna oude vrouw eenzaam voor de bureelen van den ijzeren
weg; zij was zindelijk gekleed, met eene kostelijke kanten trekmuts op het hoofd en
eenen fijnen lakenschen mantel om het lichaam. Genoegzaam nochtans kon men
bemerken,
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dat het eene burgervrouw was, die hare Zondagsche kleederen droeg, en daarom,
zeker tegen alle gevaar van slecht weder, een buitengewoon groot regenscherm of
parapluie met zich genomen had. - Het hart van vrouw Van Roosemael, want zij
was het, klopte fel van moederlijke teederheid; zij ging hare lieve Siska omhelzen,
dat beminde kind in hare armen drukken, en nu zonder ophouden de belooning
smaken van al den twist, al het verdriet en al de moeilijkheden, die zij had
doorworsteld, om haar eene luisterrijke opvoeding te doen geven. O, wat vreugd zal
dit haar zijn!
Ha, daar fluit het ijzeren gevaarte in de verte! Van alle zijden komen de bedienden
uit hoeken en kanten geloopen, uit magazijnen en barakken gekropen. De metalen
stem van den monsterwagen hertoovert de doodstille statie in een woelig veld, en
het is onder allerlei geroep en geschreeuw, dat het gevaarte stilhoudt.
Nu jaagt de moederlijke boezem onstuimiger: het gelukkig oogenblik is aanstaande!
De oude vrouw plaatst zich bij den uitgang der statie en blikt met nauwkeurigheid
op het gelaat van al de vrouwen, die haar voorbijsnellen. Weldra vliegen de
huurrijtuigen beurtelings stedewaarts, de zware omnibussen sluiten den stoet, en in
min dan eenige oogenblikken is het ijzeren paard op stal gezet, de bedienden zijn in
hunne holen teruggekropen, de reizigers verdwenen en de statie is weder in hare
vorige stilte gedompeld. Moeder Van Roosemael ziet het hek toegaan; droefheid
beklemt haren boezem; een pijnlijke zucht ontsnapt hare borst..... Zij heeft hare lieve
Siska niet gezien! Nochtans blijft zij ter plaatse staan, alsof zij
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door eene geheime kracht aan het hek vastgehecht ware, en misschien zou zij nog
lang in treurige gedachten gedoold hebben, hadde zij niet van verre eene jonge vrouw
bij eene vigilante zien staan in de houding van iemand, die wacht en rondziet.
Zou dat wel hare Siska zijn? Onmogelijk! het is eene rijke dame; haar
weerschijnend en kleurwisselend zijden kleed laat een groot gedeelte van haren hals
bloot! Het is waar, een wazen fichu schijnt hem te willen bedekken, doch verbergt
hem niet; bij elke beweging, die zij doet, dansen lange krullen rondom hare wangen,
van haren kostelijken hoed waait een winderig gepluimte: hare hand houdt een zeer
klein parasolleken; vijftien doozen van allerlei vorm en twee groote kisten liggen
voor hare voeten..... Het is Siska niet.
Dit zijn de aanmerkingen, die moeder Van Roosemael maakt, en de gedachten,
welke door haren ontstelden geest gaan. Eensklaps doet de jonge dame een teeken
van ongeduld aan de oude vrouw, en laat daardoor hare wezenstrekken beter zien.
Hemel! het is hare Siska!..... Zie, de stramme moeder huppelt vooruit als een jeugdig
meisje, twee tranen schieten in hare oogen, een blikkerende lach beglanst haar gelaat,
zij opent de armen en roept met roerende blijdschap:
‘O, Siska, mijn kind!’
Het moet zijn, dat de naam Siska de jonge dame beschaamt; zij wordt rood! Dan,
die kleur vergaat spoedig, en zij doet twee stappen vooruit naar hare moeder. Deze
wil hare beide armen om den hals van haar kind slaan; maar zie, de verfranschte
dochter zal zich niet aan de omstanders ten tooneele
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geven. Zij vat de hand harer moeder, houdt die sterk vast en belet de omhelzing. Dan
zegt zij:
‘Goeden dag, mama. Hoe gaat het? En met papa? - Let op, gij trapt op mijne
doozen..... Ik sta hier al een half uur op u te wachten.’

Een uur later had Siska zich in hare kamer opgesloten (Bladz. 56.)

Waren deze woorden hard of onbetamelijk? In eene andere omstandigheid zouden
zij het misschien niet geweest zijn; maar nu doorsneden zij het hart der liefderijke
moeder als zoovele messen. Inderdaad, was dit de taal, welke hare Siska voeren
moest na een geheel jaar afwezigheid? Geen enkele zoen, geen handdruk voor haar,
die gedurende drie jaren in twist met haren goeden man geleefd had om Siska
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te believen; voor haar, die al hare hoop in de wederliefde van haar eenig kind gesteld
had? Zij moest haar pijnlijk zijn, de hartscheurende, de dorre ontmoeting; want de
arme vrouw sloeg zich de twee handen voor de oogen en begon snikkend en met
overvloedige tranen te weenen.
Zooverre was alle natuurlijk gevoel echter bij Siska nog niet uitgedoofd, dat zij
de smart harer moeder zonder medelijden kon aanzien; integendeel, hare goede
inborst nam de overhand. Zij bracht haren arm op den hals harer moeder en zoende
ze op beide wangen met eene drift, die zooveel te sterker was, daar zij uit eene
geweldsaandoening voortsproot. Getroost en gelukzalig was de oude vrouw; zij hield
haar kind tegen de borst gesloten en staarde met zuigende blikken haar in de oogen.
‘O, Siska, mijne lieve Siska!’ herhaalde zij, bevend van ontsteltenis.
Niet waar, zulke oogenblikken zouden talrijk in het menschenleven moeten zijn?
Maar, o ramp, daar lacht iemand! Siska hoort het; zij ziet om en bemerkt de spottende
uitdrukking op het gelaat van een jong heerken, dat als een schimpend aanschouwer
op de betuigingen harer liefde schijnt te letten. Het rood der schaamte kleurt de
wangen der juffer; zij rukt zich los uit de armen harer moeder en herneemt haar
onverschillig gelaat.
Onderwijl waren de doozen in de vigilante gezet; het rijtuig was er dusdanig mede
opgevuld, dat twee personen onmogelijk er nog plaats in konden vinden. Daar Siska
zich oneindig veel gelegen liet aan al de modegrillen, welke in de doozen gesloten
waren, en bang was voor het verkreuken en pletteren, gaf zij
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aan den koetsier, die in hare gebuurte woonde, het bevel, om deze goederen naar
huis te voeren, en besloot zelve te voet de stad in te gaan. Zouden wij ons bedriegen
met te zeggen, dat hoogmoed en ijdelheid aan dit besluit niet vreemd waren, en dat
de juffer wel gaarne hare schoone kleederen aan hare bekenden van Antwerpen liet
zien?
Siska opende haar zonnescherm, nam eene losse houding aan en trok stedewaarts,
zonder hare moeder nog andere bewijzen van liefde te geven. Door deze wreede
koelheid was vrouw Van Roosemael pijnlijk aangedaan; zij dorst haar kind niet van
boosheid beschuldigen; maar wat de liefde in haar hart voor haar ook pleitte, zij
gevoelde toch wel, dat de dokter geen geheel slecht raadsman was geweest. In hare
droeve mijmering stapte zij voort als eene dienstbode, die hare meesteresse volgt.
Het stilzwijgen duurde al eenigen tijd, en reeds waren de twee vrouwen binnen de
stad, toen Siska, hare moeder van hoofd tot voeten op eene zonderlinge wijze
beziende, tot haar sprak:
‘Maar, mama, hoe zijt gij toch gekleed! Het is gelijk eene arme sloor, met die
leelijke trekmuts en dien mantel van den ouden tijd. Ik ben beschaamd voor de
menschen. Steek die pastoorsparapluie onder uwen mantel, want wij zien er uit als
boerinnen, die van hun dorp komen!’
Vrouw Van Roosemael antwoordde hierop met eene stille stem, die den stempel
harer hartsdroefheid droeg:
‘Siska, mijn kind, gij moogt zoo vies niet zijn. Ik ben gekleed gelijk mijne moeder
zaliger gekleed was; en kan ik nu in mijne oude dagen gaan veranderen?
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Zie daar niet naar, de menschen hebben er zich niet mede te bemoeien; wij zijn
immers niemand iets schuldig?’
Terwijl moeder Van Roosemael deze woorden sprak, hield Siska haar oog gericht
op de voorbijgaande lieden, om te zien of de bevalligheden van haar persoon hun
uitwerksel deden; zij was uitnemend blijde, wanneer een hoop jonge losbollen lachend
onder elkander van haar schenen te spreken en door de uitdrukking huns gelaats
schenen te zeggen: ‘Wat schoone juffer is dat!’
De arme moeder waagde het aan hare dochter te vragen, of zij zich in het pensionaat
niet verdroten had, of zij niet liever te huis bij hare ouders was, en meer andere
dingen; evenwel, wat pogingen zij ook deed om een vertrouwend en troostend gesprek
aan te knoopen, het was al om niet: de dartele Siska had werks genoeg om aan haren
gang den noodigen zwier te geven en de loftuitingen in te zamelen, die zij op de
wezenstrekken der voorbijgaanden meende te lezen.
Op de Melkmarkt kwam een jong heerken recht op haar aan, met een lachend
aangezicht en met zulke gemeenzame uitdrukking, dat men wel zou hebben kunnen
denken, dat hij haar broeder was. Vrouw Van Roosemael opende de oogen zoo wijd
zij kon en poogde dezen jonkman te herkennen: - zij had hem nooit gezien. Deze liet
zich echter door de ondervragende blikken der moeder niet ontstellen, plantte zich
stoutelijk voor Siska en zeide met genepene lippen in de Fransche taal:
‘Ah, bonjour, mademoiselle Eudoxie! Gij hebt het pensionaat verlaten? Antwerpen
gaat het geluk
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genieten eene zoo betooverende juffer te bezitten? Waarlijk, eene goede fortuin voor
ons, arme jongelieden, die zuchten over de zeldzaamheid van zoovele vereenigde
schoonheden!’
Hierop antwoordde Siska, terwijl zij een verleidend lonkje van onder hare wimpers
uitschoot en een bedeesd gelaat aannam:
‘Gij spot, Mijnheer Georges! Maar hoe gaat het met uwe zuster Clotilde?’
‘Goed, zeer goed,’ sprak de jonge heer onverschillig. Dan aan zijne wezenstrekken
eene half spottende uitdrukking gevende, vroeg hij, terwijl hij de oude vrouw aanwees:
‘Is dit uwe dienstmeid?’
Deze vraag deed Siska rood worden tot onder den hoed; zij was beschaamd over
hare goede moeder, de verfranschte juffer! Er liep eene zekere wijl voorbij, vooraleer
zij, nog blozend en als gedwongen, antwoordde:
‘Neen, het is mijne moeder.’
‘Ah! ah!’ riep de jongeling; en zich tot de oude vrouw keerende, sprak hij met
eene gemaakte buiging: ‘Madame Van Rosmal(1), duld dat ik u mijnen eerbied bewijze.
Gij hebt eene bevallige dochter!’
De oude vrouw verstond hem niet; doch zij begreep genoeg wat er omging, en
hoe zij het voorwerp zijner schaamtelooze spotternij was. Niettemin, zij knikte met
het hoofd om hem zijne buiging weder te geven. De jongeling verwijderde zich,
zeggende tot Siska:

(1) De naam Van Roosemael op zijn Fransch uitgesproken.
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‘Arme vrouw! zij heeft gelijk, dat zij u onder haren wijden mantel bewaart. Er zijn
er zoovelen onder ons, die u zouden willen stelen. Tot wederziens, mademoiselle
Eudoxie!’
Met diepen angst had de moeder dit alles nagezien, en zij ware ongetwijfeld in
grammoedige verwijten uitgevallen, hadde niet een smartelijk gevoel haren boezem
verkropt. Met eene merkbare spijt sprak zij:
‘Die Fransche vliegenpikker, wie denkt hij, dat wij zijn? Hij neemt u zeker voor
eene andere, want hij heet u Eudoxie en zegt tot mij Madame Van Rosmal! Hoe kunt
gij toch gediend zijn met den praat van zulk flauw bescheid? Van een mensch, dien
gij niet kent?’
Deze woorden vielen niet in den smaak van Siska; dit kon men genoeg bemerken
aan haar meesmuilend gelaat. Het was bijna met trotsch medelijden, dat zij
antwoordde:
‘Gij denkt zeker, dat ik drie jaren lang op een Fransch pensionaat ben geweest om
onbeleefd en bot te blijven! Die jonge heer is een kennis van mij; zijne zuster Clotilde
was mijne vriendin, en hij kwam haar dikwijls bezoeken.’
‘Is het misschien Piet Van der Tangen?’ vroeg de moeder.
‘Ja, het is M. Van der Tangen.’
‘Wel, wel, Siska! Zijt gij niet beschaamd om zooveel wisjewasjes te maken met
den zoon van uws vaders baardkrabber? Met dien kalen, luien bliksem, die anders
niet kan dan zijnen vader opeten en kasseien verslijten(1)?’

(1) Altijd op de straat zijn en dus de kasseien en steenen verslijten.
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‘Hoor eens, moeder, hij kan maar eene goede educatie gehad hebben. Hij heeft in
Parijs gewoond en, al is hij slechts coiffeur, hij is toch geleerd en hij kent zijne
wereld.’
‘Ha, dat heet gij zijne wereld kennen? Niets doen, altijd loopen en oudersverdriet
zijn? Welnu, ik zeg u, Siska, dat ik niet wil hebben, dat gij met zulke onbeschaamde
sprinkhanen kennis maakt, en wat uwen naam aangaat: ik heet Siska, en gij heet ook
Siska God weet uit wat geuzenalmanak gij dien belachelijken naam van Eudoxie
hebt opgevischt.’
Siska was kwaad. Zij antwoordde met bijtende stem:
‘Is het mijne schuld dat de demoisellen in het pensionaat mijnen gemeenen naam
veranderd hebben? - En toch, ik heet liever Eudoxie Van Rosmal, dan mijne ooren
altijd met het plat boerenvlaamsch Francisca Van Roosemael te moeten hooren
verscheuren.’
Ongelukkige moeder, zij dacht op dat oogenblik aan het gedrag van Hortense
Spinael, en beefde van angst in al hare ledematen. Voorzeker zou zij scherpere
woorden tot hare dochter gesproken hebben: maar nu stonden zij voor den dorpel
van den winkel en stapten binnen. Niemand bevond zich alsdan daarin, dan meester
Van Roosemael, die bezig was met koffie te malen. Het kostte Siska nu geen geweld
om haren vader te omhelzen, daar geen vreemd oog haar kon beschamen. De goede
man gaf zich in dit eerste oogenblik gansch aan zijne vaderlijke teederheid over en
zoende het opgesmukte kind met blijdschap. Deze liefdesbetuiging werd echter
alweder
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spoedig door Siska afgebroken, en haar ontviel onmiddellijk de Fransche roep:
‘Maman, ma chambre? Zeg, waar is mijne kamer? Kan ik deze doozen nu in den
winkel laten staan? Koetsier, help mij dit eens boven dragen!’
Een uur later had Siska zich in hare kamer opgesloten en was bezig met hare
menigerlei hoeden en kleederen uit te pakken, hare pommadepotten en
balsemfleschkens te schikken en hare krullen met de vingeren wat zwieriger dooreen
te fladderen. Men hoorde hare stem tot in den winkel: zij zong het eeuwig Fransch
referein van ô ma belle, sois moins cruelle, en zoo voorts van hetzelfde staaltje(1).
Meester Van Roosemael stond als bedwelmd achter zijnen toog; zijne eene hand
rustte nog zwaar op den arm van den koffiemolen, en met de andere krabde hij achter
zijne ooren als een radeloos mensch. Zijn oog blikte stijf en beweegloos vooruit in
den winkel; eene diepe, eene pijnlijke overweging had hem weggerukt: hij ook dacht
aan Hortense Spinael en mompelde van tijd tot tijd:
‘Beest dat ik ben! Hadde ik liever mijne koppige vrouw armen en beenen gebroken.
Dokter Pelkmans mocht het wel zeggen, dat ik mijne ooren zou krabben; maar dat
klagen helpt er nu wat aan! Eene schoone pleister voor den dood!’

