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[Vooraf]
Beste Jongens,
Als de school uit is en het huiswerk af, dan begint er een deel van de dag waarin je
je eigen baas bent. Nu kun je je naar hartelust met je liefhebberijen bezighouden,
met sport en spel of met iets anders. Maar je hebt wel een dag, dat je niet weet wat
je moet doen. Misschien zit het weer je dwars en dan komt de verveling. Wat dan?
Dan blader je eens in ‘Jongens en Wetenschap’, en dan vind je iets interessant dat
ook leuk is. Want het is geen gewon boek met verhaaltjes en wetenswaardigheden.
Dit boek werd juist geschreven voor jongens zoals jullie, door mensen die weten wat
jullie stokpaardjes en liefhebberijen zijn.
Daarom zal dit boek zeker een goeie vriend van jullie worden, die je bezig houdt en
je vrije tijd met allerlei interessante dingen zal vullen.
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Avonturen met Leeuwen en Olifanten
door Dr Ad. David, Natuuronderzoeker en Jager in Afrika
Ik heb eens een grote reis gedaan met mijn vriend Peter, Nijlópwaarts, per zeilboot.
Ik veronderstel dat jullie weten dat de Nijl een machtige stroom is in Afrika. Hij
ontspringt in het hartje van dit continent en mondt uit bij de Egyptische kust in de
Middellandsche Zee. In de Bijbelse Geschiedenis hebben jullie zeker wel wat over
de Nijl gehoord, bij voorbeeld het verhaal van de zeven magere en de zeven vette
jaren, niet? De Nijl is zowat zes duizend kilometer lang, dat is ongeveer twintig maal
de afstand tussen het meer van Genève en het Bodenmeer. Zo krijgen jullie er een
idee van, hoe grote afstanden je moet afleggen om Nijlopwaarts in Midden Afrika
te komen.
We waren toen al een paar dagen onderweg en hadden ook al een grote krokodil
geschoten die lui in het oeverriet rondkroop, toen we op zekere dag een plaats
aantroffen waar we besloten te blijven, om vandaar uit te gaan jagen. Waarom? Ja,
omdat alles er zo veelbelovend uitzag! Een grote vlakte, een zogenaamde steppe,
strekte zich ver uit, diep in het binnenland. Slechts hier en daar stonden boomgroepen
en struiken, als eilandjes in een grote zee. Dat zijn precies de plekken waar de wilde
dieren, de buffels, de giraffen en voornamelijk de antilopen en de gazellen zich graag
ophouden. 's Morgens en 's avonds gaan die uit op voedsel in het grasveld, om te
‘azen’, zoals de jager het noemt.
Als de zon dan hoog aan de hemel staat, waarbij ze haar gloeiende stralen loodrecht
naar beneden schiet, dan begeven de grazende dieren zich in de schaduw van de
bomen, waar ze gaan liggen herkauwen, en daar blijven ze dan soezen tot 's avonds.
Dan komen ze overeind, rekken en strekken zich en gaan weer naar het grasveld. Wat zijn antilopen en gazellen? Het zijn dieren die de gestalte hebben van onze herten
en reeën, alleen hebben ze geen gewei, maar horens. Het verschil tussen dieren met
een gewei en met horens bestaat hierin dat de eerste hun gewei elk jaar af-

P. van Denenberg, Jongens en wetenschap. Deel 1

8
werpen, terwijl dat met de horens niet gebeurt: die blijven het hele leven door op
hun kop! In Afrika komen alle soorten van antilopen en gazellen voor; ze worden
vooral onderscheiden door de vorm van hun horens. Sommige zijn gevlochten, andere
gebogen. Er zijn er in de vorm van een lier, van een schroef, van een spies (het
onvertakt gewei van een hert noemt men spies). Afrika is het land van de
hoorndragers, Europa dat van de geweidragers. Toch is er ook in Europa een
vertegenwoordiger van de antilopenfamilie n.l. de gems of klipgeit. Die heeft geen
gewei, maar horentjes, gemshorentjes worden ze genoemd.
We gingen dus aan wal. Het was zowat tien uur in de morgen en mijn vriend en
ik wilden alleen een verkenningstochtje doen om de omgeving wat nader te leren
kennen. Ons geweer namen we natuurlijk mee! In die streken moet je het altijd bij
je hebben, je weet nooit wat er gebeurt. Toen we zo landinwaarts trokken zagen we
op ongeveer driehonderd passen een troep antilopen; de dieren stonden rustig in het
steppegras. Door de verrekijker konden we vaststellen dat het hier zogenaamde
‘waterbokken’ betrof. Een paar hadden naar achter gebogen horens. ‘Die zullen woor
de struiken heen eens wat opporren’ zei ik tegen Peter, en als er een goede bok bij
is, zo'n donkerbruine weet je wel, dan schiet je hem. ‘Vooruit nou’, zei ik nog ‘de
wind zit goed’. Op jacht is de wind namelijk hoofdzaak. Hij zit ‘goed’ als hij van
het wild naar de jager komt, als het wild de jager dus niet in de neus kan krijgen.
Omgekeerd zit de wind ‘slecht’, als hij van de jager naar het wild toe waait. In dat
geval merkt het wild de jager dadelijk en loopt weg of valt aan, als het om gevaarlijke
dieren gaat zoals buffels, roofdieren of kwade olifanten.
Zo gezegd, zo gedaan. We slopen naar de antilopen toe en naderden steeds meer.
Maar toen we zowat op het punt stonden om te gaan schieten, hieven ze allemaal
plotseling hun kop omhoog, waarbij ze in gespannen aandacht schuin naar achter
keken. Niet wij konden dus de oorzaak van hun onrust zijn, neen, ze hadden van
elders een onaangename lucht in de neus gekregen. Kort daarop liep de hele troep
in lichte galop weg, en weldra wees alleen een stofwolk aan de horizon aan, waar ze
verdwenen waren. Toen wij nu ook daarheen zagen waar de antilopen voordien naar
gekeken hadden, wat kregen wij toen te zien? Op deze tamelijk grote afstand scheen
het wel alsof er twee dwergen met geweldige hoofden op ons af kwamen. ‘Mooie
dwergen’, zei Peter nu, die de kijker gegrepen had, ‘'t zijn twee leeuwen, en nog wel
twee flinke knapen’.
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Ik kon de twee gedaanten nu ook best onderscheiden, maar omdat ze recht op ons af
gekomen waren, had je eerst ook kunnen denken dat daar twee dwergen aangewaggeld
kwamen. De twee gestalten waren intussen in steeds vlugger tempo genaderd. Nu
maakten ze een lichte zwenking en lieten zichzelf aan ons zien, zo breed als ze waren
- een prachtig mikpunt!
‘Neem jij de voorste’, zei ik zacht tegen Peter, ‘ik neem de tweede; maar herlaad je
geweer dadelijk na het schot’. De twee leeuwen gingen ons nu voorbij op een honderd
twintig passen. Hun volle buiken raakten bijna de grond. Ze hadden waarschijnlijk
dorst en wilden nu naar de Nijl om water te drinken. Ze liepen allebei met hun kop
naar omlaag; van ons merkten ze niets. ‘Vooruit’, fluisterde ik tegen Peter. En toen
deden onze geweren ‘boem’ en nog eens ‘boem’. Peter z'n leeuw zakte bij het schot
in elkaar; toen stond hij weer vlug op, en sleepte zich naar een acaciabosje waar hij
ging liggen. Mijn leeuw draaide zijn open bek tegen zijn eigen achterlijf, als wou hij
zich zelf daar bijten. Waarschijnlijk had de kogel hem daar getroffen, en omdat de
leeuw meende daar een aanvaller te moeten afweren, hapte hij precies naar die plek.
Ik moest dus nog eens schieten. Dat deed ik heel kalm, en op dit tweede schot rolde
ook die leeuw op zijn zij zonder nog een kik te geven. Nu feliciteerden we elkaar
met ons jagersgeluk, dat ons zo onvoorziens te beurt gevallen was. Leeuwen tref je
ook in Afrika niet elke dag aan en dat deze twee ons bij klaarlichte dag om zo te
zeggen direct in de armen liepen, en wij ze zonder grote moeite en gevaar konden
neerschieten, dat was toch jagersgeluk in de hoogste graad, vinden jullie niet?
Nu begaven wij ons naar de twee dood gewaande leeuwen. Terwijl Peter de zijne
onder de doornstruik opzocht, naderde ik mijn beestje, draaide het om en om, naar
rechts en naar links, om de uitwerking van het schot en het indringen van de kogels
te bestuderen, zoals de jagers dat gewoonlijk doen. Toen weerklonk plots de stem
van mijn vriend: ‘Gottfried Stutz, de mijne leeft nog.’ Toen ik me omkeerde zag ik
net, hoe zijn leeuw zich bij de doornstruik oprichtte en aanstalten maakte mijn
kameraad aan te vallen. Daarbij bromde hij boosaardig, als de rollende donder, zoals
het in zulke gevallen vaak in de boeken staat... Maar tot een aanval kwam het niet
meer; vooreerst was de leeuw al te zwak, en verder liet Peter er hem ook geen tijd
toe.
Zijn schot knalde en de leeuw lag dood voor hem, op nauwelijks vijf passen.
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Op de boot hadden ze onze schoten gehoord, en nu kwamen de vijf zwarte Soedanese
Arabieren, die we als bediening en scheepsbemanning bij ons hadden, in volle draf
toegesneld. Ze legden grote vreugde aan de dag en je kon het ze aanzien dat ze ons
het succes van onze jacht van harte gunden. Je moet maar goed zijn voor je personeel,
dan word je op de duur ‘één hart en één ziel’. Onze stuurman, Mohamed heette hij,
had zelfs een kalebas vol water meegebracht. ‘Jullie zullen wel dorst hebben’, zei
hij.
Een andere had nog vlug naar de camera gegrepen en zo konden we elkaar nu om
de beurt in alle mogelijke houdingen met de leeuwen en op de leeuwen fotograferen.
Maar we hadden er gauw genoeg van! De leeuwen hadden namelijk vlooien, en toen
die merkten dat hun gastheren koud begonnen te worden, sprongen ze op ons om
warm bloed te kunnen zuigen. Algauw was het bijten en jeuken over ons hele lichaam
en we moesten ons aanhoudend krabben.
We hadden de twee leeuwen aldra hun ‘jasje’ uitgedaan. Op de boot werden toen
ook de koppen ontdaan van de huid, de schedels uitgekookt en de beide huiden met
zout en aluin ingewreven. Zo brachten we later alles goed geprepareerd naar huis.
Als ik nu in mijn studeerkamer naar de leeuwenhuid op de vloer kijk en de
leeuwenschedel aan de muur zie, dan worden er herinneringen aan gebeurtenissen
in mij wakker die tot de mooiste van mijn zwerversleven behoren.
's Avonds ging ik met Peter nog eens de steppe in. En heus - de waterbokken van
vanmorgen stonden weer op dezelfde plaats. Ze moeten hier een bizonder prettige
plaats gevonden hebben om te weiden. Peter sloop behoedzaam naderbij en ook hij
slaagde er in, een mooie donkerbruine bok met prachtige horens te vellen. En zo kon
het bij het succes van die dag blijven.
Toen gingen we verder. ‘Bismallah u rachman u rachim’, zei onze stuurman. Dat
betekent in onze taal: In de naam van God, de Almachtige en Barmhartige. Hij hurkte
weer neer bij het grote stuurrad achter op het schip en deelde zijn bevelen uit. Zonder
onderbreking voeren we twee dagen stroomopwaarts, tot we aan een streek kwamen
waarvan ik wist dat er olifanten waren. ‘Kijk eens, Peter’, zei ik, ‘met de olifanten
zit het zo: die zitten nu ver van de Nijl in het oerwoud. Daar leven ze ongestoord en
hebben ze het goed. Ze hebben er alles wat ze maar kunnen wensen: loof en gras,
bloesems en vruchten van de bomen en twijgen en takken, waarvan ze de schors
graag lusten. En als de zon loodrecht aan de hemel staat en het heel heet is, dan gaan
ze onder de grote, schaduwrijke bomen
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staan wachten tot het koeler wordt. Maar water hebben ze daar niet, ten minste niet
nu, met de droogte. Maar ze moeten het hebben, want zonder water kunnen ze niet
leven. Daarom komen de olifanten van tijd tot tijd naar de Nijl, de enige plaats waar
eigenlijk water is. Ze komen weliswaar alleen 's nachts, in het donker, en nog voor
het licht wordt trekken ze zich ook weer terug in de wildernis. Het lijkt wel of deze
geweldige beesten bang zijn om overdag aan de drukke Nijl te vertoeven.’
‘In dat geval kan je ze heel makkelijk jagen’, zei Peter lachend, ‘we wachten er op
en schieten ze dan - als 't kan vanuit de boot, in pyjama’. - ‘Dat is onmogelijk’
antwoordde ik hem, ‘je hoort 's nachts de olifanten wel in het water plassen en plensen
en je denkt misschien ook dat je de silhouet van één van die geweldige kolossen
tegen de sterrenhemel afgetekend ziet. Maar een nauwkeurig schot plaatsen - dat kun
je niet. En zolang je dat niet kunt is elke jacht een jacht op buit en een waarachtig
jager onwaardig.’
‘Nou, dan zoeken we de olifanten juist in het oerwoud op’, meende Peter.
‘Ook dat is niet zo eenvoudig’, gaf ik hem ten antwoord, ‘ofschoon de olifanten
troepsgewijze hierheen komen, verdelen ze zich toch weer, zo gauw ze in hun
verblijfplaatsen teruggekeerd zijn. De een dringt zich in dicht struikgewas, de andere
gaat daar in de slingerplanten staan, terwijl een derde zich elders verschuilt, kortom,
het is lastig en tijdrovend om de olifanten ginds in het oerwoud, aan de overkant van
de grote steppe op te zoeken, afgezien van het feit dat je nauwelijks de vereiste
hoeveelheid drinkwater daarheen kunt slepen. ‘Trouwens, Peter, heb je juist nu geen
blaren aan je voeten, die je bij het marcheren toch zeker zouden hinderen, of niet?
Nu, beste jongen, ik heb een ander plan! We vangen de olifanten buiten op, als ze 's
morgens vroeg van de drenkplaats terugkomen en naar hun verblijfplaatsen lopen,
dat wil zeggen, we snijden ze de weg af als ze komen! Daarom begeven we ons de
avond te voren al naar buiten, zowat drie uur hier vandaan. Daar overnachten we en
wachten we de dieren af. Als die zover buiten zijn als wij is het al dag; we zien ze
dan aankomen en kunnen er een of twee neerschieten. Het is een andere vraag of ze
ook werkelijk komen. Maar, wie niet waagt die niet wint. Ga je akkoord met mijn
plan, Peter?’
‘Nee’, zei die, ‘want de uitslag hangt veel te veel van het toeval af. Ik blijf liever hier
zitten vissen; dan weet je toch zeker dat je 's avonds tenminste wat te eten hebt.’
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Zo ging ik dan alleen, dat wil zeggen, ik nam drie mensen van de scheepsbemanning
mee, Osman, Said en Mustapha. 's Middags trokken we er op uit - het was nog
snikheet. Spoedig stootten we op een breed, platgelopen olifantenpad, dat direct van
de Nijl naar de steppe liep. Zo'n pad noemen ze een ‘wissel’. Zulke wissels gebruiken
de olifanten steeds weer; ze zijn door het lopen zo breed geworden dat je wel van
olifantenstraten zou kunnen spreken. We volgden onze ‘wissel’ wel drie uur. Toen
sneden we dor steppegras af en maakten een kleine rustplaats klaar. Dekens heb je
hier niet nodig, want ook 's nachts blijft de lucht warm. Uit de rugzakken haalden
we proviand, we aten en dronken en waren vrolijk. Het landschap om ons heen was
niet mooi, maar triestig, en je kon er bepaald melancholisch van worden. Voor ons
lag niets dan één onmetelijke woestenij, met dor steppegras en kleine acaciastruiken
begroeid. Er heerste een doodse stilte, geen enkel vogeltje floot. Langzamerhand
viel de avond en een grijsachtige nevel legde zich over de steppe. Ver weg aan de
horizon ging de zon onder - als een grote vuurrode schijf. Het was gauw donker en
we legden ons te slapen. Maar lang voor het aanbreken van de dag, waren we weer
wakker, we gingen overeind zitten en staarden in het donker. Niets bewoog zich.
Langzaam week de nacht. De zon was ook weer gauw zichtbaar aan de horizon, rood
en rond als een vurige bol. Het was alsof er uit de richting van de Nijl een nevelwolk
op ons afkwam; net een stofwolk achter een auto. Dat moesten de olifanten zijn, die
in opwervelend stof kwamen aanstormen! Tot mijn ontgoocheling merkte ik echter
dat ze niet op ons afkwamen, maar een andere, eveneens in de wildernis voerende
wissel gebruikten. Er was niets anders te doen dan de olifanten zo vlug mogelijk te
gemoet te lopen en hun de weg te versperren. Want waren ze eenmaal de ‘snijlijn’
voorbij, dan was aan een verdere achtervolging niet meer te denken. Dus liep ik, op
leven en dood, zowat tien minuten lang tot waar de dieren op me af zouden komen.
Ze liepen hard, maar ik kwam net op tijd. Helemaal bekaf - een hete, drukkende hitte
lag over de aarde - wierp ik me op de grond. Daar liepen ook de olifanten al, op
nauwelijks vijftig passen, met wijde schreden op een sukkeldrafje voorbij. Ze konden
wel met z'n twaalven zijn. Vooraan liepen drie jongere mannetjes, dan volgde een
vrouwtje met haar jong, dan een sterk mannetje met ver uitstekende slagtanden. Op
hem mikte ik en schoot. Door het harde lopen joeg mijn pols zo geweldig dat ik het
fijne gevoel in m'n vinger, bij het afdrukken van het geweer, kwijt was: ik kwam te
vroeg aan de haan - het schot ging af en bij het schieten
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merkte ik al dat de kogel niet daar was waar hij eigenlijk hoorde. De olifant liep wel
als een wild dier met z'n kop in de hoogte, maar toch in even snel tempo als de andere.
Hij was zeker getroffen! Daar lag ik nu op de grond. Ik had me, van spijt dat ik zo
onhandig geweest was, wel de haren kunnen uittrekken.
Hé... wat was dat? Naast mij hoorde ik zacht nadersluipende stappen en toen ik
m'n hoofd omdraaide stond er, op nauwelijks acht passen van mij af, een geweldige
olifant! Het werd mij om beurten heet en koud! Het dier had een jong bij zich. Ik
wist dat olifantenmoeders uiterst gevaarlijk zijn. De oude zocht mij, dat was duidelijk
aan haar te zien. Opgewonden bewoog ze haar slurf heen en weer, snuffelde overal
met het uiteinde van die slurf, wellicht om mij te ruiken. Ze had het schot immers
gehoord en wist dat de rustverstoorder hier moest zijn. Daarbij klapperden de grote
oren open en dicht dat het kletste; het dier was toornig en tot de aanval bereid. Ik
drukte mij tegen de grond aan - liefst zou ik in een muizegat gekropen zijn. Alleen
van onder de rand van mijn hoed probeerde ik schuin naar boven te gluren, om
tenminste te kunnen zien wat in het volgende ogenblik zou gebeuren. Bij de minste
beweging immers zou de olifant mij bemerkt hebben, met een paar passen naast me
geweest zijn en me vertrapt hebben, dat me horen en zien vergaan zou zijn - voor
altijd. Het leek me een eeuwigheid dat het dier zo voor me stond - eigenlijk waren
het zeker niet meer dan twee minuten. Als de lucht haar zuiver toescheen, kalmeerde
zij. Ze duwde het jong voor zich uit en draafde weg, de andere dieren achterna.
‘Weer eens meer geluk dan wijsheid gehad’, zei ik tegen mezelf, toen ik opstond
en de situatie overdacht. Ik nam aan dat de olifantenmoeder de laatste was van de
troep. Ze moet het schot gehoord hebben en de andere hals over kop hebben zien
rennen. Waarschijnlijk heeft ze met haar jong niet zo vlug kunnen of willen volgen.
Die verstoring moet haar woedend gemaakt hebben, zodat ze die hindernis uit de
weg wou ruimen. Het was een geluk dat de olifant zijn slurf, dus zijn neus, niet
dichter bij de grond had gehouden, anders had hij zeker lucht van mij gekregen. Mij
zien kon de olifant niet, want de kleur van mijn kleding stak niet tegen het gele, dorre
steppegras af.
Nu naderden ook mijn drie kameraden. Ze hadden het schot gehoord en waren die
richting gevolgd. Toen gingen we naar de getroffen olifant; ik wou tenminste weten
wat er met hem gebeurd was. En wat een jagersgeluk! We waren nog helemaal niet
ver gegaan, toen we een groot, grauw rotsblok meenden te zien. In de verrekijker
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ontpopte de rots zich als een olifant. Het was het dier dat ik aangeschoten had, dat
zag ik zo wel. Het stond daar helemaal apathisch, met slap neerhangende slurf, die
bijna tot op de grond reikte. Ik sloop zo snel mogelijk tot bij de olifant, gaf hem het
genadeschot, waarna hij in elkaar zakte en stierf. In zijn hurkende houding bleef hij
er levend uitzien.
Het was pas acht uur in de morgen. Osman en Said stuurde ik weer naar de boot.
Ze moesten eten en drinken, bijl en mes halen en aan mijn kameraad Peter zeggen
dat hij maar eens moest komen kijken: het was de moeite waard. Ik bleef met
Mustapha bij de olifant, nam z'Nüni, rookte mijn pijp, en toen fotografeerde ik het
dier aan alle kanten.
Vlugger dan ik dacht kwamen mijn drie afgezanten met het gevraagde terug, maar
zonder mijn kameraad. ‘Hij wou niet komen’, zeiden ze. Het ergerde hem
waarschijnlijk dat hij er niet bij geweest was. En nu de slagtanden uitrukken. Een
heidens werk! Eerst moest de dikke, taaie huid van de kop opengereten en afgetrokken
worden. Dan werd het vlees weggesneden. Toen de gezichtsbeenderen te voorschijn
kwamen, grepen we naar de bijl en sloegen we er op los, tot we ver boven in de
schedel van de olifant op de tandwortels stootten. Toen konden we, door wrikken en
duwen, de tand helemaal uitbreken.
Wat willen ze met deze tanden? Die leveren het kostbare ivoor waaruit biljartballen,
handvatten van wandelstokken en paraplu's, pianotoetsen, snijwerk en andere mooie
dingen vervaardigd worden. En voor dit ivoor krijgt de jager veel geld. Het is echter
niet geoorloofd meer dan een of twee olifanten te schieten. Dat is maar goed ook,
anders zouden deze dieren op de duur uitgeroeid worden en dat zou jammer wezen.
Vrij laat op de middag waren we klaar met onze taak en begaven we ons op de
terugweg. Om de beurt droegen we met z'n tweeën de zware tanden. Een enkele
woog twee en dertig kilo, zoals ik later kon vaststellen. Peter trok bij onze aankomst
een zuurzoet gezicht.
‘Dan had je maar mee moeten komen’, zei ik.
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Een Reis naar de Maan
Energie uit het Niet
‘Gisteravond had er, omstreeks 8 uur, in de Spoorstraat nummer 4 een
hevige ontploffing plaats. Het onderzoek wees uit dat het ging om een
mislukte proef die Ingenieur Felix Stettler in zijn laboratorium aldaar deed.
De jonge wetenschappelijke onderzoeker werd zwaargewond naar het
ziekenhuis vervoerd.’
Dit krantenbericht verscheen op 10 Januari. Ongeveer 6 weken later verliet Ingenieur
Stettler het ziekenhuis. Hij voelde zich nog wat onzeker op zijn benen toen hij de
straat naar de stad overstak. Wekenlang aan het bed gekluisterd te zijn was geen
kleinigheid voor een beweeglijk man, die gewoon was zijn gedachten zo vlug mogelijk
in daden om te zetten.
Nu hij weer vrij was voelde hij zich als een machine onder hoge druk. Deze
ontploffing, die hij helemaal niet in zijn plannen voorzien had, had tijdens zijn verblijf
in het ziekenhuis zijn gedachten dag en nacht beziggehouden. Steeds weer had hij
het experiment overdacht. Door de uitvinding van een nieuw soort electrisch apparaat
kon hij stralen verwekken met een ongehoorde doordringingskracht. Door middel
van deze bestraling zou hij gasmoleculen bombarderen en aldus de atoomstructuur
wijzigen. In plaats van het verwachte secundaire stralingsverschijnsel, greep er bij
deze proef een ontploffing plaats die geweldig was in verhouding tot de electrische
energie en die met een enorme hitteontwikkeling gepaard ging. Zou het hem mogelijk
geworden zijn de hele atoommassa van het gas in energie om te zetten?
Maar hij wou geen overijlde conclusies trekken. Het ene punt na het andere moest
in deze merkwaardige proefneming gereconstrueerd worden, om het geheim van
deze fantastische krachtbron, die zich zo onverwachts geopenbaard had, op het spoor
te komen.
Daar, in het grote huis achter de bomen van de oude laan, woonde hij. Hij belde
aan. Peter, zijn broer, die nog op het gymnasium was, deed open. Hij hoopte maar
dat alles klaar was, zoals hij in het
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ziekenhuis met hem had afgesproken. Peters gezicht klaarde op toen hij zijn broer
voor de huisdeur zag.
‘Heerlijk dat je er bent. Natuurlijk is boven alles weer in orde; we kunnen dadelijk
beginnen, als je wilt. Maar die reparatie van de apparaten, verduiveld, wat een werk
was dat, zeg. Zonder je plannen was ik er niet uit geraakt. Weet je wel dat de
brandweer er bij te pas kwam? Dat tuig, dat je daar gebrouwen hebt, heeft het tafelblad
en de vloer in brand gestoken en door de druk van de ontploffing viel het hele
vensterraam op straat.’
Boven in het lab snoof Felix met welbehagen de scherpe lucht van zuur en
chloorgas op; hier was hij in zijn element. Een kort onderzoek wees uit dat hij zijn
broer als helper gebruiken kon. De apparaten stonden klaar voor de nieuwe proef.
‘Ben je er wel zeker van dat er deze keer niets kan gebeuren?’ vroeg Peter langs
zijn neus weg. Hij deed moeite om z'n angst te verbergen.
‘Integendeel, ik hoop dat er deze keer weer iets gebeurt, heel zeker maar zo'n
miniatuurexplosie, een krach in 't klein, als je wilt. En dat het niet heviger wordt dan
een pistoolschot, daarvoor zorg ik naar menselijk vermogen.’
Gespannen werkte Felix nu aan de toestellen. Af en toe kwam er een kort woord
dat als een bevel klonk en Peter draaide zwijgend aan de schakelaars. Na een poosje
kwam Felix overeind en zei hij, ietwat bedeesd: ‘Nu zullen we iets doen dat misschien
weinig heldhaftig schijnt. Maar met het oog op het gebeurde...’ Daarbij keek hij op
zijn horloge, greep Peter bij z'n arm en keerde zich naar de deur.
‘Wat nu?’ vroeg Peter.
‘Er uittrekken, deserteren voor de vijand. Vlug, er uit. Als de zaak er binnen 10
minuten nog staat is het gevaar zeker voorbij.’
Terwijl de twee beneden voor het huis heen en weer liepen, zei Felix: ‘Ik wil je
een avontuurlijke droom vertellen die ik onlangs in het ziekenhuis had. Ik zat in een
eigenaardig vliegtuig dat er uitzag als een stuk geschut en ik vloog er mee door het
heelal.’
‘Een raketvliegtuig?’
‘Ja, iets in die aard. Een geweldige, nooit uitgeputte kracht dreef het tuig met
waanzinnige snelheid vooruit, zodat ik in korte tijd naar de maan en de planeten kon
vliegen. Overigens een oude droom van de mensheid, dat wegvluchten van dat
jammerlijk stuk aarde met al zijn strijd en onenigheid’, voegde hij er na een poos
bij, ‘maar men heeft de geweldige kracht nog niet gevonden, die nodig zou zijn
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om de aantrekkingskracht van de aarde te overwinnen. Er zou een energie nodig
zijn...’
Op dat ogenblik hoorden ze allebei een doffe knal door het open raam van het lab.
‘Ja, wat ik zeggen wou’, ging Felix verder, en zijn ogen schitterden, ‘er zou een
energie nodig zijn, die men zonder grote massa's brandstof in onbeperkte mate te
voorschijn zou kunnen toveren. Maar kom eerst zien wat er boven in het lab gebeurd
is.’
Met deze woorden sprong hij de trappen op. In het laboratorium gekomen
onderzocht hij aandachtig het resultaat van zijn proefneming. Toen ging hij, in
gedachten verdiept, op een hoop boeken zitten in de hoek van de kamer en zei tot de
verbluft toekijkende Peter, die hem gevolgd was: ‘Weet je, Peter, dromen kunnen
vroeg of laat werkelijkheid worden. De oude Grieken droomden van Ikaros die zich
met kunstmatige vleugels in de aether verhief. Wij hebben dat met onze vliegtuigen
al lang klaargespeeld. Ik verkondig je hiermee plechtig dat de mensheid sinds een
minuut de mogelijkheid bezit, niet alleen de luchtruimte, maar ook het heelal te
beheersen.’
Peter was niet al te erg gesteld op zulke spreuken van zijn broer. Maar aan de toon
van Felix' stem merkte hij dat er iets bizonders aan de gang was.

De Astronoom
‘Dat je een fantast bent, dat weten we en dus nemen we je je grappen ook niet kwalijk.
Maar je nodigt je vriend toch niet uit, alleen om hem zó'n afgezaagde utopie op te
dissen als het sprookje van het wereldschip in werkelijkheid omgezet. Belachelijk,
me eerst nog mijn erewoord af te dwingen dat ik er niet met anderen over zou praten.
Juffrouw, aannemen, alstublieft.’
Maar vóór Walter, de jonge doctor in de wiskunde en assistent bij de Stedelijke
Sterrewacht, kon opstaan en weggaan, zoals hij gewild had, hield Felix hem vast en
verzocht hem, eindelijk eens ernstig te luisteren.
‘Best mogelijk dat mijn fantasie op hol is, neem me niet kwalijk. Maar laat ik je
nu de zaak eens heel nuchter verklaren. Je begrijpt toch iets van de bouw van de
atomen, is't niet? Let goed op. Van de ontploffing in mijn lab ben je op de hoogte.
Toen is het met mijn proef niet spaak gelopen, zoals de krant schreef, integendeel.
De theorie, alsof materie niets anders zou zijn dan enorm geconcentreerde energie,
wordt door mijn proef schitterend bevestigd. Door het beschieten van gasmoleculen
met een bepaalde soort stralen is het me gelukt de atoomstruc-
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tuur van het gas volkomen te verbrijzelen. Dat, wat de scheikundige als stof betitelt,
is volkomen in energie omgezet. Waarschijnlijk heb ik met mijn
electronenbombardement alleen een paar atoomkernen getroffen, maar de daardoor
vrijgekomen energie heeft blijkbaar de vernieling van al de overige atomen van het
gas in kwestie bewerkt. Maar ik wil je niet met details vervelen. Kortom: ik heb de
weg gevonden, om, als uit het niet, onvermoede energie te scheppen, waardoor ik
een vaartuig kan construeren, dat de aantrekkingskracht van de aarde kan overwinnen.
Ik heb je gevraagd om over mijn ontdekking te zwijgen, omdat ik ze niet voor
oorlogsdoeleinden wil laten dienen; de uitwerking zou gruwelijk zijn...’
De astronoom zag in, dat het zijn vriend heilige ernst was. Nu waren er twee
mogelijkheden: óf de ingenieur had ten gevolge van de schok bij de ontploffing
geestelijk geleden en fantaseerde nu, óf er stak heus iets waars achter zijn bewering.
‘Wat moet ik dan met die geschiedenis?’ vroeg hij ten slotte. Hij keek Felix
wantrouwend aan.
‘Dat zei ik je toch al. Ik zelf wil wel in zo'n vaartuig het heelal doorkruisen en de
buitenaardse geheimen ontraadselen. Jij, als astronoom, moet de vereiste berekeningen
maken, om mijn vaartuig, als een zelfstandig hemellichaam, in ons zonnestelsel te
laten ronddraaien en van planeet tot planeet te voeren. Je krijgt een uitnodiging voor
de eerste tocht. Stel je voor, Walter, dat we samen naar de maan trekken en de eerste
mensen zijn die daar voet aan wal zetten, in plaats van zich te vergenoegen met een
schematische afbeelding achter glas en lenzen. Het wordt ons mogelijk Mars te
bezoeken en de geheimen van zijn raadselachtige kanalen te doorgronden. We zullen
door de wolkensluier van Venus dringen of op de verre Jupiter landen...’
‘Hou op. Je slaat weer aan 't fantaseren. Aangenomen dat je met je projectiel de
zwaartekracht overwint en tot bij Jupiter komt, maar als er dan daarboven brij gemaakt
wordt van je waardevol persoontje?’
‘Hoe zo?’
‘Heel eenvoudig. Jupiter bezit 317 keer zoveel massa als de aarde. In verhouding
daarmee groeit ook de aantrekkingskracht aan de oppervlakte van Jupiter. Je sterfelijk
omhulsel wordt daar door zijn eigen gewicht platgedrukt als een ei in de pan.’
‘Laten we Jupiter dan nog wat uitstellen’, bromde Felix ietwat ontnuchterd. ‘Het
gaat niet zozeer om het opmaken van een gedetailleerd reisplan, als wel om zeker je
medewerking te krijgen.’
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Ze waren allebei opgestaan en verlieten nu het lokaal. Aan de wolkenloze hemel
stond de volle maan. Ze wierp haar zilveren licht over de daken.
‘Kijk, de maan’, zei Felix, ‘een schijfje voor het oog, maar met duizend raadsels.
Na een tocht van enkele dagen kunnen we daarboven aankomen en door onze dappere
daad de wetenschap meer vooruithelpen dan eeuwen vlijtig onderzoek achter buizen
en apparaten. Wil je me helpen en meekomen?’
‘Natuurlijk wil ik je helpen, kerel. Maar laten we eerst de feiten duidelijk inzien
voor we luchtkastelen bouwen. Eerst zou ik alles willen zien, wat je tot nu toe aan
je wereldschip hebt geknutseld. Je kunt niets berekenen zolang je geen nauwkeurige
gegevens hebt over grootte, gewicht en drijfkracht van je vaartuig.’
De vrienden namen afscheid en Felix slenterde langzaam huiswaarts met grote
plannen in z'n hoofd en een levendige geestdrift in z'n hart. Hij had twee helpers,
twee eedgenoten gevonden: zijn jongere broer en de astronoom. Nu enkel nog geld.
Maar waar was er geld voor een zaak die geen zaak was en niets meer bijbracht dan
kennis?