(1) Wij zeggen van hetzelfde staaltje, en bedoelen hierdoor van die kinderachtige Fransche
liedekens, waarvan de rijmen altijd en onveranderlijk de volgende zijn:
amour

douleur

jolie

retour.

coeur.

ravie.

charmes

tendresse

ta vue

alarmes.

allégresse.

âme émue.

belle

âme

revoir

cruelle.

flamme.

désespoir, etc.
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Meer angst, meer benauwdheid en bovenal bittere wroeging des gewetens folterden
de arme moeder. In hare halfduistere keuken zat zij in eenen hoek aan de innigste
smart overgeleverd, en weende bij poozen met min of meer tranen, naar mate der
angstigheid harer overdenkingen.
Ongelukkiglijk hielp het weenen en klagen zoo min als de vermaningen en gebeden:
het was al boter tegen den galg gekletst (2). Siska bleef haren wil doen. Allengskens
nochtans nam het moederlijk gevoel van vrouw Van Roosemael toch weder de
overhand, en door het geweld, dat zij doen moest om Siska bij haren vergramden
vader te verschoonen, eindigde zij zelfs met niets, dat waarlijk slecht was, in haar te
zien: wel wat grillen en wat eigenzinnigheden, maar toch zonder erg. Het kind is nog
jong; dat zal wel veranderen! - Door deze toegevendheid verkreeg de moeder meer
liefdesbetuigingen van hare dochter, en zij troostte zich met aan de klanten te kunnen
zeggen:
‘Onze Siska is geleerd, man. Zij kent haar Fransch beter dan haar Vlaamsch. Zij
is eene perel van eene vrouw!’
Even gelijk alle burgerdochters, die in een Fransch pensionaat zijn opgevoed,
bezat Siska eene zeer aardige geleerdheid. Van de Fransche taal kende zij hetgene
noodig is om ijdele woorden te wisselen, en te spreken van amour en toilette(1). In
die gesprekken zelve trok zij het Fransch schrikkelijk bij het haar; doch hare stoutheid
en hare losse wending deden deze feilen lichtelijk over het hoofd zien. De reken-

(1) Nuttelooze moeite.
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kunde kende zij niet: dit is eene veel te moeilijke wetenschap voor zulke teere
jufferkens; ook kon Siska geene optelling maken, alhoewel zij genoeg in het cijferen
geleerd was, om te weten, dat, wanneer men drie vrijers te gelijk heeft, men er dan
al eenen kan verliezen zonder daarom geheel verlaten te zijn. Van de aardrijkskunde
had zij onthouden dat Parijs de schoonste stad der wereld is, het Luilekkerland der
jonge meisjes, waar men altijd malt en danst, waar tienmaal meer komedies dan
kerken zijn, waar de modes en de pommades uitgevonden worden, enz.; de schoonste
dingen verzwijgen wij. De fabelkunde of mythologie had haar anders niet geleerd
dan dat de godin der liefde Venus heet en dat de kleine Cupido haar zoon is Verder
wist zij de Fransche benamingen van alle soorten van kleederen en stoffen, van alle
haartooisels, van alle pommades, reuken en stanken, van alle pasteikens en
bankettaartjes..... Zie, daarin bestond de geleerdheid van Siska. Was zij eene parel
van eene vrouw of eene verfranschte windblaas?
Vader Van Roosemael zou op deze vraag niet gunstig geantwoord hebben, zooals
genoeg blijkt uit de volgende woorden, welke hij omtrent dien tijd tot dokter Pelkmans
sprak:
‘Hadden wij uwen raad gevolgd, dokter, dan zou onze Siska nu vergenoegd en
eenvoudig achter haren toog staan. Zij zou ons beminnen, en wij zouden met vermaak
werken om haar een goed erfdeel en eenen welgekalandeerden winkel na te laten;
maar wat is het nu? Zij zit achter den toog met eenen zijden voorschoot en gekruld
haar, zonder muts; zij klapt en babbelt den ganschen dag met jonge melkbaarden en
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kale Ratten, die, onder voorwendsel van sigaren te koopen, mijn huis afloopen en
de burgers er uitjagen. De helft mijner klanten ben ik reeds kwijt. Vriend Pelkmans,
als ik dood ben, zal de vaderlijke winkel ook te niet gaan; want Siska zal nooit willen
trouwen met een jongen van haren staat; en zeg mij eens, waar zijn die papieren
jonkers goed toe? Gij hadt gelijk, dokter: eene grondige Vlaamsche opvoeding zou
van mijne Siska eene bekwame en spaarzame huisvrouw gemaakt hebben; meer
nuttige dingen zou zij kennen dan zij nu kent; zij zou godvruchtig en zedig gebleven
zijn; maar neen, zij moest naar een pensionaat gaan en Fransch leeren. - Zie, het is
mogelijk, doch ik kan niet gelooven, dat zulke opvoeding een edelmanskind betaamt.
Dan, wat ik het best weet, is, dat zij een burgermeisje in den grond bederft. Maar
wat is het, dokter? Als het kalf verdronken is, vult men den put, en men krabt zijne
ooren, gelijk zij zegt.’
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V
Beter laat berouw dan geen
Van den eersten dag harer terugkomst in het vaderlijk huis, had Siska alles daar
begonnen te beschimpen. Niets konden de goede ouders doen, of het was gemeen,
slecht of onbetamelijk; en daar de verfranschte juffer doorleerd was in velerlei grillige
gauwigheden, boog en plooide zij den wil harer ouders als warm was.
Och! vóór drie uren kon zij niet eten: zij had geene boerenmaag! Bij het hooren
dezer nieuwigheid werd de vader gram, de moeder bedroefd; beiden, omdat zij nu
hun geheele leven lang op hetzelfde uur het middagmaal genomen hadden en schrikten
van zulke grondige verandering, die al hunne andere bezigheden moest overhoop
werpen; maar Siska begon te moffelen en zuur te zien, - het hielp toch niet, alhoewel
de moeder haar ditmaal uit medelijden bijstond. Dan viel Siska in onmacht; zij kreeg
leelijke stuiptrekkingen en ging te werk als iemand, die zijn pak maakt om naar de
andere wereld te verhuizen. Een verfranscht dokter, ervaren in de eigen-
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zinnige ziekten der welopgevoede juffers, kwam zoovele ijselijke dingen van de
zenuwen der vrouwen vertellen, dat de ouders Van Roosemael uit benauwdheid
besloten om drie uren het middagmaal te nemen. Hoe dikwijls nochtans scheurden
zij van honger, daar zij altijd van vier of vijf uren des morgens opstonden en zoolang
moesten vasten, terwijl de dartele Siska nooit vóór negen uren beneden kwam.
En de keuken dan? Wat arme keuken! Altijd aardappelen, koolen of savooien, en
ossenvleesch, gezoden of gebraden; het is altijd hetzelfde; Siska is van tijd tot tijd
zoo slap en zoo flauw! - Zij zal een duifken of wat vinkskens eten..... dat zal haar
beter smaken en haar deugd doen. - Hare zakken steken altijd vol pepermunt en
citroenpastilen, en niet zonder reden; want het ongelukkige kind heeft allerlei kwalen:
pijn aan de maag, pijn aan het hart, pijn in het hoofd, pijn op de zenuwen, pijn
overal..... Och arme!
Met hare moeder naar de mis van zes uren gaan, zal zij niet doen: in den Winter
is het te koud, en in den Zomer wil zij tusschen al dat gemeen volk niet zitten; zij
zou wel kwalijk vallen. De hoogmis duurt veel te lang; zij krijgt koude voeten op
die blauwe steenen. Maar de kwartjesmis(1), dit is hare zaak; daar ziet zij schoone
toiletten om die na te apen. En dan kan zij nog eens over het Groen kerkhof wandelen
en hare nieuwe mantille laten zien aan de jonkheid

(1) In de hoofdkerk te Antwerpen wordt er des Zondags, te twaalf uren, eene misse gelezen, die
men de kwartjesmis noemt, omdat zij gewoonlijk slechts een kwartier duurt. Wie laat opstaat
of schoone kleederen te toonen heeft, gaat naar deze mis.
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van bon ton. (Nota bene. Vele kleermakers, sigaren-rollers en heerenknechts).
Ziet, zij heeft hare oude moeder gedwongen, hare kanten trekmuts tegen eenen
zijden hoed te verwisselen en bottinnen aan hare voeten te rijgen, anders zou zij met
haar niet meer willen uitgaan. Maar hoe ongelukkig ziet moeder Van Roosemael er
uit onder haar kartonnen dak! Zij krabt gedurig aan hare ooren, want die zijn het
pletteren nog niet gewoon, en zij kan nauwelijks drie stappen doen, of zij beweegt
hare voeten gelijk iemand, die in eene oude mat of in eenen vuilnishoop verward is:
de nestels der bottinnen kunnen met hare beenen maar geen kennis maken. Arme
vrouw! de geburen lachen haar uit, terwijl zij parelen zweet en wel door de steenen
zou willen zinken van schaamte..... Dan, vergeet niet, dat zij dit alles voor hare
dochter lijdt, en het dus geen wonder is, dat zij zonder klagen hare smart verkropt.
Wat vader Van Roosemael betreft, die werd nog het meest door de grillige Siska
gepijnigd; hij was altijd meester in zijn huis geweest en had zijne zaken zoo
voorzichtig aangelegd, dat deze op geen oogenblik van zijn leven achteruit waren
gegaan. Nu voorzag hij, dat er wargaren ging ontstaan; doch hij had bijna niets meer
te zeggen. Wat hij goedvond, keurde zijne dochter af, en niet zelden dorst zij te
kennen geven, dat hij bekrompene gedachten had. Werd de man dan boos, zoo
geraakte het huis in rep en roer: hij aan de eene zijde en Siska met hare moeder aan
de andere. Men weet het: zoo haast het op snauwen en twisten uitkomt, is de man
een onmachtig kind in vergelijking der vrouw; hij maakt zich eenige kannen zwart
bloed, slaat wat op
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de tafel en bijt wat op de tanden; maar heeft hij ooit het laatste woord gehad?
Dokter Pelkmans had men het insgelijks zoo moede gemaakt, dat hij eene walg
van het huis gekregen had en er schuw was van geworden.
Vader Van Roosemael was niet tusschen twisten en kijven opgevoed; vrede en
stille vriendschap achtte hij het grootste geluk op aarde; ook liet hij eindelijk vele
zaken tegen zijnen dank geschieden, om in geenen nutteloozen woordenstrijd te
vallen. Niettemin, deze eeuwige dwang en de plotselinge verandering van zijn
huishouden benevelden zijnen geest met diepe droefheid, en niet zelden begroette
hem de eene of andere bekende met deze woorden: ‘Maar, Van Roosemael, wat zij
gij mager geworden! Zijt gij ziek geweest?’
In eene enkele zaak was het den goeden man gelukt, tot hiertoe te overwinnen,
namelijk in de aanvallen, welke Siska tegen den winkel zelven richtte. O, die zou en
die moest veranderd worden! Dan, dit kostte meer moeite en meer listen. - Achter
dien toog was vader Van Roosemael opgevoed; de stoel, waarop zijne moeder zaliger
hem gezoogd had, stond er nog; die tonnekens en kinnekens had hij toegelachen, eer
hij spreken kon; geen barstje, geen teeken, of het was hem eene zalige herinnering:
ter oorzake van den geblutsten pot, die daar staat, had zijn vader, den dag vóór zijnen
dood, hem eene zoo treffende vermaning over de spaarzaamheid gegeven, dat hij ze
nu onuitwischbaar in zijnen geest geprent hield; de zware vlekken, op dat groen
tonneken, waren vlekken, die hij, kind zijnde, met zijne handekens gemaakt had,
omdat zijne goede moeder hem
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somtijds daaruit een stuk suiker langde, en hij het tonneken dikwijls poogde open te
streelen; op dien houten bak staan twee letters ingesneden: J.-S..... Zij beteekenen
Jan-Siska en zijn een gedenkstuk zijner eerste en innige liefde. - In één woord, deze
winkel was zijn vaderland, zijne wereld; alles, wat er zich in bevond, maakte deel
van zijn bestaan en van zijn leven.
Ook, wie zal zeggen wat vloed van tranen Siska gestort heeft, hoe dikwijls zij
flauwgevallen is, hoevele dagen zij geweigerd heeft te eten, hoevele stuipen en
zenuwtrekkingen zij gehad heeft om den onverbiddelijken wil haars vaders te breken
en den winkel te mogen verfranschen? - Ja, dit heeft een jaar lang geduurd: twaalf
maanden van twist, van huisverdriet zijn er voorbijgegaan, eer de oude Van
Roosemael, als een overwonnen soldaat, het hoofd liet vallen en met tranen in de
oogen zeide: ‘Doet al aan!’
Maar dit woord, dat als zijn eigen vonnis hem door het harte sneed, knakte
terzelfder tijd zijn gemoed en zijn lichaam ter neder; hij begon te kwijnen, werd bleek
en zwak, en scheen met eene geheime kwaal naar het graf te wandelen. Niet zelden
beefde Siska als een riet, wanneer het glinsterend oog van haren grijzen vader eenen
beschuldigenden blik in haar oog schoot; maar hij sprak niet, de moedelooze man,
- en staarde in stom verdriet op de werklieden, die bezig waren met zijnen winkel
overhoop te zetten. Hij zag al zijne dierbare herinneringen vernietigen; en, naarmate
er eene van deze onder den borstel des schilders of onder den beitel des timmermans
verdween, werden zijn adem en zijn leven korter.
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Welhaast was de eenvoudige burgerwinkel herschapen in een prachtig magazijn.
Alles blonk er van koper; de toog was beschilderd met engeltjes, die koffie maalden,
sigaren rookten of tabak wogen; de vensterglazen waren zoo groot als spiegels en
overdekt

Eene jonge vrouw geheel in eenen zwarten mantel gedoken. (Bladz. 70.)

met Fransche opschriften. Het gas verlichtte dit alles; eene meid en een knecht stonden
achter den toog met de armen overeen geslagen, en Siska of mademoiselle Eudoxie
Van Rosmal zat tegen het venster, op eene hoogte, eenen Franschen roman te lezen.
Die staat van zaken duurde langen tijd, tot het groote verdriet van den moedeloozen
vader. Zooverre
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was hij nu geraakt, dat hij aan alles onverschillig scheen, tot zelfs aan de vriendschap
van Spinael. Deze had, op aanrading van Van Roosemael, den koophandel in huiden
en leder begonnen en had in korten tijd veel gelds gewonnen, zoodat hij in staat ware
geweest om de ontleende duizend gulden af te leggen, hadde Van Roosemael ze niet
blijven weigeren. Van zijne kinderen had hij nog niets vernomen.
Terwijl alles in den winkel verwardelijk toeging en de geldkas ledig geraakte, lag
vader Van Roosemael ziek te bed; maar, vermits hij nooit klaagde van pijn of
ongemak, dacht men of wilde men denken, dat het eene gewone onpasselijkheid was,
en men vergenoegde zich met hem wel zorglijk te dienen.
Op eenen morgen nochtans verzocht hij, dat men M. Pelkmans en Spinael zou
gaan roepen.
De laatste was juist voor handelszaken naar Keulen gereisd.
De dokter kwam onmiddellijk en bleef lang alleen met den zieke. Wat er tusschen
hen beiden omging of wat zij zeiden, weten wij niet. Dan, na een uur tijds hoorde
men iemand de trappen afkomen, - en de dokter verscheen in den winkel. Zijn gelaat
was bleek als dat van eenen doode en loste ijselijk uit op den kraag van zijnen zwarten
mantel; de oogen stonden hem fonkelend in het hoofd, en zijne wangen beefden
krampachtig als die van een woedend mensch: door de opening van zijnen mantel
kon men zien, hoe zijne geslotene vuist zich nijdig toeneep. Van het oogenblik zijner
verschijning in den winkel had hij zijne vlammende oogen als pijlen in die van Siska
gericht, en ging nu als een spook achter den
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toog tot haar. Zij, vol angst en benauwdheid, stak hare twee handen vooruit, alsof
zij deze akelige verschijning van zich wilde weren; maar de dokter ontsloot zijne
vuist, sloeg zijne hand aan haren pols, neep dien te pletten en sprak met eene ijselijke
stem:
‘Uw vader gaat sterven, misdadig kind! - Gij hebt hem vermoord!’
Dan liet hij haar in onmacht op haren stoel nedervallen, ging ten huize uit om
eenen geestelijke te halen, en kwam kort daarna met de Berechting terug.
Nadat de zieke Van Roosemael de laatste hulp der Kerk ontvangen had en de
priester weg was, zuchtte hij:
‘Mijn kind, mijne Siska wil ik zien, dokter..... Maar vergiffenis voor haar! - o,
pijnig ze niet door strenge woorden!’
‘Ik ga ze halen; maar zij moet gestraft, zij moet gebroken worden. Misschien zult
gij dan uit den hemel op een deugdzaam en berouwend kind kunnen nederzien.’
Met deze woorden opende de dokter de deur der kamer en ging beneden in de
keuken. Dáár zaten moeder en dochter met de handen voor de oogen te weenen;
Siska ging te werk, dat zij een steenen hart zou hebben vermorzeld: zuchten, kermen
en akelige klachten welden op uit haren boezem. O, ditmaal was hare wanhoop niet
geveinsd! De pletterende woorden, welke de dokter als de vervloeking van den
vergramden God in hare ooren had doen klinken, hadden haar den blinddoek met
geweld afgerukt. De naam van vadermoordster, die nu gedurig voor hare
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oogen in vlammende letteren stond te lezen, brandde op haren geest als eene sprankel
van het helsche vuur, dat haar wachtte. De zware stap des dokters deed haar met
schrik opzien..... Ho! daar staat hij weder voor haar, de wraakengel des Heeren! Zijn
stekend oog dringt tot in hare ziel; onder zijnen machtigen blik voelt zij hare krachten
verminderen; eene koude ijzing stolt het bloed in hare aderen...., Maar zij rukt zich
los van onder dit toovergeweld; - zij springt op, ploft neder op hare knieën voor hem,
heft de armen in de hoogte en roept:
‘Uwe gramschap is rechtvaardig! Ik ben een misdadig en verfoeilijk schepsel.....
maar, in den naam van mijnen stervenden vader, o, genade, genade voor mij!’
Twee tranen rolden blinkend over de wangen des dokters; zijn gelaat verloor
eensklaps de uitdrukking van toorn, om alleen nog de kenmerken der diepste droefheid
te behouden. Hij naderde tot het smeekende meisje, nam haar bij de hand en sprak,
zonder haar van den grond op te lichten:
‘Siska, ongelukkig kind, gij hebt schrikkelijk tegen God misdaan, want Hij heeft
gezegd: bemint uwen vader en uwe moeder, - en gij, wat hebt gij gedaan?..... Neen,
neen, vrees niet, ik zal het ijselijk woord niet meer herhalen. - Herkoop uwe misdaad,
Siska; er is nog één middel om u met God en met uwen vader te verzoenen. Ga tot
hem, hij roept u stervende, - maar geef acht! Indien hij deze wereld verlaat zonder
de overtuiging van uw berouw en uwe bekeering, indien hij den geest geeft zonder
troost, zonder vrede en zonder hoop voor u..... o, dan zal de vloek des Heeren u
vervolgen tot na dit leven!’
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Hoe bitter, hoe hartverscheurend deze woorden ook waren, scheen Siska daaruit
meer moed te putten; zij zoende de handen van den dokter met drift en riep, terwijl
zij opsprong en naar de kamer haars vaders vloog:
‘Dank! dank!’
..... Zou ik nu het plechtig stervensuur des vaders en de wanhoop der dochter
afschilderen? Zou ik u Siska toonen, waar zij huilend en met hangende haren door
de plassen harer gestorte tranen kruipt? Zou ik u zeggen, hoe zij haar hoofd tot
bloedens toe tegen het doodbed haars vaders knotst; hoe zij hare schoonheid poogt
te vernietigen en met hare nagels door hare wangen ploegt; hoe zij al de teekens harer
wulpschheid scheurt, vertrapt en verbrijzelt? -O, neen, dit tooneel ware te wreed en
te pijnlijk!
Ziet, de vader gaat sterven; maar eene uitdrukking van gelukzaligheid maakt zijn
aangezicht gelijk aan dat van eenen heilige. Zijne brekende oogen zijn met een
troostvol gevoel voor het bed gericht. Dáár zit Siska geknield; zij houdt hare moeder
in beide armen omsloten, zoent ze met teederheid en smeekt om vergiffenis; de dokter
staat bij haar en stort tranen van ontroering. - Dit tafereel ziet de stervende..... hij
laat zijne slappe hand over de bedsponde rijzen en op het hoofd van zijn kind
nedervallen. Dan zegt hij, terwijl zijne ziel hare vleugelen ontplooit en van de aarde
hemelwaarts opschiet:
‘Gezegend, gezegend, o Siska, mijn kind!’
De honderdjarige winkel van Van Roosemael is nu gesloten. Moeder en dochter
leiden een eenzaam
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en boetvaardig leven; zij herinneren zich met afschrik de oorzaak hunner rampen en
voegen in hunne litaniën dit beteekenend gebed: Van het Fransche zedenbederf
bevrijd ons, Heer!
Heer Lezer, ik heb eenige hoop, dat deze ware geschiedenis uwe toegevende
aandacht zal gevestigd hebben, en dan zult gij wellicht ook nieuwsgierig zijn om
Siska te zien. Welnu, indien gij inderdaad die begeerte hebt, ga dan des Vrijdags,
omtrent zes uren des morgens, of wat later, naar de Predikheerenkerk; doe de deur
ter rechterhand open en stap voort over het oude kerkhof, tot onder den Kalvarieberg
en in de spelonk van het Vagevuur. Hier zult gij eene jonge vrouw geknield zien
zitten, geheel in eenen zwarten mantel gedoken en met de kap over het aangezicht.
Indien gij scherp luistert, zult gij de parelen van eenen rozenkrans tusschen hare
vingeren hooren glijden, en van tijd tot tijd zal van onder hare kap een zucht opgaan
als die van eene der lijdende zielen. Zij echter zal zich niet roeren, en in de halve
duisternis zal zij u voorkomen als een biddend beeld, dat daar gesteld is. Indien gij
dan ziet, dat zij, opstaande, eenen langen kus op de hand der smeekende ziel plaatst
en traaglijk de spelonk verlaat, zonder u schijnbaar te hebben bemerkt, zeg dan
stoutelijk: ik heb Siska Van Roosemael gezien!
De dochter van Spinael zal ik u niet wijzen: er zijn plaatsen, die men niet noemen
mag. Wat haren broeder betreft, er zijn gevangenissen genoeg in Frankrijk, om
gauwdieven en schelmen op te sluiten.
EINDE VAN SISKA VAN ROOSEMAEL
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Hoe men schilder wordt
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Hoe men schilder wordt
I
Ontdekking van een wonderbaar vernuft. - Huiselijke raad over de
bestemming van een kind. - De Academie van Antwerpen door eenen
werkman beschreven. - Schilderen is een lekker stieltje.
In een klein huisje, behoorende tot de St.-Andriesparochie te Antwerpen, zaten op
eenen avond der maand Mei 1832, drie personen bij eene kleine blikken lamp te
werken.
Eene oude vrouw was voor een kantkussen gezeten en wierp de ratelende bouten
onophoudend door elkander, terwijl zij, met eene wonderlijke vinnigheid, de spelden
over het kussen deed wandelen. Op haar gelaat glom die zoete welwillendheid, welke
het aangezicht van sommige oude lieden met aantrekkelijkheid versiert, ondanks de
diep gegravene rimpels.
Zij scheen welgemoed en liet zich den eentonigen arbeid niet verdrieten, aangezien
dat zij van tijd tot tijd hare heesche stem tot het vormen van verschil-
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lende tonen poogde te dwingen en slepend een liedeken zong van haren jongen tijd.
Dit liedeken scheen uit een enkel referein te bestaan en begon telkens met deze
woorden:
En Coredommeken hy issere gesteurve.
Het onveranderlijk einde was:
Hy schreef daer in het zand
Dat zyn jonk hart verbrandt.

Nevens haar bevond zich eene jongere vrouw, fraai van gelaat en schoon van gestalte.
Zij was insgelijks bezig met kantwerken. Evenals de oude, droeg zij de gewone
kleeding der arme burgers of werklieden van Antwerpen: een rozekleurig jak, eenen
zwarten baaien rok en eene trekmuts van bevalligen vorm. Tusschen de kleeding der
twee vrouwen was alleenlijk dit verschil, dat de oude met de groote bloemen der
vorige eeuw behangen was, terwijl de jongere vrouw meer de hedendaagsche kleuren
droeg, zijnde kleine bloemkens op gemengden grond.
De derde persoon, die zich in de kamer bevond, was een jongsken van omtrent elf
jaar, - met een aangezichtje zoo zuiver en zoet als dit van een engeltje. Groote zwarte
oogen, vol beweging en vol leven, stonden blinkend onder zijne lange wimpers, en
losten als gitsteenen op de rozen zijner wangen uit. Zijn mondje, welks hoeken
eenigszins achteruit getrokken waren, gaf aan zijne wezenstrekken eene uitdrukking,
die geest en begrip aanduidde. Boven
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dit alles was een bosch van schoone krullende haren ingeplant; zoodat dit jongsken,
rijk aan gezondheid en aan geest, waarlijk een schoon beeld van een kind was en
geenszins de kenteekens der armoede droeg.
Dit kind zat bij de tafel en scheen met een potlood iets op een stuk papier te
schrijven. Bij poozen hief hij het hoofd op, bezag met metende aandacht de oude
vrouw en zette dan telkens eenen trek meer op het papier. - Men kon niets anders
denken, dan dat hij de oude vrouw uitteekende of ten minste dit poogde te doen.....
Er was in de blikken, die het kind op zijn papier en op de oude vrouw wierp, zooveel
aandachtige navorsching, in zijne houding en op zijn gelaat zooveel ernstigheid, dat
men niet kon twijfelen, of er lag in dien jongen geest een buitengewoon aanleg tot
de kunsten van nabootsing. Eene andere omstandigheid kwam dit vermoeden nog
versterken: wanneer men nauwkeurig de halfverlichte muren bezag, erkende men
met verwondering dat er geene plaats genoeg om de hand te leggen overig was
tusschen al de beelden van burgers, soldaten, katten, honden, vogels, - die, op eene
zekere hoogte, ontwijfelbaar door eene kinderhand, met houtskool en rood krijt er
op moesten geschetst zijn.
Gloeide er van dan af in den schedel van dit kind eene vonk van het vuur des
vernufts? - Ontkiemde reeds in hem een zaad van kunstgevoel?
Nadat deze drie personen bijna een half uur in dezelfde houding waren blijven
zitten, hoorde men in de Kloosterstraat de trommel van de taptoe slaan.
De jonge vrouw stond op, plaatste haar kantkussen op eenen stoel en sprak tot het
kind:
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Fransken(1), gij moet gaan slapen..... Kom, doe die papieren nu weg.
Fransken. - Och, moederlief, mag ik nog wat opblijven? Ik zal zoo stil zijn.
De Grootmoeder. - Kom, kom, Annemie(2), laat ons Fransken nog maar wat uit
zijn bed. - Laat hem nog wat teekenen.
De Moeder. - Ja maar, als zijn vader thuis komt, zal het weer gekijf zijn..... En hij
is nu al zoo lang bezig met dit papier. God weet heeft hij u alweer geen twintig keeren
uitgeteekend!
De Grootmoeder. - Och, Annemie, als het kind zijn verzet daar nu in vindt, hoe
kunt gij daar tegen zijn?
De Moeder. - Zie, Meken(3), gij zult ons Fransken nog bederven, gij! want gij ziet
hem liever dan de appelen uwer oogen. Maar hij móét gaan slapen. - Kom, Fransken.
Gedurende die woordenwisseling had Frans, als een gehoorzaam kind, zijne stukjes
papier bijeengeraapt en zijn potlood er in gerold. Dan tot eene kleine bedstede gaande,
stak hij zijn teekenwerk met zorg onder het hoofdkussen, en kwam bij zijne moeder
om ontkleed te worden. Dit gedaan zijnde, sprak de moeder tot hem:
‘Maak uw kruisken, Fransken, - en zeg uw gebeêken.’
Het kind ging bij de bedstede op zijne knieën zit-

(1) Verkleinwoord van den voornaam Franciscus.
(2) Verkorting van Anna Maria.
(3) Meken beteekent grootmoeder onder de Antwerpsche burgerklasse; voor grootvader zegt
men Peken. Van oude lieden zegt men in het algemeen: het was een Meken, ik zag een oud
Peken.
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ten, en begon met de handen te zamen en met luider stemme te bidden:
's Avonds, als ik slapen ga,
Volgen mij veertien engeltjes na:
Twee aan mijn hoofdeneind,
Twee aan mijn voeteneind,
Twee aan mijn rechterzij,
Twee aan mijn linkerzij,
Twee die mij dekken,
Twee die mij wekken,
Twee die mij wijzen,
Naar 's hemels Paradijze(1).