Het Wereldschip
Peter was de enige die in dit godvergeten nest uit de postauto stapte. Voor hij zijn
rugzak aandeed haalde hij een landkaart te voorschijn en begon de weg te bestuderen
die voor hem lag. Hier volgde hij de berghelling tot aan de electrische centrale, dan
de kloof op en de top over. Daar werkte Felix, zijn broer, al een jaar lang aan het
wereldschip. Dit leek hem onwerkelijk, als iets dat je wel in een avonturenboek leest,
maar toch niet ernstig opneemt. En niemand wist er van, behalve hijzelf en de
astronoom. In de krant had een kort bericht gestaan dat Ingenieur Felix Stettler
hierboven een proefstation voor electro-atmosferische verschijnselen had opgericht.
Natuurlijk een voorwendsel om de bewoners van die streek en de nieuwsgierigen
van het eigenlijke doel af te leiden. Hijzelf wist niet hoever het plan gevorderd was,
want zijn broer had hem niets anders geschreven dan dat hij zijn zomervacantie bij
hem boven moest doorbrengen.
Rond de middag kwam hij aan op de bergtop. Een Alpenherder, die hij de weg
vroeg, vertelde hem, dat boven op de berg een paar arbeiders iets geks gebouwd
hadden waaruit geen mens wijs kon worden, de bouwer misschien wel allerminst,
en daarbij bracht hij z'n wijsvinger aan z'n voorhoofd. Een uur later zag Peter in de
aangeduide
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Doorsnede van het Wereldschip
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richting een schamele berghut. Hij vond er zijn broer en de astronoom in
hemdsmouwen aan tafel en bruingebrand als negers. Ze aten spek en brood en dronken
melk.
‘Ha, daar is de derde samenzweerder’, groette de ingenieur vrolijk. ‘Heb je je
reisbiljet naar de maan al?’
‘Opsnijer’, zei Peter lachend. Hij gaf een hand, ging aan tafel zitten en begon iets
te drinken. Tussen twee teugen bromde hij: ‘Ik ben wel verdomd benieuwd wat jullie
hierboven uitvoeren en wat voor een spelletje het nu eigenlijk zal worden.’
‘Best, je mag je weetlust stillen. Kom mee.’ Ze gingen alle drie buiten en bestegen
een voetpad naar het hoogste punt van de bergtop. Boven voerde het pad naar een
trogvormige verdieping van het terrein. Te midden van deze natuurlijke
bodemverzakking verhief zich een houten bouwwerk. De ruwgetimmerde wanden
waren zowat twaalf meter hoog en even breed, en er was een bijna vlak glazen dak.
Wie hier op deze top verdwaalde merkte dit gebouw pas, als hij de wal bereikt had
rondom de bodemverzakking.
Toen ze voor het gebouw stonden, ontsloot de ingenieur een deurtje in de wijde
poortvleugel van de ene zijwand. Vol verwachting stapte Peter naderbij: hier, achter
dit beschot, moest natuurlijk de uitvoering van zijn broers avontuurlijke plannen
voorbereid worden Maar, wat zich nu aan zijn ogen voordeed, had hij niet verwacht.
Het gebouw bestond uit een grote hall; in het midden van de vloer was een ronde
uitgraving gemaakt, waaruit een geweldige koepel in glas en staal opbuilde. Dichterbij
gekomen bleek dit slechts de kop van het wereldschip te zijn; het grootste deel van
het vaartuig zat in de kuil, die naar zijn schatting, wel vijftien meter diep was.
‘Het is geweldig, wat jullie voor elkaar gebracht hebben’, zei Peter eindelijk,
verbaasd en bewonderend. ‘Maar jullie hebben dit monster toch niet alleen gebouwd.
Daartoe heb je toch...’
‘Werkvolk, machines en dergelijke nodig’, vulde Felix aan. ‘We hebben alles
gehad. Er was leven genoeg in de brouwerij. We werkten met buitenlandse
specialisten, die geen woord van onze taal verstonden en dus op het gevraag van een
paar nieuwsgierigen uit de omgeving niet konden antwoorden. Natuurlijk hadden
wij ze zelf ook niet wijzer gemaakt.’
‘Maar de financiën, Felix? Dat moet toch een hoop geld gekost hebben?’
‘Natuurlijk’, zei nu de astronoom, ‘maar we hadden geluk. Een toeval maakte ons
bekend met een schatrijk fabrikant die in zijn jeugd avonturenromans van Jules Verne
gelezen en nog altijd niet
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verteerd heeft. We spraken hem over de mogelijkheid van een reis naar de maan, die
zijn lievelingschrijver zo beeldrijk geschilderd had. Geestdriftig stelde hij ons de
middelen ter beschikking. Natuurlijk op voorwaarde dat hij mee zou mogen. We
waren het er wel mee eens, hoewel zijn gezelschap voor ons onderzoek weinig kon
opleveren. Nu moet hij thuis blijven wegens ziekte. Omdat het vaartuig voor een
bemanning van drie gebouwd is, stellen we je voor, om de vrije plaats in te nemen
en met ons te starten. Nou, wat zeg je daarvan?’
‘Willen jullie mij heus meenemen? Heerlijk. Weet je, Felix, ik heb altijd stilletjes
gehoopt, dat je dit grote experiment niet zonder mij zou uitvoeren. Wanneer beginnen
we er mee?’
‘Eerst moet je de kast aan de binnenkant bekijken’, zei Felix en hij keerde zich naar
het vaartuig, waar hij, in een kleine verdieping van de gladde stalen wand, een kruk
omdraaide. Langzaam schoof een stuk wand, als de deur van een reusachtige
brandkast, naar buiten en verleende toegang tot de binnenkant van het vaartuig. Peter
liep achter Felix naar binnen en ze bevonden zich in een ronde kamer, waarvan de
ene helft van kasten, de andere van drie opklapbedden voorzien was. ‘Onze
slaapkamer’, lichtte Felix toe. ‘In de kasten bevinden zich uitrustings- en
reservemateriaal. Klim nu op deze ladder naar de hut van de stuurman.’
Deze kamer bevond zich boven in het vaartuig en rees met haar stalen geraamte en
de grote doorzichtige ruiten uit sterk, onbreekbaar glas, helemaal op uit de diepe
aardschacht. Drie gemakkelijke leren stoelen waren zó op de vloer bevestigd, dat de
drie reisgenoten de hemelruimte in verschillende richtingen zouden kunnen overzien.
‘De hersenen van ons schip’, merkte Felix op, en hij wees naar de drie brede, met
knoppen, hefbomen en meetinstrumenten bezaaide schakelkasten, die zo voor de
drie stoelen waren aangebracht dat elke passagier de hem toegewrezen apparaten
onder het zitten rustig kon bedienen en controleren. Talloze kabels en buizen lagen,
als zenuwen en bloedvaten van een levend wezen, langs de wanden en verdwenen
in de apparaten en in het stalen geraamte. Het leek Peter een gecompliceerd ingericht
laboratorium. Hij bekeek alle details en stelde een hoop vragen, tot Felix zijn geduld
op was.
‘Eén voor één, jongen’, zei hij, en hij ging de ladder weer af in de buisvormige
schacht, die door de hele lengte van het schip liep. ‘We hebben nog drie dagen tijd.
Tot dan zullen we je vertrouwd maken met alles wat je voor je werk nodig hebt.
Werp eerst nog een blik hier beneden in de keuken en de proviandkamer. Hier ben
jij
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heer en meester en ik hoop dat je, als oude padvinder, nog wat van koken af weet.’
‘Koken? Ik dacht dat ik als wetenschappelijk medewerker van zulke prozaïsche
bezigheden zou verschoond blijven.’
‘Voor de behoeften van de maag zorgen is ook een wetenschap. Overigens vind
je hier alle benodigdheden van een moderne keuken: een electrisch fornuis, stromend
koud en warm water, en een voorraad levensmiddelen voor veel maanden, het fijnste
snoepgoed incluis. Kijk, nu dalen we tot op de bodem. Hier zie je alleen maar stalen
flessen met vloeibare zuurstof voor de ademlucht: iets dat heel zwaar weegt en veel
plaats inneemt. Maar we kunnen daarbuiten in het luchtledige ons stalen huis niet
van frisse lucht voorzien door de ramen open te zetten.’
‘Nu vraag ik me toch af, waar de eigenlijke drijfkracht zit, ik bedoel: de
atoomsplitsende machine.’
‘Nog dieper, Peter. Eerst sta je op een vijftig centimeter dikke, loden vloer, die de
krachtcentrale van het overige deel van het vaartuig moet scheiden. De vloer belet,
dat de levensgevaarlijke stralen, die tijdens de atoomsplitsing vrijkomen, tot ons
doordringen.’
Felix drukte op een knop aan de wand, waarop het deel van de loden vloer, die de
schacht afsloot, als een lift langzaam omlaag ging. Nu stonden de drie in een kleine
kamer waarvan de wanden voorzien waren van stalen deuren met krukken.
‘Hier kun je heel zeker niet veel zien. Vanwege de grote hitte die zich tijdens de
bedrijvigheid ontwikkelt, is alles vuurvast ingebouwd. Onthou dit: op de tocht mag
niemand zich onder de loden vloer ophouden, want de straling van de werkende
machine zou elk organisch leven onmiddellijk vernietigen.’
‘Eén ding snap ik nog steeds niet: hoe is het mogelijk, de energie die vrij komt in
de vorm van straling, in een kracht om te zetten die het vaartuig voortbeweegt?’
‘Dat kan ik niet zo maar met enkele woorden verklaren. In principe werkt onze
motor als een raket. De geweldige straling, die door splitsing van atoomkernen
ontstaat, veroorzaakt ook een reactie, juist zoals bij de ontploffing van de drijfas bij
de raketstoot. Maar genoeg voor vandaag. Nog drie dagen en we zeggen de aarde
vaarwel.’
‘En waarheen gaat de reis?’
‘Eerst heel bescheiden naar onze naaste buurman, de maan.
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De Start
Er was geen vlaggetooi, geen afscheidsrede, geen muziek en geen handdruk. In stilte
stapten de drie wereldveroveraars op 14 Juli rond middernacht naar de startplaats,
ze schoven het op rolletjes lopende glazen dak van de houten loods weg en gingen
op hun plaats zitten in het vaartuig. Het publiek zou pas van dit stoute waagstuk
horen, als het succes had; dat wou Felix zo hebben. Hij was bang voor sensatie en
voor het misbruiken van zijn uitvinding vóór hij iets bereikt had. Daarom dus deze
start in het nachtelijk uur, zonder herder noch toerist als ongewenste toeschouwers.
Iedereen was nu ingelicht over zijn eigen taak bij deze tocht. Nu brak het grote
ogenblik aan waarop blijken zou, of de berekeningen klopten, na veel
laboratoriumproeven in de taaie strijd met de natuurkrachten.
‘Klaar?’ vroeg Felix, en hij keerde zich naar het schakelbord.
‘Klaar!’ bevestigden Peter en de astronoom.
Een energieke ruk aan de hefboom en een zacht trillen, gepaard met de heldere
klank van de sirene, ging door het hele vaartuig. Het schokken nam toe, tot een hevig
gedaver door het stalen gebouw liep en de klank van de sirene aanzwol tot een schril
gehuil. Op dit moment verhief zich het wereldschip, als een ballon, in de nacht.
Niemand had de start gezien. Alleen het gehuil drong door tot de Alpenherders
en de bewoners van het nabije dal, maar niemand vond een verklaring van dit
nachtelijk spook.
Peter zat vol spanning in zijn leren stoel en keek door de glazen wand naar het
firmament, waar de sterren flonkerden. Beneden op aarde waren enkele lichten van
het dorp in de nevel verzonken. Schuin tegen de horizon schemerde een heldere plek,
de lichten van een stad. ‘Waar is nou de maan?’ vroeg Peter ietwat onrustig. ‘Hoe
kun je er heen vliegen als je ze helemaal niet ziet?’
De astronoom lachte. ‘Als je op de maan mikt, zoals een geweer op een doel, dan
kom je verkeerd uit. De maan legt op haar baan om de aarde ongeveer één kilometer
per seconde af; je zou dus het genoegen hebben er achter aan te vliegen en ze in te
moeten halen, als je er direct op af stuurde. Het is dus beter haar baan vóór te zijn,
zoals de soldaat die bij het beschieten van een vliegtuig het schot niet afvuurt in de
richting van het vliegend doel, maar een heel eind er voor.’
‘Volgens onze berekening duurt de tocht, als alles klopt, ten hoogste 15 volle
dagen tot aan de maan. Terwijl beschrijft de maan
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ongeveer een halve cirkel om de aarde. Dat is makkelijk te begrijpen, want voor een
hele omwenteling van volle maan tot volle maan zijn er, zoals je wel weet, 29½
dagen nodig. Dus moeten we zowat een halve maanomwenteling vooruit mikken,
zodat de maan op het ogenblik van onze start, voor ons onzichtbaar, langs de andere
kant van de aarde staat. Zo heel eenvoudig was onze berekening wel niet, want een
hele reeks factoren moet je daarbij in 't oog houden. Zo wordt b.v. ons vaartuig door
het draaien van de aarde meegetrokken, net als bij een draaiende mallemolen waaruit
je een pijl zou afschieten, die dan ook in de draaiende richting van de molen afwijkt.’
‘Hoe staat het met de beweging van de aarde om de zon? Lopen we niet het gevaar
met ons vaartuig achter te blijven, zodat we ten slotte de aarde op haar baan om de
zon niet meer kunnen volgen?’
‘Gelukkig hoeven we dat niet te vrezen. Zolang we ons niet verder van de aarde
verwijderen dan de maan, wordt ons vaartuig nog steeds door de krachten beheerst
die zowel aarde als maan in de kringloop om de zon dwingen. Gesteld, dat de een
of andere geheimzinnige macht ons vaartuig, met het oog op deze kringloop om de
zon toch tot staan bracht, dan vielen we lijnrecht in de zon en ons lot zou bezegeld
zijn eer de wereld iets van onze ontdekkingen vernomen had.’
Om 0 uur 10 minuten was het vaartuig gestart. Nu wees de chronometer 0 uur 15
minuten aan. De heldere vlek aan de horizon was verdwenen, maar de sterren
fonkelden verbazend helder door de ruiten van de stuurhut, die maar zwak verlicht
werd door de instrumenten. Het aanvankelijk gehuil van de machine was geweken
voor een zingende toon, waaraan het oor weldra wende.
Peter bekeek de barometer die, zoals de meeste instrumenten die de toestand buiten
moesten weergeven, door een pijpleiding met de buitenwereld in verbinding stond;
andere instrumenten waren opgesteld in nissen aan de buitenwand, vanwaar electrische
leidingen naar de instrumenten op het schakelbord voerden. De barometer was tijdens
deze tocht van vijf minuten 606 mm gezakt; de thermometer stond op 36 graden
onder nul en de hoogtemeter op 8000 meter.
Dus acht kilometer in vijf minuten, overwoog Peter. ‘Dat is je reinste slakkengang!’
zei hij hardop, met gefronst voorhoofd, naar zijn broer gekeerd. ‘Dat is een snelheid
van 96 kilometer per uur. Als we met dit tempo de maan bereiken die, volgens onze
astronoom, op zijn minst 384 000 kilometer van de aarde verwijderd is, staan we
daar met een lange baard.’
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Felix keek op van zijn notitieboekje dat hij al met lange reeksen getallen had
bekrabbeld: ‘Kalmpjes aan, broertje. Voorlopig is het de beginsnelheid als bij een
auto, wanneer je een bizonder mooie en interessante streek bereist. Dat is bij ons
namelijk ook het geval. Het is er mij eerst om te doen, de gesteldheid van de opperste
gaslagen rondom onze aarde te bepalen en op verschillende hoogte luchtmonsters te
nemen, die we dan later onderzoeken.’
‘Is de samenstelling van de lucht niet overal hetzelfde? Een vijfde zuurstof, vier
vijfde stikstof, een beetje koolzuur en edelgassen, waarvan niemand de naam onthoudt.
Dat weet ik tenminste van school.’
‘Eerst klopt dat nog wel, maar op grotere hoogte wordt de verhouding heel anders,
dat zul je wel zien. Nou kerel, kijk op het instrumentenbord, we gaan al vlugger
omdat de lucht dunner wordt. 13 kilometer, dus 5 kilometer winst in 2 minuten bij
een barometerstand van bij de 100 mm. Jullie moeten er eens op letten dat we hiermee
de grens tussen de troposfeer en de stratosfeer overschrijden
‘Is dit dan de stratosfeer, waarin Professor Picard vloog met zijn luchtdichte gondel,
om de cosmische stralen te onderzoeken?’ vroeg Peter.
‘Precies. Onder ons ligt die laag van de atmosfeer die men de troposfeer noemt;
daarin maken ze het weer, daar worden de wolken gevormd en daar waaien de grillige
winden en heerst het onweer. Hier in de stratosfeer is er alleen maar zonneschijn en
de dunne lucht wordt door een gelijkmatige westewind bewogen, door geen
andersgerichte luchtstromingen gestoord. Een ideale toestand voor de aviatiek,
natuurlijk. Ze hebben er in de vliegtechniek trouwens al sinds lang aan gedacht, om
de verkeersvliegerij op lange afstand hier in de stratosfeer te laten gebeuren, boven
alle grillen van het weer. Bovendien bereik je er, dank zij de dunne en gelijkmatig
bewogen lucht, een veel grotere snelheid met minder brandstof.
‘Welke snelheid hebben we nu?’ vroeg de astronoom na een poosje.
‘Ongeveer 200 kilometer. We zijn juist 11 minuten onderweg en vliegen nu 18
km hoog. De grootste hoogte die mensen tot nu toe bereikt hebben is 18,3 km;
onbemande en met instrumenten voorziene registreerballons zijn al 31 km hoog
geweest.’
‘Welke maximumsnelheid heeft de machine als we eenmaal uit het bereik van de
luchtlaag zijn?’
‘Van een constante snelheid kan er natuurlijk geen sprake zijn, want hoe verder
we ons van de aarde verwijderen, hoe minder we
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door haar aangetrokken worden, of anders gezegd, des te minder gewicht ons vaartuig
heeft.’
Op Peter maakte de opmerking, dat de machine steeds lichter werd naarmate men
zich van de aarde verwijderde, diepe indruk. ‘Dan worden we zelf ook steeds lichter
en hebben we ten slotte op een bepaalde afstand tussen aarde en maan helemaal geen
gewicht meer; moet ik dat zo verstaan?’
‘Natuurlijk. Gesteld, dat je aan de aardoppervlakte 70 kilo weegt, dan weeg je op
20 kilometer hoogte 69½ kilo, op 1000 kilometer nog 52,5 kilo, op 10 000 kilometer
10,8 kilo en op 192 000 kilometer alleen nog een bagatel van 74 gram.’
‘Verrukkelijk. Wat een luchtsprongen ga ik daar doen.’
‘Ik weet niet precies of dat ter plaatse ook nog zo verrukkelijk zal lijken, want ik
ben bang dat deze gewichtsvermindering aan je gezondheid wel enkele ongemakken
kan opleveren, omdat ons organisme in al zijn onderdelen op de zwaartekracht
ingesteld is. Maar laten we afwachten.’
Er heerste een kwartier stilzwijgen. De ingenieur en de astronoom hielden de
instrumenten in 't oog en maakten aantekeningen, terwijl Peter in gedachten naar het
hemelgewelf staarde, waar de sterren een onvermoede glans hadden gekregen.
Ten slotte schraapte de astronoom zijn keel, wreef zich duidelijk hoorbaar de
handen en zei tegen Felix: ‘Zeg eens, me dunkt dat de ongemakken al beginnen. Heb
je ook niet de indruk dat het hier beestachtig koud is?’
‘Temperatuurcontrole is Peter z'n werk’, zei Felix. Hij merkte nu pas dat ook hij
stijf was van de kou. ‘He Peter, wat bezielt je om ons zo te verwaarlozen? Zeg, hoe
staan de thermometers?’
Peter was in gedachten al op de maan en probeerde op grond van haar volume, in
verhouding tot dat van de aarde, te berekenen met hoeveel centimeters hij daarboven
zijn record hoogspringen zou kunnen verbeteren. Hij schrok op. ‘Ja direct... wacht
even... +8 graden binnentemperatuur. De buitentemperatuur staat op... zeg, ik geloof
dat er iets hapert. Het instrument staat op 271 graden onder nul. Is het mogelijk dat
we ons al zo dicht bij het absolute nulpunt bevinden? Dieper dan - 273 graden kan
de temperatuur toch niet zakken, zoals onze natuurkunde-leraar zei.’
‘In de wetenschap neemt men dat aan, maar zo heel zeker is dat niet. Deze vraag
zullen we, zoals vele andere, op onze reis proberen op te lossen. Wat de thermometer
betreft, die is helemaal in orde; alleen de bediening van de warmteregeling loopt
bedenkelijk spaak.
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Vooruit, gauw warme lucht eer we kou vatten. Zieken kunnen we hier best missen.’
Felix had bij de constructie van zijn wereldschip niet alleen de onderdelen van de
machine verzorgd, die bijdragen tot de overwinning van de zwaartekracht, maar ook
alles wat voor de gezondheid van de ingezetenen van belang was. Zo werd b.v. de
ademlucht, ter verversching en verwarming, met behulp van verschillende ventilatoren
door luchtschachten over chemische stoffen geleid die het uitgeademde koolzuur
absorbeerden, terwijl de verbruikte zuurstof uit de flessen toestroomde. De
verwarming van de lucht gebeurde in de machinekamer, waar tijdens de atoomsplitsing
een geweldige overvloed aan warmte naar buiten straalde.
Nu kon de hoogte niet meer zo eenvoudig bepaald worden, want de hoogtemeter,
die de afstand van de aarde overeenkomstig de luchtdichtheid aantoonde, had hier
boven al lang zijn dienst geweigerd. Voortaan moest men de hoogte eerst naar de
verkleining van de horizon van de aarde meten, en later, als de aarde voor het oog
al een bol geworden was, bepaalde men de gezichtshoek waaronder de aardbol
verscheen. Omdat de doorsnee van de aarde bekend is, was de berekening van de
afstand naar de gezichtshoek niet moeilijk.
Sedert een poos hanteerde Felix nerveus zijn apparaten.
‘Iets nieuws in het heelal?’ vroeg Walter, terwijl hij zijn armen om zijn lichaam
sloeg, want de temperatuur steeg maar langzaam.
‘Misschien. Hou eerst eens op met je vleugelslag en schrijf wat voor mij op.’
Getallen klonken door de kamer, terwijl Felix door de spectroscoop keek om de
chemische gesteldheid te onderzoeken van de gassfeer buiten, die in een glazen buis
door electriciteit van hoge spanning lichtgevend gemaakt was.
‘Ha, de geleerden hebben toch gelijk met hun bewering dat een laag ozon van 50
kilometer hoogte de aarde omgeeft. We bevinden ons werkelijk in een heel dunne
ozonsfeer. Ook de hoogte zal wel ongeveer kloppen.’ En na een poosje voegde hij
er docerend bij, terwijl hij als naar gewoonte zijn potlood heen en weer zwaaide:
‘Weten jullie ook dat er zonder deze laag ozon geen levend wezen op aarde zou
kunnen bestaan?’
‘Ik kan me niet voorstellen, in hoever ozon op zo'n hoogte invloed zou kunnen
hebben op het leven op aarde’, zei Peter een beetje uit de hoogte, want de belerende
toon van zijn broer ergerde hem steeds. ‘Dat zal wel een van die hypothesen zijn die
men morgen reeds over boord werpt. Ozon is toch niets anders dan een soort zuurstof
en die hebben we beneden toch genoeg.’
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‘Eerst zal ik je vertellen dat ozon een wijziging is van zuurstof, waarvan de moleculen
drie-atomig in plaats van twee-atomig zijn, zoals bij de gewone zuurstof. Voor 't
overige verzoek ik je als levenswijsheid te noteren, dat men een zaak pas beoordeelt
als men ze kent. Hierboven is het ozon een soort politie, doordat het de zonnestralen
met korte golven verslindt, die anders alle levende wezens dood zouden maken. Denk
je dat ik voor niets zo lang proeven bleef doen, om voor de ruiten van ons vaartuig
glas te vinden dat, naast andere eigenschappen, ook de ongewenste en gevaarlijke
stralen opslorpt, waarvan er in het heelal daarbuiten misschien nog heel onbekende
soorten rondwaren? Mijn registreerapparaat, dat de intensiteit van de cosmische
straling aanwijst, heeft al op 5000 meter hoogte de tienvoudige waarde aangewezen
tegenover de stralenintensiteit op aarde, en nu zijn we al aan het vijfhonderdvoudige
van de waarde op de grond.’
‘Kan mij iemand zeggen, waar deze straling vandaan komt? Komt ze misschien
uit de zon?’ wou Peter weten.
‘Ik zou het niet denken, want de sterkte van de straling verandert ook 's nachts
niet’, verklaarde de astronoom. ‘De wetenschap vermoedt dat de stralen ontstaan op
de ‘nieuwe sterren’ die maar om de duizend jaar optreden, en die binnen enkele dagen
van onzichtbare, helderfonkelende sterren worden. Bij deze wijzigingen gaat het om
de ongewone uitbarstingen van energie in het heelal.’
‘Maar hoe neemt deze straling op grote hoogte zo enorm toe?’
‘Omdat het grootste deel er van in de atmosfeer wordt tegengehouden’, zei Felix
weer. ‘Alleen de energierijkste stralen dringen door tot de aardoppervlakte, ja, deze
gaan zelfs nog verder en kunnen in mijnen of in zeeën tot op een diepte van 250
meter waargenomen worden. Zoals ik nu al kan merken, schijnt de straling hier boven
een heel andere samenstelling te vertonen dan op de aardoppervlakte, omdat...’
‘Hé, wat is dat?’ De astronoom onderbrak Felix en ging dicht bij de glazen wand
staan om beter te zien. Een flikkerende, groengele stralenbundel vloeide buiten als
een sluier aan flarden door het nachtelijk donker. Soms was hij minder helder, dan
flakkerde hij weer op, kreeg de vorm van een fladderend lint dat beurtelings groen,
geel en oranje werd en ten slotte purperrood schitterde.
Felix sprong naar zijn apparaat, draaide aan schakelaars en hing met zijn ogen aan
wijzers die onregelmatig begonnen te slingeren. Peter en de astronoom stonden met
platgedrukte neus tegen de ruit
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en bestaarden sprakeloos het fenomeen. Na enkele minuten stortte de hele lichttover
in elkaar en verdween.
‘Wat zeg jé daarvan?’ vroeg Peter opgewonden. ‘Het zijn net spoken in nachthemd.’
‘Poollichtverschijnselen, kerel. Van het Noorderlicht heb je al wel gehoord, niet?
Nou, hierboven heb je de fabriek van de verlichting voor de Poollanden. Eigenlijk
zijn het niets anders dan electronenstralen die uit de zon komen en de dunne gassfeer
hier doen schitteren. Het is de natuurkundigen gelukt, deze verschijnselen in het klein
kunstmatig na te bootsen in het laboratorium. Dus geen drukte daarover.
Toen Peter zich weer in zijn stoel liet vallen stond de chronometer op 0 uur 40
minuten. Het eerste halfuur van de tocht was voorbij. Felix noteerde juist 100
kilometer hoogte, 300 kilometer snelheid per uur, een temperatuur van - 273 graden
en sporen van een zeer dunne waterstofsfeer. Met toenemende snelheid vluchtte het
wereldschip van Moeder Aarde weg en stormde op de maanbaan toe. Drie waaghalzen
van mensen verbraken de aardse banden en begaven zich in de onbekende
oneindigheid.

De blinde Passagier
De uren verliepen. Peter wachtte met ongeduld op de zonsopgang. Te 4 uur 30 had
het vaartuig een weg van bij de 3500 kilometer afgelegd. Onmiddellijk nadat de laag
gas rondom de aarde overwonnen was, hield Felix het tempo constant. Peter haalde
een kalender uit zijn zak en stelde vast: zonsopgang op 15 Juli, 4 uur 34 minuten.
Zo'n buitenkans mocht hij niet laten ontglippen, de aanblik van een zonsopgang uit
deze gezichtshoek. Eigenlijk kon men dat niet eens een zonsopgang noemen, want
de aarde was hier niet meer als een vlakte te zien die door een horizon omlijst werd,
maar als een rond, zwart vlak, dat er aan de sterrenhemel uitzag als een donker hol.
Kwart voor vijf was er nog steeds niets van de zon te zien; alleen een zwak
schemerlicht glom aan de oostelijke rand van de bol en zwol heel langzaam. Telkens
weer ging Peter naar een van de glazen prisma's, die aan de buitenkant van de ruiten
waren aangebracht en die dat deel van de hemel lieten zien, dat in de rug van het
vaartuig lag.
De astronoom hield Peter een poos in 't oog en zei toen, een beetje spottend, dat
het later de moeite zou lonen een kalender uit te geven die niet alleen voor de aarde
als standplaats zou gelden, maar ook voor de exprestreinen naar de maan en terug.
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‘Hoe zo?’ vroeg Peter, ‘och ja... o domkop die ik ben, daaraan heb ik helemaal niet
gedacht, dat we de wenteling van de aarde nu niet meer meemaken. Maar in dit geval
blijven we dan, tot bij onze komst op de maan, in de schaduw van de aarde en is het
altijd nacht. Dan waren we toch beter bij dag gestart...’
‘Geen zorgen, de zon verschijnt enkel wat later achter de aarde, want ons vaartuig
maakt als deel van de aarde nog steeds de wenteling van haar as mee. Maar je kunt
je wel voorstellen dat de weg van het vaartuig om het middelpunt van de aarde langer
wordt, naarmate we ons meer van dat punt verwijderen, terwijl de rotatiesnelheid
natuurlijk dezelfde blijft, zoals we ze aan de aardoppervlakte in ons droegen. Als
gevolg daarvan zullen we met het oog op de asomwenteling van de aarde steeds meer
achterblijven. Maar, zijn we eenmaal uit de aardschaduw, d.w.z. zien we de zon, dan
blijft ze tijdens onze hele reis aan de hemel en is het ononderbroken dag.’
Vol verwachting bekeek Peter de sikkelvormige lichtschemer aan de rand van de
aarde, hoe hij steeds breder werd tot eindelijk de gouden dagster verscheen. Maar
wat was dat? Ofschoon de zon zich nu snel van de aardrand verwijderde en met een
voor aardbewoners onvermoede helderheid straalde, bleef de hele hemel pikzwart
en de sterren waren duidelijk zichtbaar. Het deel van de aardbol, dat naar de zon
gekeerd was, zwom in een stralenkrans van zuiver zilver. Een indrukwekkend en
wonderlijk gezicht, waar de drie mannen aan de observatieprisma's van genoten.
Plotseling gebeurde er iets onverwachts. In het midden van de stuurhut stond een
vreemde man, die lichtjes zijn keel schraapte en onbevangen rondom zich keek. Bij
alle drie was de verrassing zo groot, dat niemand een woord kon uitbrengen. De man
was groot, slank, had een lang, scherp getekend gezicht en kon zowat dertig jaar oud
zijn.
Eindelijk brak de vreemde het stilzwijgen en er speelde een lichte glimlach om
zijn mond: ‘Neem me niet kwalijk, Heren, dat ik hier zo onverwacht en ongemeld
binnentreed. Mag ik me even voorstellen. Mijn naam is Werber, ik ben van het
Sperwer-Persbureau. Trekt U zich alstublieft helemaal niets van mij aan. Ik zal me
als zwijgend waarnemer heel bescheiden op de achtergrond houden.’
Felix kwam het eerst tot zichzelf. ‘Hoe bent u hier verdorie binnengekomen? En
wat moet u hier? Meent u dat we een plezierreis maken?’
‘U vraagt veel dingen tegelijk, Meneer. Ik wil u alles achter elkaar mededelen. Ik
ben hier binnen gekomen door de enige deur die er
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is, en dat twee uur vóór u zelf. Ik heb het me beneden tussen de flessen met zuurstof,
direct gemakkelijk gemaakt om u bij de voorbereiding van de start niet te storen.
Wat uw tweede vraag betreft, ik heb dezelfde bedoeling als u, ik wil namelijk ook
naar de maan toe. Ik geef me er wel rekenschap van, dat het niet is zoals het hoort
om zonder reisbiljet binnen te stappen, maar ik was bang dat u er geen meer had, en
bovendien meende ik later de tocht te kunnen betalen. Wat uw zinspeling betreft dat
het geen plezierreis is, ik heb nooit aan de ernst van uw onderneming getwijfeld. Ik
laat u ook weten, Heren, dat ik me, evenals u zelf, hier bevind om beroepsredenen.’
‘Dus bespionneert u mijn uitvinding?’ schreeuwde Felix opgewonden.
‘God beware me! Ik ben journalist. En dus kan ik u van het allergrootste nut zijn.
Wanneer u, beladen met nieuwe ontdekkingen, in alle stilte terugkeert van de maan,
dan zullen misschien een dozijn geleerden wat te horen krijgen van uw reis en de
rest van de wereld helemaal niets. Uw fantastische reis was dan om zo te zeggen
voor niets. Maar ik, Heren, ik zal uw heldhaftige tocht in het heelal wijd en zijd
bekend maken. Ik heb relaties met de grootste bladen in alle landen, ik zal ze originele
berichten zenden over de reis naar de maan en terug. U ziet dat het van mij afhangt,
of de geschiedenis en de wetenschap u opnemen in hun annalen, of dat u weerkeert
als onbeduidende vakspecialisten.’
Deze woorden deden Felix het bloed naar het hoofd stijgen: ‘Kerel, ik gooi je er
uit, op staande voet'’ schreeuwde hij en hij deed een stap naar voren. Maar de indringer
liet zich helemaal niet intimideren. Rustig en zakelijk bemerkte hij: ‘Ik geef toe dat
ik dit gevaar voorzien heb, maar het zal voor u bij een bedreiging blijven, want als
u uw ramen opent, dan verlaat de lucht in een wip uw gondel en de hele expeditie
is... naar de maan.’
‘Ja, dat denkt u maar. We zullen u niet uit het raam gooien, maar door sluizen
heen, begrepen?’
‘Helaas neen.’
‘Kijk dan even hier. Daar in de wand is een kamertje gebouwd. Je kunt er in van
uit de stuurhut, door deze luchtdicht sluitende glazen deur; die deur daarbinnen staat
in verbinding met de buitenwereld. Ik open dus deze deur, ik gooi u in de kamer en
sluit u op. Door middel van een electrische regeling doe ik dan de buitendeur open
en u sterft een drievoudige dood.’
‘Wat interessant’, zei de journalist bescheiden.
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‘Ja, hé? Op de eerste plaats moet u barsten, want buiten in 't luchtledige doet de druk
van de lucht in u al uw organen springen. Ten tweede bevriest u direct bij een
temperatuur van - 273 graden en ten derde zoudt u bij gebrek aan lucht stikken als
u er tijd voor had. Hebt u dat begrepen?’
‘De aanschouwelijkheid van uw taal laat niets te wensen over, Meneer. Toch ben
ik zo vrij aan uw bedoeling te twijfelen, want ik ken u als een rustig geleerde met
morele kwaliteiten, die zeker geen mensenleven op zijn geweten zou willen nemen.
Ja, u zou volgens mij niet eens de onbenulligste paragraaf van het strafwetboek
kunnen overtreden.’
Felix was woedend. ‘Het strafwetboek geldt alleen op de aardbol. Hier hebben we
een eigen regering en wetgeving. En als we morgen op Mars landen, dan zijn we
daar aan het strafwetboek van de Marsbewoners onderworpen, onverschillig of moord
een strafbare of een roemrijke daad is.’
‘Hou toch op met die onverkwikkelijke discussie’, kwam de astronoom er tussen.
‘U verstaat ons blijkbaar helemaal niet, Meneer...
‘Werber, berichtgever van het persbureau Sperwer...’
‘Ja, ziet u, Meneer Werber. Voor ons is het van belang dat onze reis naar de maan
niet veel stof doet opwaaien. Waarom, denkt u, dat we onze tocht in het geheim
voorbereid hebben?’
‘Dan zou een ander u niet voor zijn, denk ik.’
‘Welnee, we willen vermijden dat de wetenschappelijke ontdekking van mijn
vriend, Doctor Stettler, voor vernielingsdoeleinden misbruikt wordt. Bovendien, ons
experiment dient enkel de wetenschap, en we willen niet dat het een attractie wordt
voor een publiek dat maar belust is op sensatie.’ En hij voegde er bij: ‘We zullen
met u een afspraak maken op erewoord. U belooft me, Meneer Werber, na onze
terugkeer op aarde te zwijgen over alles wat u op reis beleefd hebt, tot ik u daarvan
ontsla. In dit geval zullen we u als passagier dulden. Bent u het daarmee eens?’
Werber scheen het niet te begrijpen. Zonder een woord ging hij in een hoek van
de stuurhut zitten en probeerde een mensensoort te verstaan, die hij, als journalist,
tot op heden nooit ontmoet had.

Dat is nu de Maan
De lezer die meer belang stelt in wat er met de mensen in ons verhaal gebeurt, dan
in de voorvallen en de waarnemingen die de wetenschap vooruit helpen, zal over de
verdere reis tot de aankomst
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op de maan niet al te veel vernemen. De astronoom was helemaal niet meer van zijn
verrekijker weg te krijgen, want dank zij de afwezigheid van elke atmosferische
beneveling en storing, zag hij met zijn bescheiden telescoop meer dan de heren bij
de reuzeverrekijker op Mount Wilson. Peter die eerst ietwat mistroostig de taak van
kok op zich genomen had, had na een dag al plezier in het koken en het bakken. Hij
verdiepte zich in een lijvig kookboek, en was dan later uren in de keuken bezig met
lekkernijen klaar te maken. Werber, de man van de krant, rumoerde onder vrolijk
gefluit met camera en potlood door het hele vaartuig, fotografeerde, vrij van alle
wetenschappelijke kennis, alles wat hem onder de ogen kwam, en noteerde elk
voorvalletje van het menu, van het eerste ontbijt tot de kleur van Felix z'n pyjama.
Omdat er geen nachten meer waren, sliep ieder wanneer hij er zin in had. Behalve
de journalist, moest er echter steeds een man aan het toestel op de uitkijk zitten.
De tiende dag was de maan al heel wat genaderd. Ze stond nu, driekwart door zon
belicht, even groot aan de hemel als de aarde. Nu was ze geen schijf meer, maar een
plastische bol waarop de kratervormige bergen duidelijk te zien waren.
De dag daarna begonnen de stoornissen in de gezondheid, waar Felix bij het begin
van de tocht al bang voor geweest was. Eerst klaagde de astronoom over voortdurende
sterke hartkloppingen en ademnood. Hij bleef op, zijn veldbed liggen, omdat hij zich
nog het best voelde, als hij lag.
De oorzaak van deze stoornissen lag in de eigenaardige en onbeschrijflijke toestand,
die er voor de passagiers ontstond, doordat het vaartuig zich steeds meer aan de
aantrekkingskracht van de aarde onttrok en weldra in de aantrekkingskracht van de
maan raakte. Alle dingen en natuurlijk ook de reizigers zelf, verloren hun zwaarte.
Eerst verwekte deze gewichtsvermindering een zeer prettige gewaarwording. Peter
vond het buitengewoon leuk om van uit de keuken, met een lichte sprong, over de
schacht tot in de stuurhut te springen, waarbij hij, zonder te morsen, de volle
soepterrien op één vinger voor zich uit balanceerde. Het was of hij behaaglijk op de
lucht zwom; hij bewoog zich als in een vertraagde film. Je had het gevoel in een
gevuld aquarium te zijn, zonder echter de weerstand van het water te merken.
De twaalfde dag bleef ook de soepterrienacrobaat liggen, zoals de journalist Peter
nu noemde. Hij klaagde over een gejaagde pols, oorsuizen en pijn in al z'n ledematen.
Het hart, dat op aarde een bloedmassa van ongeveer 5 kilo door het lichaam moest
pompen, is op
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die taak berekend en verhaastte nu natuurlijk de omloop, zodat de longen niet
voldoende zuurstof konden opnemen. Felix, die eveneens onder de toestand leed, en
bovendien razende hoofdpijn kreeg, beet zijn tanden op elkaar, vermeerderde het
zuurstofgehalte van de lucht en verhoogde het tempo. Alleen voor de journalist scheen
het gebrek aan zwaarte niet veel te betekenen. Wel geluimd bond hij een schort voor
en verving Peter in de keuken. Bovendien ontpopte hij zich als een uitmuntend
ziekenverpleger, wat een eind maakte aan de vijandelijkheden tussen hem en Felix.
Gelukkig duurden deze ongemakken maar zo lang, tot het vaartuig de veertiende
dag definitief in het gravitatieveld van de maan geraakte en bijgevolg door deze
aangetrokken werd. Nu keerde Felix het hek van het wereldschip naar de maan toe
en begon de angstwekkend toenemende snelheid te remmen door de terugstoting van
de machine tegen de aardsatelliet te richten.
Intussen had de maan, die nu bijna helemaal verlicht was, enorme afmetingen
aangenomen. Ze strekte zich stralend uit over een groot deel van de hemel. Nu stonden
ze alle vier voor de ramen in de stuurhut te kijken naar de talloze ringgebergten,
kraters, rimpels en vlakten die steeds meer naderden. Het eigenaardigste was wel dat
er zich geen blauwe hemel boven de helderverlichte maanhorizon welfde, maar een
fluweelzwart firmament waarop ontelbare sterren als diamanten flonkerden, een
bewijs dat de maan zonder enige atmosfeer is.
‘Zijn daar ook levende wezens?’ vroeg Peter en hij keek vol verwachting toe of
er niets bewoog tussen deze steenmassa's.
‘Waarschijnlijk niet’, zei de astronoom. ‘Het zouden dan al wezens moeten zijn
die zich door een andere organische bouw aan de toestanden van dit klimaat
aanpassen. Zoals je al van hier kunt merken, is er op de maan niet alleen geen lucht,
maar ook geen water. De schrille lichtreflexen op de plaatsen waar de zon schijnt en
de diepe harde schaduwen wijzen op een ontbreken van een atmosfeer. Daarbij komt
nog, dat de kant van de maan, die naar de zon gekeerd is, een temperatuur bereikt
ver boven 100 graden, terwijl de temperatuur op de nachtzijde diep onder 50 graden
beneden nul zakt.’
‘Hoe dat? De maan is toch ongeveer even ver verwijderd van de zon als van de
aarde.’
‘Op de maan duurt een dag geen 24 uur, zoals bij ons, maar twee weken. Gedurende
deze tijd van voortdurende zonneschijn, die door de afwezigheid van een atmosfeer
veel intenser is dan op aarde, wordt de oppervlakte heel sterk verhit, maar in de nacht,
die ook twee weken lang duurt, wordt deze hitte ongehinderd over het heelal
uitgestraald.’
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Nu ze zich nog maar enkele kilometers boven de maanoppervlakte bevonden, had
Felix de machine zo geregeld dat het vaartuig, zonder van hoogte te veranderen, in
een grote draad rondom de maan ging voor zover die door de zon verlicht was. De
astronoom vergenoegde zich niet meer met het waarnemen door de verrekijker, maar
richtte de objectieven van zijn fotografische en kinematografische toestellen op het
maanlandschap. Die toestellen waren buiten de wanden van het vaartuig opgesteld
en konden electrisch werken.
‘Kijk’, begon Felix nu, om uit te leggen wat ze zagen,’ deze grote, grauwe vlakte,
waar we nu over vliegen is een meer. Vroeger heeft men deze vlekken, die eigenlijk
grote vlakten zijn, voor meren gehouden, daarom noemt men ze nog steeds zo. Daar
aan de horizon duikt net zo'n typisch ringgebergte op, zoals ze op aarde niet bestaan.
Bekijk daar die ringvormige wal eens, waarin een diepere vlakte ligt met nog een
kleine berg er in. De randwal stijgt hier in verschillende terrassen op en af, waartussen
je diepe kloven kunt zien. En nu stort de wal diep in de krater neer.
Aan de overkant zie je een grote vlakte, het is eigenlijk maar een klein meer dat
door een lage randwal ingesloten wordt. De binnenvlakte is bijna volkomen effen,
slechts hier en daar wordt ze door een kleine krater bezet. Nu zijn we net boven zo'n
krater, dat diepe hol dat je ziet heeft een doorsnee van wel enkele kilometers.’
‘Zeg, Felix, zijn al deze maanbergen door vulkanische uitbarstingen ontstaan?’
‘Daarover zijn de geleerden het nog niet eens. Over het ontstaan van de kraters en
de randgebergten bestaan er allerlei gissingen, waarvan de ene al vernuftiger
uitgedacht is en meer overtuigend werkt dan de andere. De een verklaart het ontstaan
van bergen door het inslaan van meteoorstenen die door de maanmassa aangetrokken
worden, een andere hypothese beroept zich op de werking van eb en vloed, in de tijd
dat de maan nog gloeiend vloeibaar was en pas vast aan het worden, en zo verder.’
‘Daar zien we iets heel eigenaardigs: bekijk die schitterend witte streep die van
dat ringgebergte daar een heel eind rechtlijnig in het landschap uitloopt. Je kunt deze
strepen ook heel goed zien van op aarde en men veronderstelt dat ze uit as bestaan
die vroeger, toen de maanvulkanen nog in werking waren, van daaruit door winden
werd verder gedreven.’
‘Wat is dat hier wel; het ziet er uit als een diepe stroom...?’
‘Het is geen stroom, maar een geweldige bergkloof, zoals er veel bestaan op de
maan. Waarschijnlijk zijn ze door inkrimping van de

P. van Denenberg, Jongens en wetenschap. Deel 1

39
bodem door de kou van het heelal ontstaan. Aan de overkant kun je zien, hoe deze
kloof zelfs midden door een krater gaat.’
‘Kijk, nu gaan we over een bergketen die helemaal op die van onze aarde lijkt;
behalve dat er geen water stroomt in de dalen. Je zou best kunnen denken dat we in
een Alpenlandschap waren, vind je niet? Sneeuw hebben we hier natuurlijk niet.’
Zo ging Felix verder met zijn verklaringen waarbij hij slechts met één oog naar
het landschap mocht kijken, terwijl hij met het andere moest letten op de regeling
van de machine, want de astronoom was niet weg te krijgen van zijn fototoestellen.
Toen de rondreis bijna ten einde was, kwam het er op aan, een landing te proberen.
Volgens het programma zouden ze landen binnen in het grote ringgebergte
‘Copernicus’. Nadat ze boven de vlakte in het ringgebergte gekomen waren, zette
Felix de beweging stop en liet de drie steunpijlers uit de zijden van de wanden neer,
die voor de landing dienden. Nu daalde het wereldschip langzaam als een ballon,
terwijl het gas door de ventilatieklep ontsnapte.
Een lichte schok was het teken dat ze zich op de reusachtige vlakte in Copernicus
bevonden. Peter had van te voren al drie eigenaardige uitrustingen uit de
voorraadkasten gehaald die voorzien waren van ademhalingstoestellen en er uitzagen
als duikerpakken. Felix, de astronoom en Peter trokken nu de rubberpakken aan, die
bestonden uit een samenhangend omhulsel met broek en schoenen, mouwen en
handschoenen. Alleen was er aan de hals een wijde opening met een metalen ring
om er in te glijden. Toen gaf Felix nog enkele korte aanwijzingen, zette zijn helm
op en bracht het ademhalingstoestel, dat er mee verbonden was, in werking.
‘En ik dan?’ jammerde de journalist die ongeduldig stond te trappelen. ‘Als
vertegenwoordiger van pers en publiek komt het mij toe er bij te zijn, om officieel
van onze satelliet bezit te nemen.’
‘Kletspraat,’ schreeuwde Felix door het raampje van z'n pak en hij gleed met zijn
twee kameraden in de sluiskolk die hij behoedzaam afsloot. Hierop opende hij een
klep waardoor de lucht in de kolk sissend naar buiten in het lege heelal ontsnapte,
terwijl de rubberpakken bol en gespannen gingen staan als ballons. Felix wachtte
een ogenblik voor hij de buitendeur van de sluiskolk opende. Met behulp van sporten,
die aan de buitenkant van het vaartuig bevestigd waren en een ladder naar beneden
vormden, daalden de drie op de maanbodem.
Glasachtig donker gesteente bedekte hier de maanoppervlakte, soms onderbroken
door lichtere vlekken verpulverde as. Het vaartuig was midden in een wijde vlakte
gedaald, waar zich drie bergen van zowat
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600 meter hoogte, in rechte lijn verhieven. Rondom de horizon stonden geweldige
bergmassa's die, hoewel ze 4000 meter boven de vlakte uitrezen, door de grote afstand
maar een smalle streep leken. De eerste taak was nu, de materiële samenstelling van
de maanoppervlakte te onderzoeken en uit te zien naar eventueel plantaardig en
dierlijk leven. Ze hadden rubberzakken bij zich en begonnen met een hamer stukken
van gesteenten af te slaan en als monsters te verzamelen. Roodbruin porfier, ingezet
met kwartskristallen en veldspaat, was hier overheersend. Dan weer troffen ze
liparietachtig uitvloeiingsgesteente aan met puimsteen en groenschitterende
zwavelkristallen. Verder op was de bodem met granietachtig magma doorspikkeld
of met hyaliet, een opaalachtig mineraal. Dit alles zag er uit als een troosteloze
rotswoestijn. Of het bij de fluweel- of stofachtige omhulsels van menig gesteente
ging om microscopisch kleine levensvormen of alleen om asdeeltjes van vroegere
vulkanische uitbarstingen, moest een later laboratoriumonderzoek uitmaken.
De bodem straalde een angstwekkende hitte uit, zodat de bezoekers zich al gauw
in het vaartuig moesten terugtrekken. Een grotere afstand kon men trouwens niet te
voet afleggen, daar de rubberpakken het marcheren belemmerden, hoewel de mindere
aantrekkingskracht van de maan het lichaamsgewicht zesmaal kleiner maakte dan
voorheen.
Kort nadien bracht Felix de motor weer op gang en liet hij het vaartuig langzaam
stijgen, om elders op de maan nog tweemaal te landen, een keer in het midden van
het ‘Mare Imbrium’, en verder op de andere bergketen, die genoemd wordt naar de
ons vertrouwde Alpen. Bij elke landing werden steenformaties onderzocht en monsters
meegenomen.

De Ramp
Over de terugtocht, die begon op de zestiende dag na het vertrek van de aarde, tot
het tijdstip waarop we de draad van ons verhaal weer opnemen, valt niet veel te
berichten. Moeder Aarde, die op de heenreis het vaartuig de rug had toegekeerd,
straalde nu steeds groter aan de donkere sterrenhemel. Ditmaal bereikte men een
veel grotere snelheid, omdat het kleinere aantrekkingsveld van de maan vlug
overwonnen was en de zwaartekracht van de aarde na korte tijd al op het vaartuig
begon te werken. Bij de overgang van het ene gravitatieveld in het andere waren de
lichamelijke stoornissen nu ook niet meer zo erg als bij de heenreis.
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Toen ze nog maar 10000 kilometer van de aarde verwijderd waren, richtte Felix de
terugstootwerking van de motor tegen de aarde, om de valsnelheid te verminderen
en bijtijds te kunnen remmen. Er kwamen al zeeën en vastelanden te voorschijn,
gedeeltelijk in wolken gehuld. Daar, op het laatst, 600 kilometer van de aarde,
gebeurde het vreselijke. Een geweldige stoot deed het hele vaartuig wankelen en
wierp binnen alles wat niet nagelvast was, in wilde chaos door elkaar. Felix, die aan
het stuur zat, werd tegen een glasruit geslingerd, waarbij de druk van de botsing hem
een ontwrichte arm bezorgde. Ook de anderen waren van hun plaats geworpen en
hielden zich hulpeloos vast waar zich een steun bood. Het vaartuig draaide nu als
een tol langzaam om zichzelf, zodat nu de bodem en dan weer het gewelfde dak naar
de aarde gericht was, terwijl alles wat de stoot had losgerukt langs de wanden rolde.
De machine was echter weer aan't gonzen.
‘Wat is er gebeurd?’ riep Peter verschrikt, die van uit de keuken langs de schacht
kroop en nu het hoofd in de stuurhut stak,
‘Waarschijnlijk op een meteoorsteen gebotst’ mopperde de astronoom.
‘Verdorie, moest die rommel van het grote heelal nu net op onze baan
terechtkomen?’
‘Stil!’ schreeuwde Felix, en hij fronste zijn voorhoofd. ‘Horen jullie dat, de machine
staat stil. Ik moet direct naar beneden in de machinekamer. Als ik niet dadelijk het
defect in orde krijg slaan we in enkele ogenblikken te pletter tegen de aarde.’
Kreunend van pijn werkte hij zich met zijn gezonde arm door de schacht, terwijl
hij zich aan de laddersporten vasthield. Hierbij werd hij door de beweging van het
vaartuig heen en weer geslingerd. Eindelijk was hij bij de loden bodem gekomen.
Hij slaagde er in deze door een hefboomdruk te laten zakken en drukte zich nu met
rug en benen in het kamertje onder de loden bodem vast zo goed het ging. De andere
drie klampten zich boven in de stuurhut aan de leuning vast, en zagen, hoe hij met
moeite een stalen plaat demonteerde en de toestellen daar onderzocht.
‘Kan ik je daar niet helpen?’ schreeuwde Peter in de schacht.
‘Neen, maar zet boven de hefboom aan de schakelkast op volle vaart!’
Nauwelijks had Peter ingeschakeld of de machine kwam met luid gehuil weer op
gang. Op hetzelfde ogenblik voer er door Felix in de machinekamer een schok als
van de bliksem. Dan viel hij, daar het vaartuig in zijn cirkelende beweging net op
zijn kop stond, door de schacht in de stuurhut. Zijn gezicht en handen waren blauw
uitgesla-
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gen. De straling van de atoomsplitsingsmachine had hem gedood. Intussen kwam de
aarde steeds nader.
‘Vooruit, naar het schakelbord!’ schreeuwde de astronoom boven het gehuil van de
machine uit. Op handen en voeten kroop, trok en wrong hij zich tot bij de schakelaars,
klampte zich daar met een been en een arm vast en probeerde, door regeling van de
terugstootwerking van de afzonderlijke uitlaatbuizen, de wenteling van het vaartuig
te doen ophouden en het hek naar de aarde te keren. Het gelukte hem. Het kantelen
vertraagde en hield op. Maar, ondanks de volle terugstootwerking van de machine,
verminderde de snelheid van de val naar de aarde maar langzaam. Met nog grote
snelheid naderden ze de aardoppervlakte die nu met een dichte wolkenlaag bedekt
was.
‘Doe als ik!’ beval nu de astronoom. Hij klauterde naar de slaapkamer, wierp zich
op een van de veldbedden en haakte zich met alle geweld in de matras vast. De
anderen hadden het begrepen en deden hetzelfde. Na bange seconden volgde een
tweede, veel erger schok, het neerslaan tegen de aarde.