Vervolgens ging hij tot zijne moeder, daarna tot zijne grootmoeder, kreeg van elk
eenen kus en een kruisken op het voorhoofd, en kroop dan stilzwijgend in het bed.
Wanneer de vrouwen dachten, dat het kind in slaap was, begonnen zij in stilte het
volgende gesprek:
De Grootmoeder. - Maar, Annemie, was ik gelijk gij, ik zou toch zien, dat ik dit
kind op de Academie kreeg. Wees zeker, daar steekt een schilder in.
De Moeder. - Ik weet het wel, Meken. Denkt gij, dat ik het niet zie? Maar hoe zal
hij op de Academie geraken? Nog zoo bitter jong en zonder voorspraak!
De Grootmoeder. - Och, ze zeggen, dat M. Van

(1) Dit zonderling avondgebed als ook een ander, dus beginnende: Heilige Engel Sinte Michiel,
ik beveel u mijn lijf en ziel, worden nog dagelijks in honderden huisgezinnen door de kinderen
opgezegd. Daarbij echter wordt dan het Vader ons of een ander erkend gebed gevoegd.
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Bree zoo een goed mensch is..... En M. Wabbes(1) dan! Ik zou, al is het dat ik zoo
oud en zoo sukkelachtig ben, er nog wel alleen durven naartoe gaan, om eene plaats
voor ons Fransken te vragen.
De Moeder. - Ja, gij, Meken, gij zoudt er voor door een vuur vliegen, dat weet ik
wel. Maar dit is nog het ergste niet: zijn vader wil maar volstrekt dat hij op het
metserdienen gaat.
De Grootmoeder, met verontwaardiging. - Wat? ons Fransken metserdienen! Het
eenige kind van mijne Annemie! - Neen, dit zal niet waar zijn, zoo lang ik leef.....
Als hij dan toch eenen stiel moet leeren, zal hij op het meubelmaken gaan.
De Moeder. - Ik moet het ronduit zeggen: ik zou toch ook liever onzen Frans op
de Academie zien.
De Grootmoeder, vol geestdrift. - Ja, en denk toch eens, Annemie, gij kunt niet
weten wat er kan gebeuren. - Als ons Fransken nu eens goed van aannemen was, en
hij werd zoo eens schilder..... wat zou het dan zijn? Hoe zouden de geburen dan staan
zien! Frans schoon gekleed; geld winnen gelijk slijk; in een huis met twee stagiën
wonen; overal aangehaald gelijk een Prins! Eh? En als hij dan een schoon stuk
gemaakt heeft, dan zullen zij ons op de straat nawijzen en zeggen: ziet! dat zijn de
moeder en het meken van den schilder! Eh, Annemie, wat zegt gij daarvan? Mijn
hart klopt als ik er aan denk.
De Moeder, met eenen zucht. - Ja, ja, maar als dit

(1) Wabbes is de volksnaam van den heer Wappers, gewezen bestierder der koninklijke Academie.
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nu zoo eens gebeurde, zou Frans zijne gemeene ouders dan wel gaarne blijven zien(1)?
De Grootmoeder. - Wel, sukkel dat gij zijt, denkt gij daarop? Al moest ik, mijn
geheel leven lang, droog brood eten en zonder schoenen aan mijne voeten gaan, als
ons Fransken maar schilder wordt, dan zal ik nog gelukkig zijn
De Moeder.- Zie, Meken, laat ons daar niet meer van spreken. Gij zult mijnen kop
nog zoo vol muizenissen steken, dat ik er zot van zal worden. Ik weet het ook wel,
dat ons Fransken geen ezel is en dat er in dit kind iets steekt; maar maak dit aan zijn
vader eens wijs?
De Grootmoeder. - Eh wel, eh wel, ik zal het hem wijs maken, en dat nog dezen
avond. Help mij maar een beetje - het zal wel gaan.
De Moeder, opstaande. - Ik hoor hem. Daar is hij, die klopt!
De deur ging open; een man trad stilzwijgend binnen. Nadat hij zijn schobejak(2)
uitgedaan had, plaatste hij zich bij de tafel, als iemand, die eten wil. Een wijde schotel,
met gestoofde aardappelen overladen, werd hem voorgezet, en hij begon met
gretigheid zijn avondmaal.
Alhoewel machtig en van reuzenspieren voorzien, was het lichaam van dien man
door den arbeid gekromd; zijn rug helde als een boog over de tafel;

(1) Men merke hier aan, dat het werkwoord beminnen zeer zelden in Antwerpen wordt
uitgesproken. Men bezigt daarvoor meest altijd het samengestelde werkwoord gaarne zien.
(2) De werklieden, die aan het ontladen der schepen arbeiden, dragen een kort hemd van grof
lijnwaad over hunne kleederen. Dit hemd of liever dien kiel noemt men schobejak.
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op zijn betrokken aangezicht lagen van die rimpels, welke niet door den ouderdom
veroorzaakt zijn; en de stijve onveranderlijkheid van zijn afgemat gelaat toonde
genoeg, dat zwaar en onophoudend werken zijn gevoel ten deele had verstompt.
Terwijl hij bezig was met eten, hitsten de twee vrouwen elkander op, om de netelige
samenspraak aan te vangen. Eindelijk nam de grootmoeder aldus het woord:
- Maar, Pauw,(1) ik moet u toch eens iets zeggen.
De Vader, onverschillig. - Ja? Laat hooren, Meken, wat is het?
De Grootmoeder. - Wel, hebt gij nog niet belet, dat onze Frans den geheelen dag
niets doet dan mannekens maken? - De gansche muur staat er vol van; al mijne
patronen zijn vol honden, katten en alle soorten van vreemde beesten, die ik zelf nog
niet ken. Geen koffiezaksken kan er in ons huis komen, of poef!..... daar staan
mannekens op!
De Vader. - Laat gij Fransken maar mannekens maken, Meken Het is beter, dat
hij dit doet, dan dat hij op straat zou loopen.
De Grootmoeder. - Dat zeg ik ook; maar ziet gij niet, dat er in dit jongsken iets
steekt, en dat het misschien spijt zou zijn, dat hij daar afgetrokken werd?..... gij kunt
het niet weten.
De Vader, met aandacht. - Wel, en wat is het nu? - Zeg het maar rechtuit.
De Grootmoeder. - Zou het niet goed zijn, dat wij hem op de Academie deden?
God weet, of hij van zijn leven nog geen schilder wordt.

(1) Verkorting van den voornaam Paulus.
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De Vader, met nadruk. - Ik heb u al lang op uwe sokken hooren afkomen, Meken.
Gij denkt zeker, dat ik u niet in de buis had, met al die slenders(1). Begint gij weer
met dat oud liêken? Onze Frans zal

En scheen met een potlood iets op een stuk papier te schrijven. (Bladz. 75.)

metserdiener worden; en laat hem zoolang maar gerust, of gij breekt zijnen groei
nog.
De Moeder, met bitsigheid opspringende. -Zie, Pauw, Fransken is mijn kind zoowel
als het uwe, en gij hebt, gij alleen, er alles toch niet aan te zeggen..... Ons jongsken
is vol geest, en daar steekt veel te veel in om er eenen metserdiener van te maken.

(1) Ik hoorde u in stilte afkomen: ik bemerkte uw inzicht, met uwe treken.
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De Vader, half verstoord. - Ja, gij hebt u zeker wat laten opstoken door Meken? Ik
zeg u, dat ik van geenen schilder wil hooren, - en breek er mij den kop niet langer
mede.
De Grootmoeder. - Annemie heeft gelijk, gij ziet uw kind niet gaarne; want anders
zoudt gij zoo niet spreken.
De Moeder, bijna schreiend. - Dat heb ik al lang genoeg gezien, dat gij ons kind
niet gaarne ziet. Het is u te veel dat gij het aanspreekt, dit arm schaap!
De Vader, met droefheid; zijne spraak verkrijgt eene drukkende klem. - Zie ik mijn
kind niet gaarne? Omdat ik hem een goed ambacht wil doen leeren en hem wil
opbrengen gelijk zijne ouders zijn opgebracht? Heeft hij geene handen aan zijn lijf,
om te werken, - of zoudt gij er gaarne een luien bliksem van maken? - Schilderen!
Schilderen! Dit is misschien geen slecht ambacht, maar het is ook kostelijk en moeilijk
om te leeren.
De Moeder; zij snauwt hem toe. - Een ander leert het wel!
De Vader. - Ja, maar een ander heeft geld, en wij niet..... Ziet, vrouwen, gij weet
daar niets van. Gij hebt nu al zoo lang aan mijne ooren liggen zagen met dat zelfde
oremus, dat ik bij eenen schilder ben gegaan, die nog al dikwijls bij onzen baas komt.
Dat gij wist, wat boeksken hij mij heeft uiteengedaan over dat lekker stieltje, uw
haar rees er van te berge op uwen kop!
De Grootmoeder. - Hij heeft u wat leugens wijs gemaakt. Zoo zijn de schilders
altemaal; als er wat te veel komen, dan bederft de stiel.
De Vader. - Ja, luister maar..... Ziet, zoo wordt
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gij schilder: Als gij op de Academie moogt komen, dan gaat gij eerst een jaar lang
op de klasse van de Neuzen en de Ooren; dan een jaar op de Koppen; dan twee jaar
op de Mannekens; dan een jaar of drie op het Pleister; dan een jaar of vier op het
Leven..... En als ge dan al zoo elf lange jaren hebt zitten krabben en u de borst hebt
gecreveerd, dan kunt gij al zooveel schilderijen maken als ik of gij..... En dan moet
gij nog eens een heel jaar op de klasse van Tante Mie(1) den dood gaan uitteekenen.
- En weet ge wat ge dan kent? - Nog niets!..... Kunnen wij nu elf jaren onzen Frans
houden, zonder dat hij iets verdiene? Kunnen wij hem verf, penseelen, en doeken
koopen, gedurende al dien tijd? En zal hij dan niet ongelukkig zijn, als hij mislukt?
- Ja, want dan is 't kalf verdronken; dan is het te laat; dan zullen zijne meiskenshanden
nergens meer goed voor zijn, en hij zal te lui geworden zijn om te werken. Neen, ik
zie mijn kind zoo gaarne als gij; maar ik ben gelukkig in mijnen stiel; ik kom geen
brood te kort, en ik geloof, dat ik niet beter kan doen dan onzen Frans ook zijn brood
te leeren verdienen. Zoo weet ik zeker, dat hij geen gebrek zal lijden..... Hij zal
metserdiener worden, - ik wil het en het is mijn laatste woord: metserdiener!
De twee vrouwen zwegen. Zij konden niets inbrengen tegen de goede redenen van
den man; ook hadden zij bij het hooren zijner woorden van hun eerste inzicht afgezien
en besloten niet meer van deze zaak te spreken; maar op het oogenblik dat de vader,
als een vonnis, had uitgeroepen: hij zal

(1) Zoo noemt de volksklasse den leergang van ontleedkunde of anatomie.
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metserdiener worden! hoorde men eensklaps het kind in zijn bed zuchten en snikken,
als iemand, wiens tranen na lang bedwingen, losbarsten.
Fransken had alles in de grootste benauwdheid afgeluisterd. Een straal van hoop
en van blijdschap was in zijn hart gesprongen, toen hij van de Academie had hooren
spreken; doch de woorden zijns vaders, die, als de uitspraak van een onherroepelijk
oordeel, hem tot den metserstiel verwezen, hadden zijn hart met droefheid overkropt;
- en, zich niet langer kunnende inhouden, was hij op eens aan het schreien gegaan.
De grootmoeder liep ijlings naar het bed, nam Fransken er uit, en hem op haren
schoot plaatsende, begon zij het kind te zoenen, terwijl hare eigene tranen over haar
aangezicht rolden. De moeder ving insgelijks aan met weenen: - en het was in dit
huisgezin eene droefheid zoo innig en zoo bitter, alsof er een schrikkelijk ongeluk
voorgevallen ware. Dan sprak de grootmoeder met bitsigheid tot den man:
Hoe kunt gij uw kind zoo trêteren(1). Gij zult het wel dood krijgen.....
De Moeder. - Ja, ja, dat zal er wel van komen: gij zult het wel in zijnen put
helpen..... Waarom kunt gij Frans niet naar de Academie laten gaan, zeg? Als hij
daar nu goesting voor heeft?
De Vader, met hevige gramschap zijne vuist toonende. - Maak mij niet kwaad!
Fransken; hij springt van den schoot zijner grootmoeder

(1) Plagen.
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en loopt bij zijnen vader. - Och, vaderken lief, maak u niet kwaad..... Ik zal
metserdiener worden.
De Vader; hij kust het kind met teederheid; er blinkt een traan in zijne oogen. Fransken, mijn kind, ik zal niet kwaad worden. Ga maar gerust in uw bed.
Fransken; hij neemt de hand zijns vaders en streelt ze. - Vader, weet gij wel, dat
Koben(1) van den hoek ook op de Academie is, en hij is toch wel metserdiener.
De Vader, geheel kalm. - Ja maar, kind, dat is wat anders. Hij maakt daar geene
mannekens; want hij is op de klasse van koepe-de-peer(2).
Fransken. - Wat maken ze daar dan, vader?
De Vader. - Dat weet ik niet: huizen zeker. (Hij bedenkt zich een weinig; het kind
ziet met angst in zijne oogen.) Maar hoort, ik zie wel, dat gij mij toch niet zult gerust
laten. Laat Frans dan maar naar de Academie gaan, als gij hem er op kunt krijgen.
(Het kind springt op van blijdschap, kust zijnen vader, kust zijne moeder, kust zijne
grootmoeder en vervult de kamer met blijde kreten). Maar op ééne conditie: dat is,
als Frans niet goed en gauw leert, hij op mijn eerste woord van de Academie blijve.
Fransken, met blinkende oogen en met geestdrift. - Och, ik zal zoo goed leeren,
vaderken lief!
De Vader. - Ga nu maar slapen, kind.
Fransken kroop welgemoed en met vinnigheid in zijn bed. De drie andere personen
namen de lamp en klommen op eene kleine, steile trap, om zich

(1) Verkorting van den voornaam Jacobus.
(2) La coupe des pierres - de Steensnede, die men van overlang gewoon is met haren Franschen
naam te noemen.

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

86
insgelijks tot de rust te begeven. Boven gekomen zijnde, begonnen zij te beraadslagen
over de middelen, die werkstellig konden gemaakt worden, om voor Fransken eene
plaats op de Academie te verkrijgen. Na eene tamelijk lange onderhandeling besloot
men tot het volgende:
Trees(1), van daar naast de deur, heeft kennis met den leerjongen van den barbier
van den knecht van M. Wappers. Door Trees zou men de voorspraak van dezen
leerjongen kunnen verkrijgen; hij zou spreken aan zijnen baas, de baas aan den knecht
van M. Wappers, de knecht aan M. Wappers zelven; - en M. Wappers zou er van
spreken aan M. Van Bree.
Zij twijfelden niet, of die buitengewone samenhang van voorsprekers zou hun
doen gelukken; - en nog meer werden zij daarvan overtuigd, toen de grootmoeder
bemerkte, dat er niets voordeeliger is dan de voorspraak van eenen barbier, aangezien
men weinig te weigeren heeft aan eenen man, die ons dagelijks een mes op de keel
houdt, enz.
Dan, overmorgen zullen moeder en grootmoeder hunne Zondagsche kleederen
aantrekken: het fijne jak, den stoffen rok, de kanten trekmuts en de fluweelen
schoenen. Zij zullen eenige teekeningen van Frans medenemen, om aan de heeren
der Academie te toonen, en grootmoeder zal het woord voeren, om hun te doen
verstaan, wat vernuft er in Fransken steekt.