De Redding
Toen Peter weer bij bewustzijn kwam moest hij braken. Hij kroop uit het hol, dat
zijn lichaam bij de terugstuit in het bed gedrukt had. Hij tastte naar de lichtschakelaar
die hij na een poosje vond, want de slaapkamer lag nu zo, dat de ene wand de vloer
uitmaakte. Nu zocht hij naar zijn metgezel. De astronoom lag in een hoek van de
kamer nog steeds in de matras gedrukt. Hij ademde nog, maar bloedde hevig uit een
hoofdwonde. De journalist lag in een andere hoek van de kamer, sloeg even zijn
oogleden op, toen Peter hem aanraakte.
‘Hoe gaat het met U?’ vroeg Peter, maar hij kreeg geen antwoord.
‘Een wonder dat we nog leven’, zei Peter luid. Hij ging in de stuurhut die, zoals het
hele vaartuig, ook op haar kant lag. Ook hier kon men licht maken. De ruiten waren
heel. Hij drukte zijn gezicht tegen het glas en keek naar buiten. Eerst zag hij niets
dan duisternis. Toen zweefde er een lichte sluier langzaam tegen de ruit, hij
verwijderde zich weer, kwam dichter en nu herkende hij duidelijk de omlijning: het
was een geschubde vis. Het wereldschip was in zee gevallen. Toen Peter z'n hoofd
ophief zag hij duidelijk een groene schemer van het daglicht door de watermassa die
boven het vaartuig lag. Hij ging op het omvergeworpen schakelbord zitten en
overdacht een poos de nieuwe situatie. Hij voelde zich bepaald onwel. Daarom ging
hij naar
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de keuken, zocht een fles en dronk. Toen ging hij met de fles weer in de slaapkamer.
De astronoom had zich opgericht en bond een zakdoek om zijn voorhoofd. ‘Waar
zijn we verdorie beland?’ vroeg hij en onbewust vertrok hij zijn mond tot een lach.
‘Goddank dat we leven. Had je dat de laatste ogenblikken voor de botsing geloofd,
Peter?’
‘We zijn nu op de bodem van de zee’, zei Peter kort. ‘Wil je een slok?’
‘Wat?... Waar zijn we?’ De astronoom 'rolde naar de stuurhut, ging tegen een raam
zitten en staarde lange tijd in de duisternis buiten. Ten slotte zei hij: ‘Er is geen
onmiddellijk gevaar voor ons, Peter. We hebben voor veel weken zuurstof en voor
maanden levensmiddelen. Misschien vinden ze ons als we het goed inkleden.’
Zeven en twintig dagen lang bleef de overlevende bemanning van het gestrande
wereldschip onder de zeespiegel. Hun bestaan was één voortdurend wachten op
redding. De astronoom meende, op grond van de aardstand bij het dalen, dat het
vaartuig in de Atlantische Oceaan gevallen was.
De dag van het neerstorten viel hun de pijnlijke taak ten deel het lijk van de
verongelukte ingenieur toe te vertrouwen aan de golven. Zijn broer naaide hem in
een zak en zette hem door de sluis buiten boord. Daarbij deed de astronoom een
gebed. Peter snikte luid toen hij de zak buiten het vaartuig langzaam zag wegdrijven.
Nadien gingen Peter en de astronoom aan 't werk; ze zochten het grootste blik uit de
voorraadkamer, verfden het rood en deden er een geschreven bericht in, dat drie
overlevenden van een onderzeeër op deze plaats op de bodem van de zee, op redding
wachtten. Het blik werd zorgvuldig gesoldeerd en van een vlag voorzien. Bovendien
werd er een lange dunne kabel aan vast gemaakt. Dan werd deze boei door de sluiskolk
naar boven gelaten, tot het losser worden van de kabel bewees dat ze aan de zeespiegel
gekomen was.
Drie dagen wachtten de mannen zonder resultaat. De vierde dag trok Peter het
rubberpak aan met de helm die op de maan gebruikt werd, en liet zich door de
astronoom buiten boord zetten. Voorzichtig tastte hij langs de kabel, tot zijn hoofd
boven het water uitstak. Een grauwe lucht en een oneindige watervlakte. Geen land
aan de horizon. Peter bleef boven zwemmen tot hij uitgeput was van vermoeidheid
en kou. Toen dook hij langs de kabel weer naar onder. Hij hoefde geen woord te
zeggen. Het resultaat van de tocht stond op zijn gezicht te lezen.
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De tiende dag was de journalist af en toe buiten bewustzijn. Hij waande zich op de
maan en zei onsamenhangende dingen tegen de maanbewoners, die in alle hoeken
van het vaartuig schenen te zitten. Zo verging de ene dag na de andere. De astronoom
en Peter bewogen zich zo weinig mogelijk om zuurstof te sparen. De zeven en
twintigste dag, om 9 uur 's morgens vertoonde zich van boven een heldere lichtkegel.
Geboeid keken ze allebei naar omhoog en bemerkten korte tijd nadien een duiker
die zich langs de kabel naar onder bewoog. Deze scheen zeer verrast; zenuwachtig
betastte hij met zijn lamp het vaartuig en staarde lange tijd onbeweeglijk door de
ruiten naar binnen, toen hij zag dat er daar mensen in waren.
Dadelijk hadden de astronoom en Peter het rubberpak aangetrokken en hun helm
opgezet die sinds de eerste dag klaar lagen. De journalist die rustig bleef zitten en er
zich tegen verzette het vaartuig te verlaten, moest nu gedwongen worden om het
rubberpak aan te trekken. Nu stormden ze naar de sluis en naar buiten, en gaven de
duiker, die nog steeds verbaasd het hele schouwspel gade sloeg, een wenk. Boven
aangekomen werden ze door veel handen in een duikerschip getrokken.
Het is te begrijpen dat de geredden in de eerste haven met duizend nieuwsgierige
vragen bestormd werden. De astronoom deed een verhaal van een onderzeeër die hij
speciaal voor het onderzoek van de diepzeefauna en -flora gebouwd had en die averij
gekregen had. Peter beaamde alles wat de astronoom ten beste gaf en toen de journalist
over een reis naar de maan begon, gaf men hem in doktershanden en werd hij in een
gesticht gebracht.
Later, op de thuisreis, vroeg Peter de astronoom: ‘Zouden wij beiden een tweede
wereldschip kunnen bouwen?’
‘Ik zou niet weten hoe’, antwoordde de astronoom. ‘Alle plannen liggen op de
bodem van de Atlantische Oceaan en ik heb geen zin om terug te keren. Jammer
voor de resultaten van het onderzoek die daar nu liggen te verrotten.’
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Het Jachtvliegtuig
Door U. Nussberger
In het jaar 1913 was het absolute snelheidsrecord voor vliegtuigen 203,8 km per uur;
sinds 27 April 1939 bedraagt het 755,138 km per uur. De vooruitgang is geweldig.
Zoals overal in de techniek wordt ook in het vliegwezen voortdurend aan de verdere
ontwikkeling gewerkt, want het kent ook de concurrentie die de fabrikanten steeds
tot verbeteringen aanzet. De vliegerij vindt trouwens nog verder aanmoediging in
het leger dat er veel belang bij heeft. Elke verbetering van een strijdmiddel maakt
het mogelijk om er nieuwe en zwaarder eisen aan te stellen. Elk streven om de
prestaties van de vliegtuigen te verhogen wordt daarom in vredestijd al daadwerkelijk
gesteund door de generale staven.
Onder de verschillende soorten van militaire toestellen moeten vooral
jachtvliegtuigen snel vliegen. Ook voor andere kan het nuttig zijn een bepaalde
afstand in de kortst mogelijke tijd te kunnen afleggen. Maar hun opdrachten zijn
meestal van een andere aard. Derhalve wordt er bij hen aan deze eigenschap niet het
meeste belang gehecht.

De bouw van een Hurricane-jachtvliegtuig
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De bommenwerper met lange actiestraal moet b.v., met vermijding van vijandelijke
tegenstand, een zo groot mogelijke bommenlast ver in het vijandelijke land brengen;
het verkenningsvliegtuig moet zoveel mogelijk berichten over de gebeurtenissen
achter het vijandelijke front, in de vorm, van waarnemingen en foto's meebrengen,
enz.
De jager heeft de bijzondere opdracht om vijandelijke bommenwerpers de toegang
te verhinderen en de aanvalsvluchten in het vijandelijk land te begeleiden. Daarom
moet hij alle andere vliegtuigsoorten in snelheid overtreffen. En daarom ook stellen
alle militairen groot belang in de verbetering van het wereldrecord.
Er moet echter tevens een bezwaar geopperd worden: snelheid alleen maakt van
deze machine nog geen goede jager. Een grote snelheid kan wel veel bijdragen tot
het resultaat van een luchtgevecht, maar daarbij spelen nog een aantal andere
eigenschappen een grote rol:
de stijgsnelheid, d.w.z. hoe vlug het vliegtuig kan klimmen;
de manoeuvreerbaarheid, d.w.z. het uitvoeren van alle bewegingen in de kleinste
ruimte en binnen de kortst mogelijke tijd;
de actie-radius, d.w.z. de grootste afstand die de machine zonder tussenlanding
kan afleggen;
een korte start- en landingsbaan, dan kunnen de vliegtuigen ook op kleine velden
landen en starten;
eenvoudige fabricage;
gemakkelijk om te wisselen onderdelen bij beschadiging, enz.
Twee belangrijke feiten volgen hieruit:
1. Niet ieder snel vliegtuig kan zo maar als jager dienst doen. In de geschiedenis
van het vliegwezen is het al meer dan eens voorgekomen dat jagers gebouwd
werden, die over een voor hun tijd buitengewone snelheid beschikten, en toch
volkomen faalden bij het gevecht.
2. De commandant van een luchtvloot eist van de jager verschillende eigenschappen
die, technisch beschouwd, elkaar gedeeltelijk tegenwerken. Zo vereist de
horizontaalsnelheid een sterke belasting van de vlakken, terwijl ze voor de curve
zo klein mogelijk moet zijn. Men kan geen werkelijke vooruitgang bereiken
door slechts een enkel detail te veranderen. Bijna altijd zouden daaruit nadelen
ontstaan in een ander opzicht.
De problemen die de vliegtuigbouwer op te lossen heeft zijn daarom veel
ingewikkelder dan men wel denkt. Hij mag er zich niet toe beperken de steeds groter
wordende eisen, alleen bij de afzonderlijke eigenschappen te bevredigen; hij moet
veeleer voortdurend op middelen zinnen om voor de totale bouw een maximum van
voordelen met
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een minimum van nadelen te combineren. Om dit te bereiken komt hij heel dikwijls
tot een compromis d.w.z. hij weegt de wederzijdse invloeden af en neemt dan de
beslissing.
Waarop berust eigenlijk de vliegtechniek? De vliegerij is een volledig ontwikkelde
wijdvertakte wetenschap, wij moeten ons hier beperken tot het uiteenzetten van het
allerbelangrijkste.
Wie al eens een papieren vlieger heeft opgelaten weet dat hij bij windstilte hard
moet lopen, maar bij sterke wind vaak helemaal kan stilstaan.
Lucht is een gasvormige stof, die samengedrukt kan worden. Treft de stroming
de vlieger, dan wordt de lucht aan de onderkant verdicht, terwijl er achter een
verdunning komt. Daaruit ontstaat op de vlieger een druk die hem in de hoogte drijft.
Hij stijgt omhoog tot hij zo vlak ligt dat verdichting en verdunning afnemen en hem
nog juist stabiel kunnen houden.
Hetzelfde gebeurt ook bij het vliegen. In plaats van de vlakken van de vlieger
komen vleugels, romp en staartpennen. De resultante van de verdichting en de
verdunning van de lucht heet draagkracht of lift. Haar grootte hangt af van de kracht
die de schroef ontwikkelt en ook van de afmetingen en de vorm van het draagvlak.
Nu kan de snelheid principieel op twee manieren toenemen: of wel door het
motorvermogen te verhogen of door de stromingsverhoudingen te verbeteren. Het
eerste is de taak van de motorbouwer, het tweede van de zogenaamde aerodynamicus.
Natuurlijk zou het niet moeilijk zijn om de krachtontwikkeling te verbeteren, door
eenvoudig de motor groter te maken. Daaraan zou

Waarom een vlieger eigenlijk opgaat: van onder wordt de lucht samengeperst (dicht gearceerd); van
boven wordt ze verdund (wit). De pijl geeft de richting van de wind aan
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echter een groot nadeel verbonden zijn: het grotere motorgewicht zou het vliegtuig
sterker belasten en het daardoor niet alleen onmogelijk maken een grotere snelheid
te bereiken, maar ook afbreuk doen aan de geschiktheid tot starten, de
manoeuvreerbaarheid, enz. Deze omstandigheid maakt de taak van de motorbouwer
heel wat moeilijker: hij moet namelijk het grotere vermogen zonder verhoging van
het motorgewicht proberen te bereiken. In het vliegwezen zegt men dat de
‘vermogensverhouding’ (de verhouding tussen het gewicht van de motor en zijn
vermogen) zo gunstig mogelijk moet zijn.

Een jachtvliegtuig uit het jaar 1935, maar in de oorlog nog gebruikt: tweedekker, niet intrekbaar
onderstel, stermotor. Het grote frontvlak heeft een sterke weerstand van de lucht tot gevolg

De Messerschmidt-jager Me 109 is een sprekend voorbeeld van de nieuwe vorm van jachtmachines:
ééndekker, diepliggende draagvlakken, intrekbaar onderstel, motor op één rij, die een slanke vorm
van de romp mogelijk maakt

Er zijn voornamelijk twee soorten van vliegtuigmotoren: stermotoren en motoren
op een rij. Tot voor enkele jaren werd de stermotor bijna uitsluitend gebruikt, terwijl
de motoren op een rij de laatste tijd bij voorkeur in jachtvliegtuigen ingebouwd
worden. De oorzaak is wel deze, dat het inbouwen van stermotoren in het vliegtuig
een veel groter zogenaamd frontvlak vereist dan de slanke motoren op een rij. De
moderne jachtvliegtuigen zijn daarom bijna zonder uitzondering van motoren op een
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P. van Denenberg, Jongens en wetenschap. Deel 1

49
speelt, de stermotor nog steeds het meest gebruikt wordt. Een andere reden is deze
dat de fabricage van stermotoren veel eenvoudiger is dan die van motoren op een rij.
De tweede mogelijkheid om de werking van de motor te verhogen bestaat in de
verbetering van de voorwaarden waarin de weerstand van de lucht geschiedt. Hoe
minder de lucht langs de vlakken schuurt, hoe geringer de weerstand en hoe groter
de snelheid. Dit punt kan op het eerste gezicht zonder belang schijnen, maar in
werkelijkheid is het tegendeel waar. De weerstand door de lucht geboden aan welk
bewegend voorwerp ook, neemt evenredig toe met het quadraat van de snelheid. Dat
wil zeggen dat bij een snelheidstoename van 200 tot 400 km per uur, de weerstand
van de lucht niet twee, maar vier keer groter wordt.
De resultaten van het onderzoek hebben dan ook mettertijd een grondige wijziging
van de vliegtuigvormen tot gevolg gehad. Hoe de motor op een rij langzamerhand
de stermotor verdringt werd hiervoor reeds verteld. Verder is het dubbele draagvlak
door het enkele verdrongen. Dit is niet meer vast aan de bovenste rand, maar aan het
onderste derde deel van de romp, de stuurhut is volledig betimmerd, de wielen kunnen
ingetrokken worden (waardoor de weerstand van de lucht voor een vierde vermindert),
de spantouwen en de buitendraden zijn verdwenen. De Duitse Professor
Messerschmidt b.v.

De stuurhut in een Engelse «Spitfire». Doordat een jager aan zulke hoge eisen moet voldoen, is er
een groot aantal instrumenten nodig: 1o Plaat voor richttoestel. 2o Wijzer voor kleppenstand. 3o
Kleppenhcfboom. 4o Instrumentenbord. 5o Snelheidsmeter. 6o Hoogtemeter. 7o Richtingwijzer. 8o
Horizonwijzer. 9o Stijgsnelheidsmeter. 10o Curvenmcter. 11o Toerenteller. 12o en 13o Olie-en
brandstofdrukmeter. 14o Motorenwijzer. 15o en 16o Thermometer. 17o en 18o Brandstofmeter. 19o
en 20o Liggingwijzer. 21o Lichtschakelaar. 22o Kompas. 23o Stuurknuppel. 24o Bedieningsknop voor
mitrailleuse. 25o Voetenstuur. 26o Bediening der schijnwerpers. 27o Lichtregelaar. 28o Schakelaar
voor licht onderaan. 29o Koelhefboom. 30o Stuurplaats. 31o Schijnwerperknop. 32o Hefboom voor
startlichten. 33o Smoorklep. 34o Pomp voor onderstel. 35o Stuurinrichting voor onderstel. 36o
Remhefboom. 37o Bedieningshefboom voor lichtcompressor. 38o Brandstoftoevoer
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dankt het grote succes van zijn vliegtuigen op de eerste plaats aan een pijnlijk
nauwkeurige studie van de aerodynamische verhoudingen.
Sinds het begin van deze laatste oorlog heeft de verdere ontwikkeling van het
jachtvliegtuig in velerlei opzichten een nieuwe geweldige stoot gekregen. Met het
oog op hun taak in de luchtoorlog hebben de bommenwerpers zich ontwikkeld, dank
zij de vooruitgang van de jagers; de meeste zijn voorzien van vier motoren en hebben
een bezetting van tien man. Deze bommenwerpers beschikken over een bizonder
sterke bewapening en een buitengewone snelheid. Hun snelheid met standaardmotor
met volledig ingebouwde machinegeweren en kanonnen en met volle belasting gaat
nu reeds tegen de 700 km per uur.

Een moderne stervormige motor: de Engelse Bristol Hercules, waarvan de veertien cylinders in twee
vlakken aangebracht zijn. De motor ontwikkelt bij een slagruimte van bijna 39 l. (een doorsnee
Amerikaanse automotor heeft er een van 3,5 tot 4 l.) een maximaal vermogen van 1380 P.K.
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De Amerikaanse «Mustang» (P-51 H)

De Amerikaanse «Thunderbolt», één van de bekendste jagers in de vorige Wereldoorlog
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De Britse «Tempest»-Jager

De Britse «Spitfire XII»
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De Daimler Benz-Motor «DB 600», die in serie in de Duitse Messerschmidt-Jagers M 109 ingebouwd
werd en ook als krachtbron voor de wercldrecordproef diende in April 1939. Het gaat hier om een
twaalfcylinderconstructie, waarbij de cylinder in twee rijen van telkens zes gemonteerd zijn, wat een
verlengd profiel en een voordelige inbouw in de neus van het vliegtuig mogelijk maakt. De motor
had bij het begin van de oorlog een maximum vermogen van 1175 P.K. dat naderhand op 1350 P.K.
gebracht werd. De «DB 600» werd voor het eerst op de Internationale Vliegwedstrijd in Zürich in
het openbaar gebruikt en bereikte toen al goede resultaten

Deze laatste modellen zijn voorzeker geschikt om het huidig wereldrecord voor
vliegtuigen te breken, als ze maar voor zulke proefvluchten toegerust worden. Nu
de oorlog gedaan is, mogen we ons ongetwijfeld aan een nieuw record verwachten.
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De verwisselde Plaatsen
14 Jongens zitten in één klas. Maar iedereen is ontevreden over zijn plaats en wil
ergens anders zitten. Omdat ze het niet eens worden komen ze overeen om elke dag
een andere plaats te kiezen. Naar