(1) Verkorting van den voornaam Theresia.
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II
Gang naar de Academie. - De opvolgers van Uilespiegel. - Raad van
Professoren over den roep van Frans. - Onderzoek van bewijsstukken. De Academie krijgt een leerling meer.
De zon, de grootste schilderesse der wereld, was bezig met achter de kim haar palet
te bereiden; zij vereenigde en mengde er de schoonste verven op, welke zij bezit,
om dien plechtigen dag, - om den eersten stap van Frans in de baan der kunst, met
eenen ongemeenen glans te beschijnen. Weldra wierp zij, door enkelen penseeltoets,
de grijsgele doodverf op haar onmeetbaar paneel..... en de stad Antwerpen stond, als
eene aangelegde schets, zichtbaar in het schemerlicht.
De hanen, die afgodendienaars der zon, begroetten hare komst met snijdend
keelgeluid, en schreeuwden zoo lang en zoo hevig, dat de grootmoeder er door
ontwaakte, terwijl zij hare eerste gedachte aan het geluk van haar Fransken gaf.
Alhoewel schrikkelijk afgeschilderd, is de nacht niet zelden een weldoener. Hij
alleen is rechtvaardig ten allen tijde: de goeden overlaadt hij met blijd-

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

88
schap en genot, de kwaden martelt hij door ingebeelde straffen. Als een gezant van
God ziet hij in het binnenste der harten, en voorzegt den mensch, wat loon of wat
wraak zijne daden verdienen en verwachten moeten.
De schoonste tafereelen had hij ditmaal uit zijne goocheltasch gehaald en voor de
oogen der grootmoeder doen verschijnen. Zij had rijkdommen gezien: schoone huizen
als paleizen, paarden als herten, koetsen als tronen, lusthoven als paradijzen, - jeugdige
lauwertakken! En te midden van dit alles haar Fransken, zijne moeder, zijnen vader
en zich zelve. Ontwakende, wreef zij hare oogen rood, om die verleidende beelden
te kunnen wederzien; doch nadat zij, niet zonder spijt, bevonden had, dat het slechts
een droom was geweest, verging hare blijdschap niet geheel. De streelende
vooruitzichten verlieten haar bij haar wakend leven ook niet.
Ternauwernood was de stad met eene tweede en goudgele tint oversapt, of het
gansche huisgezin was te been. De man moest vroeg op zijn werk zijn en kon niet
zonder ontbijt vertrekken; de ouders kwamen dan alle drie beneden.
Met éénen blik en te gelijk zagen zij naar Fransken en bemerkten, dat hij reeds in
zijn bed recht zat en, bij den twijfelachtigen schijn van den morgen, met zelfvergeten
aan het teekenen was.
Het vuur aangestoken zijnde, ging de moeder tot het kind, nam het uit bed en deed
het op zijne knieën zitten.
‘Lees vandaag een goed gebeêken, Fransken,’ sprak zij, ‘dat Onze Heerken ons
doe gelukken!’
Het jongske knielde zoo langzaam en zoo plechtig
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neder, dat het genoeg te zien was, wat godsvrucht en wat vuur hij in zijn gebed ging
stellen. Hij sprak met fijne sfemme:
's Morgens als ik opstaan,
Zie ik twee engeltjes vóór mij staan,
Engeltjes lief, engeltjes zoet,
Maakt dat Fransken geen kwaad en doet.
Onze Vader, enz.

Na dit gebed werd hij gekleed en gewasschen; en zoodra men hem dan vrij liet, vatte
hij zijne stukjes papier, ging bij het vuur zitten en begaf zich aan het nateekenen van
het een of ander voorwerp, dat zich in de kamer bevond.
Weldra was de koffie opgeschonken, de zware boterhammen gesneden en de tassen
voorgezet. Alvorens zij begonnen te eten, maakten zij allen een kruis; doch Fransken
voegde er zijn gewoon gebedeken bij:
Deezeken(1), kom eten mee,
Breng uw liefste moeder mee.
Deezeken, waar gij zijt,
Is het al gebenedijd.
Eet en drink, maar wees gedachtig,
Dat het komt van God almachtig.

Een werkman verslijt niet veel tijds aan de tafel: op een oogenblik waren al de
boterhammen verdwenen. De vader trok zijn schobejak aan en ging de deur uit, met
de woorden:
‘Tot den noen, zullen!’

(1) Deezeken beteekent Jesus in de taal der kinderen.
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Nu begon eerst de groote voorbereiding; Fransken werd nog eens ontkleed en opnieuw
gewasschen met Spaansche zeep en warm water; zijne krullende haren netjes
opgekamd; zijn strepen broeksken en zijn kieltje werden hem aangedaan.
Hierna begonnen de twee vrouwen hun eigen toilet. Uit eene kist kwamen twee
sneeuwwitte trekmutsen voor den dag; twee rokken, een zwarte en een met groote
bloemen; twee paar fluweelen schoenen; twee jakken, een lang en een kort, en een
katoenen mantel van de grootmoeder. Dit was alles. - Met deze kleedingstukken
moesten de vrouwen zich schoon en zindelijk maken, om met voordeel voor de heeren
der Academie te verschijnen.
Toen de optooi bijna gedaan was, vroeg de grootmoeder: ‘Maar, Annemie, zijt gij
nu zeker, dat Trees, van hiernaast, aan den leerjongen van den barbier van den knecht
van M. Wabbes gesproken heeft?’
De Moeder. - Ja, hij zegt, dat het nog al moeilijk is, iemand op de Academie te
krijgen; maar hij heeft beloofd, dat hij alles zal doen wat hij kan, en de baas is nog
al goede vriend van den knecht van M. Wabbes.
De Grootmoeder. - De Academie gaat te zes uren open; wij moeten maken, dat
wij niet te laat komen. Spoed u wat.
De Moeder. - Maar weet gij waar wij zijn moeten? Zij zeggen, dat die Academie
zoo groot is, dat men gemakkelijk eenen geheelen dag er kan in verloren loopen.
De Grootmoeder. - Gij zijt toch een sukkel, gij! Met vragen komt men immers te
Rome?
De Moeder. - Ja, dat is waar. Maar wat zullen
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wij nu aan die heeren zeggen? Want gij weet wel, dat gij die heeren niet moogt
aanspreken gelijk u of mij, en dat die groote mannen nog al gauw op hunnen teen
getrapt zijn. Gij moest u zoo eens misspreken.
De Grootmoeder. - Daar is geen nood voor; laat mij maar doen. Als ik binnenkom,
dan zeg ik: Goeden dag, M. Van Bree! Goeden dag, M. Wabbes! Dienaar,
Mijnheeren!..... Kunnen zij dat nu kwalijk nemen? Het is immers beleefd genoeg?
De Moeder. - Ja, ja. En dan? Hoe zult gij de zaak van onzen Frans aan hun verstand
brengen? Zie, daar ligt de knoop.
De Grootmoeder, met ongeduld. - Wees maar gerust: ik neem de teekeningen van
onzen Frans mede, en als ik die zal laten zien, zullen zij misschien van zelf willen
hebben, dat hij op de Academie blijve. Kom, het is al bij den zessen; laat ons gaan.
- Fransken, geef mij al de papieren eens hier, dat ik ze in mijnen zak steke. Zijt gij
gereed, Annemie? Vergeet gij niets? Doe dan de deur maar toe.....
Wat vreugd was er niet in het hart van Fransken, terwijl hij tusschen zijne moeder
en grootmoeder naar de Academie ging! Hoe licht en hoe vinnig waren zijne
huppelende stapkens! Met wat liefde bezag hij elken jongen, die, met eene rol papier
in de hand, hem voorbij ging..... Reeds waren al deze leerlingen der Academie zijne
vrienden, Hadde hij ze mogen omhelzen!
Aan de poort der Academie gekomen, vóórdat de klassen geopend waren, vielen
de twee verbaasde vrouwen tusschen een hoop wachtende jongens, die op hunne
vragen niet dan met spotternij ant-
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woordden. Beschaamd en verlegen, wilden zij zich verwijderen tot het openen der
poort: doch de spottende jongens liepen rondom hen en sloten ze in eenen
onverbreekbaren kring. Dan volgde er een concerto van honderden fluiten, die als
messen door de ooren gingen; een afgrijselijk gebrom in de rollen papier; honderden
roepen van Meken! Meken! Wouw! Wouw! - en een bonzend geschreeuw van hoera!
hoera! zoodat de ongelukkige vrouwen niet meer hoorden of zagen, en bereid waren
om te weenen; maar gelukkiglijk, of liever ongelukkiglijk, ging de poort der Academie
op dit oogenblik open.
Gelijk de razende vloed, die eenen dijk doorbreekt, stroomden de jongens onder
de poort door. De vrouwen konden dit woest geweld niet wederstaan, en werden
mede door de poort en door den hof gesleurd en gestooten, totdat zij zich weldra in
eenen langen gang bevonden, zonder te weten, hoe zij daar geraakt waren en nog
duizelig van deze bestorming. De trekmuts van grootmoeder stond scheef, zonder
dat het mogelijk was, ze weder op hare plooi te brengen; het haar van Fransken was
in de war, en de kleederen der beide vrouwen leelijk verkrookt.
Met stille, bevende stem sprak de grootmoeder:
‘Wel, heilige deugd, Annemie! Wat is dat hier voor een leven? 't Is gelijk een hoop
duivels!’
De Moeder. - Och God, Meken, ik dacht, dat zij ons nog wel een half uur verre
zouden gestooten hebben. Maar waar zijn wij hier? Het is gelijk een klooster. - Zie,
daar komt een klein jongsken; dat ziet er geen deugniet uit. Vraag hem eens, waar
de kamer van M. Van Bree is..... Manneken, weet gij
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niet waar wij gaan moeten om M. Van Bree te spreken? Waar is M. Van Bree?
De Jongen; hij steekt zijne tong uit en zet een beeldeken, gelijk men dit te Antwerpen
noemt:
Mijnheer Van Bree is in zijn vel.
En als hij er uit komt, is hij niet wel!
(Hij loopt weg.)

De Grootmoeder, met wanhoop. - Wel, wel! wat Uilespiegels altemaal! Annemie,
hier geraken wij nimmer te recht. (Er komt een jongen, die hare muts bij den vleugel
vat en ze bijna van het hoofd rukt.) Wel, wat schurken! Zij zullen ons nog de kleederen
van het lijf scheuren..... Willen wij maar naar huis gaan?
De Moeder. - Toe, toe, zet uwe trekmuts maar recht! Het is gelijk eene kat, daar
de straatjongens mede geleefd hebben. Nu zien wij er net uit om voor die heeren te
komen!
Fransken, met stille stem. - Zie, Meken, daar komt een heer aan; zie, hij neemt
zijnen hoed af voor u. Daar, hij gaat in die deur!
De Grootmoeder. - Och Heer! nu weten wij nog niets.
Fransken. - Ja maar, Meken, daar staat iets boven de deur te lezen. Laat ons eens
gaan zien.
(Zij gaan tot bij de deur.)
De Moeder. - Kunt gij dat lezen, Fransken?
Fransken. - Ja, moeder. (Hij beziet het opschrift een oogenblik en leest.) Ka.....
mer der di..... rectie.
De Grootmoeder. - Wel, wat botte getrekken dat wij toch zijn! Dat is nu de kamer
van M. Van Bree en van M. Wabbes. En als ik mij wel bepeins,

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

94
die jonge heer was M. Wabbes zelf. - Fransken, gij moet uwe klak afnemen, zullen?
Fransken. - Ja, Meken.
De Grootmoeder. - Klop eens.
De Moeder. - Ja, maar mogen wij wel kloppen? Daar hangt eene bel boven de
deur..... laat ons liever bellen.
(Zij zoeken vruchteloos naar het belkoord, vermits dat het binnen de kamer hangt.)
De Grootmoeder. - Dat is aardig, eh? Toe, klop maar.
(Er komt een jongen voorbij, die om de vrouwen in verlegenheid te brengen, zulk
een zwar en stamp tegen de deur geeft, dat de gang er van dreunt.)
De Moeder, verschrikt. - Och, Meken, willen wij maar gaan loopen? Ik durf hier
niet langer blijven staan.....
De Grootmoeder.- Ja, ja, kom: wij gaan naar huis.
Fransken, zijne moeder weerhoudende. - Och neen, moederken lief, laat ons niet
naar huis gaan!
Eene stem in de kamer. - Komt binnen!
Fransken. - Hoort gij wel, moeder? zij roepen, dat wij moeten binnenkomen.
(De vrouwen gaan bevend binnen en blijven vol vrees bij de deur staan.)
De Grootmoeder, met het hoofd knikkende. - Goeden dag, Mijnheer Van Bree,
goeden dag, Mijnheer Wabbes; - Dienaar, Mijnheeren!
M. Wappers. - Kom hier, moederken. Wat is er van uw beliefte?
De Grootmoeder. - Mijnheer Wabbes, als gij het niet kwalijk neemt, gij weet
wel..... uw knecht..... de barbier..... en.....
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De Moeder; zij geeft haar eenen stoot met den elleboog. - Is dat nu spreken? - Hakkel
zoo niet!(1)
M. Van Bree. - Vrouwken, het is zeker voor dit jongsken, dat gij komt?
M. Snyers. - Om eene plaats voor hem op de Academie? Gij moogt niet bang zijn,
Vrouw. Spreek maar ronduit, en zeg maar wat gij begeert.
De Grootmoeder, met eenen dankbaren glimlach. - Wel, Mijnheeren, wat zijt gij
toch goed! Ja, Mijnheer Van Bree, ja, Mijnheer Wabbes, als gij de goedheid wilt
hebben om ons Fransken (zij brengt het kind vooruit) op de Academie te laten
komen..... gij weet niet hoe blij wij zullen zijn.
M. Van Bree. - Hoe oud is hij, moeder?
De Moeder. - Elf jaar, Mijnheer.
M. Wappers. - Dit zou men niet zeggen. Zie, moeder, als ik u eenen raad mag
geven, laat hem dan liever nog een jaar of twee naar de school gaan; want hier zou
hij toch niets leeren. Hij is te klein en kan nog niet aan de tafels staan.
De Grootmoeder, bedroefd. - Och, Mijnheer Wabbes!..... Hij heeft er zoo eene
goesting voor; - zie, de tranen komen al in zijne oogen, och arme! (Het kind beziet
beurtelings al de professors met eenen smeekenden blik; zijn gelaat is zoo sprekend
en zoo zoet, dat het eenen diepen indruk op hun gemoed maakt.) En dat gij wist,
Mijnheeren, hoe hij altijd bezig is met teekenen!
De Moeder, invallende. - Ja, Mijnheeren, hij is er altijd mede bezig. Al etende, al
drinkende, tot in zijn bed toe, maakt hij niets dan mannekens. Ons geheele huis staat
er vol van..... Gisteren avond heeft

(1) Stamel zoo niet.
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hij zijn Meken, die daar staat, nog uitgeteekend.
De Grootmoeder. - Ja, het is waar, Mijnheer.
(De professors betuigen eene groote nieuwsgierigheid)
M. Snyers. - Daar steekt misschien iets in dit kind. Hebt gij het portret niet bij u,
moeder?
De Moeder. - Ja, Meken heeft het in haren zak.
M. Wappers. - Laat eens zien, Vrouw; geef dit eens hier.
De Grootmoeder, zij wroet tamelijk lang in haren zak. - Och Heer! Zou ik het
verloren hebben? Ha, neen. Hier is het. - Ziet, Mijnheeren. - Het is nog maar een
kind, Mijnheeren. - Ik zeg niet, dat het portret goed gedaan is; maar het lijkt toch een
beetje.
(De professoren geven elkander het stuk papier over. De eene bijt op zijne lippen,
de andere schijnt te moeten niezen; doch bij het bezien der grootmoeder, die zich
als vergelijkingsmiddel in het midden der kamer plaatst, barsten zij eindelijk in eenen
langen lach los.)
De Moeder, stil tot de grootmoeder. - Meken, zij lachen!
De Grootmoeder, met blijdschap. - Laat ze maar lachen; hoe meer hoe liever. Ziet
gij niet, dat ik het er om doe; nu komt Frans zeker op de Academie.
De Moeder, met twijfel. - Ik geloof het niet.
De Grootmoeder, tot de professoren. - Ja, Mijnheeren, niemand heeft zijn eigen
zelven gemaakt..... het is mijne schuld niet, dat ik niet meer schoon ben. - Wat is een
oud mensch?
M. Schafels. - Maar, Vrouw, hij heeft zeker betere dingen geteekend; hebt gij
geene andere bij u?
De Moeder. - Wel, Mijnheer, hij kan niets zien
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of hij teekent het uit. Daar is de tamboer-majoor van het 6de, die heeft kennis in onze
geburen; hij was nog geene drie keeren door onze straat gegaan, of Fransken had
hem al op zijn papier staan..... Laat het eens zien, Meken.
De Grootmoeder; zij geeft een stuk papier aan M. Van Bree. - Ziet, Mijnheeren!
Dat gelijkt misschien nog beter.
(De professoren doen geweld om zich te bedwingen; M. Schafels ligt met het hoofd
op de tafel.)
De Grootmoeder, voortgaande. - En met de St.-Andrieskerk is hij ook al naar huis
gekomen, en dat was schoon, met deuren en vensters nog al. Ik heb het ook in mijnen
zak: - ziet, Mijnheeren.
M. Van Bree. - Daar staat gelijk eene schouw op de kerk? Dat is wat nieuws.
De Grootmoeder, met eene merkbare spijt. - Ja, dat is mis. Dat is mis, Fransken.
Waarom hebt gij eene schouw op de kerk gezet?
Fransken. - Wel, Meken, dat is om M. Pastoor zijn eten te koken. (Dit antwoord
verwekt een nieuwen lach.)
M. Van Bree, tot M. Wappers. - Wat dunkt er u van, zouden wij dit kind op de
Academie laten?
M. Wappers. - Ik geloof dat dit goed ware; het jongsken is niet zonder geest. Mij
dunkt, dat er waarlijk iets zou van te maken zijn.
M. Serrure. - Maar, Vrouwken, kan hij wel lezen en schrijven?
De Grootmoeder. - Wel, Mijnheer, hij gaat al vijf jaar naar de Broôkens-kapel; en
vraag het maar eens aan meester Klincko: hij heeft dit jaar nog twee prijzen gehad.
In het Vlaamsch kan hem al niets meer geleerd worden; - hij leert al Fransch!
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M. Serrure. - Zoo! dat is wat anders.
M. Wappers, tot M. Van Bree. - Laat mij het kind eens aanspreken. - Manneken,
kom gij eens hier. (Het jongsken gaat bij hem; hij streelt het onder de kin. Fransken
lacht hem dankbaar toe.) Zeg mij eens, lief kind, welken stiel zoudt gij gaarne leeren?
Fransken; er komt eene wonderlijke uitdrukking op zijn gelaat; uit zijne zwarte
oogen straalt een vurige blik.- Schilderen, gelijk Rubbes(1), Mijnheer!
M. Wappers. - Maar, kind, zeg mij eens: zie, dit manneken is uwe grootmoeder,
niet waar? Zoo is zij immers niet, met al dit haar rond het hoofd?
Fransken, met stille stem. - Ja, maar als Meken 's avonds werkt, dan doet zij hare
muts af, en dan heeft zij zoo een haar wel.
M. Wappers, tot M. Van Bree. - Wij zullen het kind maar op de Academie laten
komen; het ziet er vinnig en verstandig uit.
M. Van Bree. - Ja, ja!
M. Wappers, tot het kind. - Zult gij goed leeren, manneken?
Fransken, hem met hoop in de oogen ziende. - Och ja, Mijnheer!
M. Schafels. - Wij zullen hem op een banksken zetten.
M. Wappers. - Wel, leer dan maar goed; - en wacht een weinig, ik zal met M. Van
Hool eene plaats voor u gaan zoeken.
De Grootmoeder, met blijdschap tot Fransken gaande. - Bedank die heeren en
kus uwe hand!

(1) De naam Rubbens wordt evenals de naam van Wappers, met weglating der voorlaatste letter,
door het volk uitgesproken.
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(Het kind kust zijne hand en beziet beurtelings al de professoren, blijkbaar om ze
allen te bedanken. Vervolgens gaat het bij zijne moeder en grootmoeder en beziet
haar met tranen van blijdschap in de oogen.)
M. Wappers, tot de vrouwen. - Gaat gij lieden maar naar huis, Vrouwkens. Fransken
blijft op de Academie.
De Grootmoeder, knikkende. - Gij zijt bedankt, Mijnheer Van Bree; gij zijt bedankt,
Mijnheer Wabbes; bedankt altemaal, Mijnheeren. - Kom nu maar aan, Annemie; 't is nu wel!
(Zij gaan de deur uit en begeven zich naar huis langs de Minderbroedersstraat.)
De Moeder, met blij gemoed. - Wel, Meken, wie zou dat toch zeggen! Wat is toch
iemand, die nog nooit iets gezien of bijgewoond heeft! Wij, die zoo bang waren om
voor de heeren te komen..... Maar zie, ik mag wat zijn, als ik niet liever met die
menschen zou te doen hebben dan met die van ons kwartier. Hoe beleefd en hoe
goed dat zij waren! Zij hebben met ons gesproken gelijk zuster en broer. - Dat zijn
nu eerst menschen!..... Een geluk dat M. Wabbes u geholpen heeft, of gij bleeft er
wat schoon in steken!
De Grootmoeder. - Ja, M. Wabbes, die is goed voor de burgermenschen; dat weet
ik toch al lang. Zie, hij gaat zelf eene plaats voor ons Fransken zoeken, alsof het zijn
eigen kind was!
De Moeder. - Ja, M. Van Bree toch ook, Meken.
De Grootmoeder. - Och! het zijn altemaal goede menschen.
(de vrouwen gaan dus koutend tot in hunne woning.)
Fransken had eene plaats op de Academie
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bekomen. Van dien dag af begon hij de baan, die hij intrad, met een weinig kennis
van zaken te beschouwen. Hij begreep, hoe langzaam en hoe moeilijk de studie der
kunst zijn moest, daar hij, die gedroomd had van mannekens en schilderijen, nu reeds
eenen geheelen morgen, met het zweet op zijn aanschijn, gepoogd had eenen grooten
neus na te teekenen, zonder in die poging te hebben kunnen gelukken; maar hij zou
te huis zich zelf vergoeden voor de lastige studiën. Daarom bezag hij met driftige
aandacht al de beelden, die in het bereik van zijn gezicht waren, en prentte wel in
zijnen geest, waar hun de oogen, neus en mond in het hoofd stonden, en hoe hun de
armen en beenen aan het lichaam hingen. Dan vol van deze herinneringen, verliet
hij de Academie na het eindigen der lessen, en begaf zich naar het Kasteelplein, dat
niet verre van zijne woning gelegen was, en waar hij wist dat de soldaten op dit
oogenblik bezig waren met krijgsoefening te leeren. Na hen een half uur bezien te
hebben, liep hij naar huis en viel seffens aan het teekenen. Weldra toonde hij aan
zijne grootmoeder een stuk papier, terwijl hij zegepralend uitriep:
‘Zie, zoo staan de soldaten op het Kasteelplein!’
‘Maar hoe is 't godsmogelijk!’ riep de verwonderde grootmoeder.
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III
De baan der Kunst. - Verschillende klassen der Academie. - Prijsuitdeeling.
- Waar men kennis maakt met Baron De Pret.
Sedert zijne aanneming op de Academie was Frans nog meer dan ooit op de
schilderkunst verslingerd geworden; alle spelen verveelden hem; er kwam meer ernst
in zijn gemoed, en hij verzelfstandigde zich met zijne hooge bestemming. Papier en
potlood verlieten hem nooit; en kreeg hij van zijne ouders een Zondagsoordje, zoo
hing hij het meteen aan een blad mannekens, dat dan wel twintigmaal door hem werd
nageteekend. Op de Academie werd zijn voortgang er niet merkelijk door versneld;
want hij bleef een geheel jaar op de Hoofden in omtrek. Die gang was te traag voor
zijnen onverduldigen geest; geen wonder dus, dat hij, te huis zijnde, zich altijd eene
klasse verder tooverde dan op de Academie. Nog op den Omtrek zijnde, teekende
hij reeds geschaduwde beeldekens na, die hij in de school, om zijne leerzaamheid,
van den Pastoor gekregen had. Het tweede jaar was Frans de eerste van het Figuur
in omtrek. Hij won een lauwertaksken, dat hem bij de prachtige prijs-
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uitdeeling en onder handgeklap werd toegereikt. Grootmoeder en moeder kusten
haren zoon wel tienmaal, en in hunne onwetendheid dachten deze vrouwen, dat de
gedroomde rijkdommen nu onfeilbaar op de komst waren. De vader alleen zag die
vreugdebedrijven met mistrouwen en beweerde, dat er nog geene groote kunst te
vinden was in de beelden, die zijn zoon nog dienzelfden dag geteekend had; maar
hij kon de vreugd der vrouwen niet verminderen.
Het vierde jaar behaalde Frans den tweeden prijs van het Geschaduwd Figuur.
Nu was hij reeds vijftien jaar, en, daar hij nog al rijzig van gestalte was, had hij
reeds het voorkomen van een jonkman. Al zijne pogingen strekten dan om op het
Antiek te kunnen gaan; maar dit gelukte hem niet, alzoo er geene plaats op die klasse
open was. In afwachting maakte hij kennis met eenen leerling van het Leven en vroeg
hem alle weken, welk onderwerp er voor de Samenstelling en Uitdrukking gegeven
was, en teekende dan in stilte de gegevene onder-werpen, om ze door den leerling
van het Leven te doen nazien. De eerste maal, dat hij eene Samenstelling poogde te
maken, had M. Van Bree het volgende onderwerp gegeven:
‘De schilder Brouwer, in eene herberg wel gedronken hebbende en zijn gelag niet
kunnende betalen, vraagt pen en papier, en maakt eene teekening op de tafel, waarbij
hij gezeten is. Terwijl komen de drinkebroêrs achter hem staan; ja, er zijn er, die op
de stoelen klimmen.’
Frans toonde deze Samenstelling aan den leerling van het Leven.
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Hoe weinig de eerste poging hem ook gelukt ware, ging hij niettemin vlijtig voort,
en maakte op korten tijd tamelijk goede Samenstellingen.
Alhoewel Frans door den dagelijkschen omgang met zijne kameraden de
aantrekkelijke zoetheid zijner inborst gedeeltelijk had verloren, was er nochtans altijd
evenveel gevoel en deugd in zijn hart.
Zijne grootmoeder had hij den diepsten eerbied en de warmste liefde toegewijd.
Dikwijls, wanneer de stokoude vrouw hem door de streelende vooruitzichten
aanmoedigde, riep hij met oogen, die van dankbaarheid blonken:
‘O, Grootmoeder, zoo ik schilder word en gelukkig ben, dat ik geld kan verdienen,
oh, dan zal ik u en mijne ouders al uwe zorgen en goedheid vergelden. Dan zal ik
maken, dat uwe oude dagen schoon en vroolijk zijn. Gij zult mij nimmer verlaten,
en ik zal nimmer trouwen om u altijd te kunnen beminnen. Vrees niet, ik zal niet
doen gelijk vele schilders, die evenals ik uit arme burgers zijn voortgekomen, en die
hunne ouders niet meer kennen willen. Neen, indien ik eene overwinning in de kunst
mocht behalen, dan zou ik u met fierheid durven toonen en zeggen: daar is zij, die
mij tot schilder heeft gemaakt!’
De vreugdetranen leekten dan over de berimpelde wangen der oude vrouw, en een
wederzijdsche zoen was het slot van zulke liefdesbetuiging.
Nu begon Frans de echte baan der kunst in te treden: hij was op de klasse van Antiek
of Pleister, en moest nu niet meer geteekende beelden nabootsen, maar wel de schoone
vormen van den Apollo of den Laocoön op het papier teruggeven. Dit viel hem in
het
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eerst moeilijk, et het duurde toch al tamelijk lang, eer hij de middelen begrepen had
om de hoogten en de diepten, de lichten en de schaduwen wel en vloeiend uit te
drukken. Hij moest ter zelfder tijd de leergangen van Samenstelling en van
Uitdrukking volgen. In deze laatste oefening vond hij een bijzonder behagen, en
reeds aan zijne eerste proef, alhoewel gebrekkig, kon men bemerken, dat hij groote
geschiktheid had om de hartstochten op de wezenstrekken uit te drukken.
Weldra zal zijne hand de ingevingen van zijnen geest kunnen beantwoorden: hij
is op de klasse van het Levend Model overgegaan. Nu gaat hij de vormen van het
menschenlichaam in de natuur zelve bestudeeren.
Sedert eenigen tijd was er eene merkbare verandering in de levenswijs van Frans
omgegaan. Hij had begrepen, dat een schilder, zonder allerhande kennis ten minste
oppervlakkig te bezitten, niet gemakkelijk een goed kunstenaar kan worden en der
kunst zelve geene eer kan toebrengen; daarom zocht hij naar boeken over
geschiedenis, kostumen en oudheden; kocht of ontleende ze en bracht al zijne avonden
door met ze te bestudeeren en er krabbelingen naar te maken, om zich de hand in de
Samenstelling te oefenen.
Wanneer Frans een werk aantrof, dat hem eenige schoone gedachten inboezemde,
voerde hij deze onmiddellijk op het papier uit, en vormde zich op deze wijze eene
rijke verzameling van studiën en krabbelingen, die hem later zeer nuttig moesten
zijn. Wat hij ook vinden mocht, dat hem oorzaak tot
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het oefenen van zijnen geest gaf, hij maakte er gebruik van, en had, dit doende, het
ware middel gevonden om een goed en geleerd kunstenaar te worden.
Al die vlijt, al die moeite, gepaard met eene ingeborene geschiktheid, deden onzen
jongen kunstenaar met groote stappen vooruitspoeden; hij snelde in de studie al zijne
kameraden voorbij. In den loop van 1839, en in zijn negentiende jaar zijnde, behaalde
hij meest al de eerste prijzen van de hoogere klassen der Academie.
Het onderwerp, dat voor den prijskamp van Samenstelling gegeven was, moest
eene openbare halsrechting in Spanje vertoonen. Frans maakte daarvan eene schoone
schets; doch er was nog eene betere ingebracht, want hij verkreeg slechts den tweeden
prijs. Dan, in den prijskamp van Uitdrukking was hij gelukkiger en overtrof daarin
al zijne medekampers.
Eindelijk, voor overmaat van geluk, behaalde Frans dit jaar den eersten prijs van
Teekening naar het levend Model, zijnde dit het hoogste punt, dat men in dien tijd
op de Academie bereiken kon.
Op den dag der prijsuitdeeling kon men onder de aanschouwers eene oude vrouw
zien zitten, die telkenmaal, als de naam van Frans werd uitgeroepen, van haren stoel
opsprong en met geweld eenen traan van blijdschap in elk harer oogen terughield.
Haar hart was vol gelukzaligheid: zij had haar kind, haren beminden Frans, reeds
viermaal bekroond gezien, en met vier zilveren of gouden medailles, onder een lang
handgeklap, van de verhevene stelling zien komen.
De Burgemeester had hem gekust, de Gouverneur
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had hem de hand gedrukt! En de grootmoeder zag dit alles in verrukking, ja met
verdwaaldheid aan.
De prijsuitdeeling gedaan zijnde, wilde de heer Baron De Pret in zijn eigen rijtuig
den bekroonde huiswaarts voeren, doch eerst nam hij hem mede naar zijne eigene
woning, beschonk hem daar met een glas wijn, en gaf hem eenige kostelijke boeken
over kostumen en oudheden ten geschenke, benevens eenige belangrijke raadgevingen.
Onderweg had Frans op de vragen van Baron De Pret met rechtzinnigheid
geantwoord en hem met zooveel liefde van zijne grootmoeder gesproken, dat de
Baron de oude vrouw zien wilde.
Toen het rijtuig in het St-Andrieskwartier en omtrent de woning van Frans kwam,
werd de koetsier gedwongen zijne vaart te vertragen en de paarden op stap te doen
gaan, - zooveel volk stond er in de straten. Het gansche kwartier was te been; jong
en oud wedijverde om aan Frans, den jongen van hunne parochie, eer en hulde te
bewijzen; overal werd hij begroet door een lang en schaterend gejuich.
De Baron stapte met Frans uit het rijtuig in zijn huis en sprak eenige vriendelijke
woorden tot zijne ouders, waarna hij vertrok.
De moeder en de grootmoeder van Frans waren niet verre van zot te worden; de
vader zelf was vol hoogmoed. Hoe kon het met de vrouwen anders zijn? - Baron De
Pret, die edele beschermer der kunsten, was in hun huis geweest; hij had hen
aangesproken, en het gansche kwartier wist het; al de geburen betoonden hun eerbied
of benijdden hun geluk!
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Maar wat verrukking was het niet, wat eer! - Des avonds kwam er eene talrijke
Harmonie voor de deur der arme woning spelen!
Bovenal bracht het deuntje Waar kan men beter zijn de vreugd tot den hoogsten
top in de harten der vrouwen. Grootmoeder, alhoewel stijf en verstramd door den
ouderdom, sprong nog eens als eene jonge meid van haren stoel op, huppelde de
kamer rond, greep Frans en zijne moeder bij de hand en dwong hen in eenen
rondedans te draaien, terwijl zij met eene heesche stem het liedje zong:
Waar kan men beter zijn,
Waar kan men beter zijn
Dan bij zijn beste vrienden?
Wij zijn kontent;
Wij hebben geenen vent
Laat ons drinken,
Laat ons schenken,
Gelijk wij zijn gewend!