aanleiding hiervan spreekt de leraar over het aantal mogelijke schikkingen en vraagt
aan de jongens hoe dikwijls de volgorde van de scholieren wel gewijzigd zou kunnen
worden en hoe lang het zou duren tot alle mogelijkheden zouden uitgeput zijn. Men
raadt zus en zo; de een meent dat het enkele weken duurt, de ander enkele jaren, tot
de leraar eindelijk de opgave rekenkundig oplost. Wat denken jullie wel wat de
berekening oplevert?
Er zijn 87.178.291.200 verschillende mogelijkheden. Er zouden bij de 240 millioen
jaren verlopen, eer alle mogelijke schikkingen aan de beurt gekomen zouden zijn en
ze weer van voren af aan zouden moeten beginnen. Dat wilden de jongens niet
geloven. De leraar heeft het hun toen voorgerekend en ook jij kun je van de juistheid
van de verbazend grote getallen overtuigen.
In de rekenkunde noemen ze zulke omzettingen permutaties en ze berekenen die
zo, dat ze de te verwisselen getalelementen in hun opeenvolging achter elkaar, met
zich zelf vermenigvuldigen. Zo konden b.v. 3 scholieren op 3 plaatsen, hun
plaatsschikking 6 maal veranderen volgens de berekening:
1×2×3 = 6
Voor 14 scholieren op 14 plaatsen is de berekening:
1×2×3×4×5×6×7×8×9×10×11×12×13×14 = 87.178.291.200
Geen wonder, dat je met de 26 letters van ons alphabet, door omzettingen heel wat
meer woorden kunt vormen dan alle talen ter wereld samen ooit bezitten kunnen.
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Hoe ik als Jongen een Automotor uitvond
Natuurlijk weten jullie, jonge lezers, waar een auto zijn drijfkracht vandaan haalt.
Ik vertel jullie dus zeker geen nieuwtje als ik er op wijs dat de benzine in de automotor
vergast en met lucht gemengd, in een cylinder gezogen wordt, waar ze ontploft en
door de hierbij vrijkomende kracht de zuiger in de cylinder in beweging brengt,
waardoor, ten gevolge van een doelmatige overbrenging op de wielen, ten slotte de
hele wagen gaat bewegen.
Maar toen ik 12 jaar oud was wist ik niets van dat alles, want toen was een auto
in de straten van Bazel een grote zeldzaamheid. De koetsiers reden de kijklustige
vreemdelingen met een paardje langs de hoofdkerk en andere bezienswaardigheden,
en de kooplui en fabrikanten hadden hun rijtuig om de waren van en naar het station,
of naar de klanten te brengen. De vele paardenwagens brachten die jongens voordeel
die op straat ‘paardenvijgen’ verzamelden om daarmee de volkstuintjes bij de stad
te bemesten, en het is te begrijpen dat zo'n jongen de auto nariep, die zo eens een
enkele keer voorbijraasde: ‘Stinken kan hij, maar paardenvijgen maken niet.’
Zoals ik zei: ik vermoedde niets van een automotor, en als mijn nieuwsgierigheid
een enkele maal tot zulk een nieuwmodisch voertuig opsteeg, dan stelde ik me voor
dat in zijn puffende en ratelende buik zoiets als een stoommachine verborgen moest
zitten, waarbij de stoom door een of andere kneep niet te voorschijn kwam. Ik vertel
dit alles enkel hierom, dat jullie anders niet kunnen begrijpen, hoe ik mij op zekere
dag een groot uitvinder waande.
Dat kwam namelijk zo: van een schoolkameraad kreeg ik twee oude boeken te
leen: het ene was een leerboek voor natuurkunde, het andere voor scheikunde. Deze
wetenschappen waarvan in mijn klas nog helemaal geen sprake was, kwamen mij
voor als iets toverachtigs en geheimzinnigs. IJverig zette ik mij aan de studie van
die boeken en omdat ik de allerelementairste begrippen nog niet kende over de
natuurwetten, formules en getallen die er in voorkwamen, hield ik mij aan de
experimenten die ik willekeurig probeerde na te doen, zover dat met mijn bescheiden
middelen ging.
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De bereiding van waterstofgas was een van mijn eerste chemische proeven. Diegenen
onder mijn lezers die op school al scheikundeles gehad hebben, weten waarover het
gaat. Ik handelde helemaal naar de gegevens van het boek, voorzag een glazen fles
van een dubbel doorboorde kurk waar ik twee glazen buisjes door stak: het ene reikte
als veiligheidsklep tot de bodem van de fles en het ander was korter, rechthoekig
omgebogen: de gasleidingsbuis. Toen deed ik stukjes zink in de fles, overgoot ze
met verdund zoutzuur en keek nu met gespannen aandacht toe, hoe zich op de stukjes
zink talloze blaasjes vormden die in de vloeistof opstegen. Dat was nu die
raadselachtige waterstof, die volgens het boek, met lucht gemengd en aangestoken,
onder luid geknal zou ontploffen. Dus mocht je het gas dat uit de glazen buis kwam,
pas dan aansteken, als het de lucht in de fles volkomen verdrongen had, stond er
verder in het boek. Ik had respect voor de wetenschap, bond uit loutere voorzichtigheid
mijn zakdoek om de fles, wachtte toen een poos tot het mij toescheen dat de
stormachtig verlopende gasontwikkeling tenminste vijfmaal zo groot was als de
inhoud van mijn fles, en bracht een brandende lucifer aan het spits uitlopend glazen
buisje.
Een harde knal: ik schrok me dood. De fles lag aan scherven. Gelukkig had de
zakdoek, die ik er omheen gebondenhad, ze opgevangen. De kurk werd met de glazen
buisjes tegen het plafond geslingerd, terwijl het zuur over de tafel liep en nu langzaam
op de vloer druppelde. Ik had de handen vol om de zwaarste schade uit de weg te
ruimen en de sporen van mijn tegenspoed uit te wissen.
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Eén ding was mij volkomen duidelijk: uit ongeduld had ik het gas te vroeg
aangestoken, zodat er naast het waterstofgas ook nog lucht in de fles was.
Met die gevolgtrekking was deze gebeurtenis voor mij nog lang niet afgedaan.
Een ontploffing is voor een jongen steeds een uiterst indrukwekkend gebeuren, van
de kurk die in een blikken pistool met een zwak plofje knalde tot de dikke voetzoeker
die wij, jongens, op 1 Augustus de meisjes brandend voor de voeten wierpen. En nu
zelfs deze laboratoriumontploffing zoals ik het bij mijn vrienden noemde.
Nadat ik bij het afschilderen van deze gebeurtenis ingeslapen was en met de
herinnering er aan de volgende dag weer wakker geworden, kwam het als een ingeving
over mij: als je deze ontploffingskracht nu eens in arbeid omzette? Moest een
ontploffing niet meer bieden dan de stoom van de stoommachine? En ik dacht aan
moeders kookpot waarbij de gevormde stoom in 't gunstigste geval de kracht had
om het deksel van de pot in de hoogte te drukken en te laten rammelen. Verstrooid
liep ik rond, en 's avonds ging ik op mijn kamertje aan tafel zitten en naar mijn mening
ontwierp ik de eerste ontploffingsmachine die de wereld zou verbazen.
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De bouw van de stoommachine was me enigszins bekend uit het natuurkundeboek.
Zo had ik een grondslag waarop ik mijn uitvinding kon baseren. Cylinder, zuiger,
kruk en het vliegwiel van de stoommachine kwamen ook bij mijn machine van pas.
Ook de kleppen kon ik met een geringe wijziging gebruiken. Op een groot blad
pakpapier tekende ik het plan: hier ligt de cylinder die aan één eind open is, de zuiger
bevindt zich tegen het gesloten uiteinde. Nu volgt de beweging: de zuiger glijdt naar
voren en zuigt uit de gasklep een beetje gas in. Dan sluit deze klep zich weer en,
terwijl de zuiger verder beweegt, opent de luchtklep' zich, tot gas en lucht in de
cylinder het juiste ontploffingsmengsel vormen. Intussen heeft de zuiger ongeveer
het derde deel van zijn weg afgelegd. Nu komt het er op aan, het mengsel te ontsteken.
Een moeilijke taak voor een schooljongen die, zonder enige technische kennis, met
een verouderd en voor hem onbegrijpelijknatuurkundeboek, met de grootste uitvinders
wil concurreren. Op de eerste plaats dacht ik aan de mislukte waterstof proef. Waarom
zou men de ontsteking niet op een soortgelijke manier kunnen construeren? Dus
tekende ik aan het gesloten uiteinde van de cylinder een kleine opening, waar voor
een gasvlammetje zou branden. Een klep zou er voor zorgen dat het gas uit de cylinder
pas dan bij de vlam zou komen, als de zuiger zich op één derde van zijn baan bevond.
Maar toen ik me het hoofdstuk ‘Electriciteit’ van mijn natuurkundeboek herinnerde
en aan de daar beschreven vonkinductor dacht, was het voor mij een uitgemaakte
zaak de electrische vonk als ontsteking te gebruiken.
Eindelijk lag het plan voor mijn grote uitvinding kant en klaar op tafel. Een massa
afgebroken potloden en veel gumstof versierden het terrein. Ik zelf was zo gelukkig
als zelden te voren. Wat voor een onvermoede kracht moest deze gasmachine, zoals
ik mijn uitvinding noemde, ontwikkelen! En wat voor een dienst kon ik de hele
mensheid daarmee bewijzen! Wie weet, misschien zouden binnenkort alle
stoomlocomotieven oud roest geworden zijn en zou, in plaats daarvan, mijn uitvinding
mensen en dingen naar alle werelddelen brengen. En de rector op school zou naar
me wijzen en me aan mijn kameraden als voorbeeld stellen. Mijn ouders ... maar
neen, van deze kant was voorlopig niet veel geestdrift te verwachten, want mijn vader
had tot nu toe voor mijn wetenschappelijke probeersels niet veel over gehad. Toen
ik de volgende ochtend stralend over mijn uitvinding sprak, glimlachte hij enkel
vriendelijk. ‘Ja, ja’, zei hij ten slotte, ‘vergeet maar niet je huiswerk te maken met
al dat geknutsel’. Ik vergaf het hem grootmoedig. Hij begreep toch niets van
wetenschap en techniek en kon dus nauwelijks mijn wereldschokkende plannen
beoordelen.
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Maar nu kwam het er op aan mijn omgeving deelgenoot te maken van mijn uitvinding.
Dat scheen me niet zo eenvoudig. Tot wie moest ik me wenden? Dat een patentbureau
eerst geld wou hebben om een uitvinding aan te kondigen, was me toen al niet
onbekend en geld had ik, buiten een toevallig dubbeltje, helemaal niet. Als ik er aan
dacht, mijn uitvinding een of andere bekende persoonlijkheid mee te delen, een
professor of een beroemd ingenieur, dan bekroop me de angst dat ik niet au sérieux
genomen zou worden. Bovendien kwam nu ook de twijfel op, of mijn gasmachine
heus wel zou werken zoals ik ze getekend had. Misschien was het toch beter eerst
in stilte een model van de machine te bouwen: zo'n motor in werking zien, moest,
zonder veel woorden, wel voldoende overtuigen. En, spreken voor hoge heren, dat
kon ik heus niet.
Zo bracht ik dan mijn vrije tijd weer op mijn kamertje door en begon ik het plan
van mijn gasmachine op een groot blad wit papier zorgvuldig te tekenen, met behulp
van tekenhaak, meter, passer en Oostindische inkt. Ik sloeg niets over, zelfs de
vonkinductor met een batterij electrische elementen kreeg zijn plaats. Nu zou een
slotenmaker, die voor mijn proefnemigen al menig metalen onderdeel gevijld had,
de belangrijkste stukken voor mijn machine vervaardigen. De samenstelling zou ik
dan wel zelf klaar krijgen. Bij al deze plannen en overwegingen had ik er nooit aan
gedacht, of misschien een ander al niet op hetzelfde idee gekomen was, om de bij
gasexplosie vrijkomende kracht als arbeid te benutten. Dit scheen mij toen zo'n
reuze-inval dat ik me waarlijk niet kon voorstellen hoe een nuchterdenkend
mechanicus er vóór mij ooit had kunnen toe komen. De ontnuchtering zou gauw
volgen.
Toen ik, kort daarop, uit de school aan het Domplein stapte en de Vrijheidstraat
insloeg keek ik, zoals al zo dikwijls, naar de etalage van een opticien, die daarnaast
ook handel dreef in natuurkundige apparaten. Hier in deze etalage stond het ongeveer
30 cm hoge model van een machine die angstwekkend geleek op mijn eigen
uitvinding. Was dat niet mijn cylinder, mijn zuiger en mijn vliegwiel? En daar, de
nokken van de as om de klep te verplaatsen en de buisvormige bocht aan de cylinder,
met het vlammetje er onder voor de ontsteking, beantwoordde dat niet helemaal aan
mijn eerste plan? Als verlamd van schrik stond ik wel een kwartier voor het raam en
het drong maar niet tot me door dat nu alle werk, alle verwachting, alle hoop vergeefs
waren. Ik moest zekerheid hebben. Een beetje verlegen ging ik de winkel in. De
oude, vriendelijke heer, die me van vroegere kleine inkopen kende, kwam naar voren.
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‘Wat wou je hebben?’ vroeg hij glimlachend.
‘Ik wou enkel iets vragen’, stamelde ik. ‘Wat is dat voor een machine daar in de
etalage?’
‘Een gasmotor, het model van een gasmotor.’
‘Zo, dat noemen ze een gasmotor?’ Verlegen sloeg ik mijn ogen neer en ik voelde
hoe het bloed me naar de wangen schoot. Hoe graag zou ik die vriendelijke heer alles
verteld hebben: hoe ik deze motor opnieuw uitgevonden had, hoe ik op het punt stond
een model van de machine te bouwen, maar iets snoerde me de keel toe. Ten slotte
murmelde ik: ‘Dank U’, en sloop ik de winkel uit, naar huis toe. Moet ik me schamen
om te bekennen dat ik tranen in mijn ogen kreeg, toen ik, in mijn kamertje, het plan
van mijn machine in de verste hoek van de kast stopte?
Dagenlang heb ik de gedachte aan de gasmotor van me afgezet, maar toen bleek
me, uit de encyclopedie van een openbare bibliotheek, dat ik met mijn uitvinding
meer dan een halve eeuw te laat gekomen was. Dat troostte me.

Een kurk in een Fles blazen
Neen, dat breng je, wonderlijk genoeg, niet voor elkaar. Probeer het eens en leg in
de hals van de fles een kurk, die een veel kleinere

middellijn heeft dan de opening van de fles. Als je nu de kurk in de fles probeert te
blazen dan zal ze niet in de fles, maar door de hals in je gezicht springen. Probeer je
nu langzaam te blazen, dan zal ze toch weer, hoewel ook minder vlug, uit de opening
glijden. Waarom krijg je op die manier de kurk niet in de fles?
Antwoord: Omdat er in de fles geen ruimte is voor de lucht die je tussen kurk en
flessehals naar binnen blaast. Daardoor ontstaat er een overdruk en, als gevolg hiervan,
wordt de kurk uit de fles geslingerd.
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De Blinnelkant van een Auto
Een Benzinedruppel geeft Uitleg bij een Automotor

Duizenden jaren lang lag ik ergens diep onder de grond te slapen, tot de mens mij
door een boorgat naar het daglicht bracht. Toen was ik nog geen blanke
benzinedruppel, maar vermengd met petroleum, olie en andere dingen zodat ik hiervan
eerst gescheiden en grondig gereinigd moest worden. Toen maakte ik een lange reis
en nu bevind ik me, met veel broertjes van me in een grote vergaarbak, om te wachten
op het ogenblik, dat de man die mij aangeschaft heeft, mijn kracht zal gebruiken.
Jullie mensen zeggen van mij dat ik latente of gereserveerde energie in mij heb.
Het kan wel zijn, maar van geleerde dingen begrijp ik niet veel. De zaak zit zó dat
ik veel zin heb mij met de zuurstof van de lucht te verbinden. Ook jullie mensen
houden van zuurstof: je kunt het nauwelijks één minuut zonder frisse lucht uithouden.
Jammer genoeg kunnen wij, benzinedruppels, ons niet zonder meer met de zuurstof
uit de lucht verbinden. Wij moeten eerst sterk verhit worden. Maar dan gaat onze
verbinding met ontploffing gepaard en in deze vereniging worden we groot en sterk
en overwinnen elke weerstand.
De mens is deze eigenaardigheid van ons gauw op het spoor gekomen en stelt ons,
evenals veel andere krachtbronnen, in zijn dienst. Nu, ons is dat om het even:
hoofdzaak is dat hij ons de gelegenheid geeft daarbij met de geliefde zuurstof een
verbinding aan te gaan. Hoe dat gebeurt horen jullie nu.
Voorspel: de vergasser of carburator. Jullie hebben zeker wel eens een verstuiver
gezien die ze gebruiken bij het fixeren van tekeningen of bij het besproeien van
planten. Blaas je door de horizontale buis, dan stijgt de vloeistof in de verticale buis
en wordt ze in de luchtstroom in heel kleine druppeltjes verstoven.
Hetzelfde gebeurt met ons in de auto, wanneer we de benzinereservoir verlaten.
Eerst komen we terecht in een kleine vergaarbak,

P. van Denenberg, Jongens en wetenschap. Deel 1

62

waarin een vlotter, die aan de bovenkant een naald draagt, er voor zorgt dat er niet
te veel van ons op eens inkomen. Dan worden we door een dunne buis naar boven
gezogen, tot een heftige luchtstroom ons in ontelbare kleine neveldruppeltjes verstuift
en mee verder trekt. Vol vreugde laten we ons op de luchtstroom dragen, overtuigd
dat we dadelijk in de cylinder van de motor komen, waar onze vereniging met de
luchtdeeltjes en tegelijk ook onze krachtproef zal plaats vinden.
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1e Bedrijf: Het opzuigen. Met angstwekkende snelheid jaagt de luchtstroom ons door
een ronde deur, de zuigklep, in de kop van de cylinder. De bodem van deze ruimte
bestaat uit het bovenste deel van de zuiger die in de diepte zinkt, terwijl wij de ruimte
vullen. Daarmee wordt ook het raadsel van de luchtstroom opgelost; de snel naar
beneden schietende zuiger trekt de lucht door de vergasser en tegelijk ook ons,
benzinedruppels, door de open klep in de cylinder.

Hoe dieper de zuiger zinkt, hoe groter de ruimte in de cylinder wordt en hoe meer
plaats er is voor ons, fijne druppeltjes. Nu vertraagt de beweging van de zuiger, ja,
hij schijnt zelfs een ogenblik stil te staan, maar alleen om van richting te veranderen
en op ons toe te snellen.
2e Bedrijf: Het samenpersen. De behandeling, die de mens ons in dit bedrijf heeft
toebedacht, is alles behalve prettig. Met toenemende snelheid drukt de zuiger tegen
ons. We zouden graag door de ingangsdeur ontvluchten, maar, o jee! op het ogenblik
dat de zuiger tegen ons aan ging drukken werd de zuigklep gesloten: We zijn in de
cylinder gevangen en de zuiger perst ons met de luchtdeeltjes meedogenloos samen
in het bovenste deel van de cylinder. We houden het bijna niet meer uit, maar eindelijk
vertraagt de zuiger zijn tempo,
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hij staat een poosje stil en begint zich dan weer naar onder te bewegen. Op dit ogenblik
gebeurt er iets merkwaardigs.
3e Bedrijf: De kracht komt vrij. Over onze hoofden flitst plotseling een bliksemstraal
in de vorm van een electrische vonk. De mens heeft de motor zo gebouwd dat, door
een doelmatige regeling, altijd juist dan een electrische stroom onder hoge spanning
na een kleine onderbreking in de kop van de cylinder overslaat, als wij door de zuiger
dicht op elkaar geperst zijn. Deze bliksemflits vernietigt ons

bestaan als druppel. Eerst worden diegenen van ons die het dichtst bij de vonk staan,
door de zuurstofdeeltjes van de lucht doordrongen en in krachtige gasgeesten omgezet.
Als een lopend vuurtje vliegt deze omzetting van de ene druppel naar de andere en
in een wip is de kop van de cylinder gevuld met gasgeestjes, overvloeiend van kracht,
die zich sterk, in alle richtingen uitzetten en met geweld de zuiger naar beneden jagen
om zelf ruimte te krijgen.
4e Bedrijf: Het wegstromen. De zuiger heeft het onderste deel van de cylinder al
bereikt. Zal hij zich weer omkeren en tegen ons ingaan? Dat zouden we niet dulden!
Maar kijk, nu, voor hij van richting veranderd is, is er boven in de cylinderkop een
ander deurtje
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voor ons opengegaan, de uitlaatklep. Direct verlaten we de cylinder langs deze nieuwe
weg, en zo komen we in de vrije lucht, waar we ons als gasgeesten naar hartelust
verder kunnen verspreiden en ontspannen. Nauwelijks hebben de laatste gasgeesten
de cylinder verlaten, of het deurtje klapt weer dicht en de nu weer naar beneden
stotende zuiger trekt opnieuw, door de opengaande zuigklep, frisse lucht met
benzinedamp door de vergasser in de cylinder. De dans begint van voren af aan.
Epiloog. Waar dient deze hele vertoning voor? Dat hoef ik wel nauwelijks nader
te verklaren. Jullie zullen al gemerkt hebben dat de vier bedrijven gespeeld worden
terwille van het derde bedrijf, waar de zuiger onweerstaanbaar naar beneden gedrukt
wordt door het gas dat ontstaan is uit het benzineluchtmengsel. De kracht wordt door
de drijfstang overgebracht op de krukas, en vandaar, over koppeling en raderwerk,
naar de achteras en de wielen. De wagen rijdt. De drie overige bedrijven van het
toneelspel zijn niets anders dan onontbeerlijke voorbereidingen voor het voornaamste
er van.
Vanwege deze vier verschillende bewegingen van de zuiger in verbinding met de
kleppen, noemt men deze automotor ook vierslagmotor.
Over de andere bizonderheden van de auto zullen we het een volgende keer eens
hebben.
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Ga je lichamelijke Prestaties eens na!
Je zelf kennen, je karakter en je geestelijke aanleg, dat gold al bij de filosofen van
de Oudheid als voorwaarde voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Van je
lichamelijke capaciteit geef je je over het algemeen maar weinig rekenschap. Je doet
aan sport: je loopt ski, fietst of zwemt, en in zulke takken van sport ken je je eigen
grenzen wel. Omdat de bedoelde resultaten in dit geval het gevolg zijn van speciale
training en vaak ook van een door oefening verworven vaardigheid, kunnen ze niet
als maatstaf voor de algemene lichamelijke bekwaamheid gelden. Maar je kunt je
aan een proef onderwerpen die niet op zo'n speciaal ding betrekking heeft, maar die
al je lichamelijke prestaties omvat. Verder op zul je zien hoe je die proef zelf kunt
uitvoeren. Uit het aantal punten dat je je zelf kunt toekennen, kun je ook de graad
van je lichamelijke prestaties meten.
Omdat je van een jongen van acht jaar natuurlijk niet dezelfde prestaties kunt
verwachten als van een vijftienjarige, krijgen de jongere kandidaten een voorsprong.
De punten van de volgende tabellen gelden alleen voor die deelnemers die ouder zijn
dan veertien jaar. Deelnemers tussen 10 en 14 jaar krijgen in alle categorieën één
punt meer, die van 8 tot 10 elk twee punten meer. Je doet deze oefeningen het best
met een kameraad die dan met zijn horloge de tijd meet, of met een meter de
afstanden. De grotere afstanden kun

je makkelijk, aan de hand van een plattegrond of een landkaart, bepalen.
Hardlopen, over 80 m.
Vereiste tijd:
12 seconden of minder

Punten
5

13 seconden

4

14 seconden

3

15 seconden

2

16 seconden

1

meer dan 16 seconden

0
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Volhardingswedstrijd, 1 km.
Vereiste tijd:
5½ minuut of minder

Punten
5

5½-6 minuten

4

6-6½ minuut

3

6½-7 minuten

2

7-7½ minuut

1

7½ minuut of meer

0

Ver springen met aanloop (wordt gemeten van een eerste indruk bij de afzet tot de
achterste lichaamindruk bij het neerkomen).
Lengte van de sprong:
3.80 m en meer

Punten
5

3.40-3.80 m

4

3-3.40 m

3
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2.60-3 m

2

2-2.60 m

1

minder dan 2 m

0

Halterheffen, gewicht 12 kg (links en rechts)

10 maal heffen

Punten
5

8-9 maal heffen

4

6-7 maal heffen

3

3-5 maal heffen

2

1-2 maal heffen

1

niet mogelijk te heffen

0

Kogelstoten, gewicht 5 kg.
Afstand:
8 m en meer

Punten
5

7.40-8 m

4

6.70-7.40 m

3

6-6.70 m

2

5.20-6 m

1

minder dan 5.20 m

0
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Afstandmarsch, 25 km afstand in vlak land.

5 uur of minder

Punten
5

5-5.20 uur

4

5.20-5.40 uur

3

5.40- 6 uur

2

6-6.15 uur

1

6.15 uur of meer

0

Wie in de zes proeven het hoogste aantal punten behaalt, heeft in het geheel 30
punten en mag zich op zijn prestaties al een beetje laten voorstaan. Wie met een
geringer aantal punten uit het examen komt, hoeft daarom helemaal niet ontmoedigd
te wezen. Integendeel: een ongunstig resultaat moet iedereen aansporen tot meer
lichamelijke training. Daardoor alleen kun je een vluggere vriend van je, later wel
eens de loef afsteken. De oude Grieken zeiden al vaak dat er in een gezond lichaam
ook een gezonde geest woont.
Ten slotte nog een waarschuwing voor te grote ijver. Bovenstaande proef is enkel
bestemd voor gezonde jongens. Wie door ziekte lichamelijk benadeeld is mag geen
resultaten proberen te krijgen met te grote inspanning. Je zou je gezondheid daar erg
mee kunnen benadelen. Ook voor zieken en gebrekkigen zijn er gymnastische
oefeningen die de gezondheid kunnen bevorderen, maar ze moeten door een dokter
aan de speciale toestand van het lichaam aangepast worden. Maar als jullie zo gezond
zijn als een vis, dan moet je er een eer in stellen om deze proef zo goed mogelijk af
te leggen!

Denkpuzzle
Hoeveel scholieren zijn er? Twee klassen oefenen samen op het sportterrein. De
jongens scharen zich, al naar de oefeningen, zó dat ze nu eens 3 rijen, dan 4 rijen, 5
rijen en 6 rijen vormen. Als de scholieren drie rijen vormen blijft er één over, scharen
ze zich in vijf rijen dan zijn er drie over en bij een indeling in zes rijen zijn er vier
over. Hoeveel scholieren waren er?
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Papier vouwen - een Probleem
Het verhaaltje van de twee schaakspelers en de tarwekorrels kennen jullie natuurlijk.
De uitvinder van het schaakspel, een Brahmaan, werd door de koning uitgenodigd
om een koninklijke beloning te verdienen. De Brahmaan zei: ‘Laat door uw
schatbewaarder op het eerste veld van het schaakbord een tarwekorrel leggen, op het
tweede twee, op het derde tweemaal twee of vier en zo op ieder volgende nog eens
zo veel als op het vorige’. - De koning was eerst verstoord over dit schijnbaar
onbenullig verzoek, maar hij zette een boos gezicht toen het uitkwam dat alle
tarweoogsten van de hele wereld, sedert het begin van onze cultuur, niet voldoende
zouden zijn om de 64 velden van het schaakbord op de vereiste manier te beleggen.

Dit snelle aangroeien door de voortdurende verdubbeling van een waarde, verrast
nog méér bij het vouwen van een blad papier. Ieder kan zich makkelijk voorstellen
dat een groot blad papier 10 of 20 maal kan toegevouwen worden; ja, misschien zal
het je niet onmogelijk voorkomen dat je het zelfs 30 of 40 maal kunt plooien als je
het groot genoeg neemt. Kun je je ook voorstellen hoe dik de aldus verkregen
papierlaag wordt? Omdat het aantal van de bladen steeds verdubbeld wordt bij iedere
vouw, geldt ook hier het schaakbordprobleem met het snel aangroeien van de

cijfers. Na de 10e vouw krijgen we namelijk al 1024 lagen, na 25 vouwen 33554432,
wat een 2097 meter hoge papierberg oplevert, en 41 vouwen komen overeen met
een papierblok dat hoger zou zijn dan de dikte van de middellijn van de aarde.

Dat is op het eerste gezicht nauwelijks aan te nemen. Wie het niet gelooft kan het
uitrekenen. Het papierblok heeft namelijk na de 41e vouw bij de 2,2 biljoen keer de
dikte van een blad. Als 16 bladen een millimeter uitmaken, krijg je een papierstapel
van 137000 km, terwijl de middellijn van de aarde 12757 km bedraagt.
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We knutselen het Model

van het Zweeftoestel «Piloot I»
Wat jullie, jongens, over zweefvliegen moeten weten, hebben jullie in het betreffende
artikel van dit boek wel gelezen. Wie het nog niet gedaan heeft moet het artikel
instuderen voor hij met de bouw van ons model begint; hij zal zich dan met veel
meer begrip van de zaak aan dit interessante knutselwerk zetten. Hebben jullie dan
je zweefvliegtuig kant en klaar voor de eerste start, dan kennen jullie tenminste de
eerste principes van de zweefvlucht die jullie model in de ruimte kan voltrekken.
Jammer genoeg kunnen jullie daarbij niet de rol van piloot spelen, maar alleen die
van de geestdriftige toeschouwer. Maar wat geeft het, als jullie vogel in vergelijking
met een echt zweefvliegtuig, ook uiterst klein is? Zien jullie eenmaal het model
zweven in de blauwe lucht, dan wordt het in jullie verbeelding tot een groot, knap
zweefvliegtuig dat jullie met des te groter geestdrift nakijken omdat het toch onder
eigen handen ontstaan is. Weldra zul je inzien dat het model niet alleen een heel
prettig stuk speelgoed is, maar dat het ook zonder moeite in de wetten van de
vliegmechanica, en aerodynamica inwijdt.
En nu gaan we aan 't bouwen. Denk er aan dat de eerste pioniers van het vliegwezen
hun machines ook eigenhandig hebben gebouwd, en dat, voor menig groot piloot,
de vliegmodelbouw het uitgangspunt van een schitterende vliegeniersloopbaan
geworden is. Het hier beschreven model heet ‘Piloot I’ en werd door experts voor
vliegmodelsport van de Zwitserse Aeroclub gebouwd. De eigen vervaardiging levert
zelf geen moeilijkheden voor jongens die niet erg handig zijn in dit soort werk.
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Het daarvoor te gebruiken materiaal is in alle huishoudens te vinden:
1 figuurzaag met het daarbij behorende plankje;
1 kleine vijl van 10-12 cm lengte, 1 cm breedte en 1,5 mm dikte;
1 zakmes;
1 schaar;
1 dubbele decimeter, 1 potlood, tekenkarton en carbonpapier.
Als lijm kun je gewone timmermanslijm gebruiken, koude lijm of een tube lijm.
Koude lijm geeft het voordeel dat ze tamelijk goed tegen water bestand is.
Het nodige materiaal, zoals spalkhout en denne- of grenenhout, kan bij een
schrijnwerker gehaald worden. Voor het bespannen van de vleugel, evenals voor het
hoogteroer en het richtingsroer gebruiken we dun perkamentpapier of middeldik
schrijfmachinepapier. Een betere bespanning is zijden batist. Misschien vinden jullie
wel een restje van zulke stof om de vleugel de bespannen. Ook kun je in een
speelgoedwinkel, een papierhandel of een ijzerwarenhandel het nodige materiaal
kopen.

Lijst van de onderdelen
Nr.

Aantal

Benaming

Materiaal

1

1

Rompplank

Spalkhout

Afmetingen in
mm
3

2

1

Rompbrug

Grenenhout

4×12×520

3

1

Hoogteroeromlijsting Spalkhout

1,8-2

4

2

Hoogteroerbrug Grenenhout

2×5×190

5

1

Richtingsroer

Spalkhout

1,8-2

6

2

Steunen voor
hoogteroer

Spalkhout

1,8-2

7

16

Vleugelribben Spalkhout

0,8-1

8

2

Vleugelhoofdbrug Grenenhout

2×5×700

9

1

Vleugelneusbrug Grenenhout

2×5×700

10

1

Vleugeleindbrug Grenenhout

2×5×700

11

1

Vleugelsteun

Spalkhout

1,8-2

12

2

Vleugelomlijsting Spalkhout

1,8-2

13

2

Steunen

2×5

14-15

2

Vleugelbevestiging Spalkhout

16

1

Richtingsroer

17

1

Schroef met
moer

Grenenhout

1,8-2

Tekenpapier
3
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18

Loden of
ijzeren schijven
Diversen: lijm,
papier,
cellonlak en
gummiband.
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De bouw van het model richt zich helemaal naar onze beschrijving. Die moet je eerst
goed bestuderen voor je begint d.w.z. je moet het hele model eerst in je verbeelding
opbouwen.

Beschrijving van de bouw.
Algemene Opmerking. De opbouw van het model gebeurt in volgorde van de nummers
die op de lijst van de onderdelen voorkomen. De dubbele pijlen geven de richting
aan van de houtvezels.
Romp: De romp bestaat uit deel 1 en 2, daarbij komt nog het hoogteroer en het
richtingsroer. Deel No 1 wordt op 3 mm dik spalkhout getekend (de juiste maten zijn
aangeduid op fig. 1) en met de figuurzaag uitgezaagd, waarbij de gleuf voor het
gewicht en de opening niet vergeten mogen worden.
Deel No 2 is een lijst uit grenenhout van 4×12 mm dikte en 52 cm lengte. We
maken ze van voren wat puntig, achter snijden we een 2 mm brede en 23 mm diepe
gleuf uit, zoals fig. 2 boven, toont. Deel 2 wordt nu op deel I gelijmd en met 4 kleine
spijkers vastgemaakt. Het is van belang dat de twee delen rechthoekig op elkaar
liggen (zie fig. 2 onder).
Hoogteroer en richtingsroer: Deel 3 en 5 worden evenals deel 6, 12, 14 en 15 door
opleggen van doorzichtig kalkeerpapier op fig. 3 afgetekend, op 1,8-2 mm dik
spalkhout gekalkeerd en met de figuurzaag uitgesneden. De vleugelomlijsting No 12
moet, zoals de figuur laat zien, 2 maal vervaardigd worden. In de hoogteroeromlijsting
No 3 lijmen we de beide, nauwkeurig volgens de tekening gesneden lijsten No 4 van
185 mm lengte kruisgewijze over elkaar, zoals je op fig. 4 ziet. Er moet op gelet
worden dat het roer niet krom wordt. Daarom leggen we het, na het lijmen, op een
papier, dat door een gewicht goed gedrukt wordt of dat we op een effen vlak
vastspijkeren. Aan het richtingsroer No 5 lijmen we, als op fig. 5, de beweeglijke
stuurklep; geknipt uit tekenkarton No 16.
De vleugel: De vleugel bestaat uit deel 7-13. De vleugelribben No 7 kalkeren we
volgens fig. 6 op 0,8-1 mm dik spalkhout, en knippen ze met de schaar uit. Deze
eerste rib dient dan als model voor het tekenen van de 15 eendere ribben. Als we alle
ribben uitgeknipt hebben leggen we ze op elkaar en spijkeren we alles met twee
dunne spijkers vast. We bewerken dan de boven- en de onderkant met schuurpapier
of met een vijl, tot alle oneffenheden glad zijn. Pas nu zagen we de uitsnijdingen uit
van de bruggen.

P. van Denenberg, Jongens en wetenschap. Deel 1

74

Fig. 1. De romp

Fig. 2. Boven: de rompbrug; het zweefvliegtuig van opzij
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Fig. 3. Deze delen worden op 1,8 tot 2 mm. dik spalkhout gekalkeerd en met de figuurzaag uitgesneden
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Fig. 4. De omlijsting van het hoogteroer met de ingelijmde lijsten. Onder: de beide lijsten

Fig. 5. Richtingsroe in dezelfde grootte te bouwen

Fig. 6. Een vleugelrib in oorspronkelijke grootte
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Fig. 7. Boven: de helft van de vleugel met de drie brugen, van boven gezien. Onder: vleugelhelft van
voren gezien
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De vleugelhoofbrug wordt uit twee lijsten van 2×5 mm aan elkaar gelijmd. Daarvoor
maken we een spijkermodel zoals je op fig. 7 en 8 ziet, door 7 spijkers in V vorm in
een plank te timmeren. Op beide lijsten van 70 cm lengte tekenen we het midden,
we bestrijken elke kant met lijm, leggen deze tegen elkaar en drukken ze tussen de
spijkers in (goed op het midden letten). Met wasgoedknijpers worden de bruggen
samengeperst. Na het drogen van de lijm heeft de brug No 8 de gewenste V vorm.
De neusbrug No 9 en de eindbrug No 10 maken we in het midden even nat en dan
leggen we die ook in het spijkermodel, tot ze droog en dus gebogen zijn.
De vleugel bouwen we zoals op fig. 7: de ribbenafstanden, van 4,5 cm elk, worden
op de drie bruggen getekend, de ribben No 7 met lijm op de vleugelhoofdbrug No 8
gestoken en de neusbrug No 9 in de voorste ribbegleuf gelijmd. Op de uiteinden van
de ribben wordt wat lijm gestreken, de eindbrug ingezet en met wasgoedknijpers
geperst, zoals fig. 9 laat zien.
Tussen de twee middenribben worden de twee steunen No 13 gelijmd. De
vleugelsteun No 11, fig. 3, wordt nu aan de steunen No 13, aan de eindbrug No 10 en
aan de ribben vastgelijmd. De beide vleugelomlijstingen No 12 moeten ingezet worden
zoals de tekening aanwijst. De uitstekende vleugelbruggen No 9 en 10 moeten
afgesneden worden volgens de vorm van de rand.
Als de lijm droog is wordt de hele romp met vijl en schuurpapier netjes
schoongemaakt.
De twee plaatjes No 14 en 15 voor de vleugelbevestiging moeten met spijkers en
lijm op de rompbrug vastgemaakt worden.
Het bespannen: Het bespannen van vleugels en stuur gebeurt met Japans of speciaal
bespanpapier. Op het hoogteroer en het richtingsroer wordt aan weerszijden papier
gelijmd en met een scheermes langs de houtrand afgesneden. Voor het bespannen
van de onderkant van de vleugel snijden we 2 papierstroken, 11 cm breed en 35 cm
lang. We bestrijken de eindbrug, de vleugelribben, de randboog op 3 mm breedte
met lijm, de neusbrug aan de voorkant, evenals de vleugelsteun en plakken nu het
papier zonder rimpels op. Het uitstekende papier wordt met het scheermes afgesneden.
De bovenkant bespannen we van de ene middenrib tot de laatste zonder de randboog.
De randboog en het vrijblijvende deel in het midden worden speciaal overtrokken.
De hele papierovertrek wordt nu met een spons eventjes bevochtigd en te drogen
gezet. Daardoor spant het papier al enigszins.
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Fig. 8. Hoe de hoofdbrug met behulp van een spijkerpatroon gelijmd wordt

Fig. 9. De eindbrug wordt met de ribbenuiteinden gelijmd en met wasgoedknijpers bij elkaar gehouden

Fig. 10. Steunen die tussen de twee middenribben gelijmd worden

Het impregneren: Het drenken van het papier gebeurt met cellonlak. De vleugel
en de roeren worden tweemaal bestreken. Voor het drogen van het lak wordt de
vleugel op tafel gelegd, de vleugelplank belast en aan weerskanten onder de laatste
vleugelribben een houtklomp of een boek. van 42-45 mm hoogte gelegd en daarna
bezwaard. Zo moet de vleugel 24 uur drogen.
Het hoogteroer: Het hoogteroer wordt na het drogen en persen op de vereiste plaats
op de rompbrug No 2 vastgemaakt. Opdat het
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hoogteroer nauwkeurig op de brug No 2 ligt, worden de beide steunen No 6, er tussen
gelijmd. Het richtingsroer No 5 wordt in de gleuf van de rompbrug en aan het
hoogteroer vastgelijmd. Door het gat in de romp trekken we een gummiband en
knopen hem. De vleugelsteun wordt nu met deze gummilus op de romp gestoken en
ook in bevestiging No 14 en 15.
De proefvlucht: Voor de proefvlucht moet het zwaartepunt van het model de vereiste
ligging hebben. Hiertoe bevestigen we met een 3 mm schroef in de gleuf aan de romp
wat loden of ijzeren schijven tot het model, als het aan de vleugelhoofdbrug No 8
ondersteund wordt, ietwat naar voren helt. Dan is het model klaar voor het vliegen.
De eerste starten worden op de vlakte gedaan tot het model, uit de hand gestart, over
een afstand vliegt van 20 tot 25 m. In geval het te steil tegen de grond vliegt,
verbeteren we het, door het metalen gewicht naar achteren te verschuiven. Vliegt het
model golvend dan wordt het loden gewicht naar voren geschoven. Bij de proefvlucht
geldt het oude principe: proberen gaat boven studeren. Het model wordt steeds tegen
de wind gestart. Als het eerst op de vlakte goed ingevlogen is wordt het vanaf het
heuveltje gestart. Door het verplaatsen van het richtingsroer No 16 kan het in cirkels
vliegen.
Natuurlijk zal nu niet ieder van jullie alleen willen starten, want pas in een
gemeenschappelijke wedstrijd zullen jullie de genoegens van de vliegmodelsport
volop kunnen genieten. Het is een prachtig gezicht als een heel dozijn of nog meer
jongens op een zacht glooiende helling tonen, wat hun zelfgebouwd zweefvliegtuig
kan presteren, wanneer het, behoorlijk gestart, aan de wind wordt toevertrouwd.
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Proeven met Planten
Door Dr. Monika Meyer-Holzapfel
I. Proeven over de Groei
a) De wortel.
We laten linzen op een vochtig watje in een vat met een glazen plaat 2 dagen
kiemen. Bij de kiemende lins groeit de wortel naar beneden (a).

a

b

c

We draaien enige kiemplantjes zo dat de wortel naar boven gericht is (b).
Twee dagen nadien is de wortel weer naar beneden gericht (c).
De wortel heeft als kenmerk dat hij in de richting van de zwaartekracht groeit.

b) De stengel.
We planten pas ontkiemde zonnebloemen in een pot en brengen ze dan zoveel
mogelijk in een horizontale houding. Het uitvallen van aarde wordt door een karton
verhinderd. We meten de tijd tot de eerste zichtbare kromming.
De stengel van de meeste groene planten
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heeft als kenmerk dat hij in de tegenovergestelde richting van de zwaartekracht
groeit.
We zetten een pot met pas ontkiemde zonnebloemen in een goed gesloten doos.
Op de hoogte van de zaadlobben hebben we in een wand van de doos een ronde
opening geknipt, waardoor het licht van het raam binnen kan komen. De voordien
rechte kiemplantjes krommen zich weldra. De stengel groeit naar het licht toe.
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II. Proeven over de Waterverdamping van de Planten
Het water met de daarin opgeloste voedingstoffen stijgt in de plant omhoog. Overtollig
water wordt door de zogenaamde huidmondjes in de bladeren weer uitgescheiden.
Deze waterafgifte heet transpiratie. - We zullen de verdamping van het water
bewijzen:

In een fles met een wijde hals wordt een dubbel doorboorde kurk gestoken. Door de
ene opening steken we een gebogen glazen buis van ongeveer 8 mm doorsnee, door
de andere een tak met veel bladeren. De openingen in de kurk moeten door een paar
druppels hete paraffine of zegellak helemaal afgesloten worden.
Door de dunne glazen buis vullen we dan water aan en laten de overblijvende
luchtbellen uit de fles ontwijken. Er mag geen lucht in blijven. We geven het einde
van de waterzuil links aan, met een streep in Oostindische inkt. Telkens na dezelfde
tijd zetten we verder streepjes om te zien hoever zich de waterzuil heeft verkort. De
verkorting is alleen te verklaren doordat er water door de stengel van de plant
opgenomen en door de bladeren afgescheiden wordt.

III. Proeven over de Ademhaling van de Planten
Een plant heeft voor haar levensverrichtingen (het groeiproces, het opstijgen van het
sap, weerstand tegen weer en wind, enz.) energie en een bepaalde warmte nodig.
Die ontstaan door voedselsplitsing in eenvoudig gebouwde stoffen. Het lijkt wat op
verbranding. Voor deze splitsing wordt zuurstof aan de lucht onttrokken en bovendien
koolzuur in gasvorm afgescheiden.
1. Bewijs van Koolzuurafscheiding.
We zetten een inmaakglas in een met water gevuld plat bord. Onder het inmaakglas
wordt een wijnglas met helder kalkwater geplaatst. (Kalkwater krijg je door gebluste
kalk met water te schudden. Nadat de kalk bezonken is, giet je er de heldere vloeistof
af.) Ook een drinkglas met een bos bloemen wordt onder het inmaakglas gezet. Na
enige tijd wordt het kalkwater troebel. Kalkwater wordt alleen
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troebel in aanwezigheid van koolzuur. We herhalen de proef, plaatsen nu geen bos
bloemen onder het inmaakglas. Het kalkwater blijft nu helder.
2. Bewijs van warmteontwikkeling bij de ademhaling.

We vullen een donkere wijnfles tot over de helft met droge en een tweede met
kiemende erwten die we bij proef I besproken hebben. In elke fles brengen we dan
een lange en gevoelige thermometer die we in de erwten steken. De tussenruimte in
de hals van de fles vullen we goed aan met watten. Na het verloop van een dag lezen
we de temperatuur in de twee flessen af. In de fles met kiemende erwten zal ze hoger
zijn dan in de fles met droge erwten.

IV. Proef over de Assimilatie
Het gasvormige koolzuur van de lucht (die uit koolstof en zuurstof bestaat) dringt
door kleine openingen in de bladeren en wordt door de bladgroenkorrels opgenomen.
Deze maken dat de koolstof zich verbindt met de stoffen die uit de bodem opgenomen
en in het water opgelost zijn, waarbij de zuurstof ontsnapt. Hierbij ontstaan
waardevolle voedingsstoffen die ook voor de voeding van mensen en dieren
onontbeerlijk zijn. Dit proces heet assimilatie. Hier gebeurt het omgekeerde van de
ademhaling waarbij zuurstof opgenomen en koolzuur afgescheiden wordt. De twee
processen spelen zich tegelijk af in de plant.
Het afgeven van zuurstof bij de assimilatie kunnen we als volgt bewijzen.
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We gieten koolzuurhoudend mineraalwater in een inmaakglas en wachten tot er
geen luchtbellen meer opstijgen. Dan brengen we er verschillende scheuten van
waterpest in, die veel voorkomt in beken, en we bedekken ze met een glazen trechter,
waarbij de buis van de trechter volledig in het water moet gedompeld zijn. Dan vullen
we een reageerbuisje helemaal met putwater, sluiten het af met onze duim en brengen
de opening er van onder water omgekeerd op de trechterbuis, waarbij er geen water
mag ontsnappen.
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Als we alles een tijdlang in de zon zetten, dan stijgen er na een poosje kleine blaasjes
op in de reageerbuis. We bereiden nu een spirituslamp en een krul hout. Als ongeveer
de helft van de reageerbuis met gas gevuld is, dan tillen we ze onder water van de
trechterbuis af, sluiten ze af met onze linker duim, halen ze er gesloten uit, keren ze
om, openen ze pas als we de intussen aangestoken krul hout uitgeblazen hebben. De
nog nagloeiende krul wordt nu in de reageerbuis gebracht. Ze vlamt op.
Het is een eigenschap van zuurstof, nagloeiende krullen hout te laten opvlammen.
Hiermee hebben we bewezen dat het uit de plant opgestegen gas zuurstof is.

Groter zien - zonder Vergrootglas

Steek met een naald een gat in een dun stuk karton en breng dat gat dicht voor je
oog. Houd nu een klein voorwerp, bij voorbeeld een insect, op enkele centimeters
achter de opening. Nu verschijnt het insect sterk vergroot. Hoe komt dat?
Antwoord: Door de kleine opening in het karton kun je het voorwerp heel dicht bij
je oog brengen. Als je nu zonder dat diafragma het voorwerp van even dicht bekijkt
zie je het slechts heel onduidelijk, omdat de ooglens zich niet bol genoeg kan maken.
(Van hoe dichter we iets bekijken, hoe sterker de welving van de ooglens.)
Zoals je weet kan ook het fototoestel kleine voorwerpen van heel dichtbij, zonder
voorzetlens, behoorlijk scherp opnemen, als je een heel klein diafragma gebruikt.
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Natuurkunde-Proeven
met doodgewone Dingen
Laten we eens proberen om de ingewikkelde apparaten weg te laten waarmee de
natuurkunde-leraar ons de natuurwetten wil verklaren en bewijzen, en laten we eens
bij alledaagse voorwerpen blijven, die je in elk huishouden aantreft! We zullen zien
dalhethelemaal niet zo moeilijk is, om uil elk hoofdgebied van de natuurkunde enkele
mooie proeven te doen. Daardoor krijgen we niet alleen leerrijk inzicht in het
natuurgebeuren, maar kunnen we ons bovendien prettig bezig houden. Beginnen we
alvast met de

Mechanica
1o Het stabiele Evenwicht

Benodigdheden: Een drinkglas, een kurk, 2 vorken en een naainaald.
Hel verbazende bij deze proef is dat alles alleen in evenwicht blijft door de
ondersteuning van de naald op de glasrand.
Verklaring: Een lichaam bevindt zich in stabiel evenwicht als het loodrecht boven
het zwaartepunt ondersteund wordt. (Hier de plaats van de naald op de rand van het
glas.)