Hare stem werd weldra verdoofd door het razend geroep der leerlingen van de
Academie, die voor de deur stonden en tot barstens toe schreeuwden:
‘Vivat Frans!..... Vivat de Primus!’
Wie zou de vreugdetranen tellen, welke op dezen dag door dit gelukkige huisgezin
werden gestort?.....
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IV
Verandering van toon. - Waarom er zoo weinig goede schilders zijn.
Middelen om in de kunst gewissen voortgang te doen.
Er zijn in België oneindig veel kunstenaars. Maar waarom zijn er zoo weinig, wier
namen met eenigen luister omgeven zijt? Waarom bevinden velen zich in
broodsgebrek?
Hierop zou men oppervlakkig kunnen antwoorden met de bekende spreuk: velen
zijn geroepen maar weinigen uitverkoren. Of wel met de woorden van den Franschen
dichter:
Soyez plutôt maçon, si c'est votre métier.
Maar die redenen zijn alleen niet voldoende om de schaarschheid van goede
kunstenaren uit te leggen; er bestaan andere oorzaken, die eenen veel verderfelijkeren
invloed op den voortgang der jonge leerlingen uitoefenen, en hunne bestemming den
hals breken, eer zij nog weten kunnen, of zij waarlijk tot het vak der kunsten geroepen
zijn. Om deze oorzaken tastbaar voor te stellen, zullen wij hier eene kleine
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schets ophangen van de wijze, waarop een leerling, die moet mislukken, zijne studiën
oefent.
Een vader denkt in zijnen zoon groote voorbeschiktheid tot de schilderkunst te
bemerken; wie denkt zulks niet van zijne kinderen? - Hij doet hem op eene Academie
of teekenschool zijner stad gaan. Lui en loom van gemoed, leert dit kind dan toch
na ettelijke jaren de beginselen der teekenkunde; of wel, vlijtiger, leert hij ze in
minder tijds. - En wij vooronderstellen, dat hij waarlijk alles in zich hebbe om een
groot kunstenaar te worden..... maar de hoogmoed, die bedrieger, die valsche
raadsman, moeit zich met de zaak. De vader slaagt de armen in de hoogte bij het zien
der nog weinig gevorderde studiën van zijnen zoon: het schijnt hem dat hij reeds
mirakelen doet. Hij gaat in herbergen, koffiehuizen en gezelschappen, en valt iedereen
lastig door het onophoudend verhaal van het vernuft des jongens. Eenigen geven
geloof aan de pocherij; zij verspreiden ze. Eindelijk gaat de zoon in de gebuurte door
voor een klein kunstwonder, en al die loftuigingen komen aan zijne ooren. Hij blaast
zich op, - en niet zoodra heeft hij eenige dagen naar Antieken geteekend, of hij moet
een atelier hebben; hij moet schilderen, schilderijen maken: - hij, die nog geenen
goeden neus uit zijn hoofd kan teekenen!
Waarlijk, hij heeft een paneel en eenen schilderbak gekocht. Zijne nog witte knevels
komen beschaamd op zijne lippen staan; zijn haar groeit schrikkelijk en wild op zijn
hoofd, en de straatjongens roepen hem na met het woord Artist.
Hij schildert dan; - maar wat zal het beteekenen?
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Het is een manneke, dat op eene tafel ligt te slapen, - bemerkt, dat hij dan het
aangezicht niet schilderen moet, daarbij eene hesp in eenen schotel, met eenen hond,
die er aan komt bijten; in het verschiet wat kassen, potten, ketels, enz.
Aan die onbeduidende samenstelling arbeidt hij drie maanden; hij wrijft, hij veegt,
hij knoeit, hij steelt..... en ziet! eindelijk komt er iets uit zijne handen, dat van verre
aan eene schilderij gelijkt.
De vader en de vrienden zeggen:
‘Het is een Teniersken!’
Maar anderen zeggen met meer reden, dat het een armzalig broddelwerk is. Het
doorzicht is er niet in verstaan; de voorwerpen van de tweede diepte of plan zijn
grooter dan die van de eerste; de beenen en armen hangen gebrekkelijk aan het
lichaam, of zijn te lang of te kort; de voorwerpen vallen om; de hond is een raadsel,
dat Buffon zelf gewis niet zou hebben kunnen oplossen.....
Tot hiertoe is het kwaad nog niet groot: de jongen luistert nog naar raadgeving
van meerdere kunstenaren; hij gaat nog naar de teekenschool, alhoewel hij er met
tegengoesting leert.
Maar, o ongeluk! een vriend van zijn huisgezin of een arm, onkundig liefhebber
geeft hem honderd franken voor zijn schilderij!
Nu is de bom geborsten..... Hij wil en zal een atelier hebben, dat niet in het huis
zijns vaders zij, opdat men voortaan vrage: waar is het atelier van zulk eenen? Hij
neemt en bederft eenen jongen, en heeft dus eenen élève of leerling: dus is hij
Meester..... Zal hij op de Academie voortgaan in de teekenkunde? Zal hij, die Meester
is, tusschen leer-
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lingen zitten? Dit kan immers met zijne opgeblazenheid niet samenstaan? Dienvolgens
verlaat hij de Academie of Teekenschool.
Wat kan er nu van den zoo gezegden kunstenaar geworden? Hij kan niet teekenen;
hij kent niets van het samenstel van het menschelijk lichaam; doorzicht is hem eene
vreemde wetenschap.....
Hij kan zijne teekenstudie te huis vervorderen, - zou men kunnen denken, - maar
het is onder schilders eene bekende waarheid, dat hij, die aan het schilderen geraakt,
meest altijd eenen afkeer van het teekenen krijgt.
Neen, die ongeleerde kunstenaar blijft zijn geheele leven lang knoeien, verkoopt
van tijd tot tijd eene slechte en onbeduidende schilderij en sleept zijne bittere dagen
tusschen hoogmoed, nijd en moedeloosheid. Hij is afgunstig op iedereen, spreekt
kwaad van zijne kunstgenooten..... en sterft meubelschilder.
En misschien was hij geroepen om zijn vaderland te verheerlijken! Misschien
lagen rijkdom, eer en geluk voor hem bestemd; maar zijne slechte studiën hebben
hem in den grond geboord, en zijn ingeboren vernuft ten onnutte gemaakt.
Wij moeten het bekennen, enkele werkzame geesten beseffen in dien toestand de
middelen om zich nog te redden, en redden zich inderdaad; maar daartoe behoeft
geene kleine hoeveelheid moeds. Wij kennen er, die een gedeelte van den dag en
menigen avond zich oefenen in de teekenkunde, die lezen, onderzoeken en vergelijken,
en niets nalaten om den verloren tijd in te winnen. Wij kennen er, die door zoeken
en door zwoegen zich eene eigenaardige kleur hebben aangeschaft; die arbeiden van
den morgen tot
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den avond, en door echt schoone voortbrengsels zich onderscheiden. Tot deze
werkzame kunstenaren zijn onze harde woorden niet gericht. Integendeel, dezen
prijzen en achten wij als mannen, die veel bijbrengen tot den roem der Vlaamsche
school. Nooit is een arbeid met moed ondernomen en met standvastigheid voortgezet,
of zijne vruchten waren gewichtig en aanzienlijk.
Neen, onze looden waarheden vallen op den hals van hen, die hunnen tijd in
zorgeloosheid verspillen; die gedurende een gering gedeelte van den dag aan een
knoeiwerk arbeiden, en misschien noch potlood, noch krijt in hun bezit hebben; die
in een geheel jaar niet eenen enkelen avond uit de herberg blijven, en daar door
pochen en zwetsen doen gelooven, dat de kunst in praten bestaat; zoodanig dat zelfs
eenvoudige menschen de schouders er van optrekken; - van hen, die met eene
ongehoorde waanwijsheid over alles durven oordeelen, en denken, dat het genoeg
is met den naam Artist behangen te zijn, om de Science infuse of ingeboren
wetenschap te bezitten, zonder dat het noodig zij ooit een boek in de hand te nemen.....
van hen, die de kunst verlagen door hunne hoogmoedige onwetendheid!
Wanneer dan zullen deze ongelukkigen begrijpen, dat de kunst een tempel is, waar
men niet binnentreedt zonder voorbereiding? - waar men niet ingaat, vooraleer men
door het water der leerzaamheid de vlekken der onkunde van zijnen schedel
gewasschen hebbe? Wanneer zullen zij beseffen, dat men het vaderland niet vereeren
kan, vooraleer men zich zelven eeren en achten doet? Nimmer. - Begrijpt de
waanwijsheid?

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

113
Jongere leerlingen! gij, die uwe teekenstudiën begint, geeft acht op mijne woorden!
Voorwaar, ik zeg het u, wilt gij schilder worden en glorie zoeken, leert dan alles,
wat er in de kunsten kan geleerd worden, - dan zult gij rijk aan kennis zijn; uw vernuft
zal zich zonder moeite ontwikkelen, uwe hand zal kunnen gehoorzamen aan de
inspraak van uwen geest, en niets zal in het uitvoeren uwer scheppingen een hinderpaal
zijn. Leert en arbeidt in uwe jonge jaren..... zoo niet, moogt gij deze woorden als
eene voorzegging aannemen: vergeten knoeier - arm leven - en bitter brood!
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V
De geschiedenis van Frans wordt treurig. - Hoe Baron De Pret de kunsten
aanmoedigt. - Groote rampen, die Frans overvallen. - Hoe hij eindelijk het
loon zijner werkzaamheid krijgt. - Wat hij nu is en hoe hij nu leeft. - Slot.
Zij dwalen, die denken, dat men met de grootste geschiktheid van geest, met het
fijnste ingeboren vernuft en met de beste studiën zoo maar in korten tijd kan schilder
worden; neen, er verloopen nog al eenige lange maanden, somtijds wel jaren, eer
men de kleuren en verven meester wordt en over deze als over gehoorzame
werkstoffen kan beschikken. Men maakt zooveel gebrekkelijk schilderwerk, eer men
een goed tafereel voor den dag brenge!
Dit begon het huisgezin van Frans, en hij zelf nu eerst bitter te gevoelen. Zijne
ouders hadden voor hem alle opofferingen gedaan zonder de minste achterdocht,
omdat zij niet twijfelden, of Frans zou eerlang een groot loon voor zijne werken
krijgen; maar, eilaas! hoe bedrogen de goede lieden zich! Hunne opofferingen werden
noodzakelijk allengs grooter en lastiger, naarmate hun zoon dichter bij de mannenjaren
kwam. Hij moest alle oogenblikken
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verf, penseelen of doeken hebben; en al deze kosten moesten genomen worden op
de geringe winst van het kantwerk van Meken en op het dagloon des vaders.
De twee vrouwen hielden lang voor den man verborgen, dat zij geld ontleend
hadden; eindelijk bekenden zij hem, dat zij tot aan den hals in de schuld staken. Dit
verschrikte den eerlijken en fieren werkman zeer; hij ging meer dan eens met verdriet
naar zijn werk, doch hij sprak geen enkel bitsig woord tegen Frans of tegen de
vrouwen. Hij zelf was hoogmoedig over zijnen zoon geworden en begreep dat het
nu geen tijd meer was om terug te keeren. Hij verkropte dan in stilte de schaamte,
die de gedachte van schuld te hebben hem veroorzaakte, en zag eene bittere toekomst
te gemoet.
Een eenvoudig voorval redde het droeve huisgezin uit dien dreigenden nood.
Meken ging sedert eenigen tijd alle dagen een gebed lezen in de St.-Andrieskerk,
voor het beeld der bedrukte moeder. Eens dat zij na haar gebed huiswaarts keerde,
ontmoette zij Baron De Pret in St.-Andrieskerkstraat. De edelmoedige man herinnerde
zich de wezenstrekken der oude vrouw, en vroeg haar met veel goedheid, hoe het
met haar ging, en of zij nu tevreden was. Hierop volgde natuurlijkerwijze eene lange
klacht van grootmoeder; des te meer, daar zij niet anders kon denken, of die weldoener
der kunstenaren was haar door toedoen der Moeder Gods ter hulp gestuurd. Zij
bedroog zich niet in haar geloof, de goede vrouw! De Baron vatte hare magere hand
in de zijne en sprak glimlachend tot haar:
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‘Waarom hebt gij mij dat niet eerder gezegd? Wees maar gerust, vrouwken. Kent gij
M. Wappers?’
‘Ja, Mijnheer de Baron.’
‘Welnu, zeg aan Frans, dat hij bij M. Wappers alle maanden vijf en twintig franken
mag halen: ik zal ze daar leggen voor hem.’
Hiermede ging de Baron van haar weg en liet haar ontsteld staan. Gedurende eene
halve straat weegs bezag hij met ontroering twee ronde tranen, die Meken als een
verbond van eeuwige erkentenis op zijne hand gestort had!
De weldadigheid van Baron De Pret liet aan Frans toe, zijne studiën zonder hartzeer
te vervorderen; hij geraakte dan zoo ver, dat hij het durfde ondernemen een schilderij
samen te stellen en uit te voeren.
Een onvoorzichtige, ja, veeleer een domme vriend deed hem gelooven, dat zijn
werk goed was, en dat hij het in de bestendige vertoonzaal of Exposition permanente
moest ophangen. - Maar, hoe betreurde Frans zijne onbezonnenheid! Zijn tafereel,
dat inderdaad nog gebrekkig was, werd des te meer beknibbeld en des te luidruchtiger
afgekeurd, omdat het van een beginneling kwam, die zich nog geene eeuwige
verdedigers of opzetters had aangeschaft.
Hij maakte schoonere en betere schilderijen; doch de reeds ingewortelde
vooringenomenheid stiet hem telkens terug. Nu scheen het, alsof hij nergens goed
voor ware, alsof hij nimmer iets anders dan broddelwerk zou kunnen voortbrengen.
Dit vooroordeel was ten laatste zoo sterk aangegroeid, dat zijne weinige vrienden
zelven zijn werk niet durfden prijzen, uit vreeze van door te gaan voor épiciers of
onkundigen
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van slechten smaak. Verstooten uit den kring der kunstenaren, altijd achteruitgeplaatst
door mannen, die minder vernuft hadden dan hij, bekend voor eenen knoeier, bleef
Frans echter leeren en arbeiden; maar zijne schilderijen bleven ook, ter bewondering
van zijn Meken, tegen de wanden zijner arme woning hangen.
Dit zij eene les voor alle jonge kunstenaren! Al wie voor de eerste maal eene
schilderij ten toon hangt met de wetenschap, dat hij eene betere maken kan of zou
moeten kunnen maken, is een dommerik, die zich zelven eene onherstelbare schade
doet. Want, is het niet bij het eerste voortbrengsel van eenen kunstenaar dat men
over zijn verleden, zijn tegenwoordig en zijn toekomend vernuft oordeelt? En wat
moeite, wat uitsteken gewrocht zal er niet noodig zijn om dit eerste oordeel te niet
te doen? Die, welke de slechte schilderijen gezien hebben, zien daarom altijd de
goede niet, en blijven dus bij hunne eerste gedachte.
Meer dan eens nog beweende Frans bitterlijk zijne eerste onvoorzichtigheid;
dikwijls, wanneer hij voor een paneel op zijnen zolder of atelier gezeten was, sloeg
hij zich met de vuist op het voorhoofd en riep:
‘Hoe is het mogelijk! Wat domheid, wat verblindheid heeft mij gedreven? Ik wist,
dat mijne schilderij vol gebreken was. En ze ten toon hangen? Ho, ik was zeker van
mijne zinnen.....’
Maar zijne ongelukken waren nog niet ten einde.
Alsof God hem in de baan der kunst beproeven wilde, werd hij in eens door twee
schrikkelijke rampen geslagen. Zijn vader, die aan liet lossen der schepen

Hendrik Conscience, Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt

118
arbeidde, brak door het vallen eener ton zijnen rechterarm, die daarenboven nog ten
deele was verpletterd.
Drie dagen later stierf zijn weldoener Baron De Pret!
Dit laatste ongeluk trof het arme huisgezin zoodanig, dat zij allen twee dagen in
tranen doorbrachten, zonder bijna een woord te spreken.
Op den dag der begrafenis van Baron De Pret volgde eene ootmoedige vigilante van
verre den lijkstoet. Te Hemixem en bij de begraafplaats gekomen, stapten drie
personen uit het geringe rijtuig. Zij gingen nevens het kerkhof in eenen zijdeweg en
waren gedurende de begrafenis niet zichtbaar.
Toen alles gedaan was, en de prachtige koetsen al de aanschouwers der lijkplecht
op de baan van Antwerpen in volle vaart stedewaarts voerden, zag men drie personen
met stille stappen het kerkhof binnentreden. Het was Frans, die zijne stokoude
grootmoeder onder den arm hield, terwijl zijne moeder haar aan de andere zijde
ondersteunde. Niemand zag hen, want alles was doodstil op het kerkhof, en de grootste
eenzaamheid heerschte er.
Ziet gij ze alle drie, met roodgeweende oogen, met snorkenden adem, dien hoop
versch opgeworpen aarde genaken? Daar rust hij, die het goed in stilte deed.....
O, zegt niet, dat de deugd niet geëerd, niet beloond wordt: de tranen dezer menschen
wegen duizend in de schaal van God!
Ziet, de vrouwen knielen neer op den hoop aarde.
Zij vouwen de handen te zamen en buigen het hoofd naar het lijk: hunne lippen
bewegen.....
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Spreken zij ook in rethorische taal? Zijn hare woorden berekend, gemeten en
geschreven, opdat zij ze niet vergeten? O, neen, zij kennen maar één gebed, hun door
den Zaligmaker zelven geleerd: zij bidden en herbidden het krachtig en alvragend
Onze Vader! Hunne stemmen worden helderder, als zij murmelen:
‘Vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onzen schuldenaren.
‘Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in de ure onzes doods. Amen.’
Hunne zielen, hunne tranen, hunne zuchten zeggen het overige tot den Heer.
Slaap gerust, o Goede! Wij planten geene bloemen op uw graf: zij zijn niet
onsterfelijk als de heugenis uwer ontelbare weldaden..... Uwe ziel ontvange in den
schoot der Godheid een loon, dat de wereld niet geven kon.
Maar waarom knielt Frans niet op het graf? Waarom? Hij is verslonden door
droefheid; hij voelt zich niet meer leven en heeft vergeten, waar hij zich bevindt.
Ziet, daar staat hij als een steenen beeld, met het hoofd op de borst, met de nijpende
hand aan het voorhoofd. Hoe blinken de rollende tranen, die zijnen oogen ontsnappen!
Ongelukkige jongeling! Wie beschrijft de doodende wanhoop, die uw hart tot barstens
toe verkropt?
Ontwaak! Ziet gij niet, dat die koude aarde de gezondheid uwer grootmoeder
krenken zal! De avond vindt haar wellicht nog geknield en weenend. Heb moed, keer
terug naar uwe woning.....
Des anderen daags sprak Frans op droeven toon in dezer voege tot zijne ouders:
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‘Wij zijn ongelukkig en arm; ik ben de schuld van al uw verdriet, ik weet het. Maar
laat mij u eene vraag doen, en antwoordt mij openhartig; - kunnen wij nog drie
maanden bestaan zonder het minste geld te winnen?’
Deze vraag bleef eenen langen tijd zonder antwoord. De moeder, die wist, wat
haar zoon zich voorstelde, ging bij den zieken man en overwoog de zaak met hem;
dan zprak zij:
‘Drie maanden, ternauwernood, maar niet langer.’
‘Welaan,’ hernam Frans, ‘ik ga eene poging doen. Nog ééne schilderij zal ik maken,
eene enkele; en verkoop ik die niet in korten tijd..... dan, o moeder, o grootmoeder,
dan word ik meubelschilder!’
Dit laatste woord kostte hem moeite om uit te spreken; doch hij herstelde zich
welhaast en vroeg nogmaals, of men hem drie maanden gerust en onverhinderd wilde
laten werken. Zijne ouders stemden toe in zijn voornemen.
Frans ging bij M. Wappers en kreeg daar de laatste vijf en twintig franken, die
zijn weldoener er voor hem had nedergelegd. Voor een gedeelte van dit geld kocht
hij verven, sloot zich den dag daarna op den zolder zijner woning en schetste in
doodverf het onderwerp, dat hij behandelen wilde, op het doek.
Het was het kerkhof van Hemixem met een versch gesloten graf, waarop twee
vrouwen zaten te bidden; op de tweede diepte zag men een jong mensch in de uiterste
wanhoop staan weenen; ter zijde, de muren der kerk; in het verschiet een weelderig
landschap.
Gedurende twee maanden en een half arbeidde Frans zonder ophouden; hij ging
het kerkhof van
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Hemixem met de bijwerken naar de natuur afschilderen; en deed zijne moeder en
grootmoeder als modellen voor zich zitten.
Nooit had een kunstenaar met meer vuur, met meer liefde of meer drift aan een
tafereel gearbeid.

Arbeidde Frans zonder ophouden. (Bladz. 120.)

Frans was vervuld met zijn onderwerp; en gedurende al den tijd door hem aan zijn
werk besteed, had hem het hoofd gebrand als dat van eenen koortsige.
Kon dit tafereel slecht zijn? Neen, er moest een stempel van vernuft op geteekend
staan; - en het was ook zoo.
Frans kreeg op tijd van betaling eene lijst. Dit-
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maal had hij eene andere inspraak: hij zond zijn tafereel naar de Vertoonzaal te
Keulen in Duitschland..... Zou hij daar gelukkig zijn? - Dan, de schilderij was weg
en bleef weg, zonder dat men er iets van vernam.
De armoede, zooals zij ze nog nooit gevoeld hadden, kwam het wachtend huisgezin
overvallen. Dan aten zij bitter brood en waren als ter neer geslagen door eene
schrikkelijke onttoovering. Die, welke den meesten moed toonde, was het goede
Meken; zij droeg in stilte al hare kleederen en haar goud naar den berg van
Barmhartigheid en troostte de anderen. Maar dit kon niet lang duren; de kleederen
van Frans en die der moeder moesten ook eindelijk den berg; ja, de medailles en
eereteekens werden bij naar den bakker verpand voor eenige brooden!
Men had schuld gemaakt bij den vleeschhouwer, bij den kruidenier; de bakker
wilde niets meer uit zijnen winkel laten gaan, en niemand wilde meer iets borgen
aan den poveren artist, - zoo noemde men Frans in het kwartier. De wekelijksche
huishuur was van de geheele maand nog niet betaald geworden, en de huisbaas had
reeds driemaal eenen Huissier gezonden om hun de betaling af te eischen.
Op eenen namiddag van de maand September was de armoede in dit huisgezin tot
den hoogsten top gerezen. Niemand had er iets gegeten sedert den avond van den
vorigen dag. De Huissier was hen komen waarschuwen, dat hij nog eens te zes ure
zou wederkeeren, en dat, indien zij dan de huur niet betaalden, zij des anderen daags
's morgens met al hun huisraad zouden worden op straat gezet.
Meken hield de hand van Frans en poogde hem te
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troosten; de moeder weende in stilte; de vader, die zijnen arm nog droeg, zat bij den
schoorsteen en zag de kamer in met sombere blikken. Eensklaps borst de werkman
in tranen los.
Nooit had Frans zijnen vader zien weenen, - het was de eerste maal in zijn leven.
Ook dit gezicht schokte hem als een donderslag, er steeg een akelige schreeuw uit
zijne keel, en hij viel knielend neer voor zijnen vader:
‘O vader, vader!’ riep hij, ‘gij weent? - Gij! O, stil u, morgen word ik
meubelschilder..... Ik zal drie franken elken dag winnen.....’
De werkman hief zijnen zoon van den grond op en drukte hem tegen zijn hart.
‘Frans,’ sprak hij, ‘ik leg de schuld niet op u, jongen; maar wij zijn zoo ongelukkig!
Ik stort tranen, omdat ik bijna razend ben - dat ik niet werken kan. Wij hebben honger;
ons ingewand scheurt van pijn. Wie zal ons eten geven, vóórdat de nacht kome?
Waar zullen wij gaan, als men ons op de straat zal gezet hebben? Is het niet om zot
te worden of om zijn eigen te verdrin.....’
Frans sloot zijnen vader met kracht tegen zijne borst, en smoorde dit laatste en
schrikkelijke woord op zijne lippen door eenen nijdigen zoen.
Terwijl vader en zoon dus aan elkander vastgestrengeld waren, werd de deur der
kamer opengestooten. Een man met eene lederen tasch op den rug, stak zijne hand
en eenen brief vooruit.
Door een geweldigen sprong rukte Frans zich los van zijnen vader en greep naar
den brief; maar de drager trok hem terug en sprak op dorren toon:
‘Een brief van Duitschland: twee franken!’
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Twee franken! in welke verborgene plaats van dit huis bevindt zich die schat? - Twee
franken - voor menschen, die van honger vergaan?
Wie kan de droefheid en de martelpijn van dit huisgezin beschrijven? De brief
behelst wellicht het einde hunner rampen; - hij misschien moet hunne tranen drogen,
hun eten geven en hen van de verjaging bevrijden..... En ziet, terwijl zij met
kloppenden boezem den brief bestaren en smeeken om hem te mogen openen, wil
de drager heengaan en al hunne hoop verscheuren. - De aarde brandt onder de voeten
dier ongelukkigen; zij stampen van ongeduld; zij rukken zich de haren uit..... De
arme Frans wringt zich ineen, dat zijne leden kraken: hij wordt als een dwalend schip
door de baren van den rampspoed heen en weder geslingerd; hij hoopt en vreest ter
zelfder tijd: die brief is wellicht de haven der verlossing, hij ziet ze..... en zij gaat
hem ontsnappen!
De moeder knielt voor den brievendrager; zij heft hare smeekende handen tot
hem.....
Ha! hij weent, - hij heeft geen steenen hart. Daar! hij geeft den brief aan Frans
met deze woorden: ‘Neem hem maar. Ik ben ook arm, maar ik kan het toch niet
langer aanzien.’
Frans opende den brief langzaam en met angst; elke plooi werd als met
voorzichtigheid ontvouwen. - Maar niet zoodra had hij zijne oogen op den inhoud
geworpen, of de spieren van zijn aangezicht begonnen stuiptrekkend zich te bewegen:
hij werd bleek als een doode en een akelige schreeuw bonsde uit zijne borst door de
kamer. Hij leunde op de tafel, en de brief viel uit zijne hand op den vloer.
De kamer was vervuld met droefheidsgillen;
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Meken hief de armen ten hemel; de moeder viel achterover op haren stoel; alsof al
hare spieren met lamheid geslagen waren.
Frans deed geweld om te spreken. Het was zichtbaar, dat hij iets zeggen wilde,
doch het kon niet over zijne bevende lippen. Eindelijk brak zijne spraak los; hij raapte
den brief op, vloog met open armen naar zijne grootmoeder en riep met schrale stem:
‘Meken! Moeder! Vader! Ik ben schilder! Vijfhonderd franken voor mijne
schilderij!’
De vier gelukkigen lagen in elkanders armen, zich rukkende, zich zoenende, zich
streelende, - en een verward geschal van vreugderoepen vervulde de kamer.
Na de eerste betuiging van liefde en blijdschap betoonden de vrouwen hare
nieuwsgierigheid om den inhoud van den brief te kennen. De jongeling, die het
Duitsch tamelijk wel kende, vertaalde hun den brief, die luidde als volgt:
Keulen, den.....
Mijnheer,
Het tafereel, dat ons door u is toegestuurd geworden, onder den titel van het Graf
van eenen Weldoener, is door de liefhebbers veel bezocht en geprezen geworden. Ik
acht mij gelukkig, u te kunnen aankondigen, dat het door den heer E..... onzer stad
is aangekocht tegen den door u opgegeven prijs.
Gij zult, bij het vertoonen dezes, de som van 500 franken kunnen ontvangen, ten
kantore van M.L....., bankier uwer stad.
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Met niet minder genoegen zult gij vernemen, ik hoop het, dat de heer E..... een tweede
tafereel van dezelfde grootte van u verlangt. De betaling zal er van gedaan worden,
zoodra gij het aan mij zult hebben doen geworden.
De geheimschrijver
van het Keulsch Kunstvereen.
‘Ho!’ riep Frans eene tweede maal, ‘nu ben ik schilder! Grootmoeder, nu ben ik
schilder!’
‘Ja, kind,’ antwoordde Meken met eenen fieren blik, ‘heb ik het u niet gezegd?
Nu zijn wij zoo rijk, dat wij geen eind aan ons geld zullen vinden! Laat ze nu maar
zeggen: de povere artist! Dat ziet gij wel, God is toch goed; wij hadden al te veel
uitgestaan. Ik zal nog negen dagen voor Onze-Lievevrouw van de Zeven Weeën
gaan bidden, om haar te danken. En nu, Frans, jongen, nu maar vroolijk het onze
genomen van hetgeen onze Heer ons gegund heeft. - Nu zullen wij wel eene stoop
kriekbier kunnen krijgen en een pondof twee varkensribbekens. - Laat ons nu maar
smullen! - de brievendrager, dat goede mensch, zal meedoen.’
Een kwartier later hoorde men reeds van aan de deur de varkensribben in de pan
kissen; de reuk van het gebraad droeg als een bode het gelukkig nieuws in de gebuurte;
het roode kriekbier stond uitgeschonken op de tafel en de brievendrager was dien
avond, met Frans en zijne ouders, eens recht vroolijk.
Des anderen daags werden twee goede heelmeesters bij den vader geroepen. De
verpande kleederen, de medailles werden gelost en al de gemaakte schuld betaald.
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Van dit oogenblik af arbeidde Frans met moed en zekerheid; zijne schilderijen werden
verkocht, eer zij nog voltooid waren, en hij kon weldra aan de vragen der liefhebbers
niet meer voldoen.
Nu woont Frans met zijne ouders niet meer in het arm huis; zij hebben nu de
gedroomde twee stagiën en schoone kamers, fraai behangen, versierd met nette
meubels..... De vader werkt niet meer op de kaai; hij rookt zijne pijp bij eene sierlijke
stoof van Marckelbach.
Meken heeft eene meid om haar te dienen, en de liefde van haren Frans om haar
op deze aarde gelukkig te maken.
EINDE.
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