2o De Traagheid of Inertie

P. van Denenberg, Jongens en wetenschap. Deel 1

Benodigdheden: Een fles, een strook papier en een geldstuk (kleiner dan de opening
van de fles).
Trek je de strook papier langzaam weg, dan gaat het geldstuk mee; maar ruk je
het in horizontale richting weg, dan valt het muntstuk in de fles.
Verklaring: Elk lichaam bezit het streven om in de toestand te blijven waarin het
is. Doorhetsnelle wegrukken van de strook papier wordt de beweging niet
ophetmuntstuk overgebracht, dus valt dit in de fles.

3o Middelpuntvliedende Kracht

Benodigdheden: Een emmer, half met water gevuld.
Zolang de emmer cirkelvormig door de lucht gezwaaid wordt valt er geen druppel
water uit.
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Verklaring: Een lichaam dat een kring beschrijft om één punt heeft de neiging om
zich, ten gevolge van de middelpuntvliedende kracht, van het middelpunt te
verwijderen. Daardoor drukt het water ook dan op de bodem van de emmer, als die
met de opening naar onder gericht is.

4o De slinger

Benodigdheden: 3 kleine uien of appelen, een draad, een meter, spelden en een
horloge.
De slingers van verschillende lengte slingeren met ongelijke snelheid:
de draad van 1 m doel 1 slingering per seconde,
die van 25 cm doel 2 slingeringen per seconde,
die van 11 cm doel 3 slingeringen per seconde.
Verklaring: De slingerduur van een slinger is afhankelijk van zijn lengte: hoe korter
de slinger, des te sneller de slingering: de kwadraten van de slingeringsgetallen zijn
omgekeerd evenredig met de slingerlengte.

5o Het soortelijk Gewicht
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Benodigdheden: Een drinkglas, spiritus, een beetje slaolie en water.
Het glas wordt half met water gevuld; dan giet je langzaam en voorzichtig spiritus
langs de rand in het glas, tot er een laag van ongeveer 2 cm op het water staat. Nu
laat je met een lepel een beetje slaolie achter elkaar voorzichtig in de spiritus glijden.
De olie zinkt maar tot aan de wateroppervlakte en blijft hier in de vorm van een bol
hangen.
Verklaring: Vloeistoffen leggen zich volgens hun soortelijk gewicht in lagen op
elkaar. Het lichtst is de spiritus; de zwaardere olie zinkt en vormt, ten gevolge van
haar cohesie, een bol. Het water is het zwaarst, daarom drijven spiritus en olie er
boven op.

6o Drukverhoudingen van een Vloeistof

Benodigdheden: Een blikken bus, een spijker en een hamer.
Als je in de zijwand van een blikken bus met een spijker 4 openingen boven elkaar
slaat en je laat boven in de bus
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water lopen, dan is de sterkte van de 4 straaltjes verschillend.
Verklaring: Hoe dieper de opening onder de oppervlakte van 't water ligt, hoe sterker
de waterstraal.

7o De Luchtdruk

Benodigdheden: 2 drinkglazen met gelijke opening, een kaars en een stuk papier.
De kaars in het onderste glas wordt aangestoken, de glasopening wordt met een
goed doordrenkt papier bedekt en het tweede glas er op gezet. Het licht dooft weldra
uit en, wordt het bovenste glas opgeheven, dan blijfthetonderste glas er aan vastzitten.
Verklaring: Door de verbranding van de zuurstof wordt de lucht inhetonderste glas
verdund. De atmosferische druk van buiten perst de twee glazen dus tegen elkaar.

8o Elasticiteit

Benodigdheden: 10 knikkers, 2 linialen.
Als je met 1, 2 of 3 knikkers tegen de rij van overblijvende knikkers stoot dan zal
er, aan het eind van de rij, hetzelfde aantal knikkers loskomen en verder rollen.
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Verklaring: De gebruikte energie plant zich door de knikkers voort en is op het
eind even groot als bij het begin.

9o Aerodynamica

Benodigdheden: Een strook dun karton en een potlood.
Blaast men van onder op naar de kartonnen strook, dan spreekt het vanzelf dat ze
zich verheft. Ze legt zich echter ook dan horizontaal, als men over de bovenzijde van
de strook blaast.
Verklaring: De lucht, die over het vlak glijdt dat naar boven gewelfd is, zuigt de
strook naar boven. Vandaar de gewelfde vorm van de vliegtuigvleugels.
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Warmteleer
10o Warmte door Wrijving

Benodigdheden: Een fles met glazen stop en een touw.
Als je een touw om de hals van een fles doet en de fles vlug heen en weer beweegt,
dan worden fles en louw warm. Vastzittende glazen stoppen krijg je op die manier
los.
Verklaring: De door wrijving gebruikte energie wordt in warmte omgezet. Omdat
warmte de lichamen uitzet wordt de hals van de fles wijder en laat ze de vastgeklemde
stop vrij.

11o Uitzetting door Warmte

Benodigdheden: 3 Kaarsen.
Als je tussen twee ongelijk verwarmde kamers de deur op een kier zei en de
kaarsvlam op verschillende plaatsen in de opening houdt, dan wijst de bovenste vlam
naar de koudere en de onderste naar de warmere kamer, terwijl die in het midden
rustig verder brandt.
Verklaring: Door verwarming vermindert het soortelijk gewicht van een lichaam.
De lichtere, warme lucht stijgt op en verlaat de warme kamer door het bovenste deel
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van de spleet. Daardoor wordt de zwaardere koude lucht door het onderste deel van
de spleet in de warmste kamer gezogen. (Oorzaak van het ontstaan van de winden.)

12o Geleiding van de Warmte

Benodigdheden: Een blikken bus, 3 staafjes van gelijke dikte: één uit hout, één uit
ijzer en één uit koperdraad, 3 knikkers, een waskaarsje en kokend water.
De knikkers worden met druppels van het brandende waskaarsje aan het eind van
de staafjes vastgemaakt. Giet je de blikken bus tot op een vierde vol met kokend
water, dan gaat eerst de knikker aan het koperen staafje los en dan die aan het ijzeren
staafje, terwijl de knikker aan het houten staafje vastblijft.
Verklaring: De warmte plaatst zich door verschillende vaste lichamen ongelijk
voort. Koper is een betere warmtegeleider dan ijzer; hout is een slechte
warmtegeleider.
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13o Smeltwarmte

Benodigdheden: Sneeuw of fijngestampt ijs, een schoteltje, een thermometer en heet
water.
Als je gelijke gewichtsdelen sneeuw of ijs met gelijke gewichtsdelen water van
80° C begiet, dan krijg je na het smelten, ijswater van 0° C. Eigenlijk zou je toch een
warmere watertemperatuur verwacht hebben, omdat sneeuw en ijs bij het meten met
de thermometer eveneens 0° C aanwijzen.
Verklaring: Om ijs of sneeuw te smelten is een hoeveelheid warmte nodig die een
gelijk gewicht water van 0° tot 80° C kan verwarmen. Deze smeltwarmte draagt niets
bij tot verhoging van de temperatuur.

Acoustiek
(Geluidsleer)
14o Voortplanting van het Geluid

Benodigdheden: Een lepel en een stuk touw.
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Als je de lepel door slingeren aan het touw tegen een hard voorwerp laat slaan,
dan hoor je een sterke klokketoon.
Verklaring: De geluidslingeringen van de lepel worden door het touw en de vingers
heen, beter naar het gehoororgaan gevoerd dan door de lucht.

15o Terugkaatsing van het Geluid

Benodigdheden: 2 paraplu's en een zakhorloge.
Als je je oor in de nabijheid van de ene parapluknop houdt, dan hoor je het tikken
van het horloge dat aan de knop van de andere paraplu bevestigd is.
Verklaring: Geluidsgolven worden weerkaatst zoals lichtstralen. De beide paraplu's
werken hier als holle spiegels. De één kaatst de geluidsgolven die vanhethorloge
uitgaan terug naar de andere paraplu die ze in één punt weer verenigt.
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16o Acoustische Slingeringen

Benodigdheden: Een wijnglas met geslepon rand, een stukje gevouwen zijdepapier.
Als je met je nagel legen het glas tikt, dan gaat het papiertje daartegenover springen.
Het kan er zelfs afvallen als het geluid sterk genoeg is.
Verklaring: Door het tikken gaat de rand van het glas trillen. Daarbij blijven
sommige plaatsen in rust (knopen). Vandaar dat het papiertje, naar gelang van zijn
plaats en die van de vinger op de glasrand, in rust blijft of gaat springen.

Magnetisme
17o De Magneetnaald

Benodigdheden: Een schrijfpen, schijfjes kurk, een bordje en een magneet.
Een schrijfpen, waarvan je de punt met de zuidpool van een magneet bestreken
hebt en op een kurkschijfje in het water laat zwemmen, gaat in de richting Noord-Zuid
staan.
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Verklaring: Elk magnetisch stuk ijzer, dat zich horizontaal vrij bewegen kan, richt
zich met de ene pool naar het Noorden en met de andere naar het Zuiden, omdat we
de aarde zelf als een magneet kunnen beschouwen.

Electriciteit
18o Wrijvingselectriciteit

Benodigdheden: Een krant, een borstel en snippers papier.
Als je met een droge borstel over warm papier wrijft in de nabijheid van een kachel,
dan blijft het aan de muur hangen. Trek je het vlug van de muur weg, dan ontstaan
er kleine vonkjes die in het donker zichtbaar zijn. Houd je de krant boven lichte
snippers papier, dan trekt ze die aan.
Verklaring: Door wrijving ontstaat er electriciteit. Gewreven papier blijft een
tijdlang electrisch, want als isolator geleidt het de ontstane electriciteit maar slecht.
Met electriciteit geladen lichamen hebben de eigenschap, niet electrisch geladen
lichamen aan te trekken. De vonkjes wijzen de weg aan, die de electriciteitsdeeltjes
afgelegd hebben door de lucht, bij hun poging om van het papier weg te komen.
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19oGalvanische Electriciteit

Benodigdheden: Een lepel en koperdraad.
Als je de steel van de lepel in je mond onder je tong houdt, en het uiteinde van de
draad die om de steel gewonden is op de tong, dan krijg je een eigenaardige smaak.
Verklaring: Twee verschillende metalen in een vloeistof, die de stroom geleidt,
worden electrisch geladen. Hij onze proefneming gaat de zeer geringe hoeveelheid
electriciteit door je tong en dat veroorzaakt de eigenaardige smaak.

20o Electriciteit en Magnetisme

Benodigdheden: 3 naainaalden, een magneet, een schijfje kurk, papier, draad en een
batterijtje.
Uil een vierkant stukje papier vouw je het hoedje dal twee gemagnetiseerde naalden
draagt. Stulp je het hoedje boven de naald in de kurk, dan neemt het de richting
Noord-Zuid aan. De stroom van de batterij, die je een ogenblik door de draad laat
gaan, laat de naalden afwijken.
Verklaring: Onder invloed van een electrische stroom tracht de magneetnaald zich
loodrecht op zijn richting te plaatsen.
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21o Eleetrolyse

Benodigdheden: Een drinkglas, 2 eetlepels, een stuk draad, een batterijtje, verdund
sap van gekookte rodekool en keukenzout.
Wordt de batterijstroom met behulp van de draad en de twee lepels door het
rodekoolsap geleid dat men door een doekje gefiltreerd en daarna gezouten heeft,
dan wordt de blauwe vloeistof na enkele minuten groen, terwijl er aan de ene lepel
gasblaasjes gevormd worden.
Verklaring: Een zoutoplossing wordt door de electrische stroom ontbonden.
Keukenzout vervalt in zijn bestanddelen: chloor en natrium. Dit laatste verandert in
loog doorhetopnemen van een deel zuurstof en een deel waterstof van het water.
Hierdoor wordt het rodekoolsap groen gekleurd. Het andere deel waterstof ontwijkt
als gas.
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Optica
22o Weerkaatsing van het Licht

Benodigdheden: Een glazen plaat, een kaars en een waterkaraf.
Bij deze proefneming schijnt een tweede kaars te branden in de waterkaraf die
achter het glas staat.
Verklaring: Het beeld van de kaars wordt door het glas weerkaatst (invalshoek
van de stralen - uitvalshoek), waardoor we achter de ruil een schijnbeeld van de kaars
zien. Als je nu de waterkaraf op die plaats achter de ruil zet, waar je het spiegelbeeld
van de kaars herkent, dan blijkt de optische begoocheling van de kaars in de
waterkaraf.

23o Het Vergrootglas

Benodigdheden: Een drinkglas, een tafelmes.
Het lemmer, dat in het glas met water gedoopt wordt, schijnt door het water gezien,
veel breder dan het in werkelijkheid is.
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Verklaring: Het met water gevulde ronde glas werkt als een verzamellens waarmee
je de voorwerpen, die je binnen de lens beschouwt, vergroot ziet.

24o Prisma

Benodigdheden: Een drinkglas, een karton met spleet, een wit papier.
Het zonlicht, dat door de spleet in het karton en door het schuingeplaatste glas met
water valt, verwekt op het papier de kleuren van de regenboog.
Verklaring: Het water in het glas vormt een prisma, dat het witte licht dat er door
gaat tengevolge van de ongelijk sterke breking, in de gekleurde stralen ontbindt
waaruit het samengesteld is. De rode stralen worden het minst, de violette het meest
gebroken.
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130 Jaar electrische Telegrafie
Wij zijn er nu aan gewoon om met behulp van electrische stroom ook met onze
afwezige kennissen contact te hebben. We telefoneren of zenden een telegram als
we een brief te langzaam vinden, en we denken er niet over na hoeveel vindingrijkheid
er nodig was om het wonder van de electrische berichtgeving tot stand te brengen.
En toch is het nauwelijks honderd jaar geleden dat de eerste proeven met electrische
telegrafen slaagden. We willen de proeven uit die tijd met eenvoudige middelen
nabootsen en zo de geschiedenis van de uitvinding van de telegraaf in chronologische
volgorde beleven.
Als je electrische tekens door een draad zendt, dan gaat het, zoals jullie allemaal
wel weten, hierom: de zender sluit en onderbreekt de electrische stroom volgens een
bepaald systeem, en de ontvanger moet deze onderbroken stroom die hij wel niet
direct kan zien, door een of ander apparaat aanwijzen en optekenen. Tegenwoordig
zijn er talrijke mogelijkheden om de aanwezigheid van electrische stroom in een
draad aan te tonen. Maar toen het idee opkwam om de electriciteit te gebruiken als
bemiddelaar voor berichten waren deze mogelijkheden zeer gering. Naarmate de
wetenschap de werking van de electrische stroom beter leerde kennen, kon hij ook
dienen voor berichtgeving. We zullen proberen de pioniers van de electrische
telegrafie op te sporen en hun dwaalwegen te volgen, door het geknutsel van deze
onderzoekers na te doen met de eenvoudige middelen die jullie allemaal makkelijk
kunnen aanschaffen. We zullen direct zien dat het niet zo moeilijk is de vereiste
apparaten in elkaar te knutselen en daarmee van kamer tot kamer, of zelfs van huis
tot huis, met je kameraden regelrecht te telegraferen.
De eerste proef van een electrische telegraaf gaat terug tot het jaar 1753. Toen
kende men alleen de wrijvingselectriciteit, zoals ze b.v. door het draaien van de
schijven van een electriseermachine opgewekt wordt. Men probeerde, de electriciteit
door een draad te leiden en bij de ontvanger de electrische vonk als teken te doen
gelden. Maar deze proef bleef een spelletje omdat de wrijvingselectriciteit wegens
de moeilijke isolering van de leidingen voor voortzetting op grote afstanden niet
gebruikt kan worden.
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De ‘Gasblaasjestelegraaf’. Pas de ontdekking van de galvanische stroom in het jaar
1800 bracht kans van slagen. Een Duits dokter, hij heette Sömmerring, die in de
galvanische stroom alleen maar belang stelde omdat die bij de geneeskunde van pas
kwam, kwam in 1809 op het idee om de waterontbinding die de stroom veroorzaakt,
te gebruiken om te telegraferen. Jullie zullen bijna allemaal van school weten dat je
aangezuurd water in zijn bestanddelen, waterstofgas en zuurstofgas, kunt ontbinden
als je er een electrische stroom doorzendt. Sömmerring bouwde op grond van deze
chemische werking

Fig. 1. Gasblaasjestelegraaf volgens Sömmerring. Zender, ontvanger en stroombron worden hier ter
wille van de demonstratie op eén plank samengebracht

van de electriciteit een apparaat, zoals op fig. 1. Toen had Morse zijn beroemd alfabet
uit punten en strepen nog niet uitgevonden. Dus moest de zender (rechts op de figuur)
met de ontvanger (links) met 28 geleidende draden verbonden worden, nl. 26 voor
de letters, een voor punten en een voor het herhalingsteken. Op de zender, waarvan
de 28 geleidende draden uitgaan, zijn evenveel gaten aangebracht die door de letters
van het alfabet aangeduid worden. In deze gaten wordt willekeurig een van de beide
uiteinden van de draad gestoken, die uit de stroombron komen (midden op figuur 1).
Door de bodem van de vierkantige, vlakke, glazen kast (links) gaan 27 draden, die
als gouden stiften in de met zwavelzuur aangezuurde
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vloeistof zitten. Wordt bij de zender een van de uiteinden van een willekeurige draad
in een bepaald gaatje gestoken, dan vormen zich bij de ontvanger aan de
overeenkomstige gouden stift, waterstof en zuurstof die in de vorm van gasblaasjes
snel opstijgen in de vloeistof. Sömmerring schreef toen in zijn dagboek: ‘Het nieuwe
telegrafisch machientje werkt heel goed.’ Op 6 Augustus 1809 telegrafeerde hij over
een draadlengte van 232 meter en in 1812 overbrugde men met dit toestel een afstand
van 3200 meter. Toch kwam men niet tot een grotere practische toepassing van de
uitvinding.
Laten we dit soort telegrafie zelf eens proberen door op een eenvoudige manier
het toestel na te maken. We hebben daarvoor een wit medicijnflesje nodig of liever
nog, een reageerbuisje, een goedpassende kurk, twee spelden en een beetje zoutzuur.
De spelden worden, zoals je op fig. 2 ziet, zo door de kurk gestoken

Fig. 2. Onze zelfgemaakte ontvanger waarbij de electrische stroom door de gasblaasjes aangetoond
wordt

dat de uiteinden in het buisje dicht bijeen staan maar zonder dat ze elkaar raken. Dan
vul je het glaasje tot op de helft met water, waarbij je enkele druppels van het zuur
doet (wees voorzichtig bij het gebruik van zoutzuur). Je drukt de kurk met de spelden
goed vast en verbindt de twee uit de kurk stekende uiteinden van de spelden met
draden die naar een zakbatterijtje leiden en dan zet je het glaasje op zijn kop. Dadelijk
ontstaan er aan de speldepunten kleine gasblaasjes die loslaten en naar boven stijgen.
Is de stroom te zwak dan vormen de blaasjes die blijven hangen algauw een isolerende
laag tussen de naald en het zuur, die door kloppen op het glas steeds weer moet
verwijderd worden, om de aankomende tekens goed te zien. Als je langer met dit
toestel werkt, dan moet het glaasje af en toe omgekeerd en de kurk opgelicht worden,
anders zou de gasmassa de kurk er op de duur uitdrijven.
Hier ook enkele woorden over het zenden zelf; als stroombron kunnen jullie voor
alle proeven een zakbatterij gebruiken, als geleider een zogenaamde beldraad, zoals
bij electrische bellen gebruikt wordt. Als taster doet een gewone belknop dienst.
Jullie kunnen makkelijk zelf een taster uit een plankje, een reep geelkoper, een paar
geelkoperen schroeven, een halve klos maken zoals je op fig. 2 ziet.
De Naaldtelegraaf. Ongeveer 20 jaar na de gasblaasjestelegraaf maakte men bij
het telegraferen gebruik van het verschijnsel dat

P. van Denenberg, Jongens en wetenschap. Deel 1

96

Fig. 3. Zelfgemaakte taster uit een reep geel koper, vier schroeven, een halve klos en een plankje

Oersted ontdekt had, waarbij de electrische stroom de magneetnaald uit haar
Noord-Zuidrichting kan doen afwijken. Legt men namelijk een draad zo over een
kompas dat de draad in de lengterichting van de magneetnaald komt te liggen, dan
wijkt de naald naar opzij als er door de draad een stroom gaat. Ampère stelde in 1829
voor, 30 magneetnaalden en 60 draden te gebruiken, maar dit voorstel gaf geen
practische resultaten. Drie jaar later bouwde Baron Schilling een electromagnetische
telegraaf met behulp van de intussen uitgevonden multiplicator. Fig. 4 stelt zo 'n
ontvanger voor. Hij bestaat uit twee houten raampjes, waar vele malen een dunne
draad omheen gewonden is. Tussen deze beide raampjes zweeft horizontaal

Fig. 4. Ontvangtoestel volgens Schilling, waarbij de afwijking van de magneetnaald door de electrische
stroom gebruikt werd

de magneetnaald aan de loodrechte as die aan een heel dunne draad opgehangen is.
Aan het bovenste gedeelte van de as is bovendien nog een zwarte papierschijf
bevestigd en aan het onderste uiteinde een platina vleugeltje dat in een schaaltje met
kwik gedompeld is, om de slingerende naald na elke uitslag gauw tot rust te brengen.
Dit toestel heet multiplicator, omdat de kracht waarmee de electrische stroom de
naald uit haar Noord-Zuidrichting brengt overeenkomstig het aantal van de
draadwendingen op het houten raampje vermenigvuldigt. Schilling gebruikte vijf
zulke toestellen naast elkaar om het hele alfabet en daarbij de tien cijfers voor te
stellen. De eerste aan de practijk getoetste naaldtelegraaf werd pas in 1832 door
Gauss en Weber te Göttingen in gebruik gesteld. De leiding van ongeveer een
kilometer lengte verbond toen de Sterrewacht met het Magnetisch Observatorium.
We zouden de multiplicator-ontvanger zelf kunnen bouwen zoals op fig. 4
aangegeven, maar het is niet practisch voor onze telegrafische proeven. Daarom
maken we een handiger kleiner toestel
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Fig. 5. Zelfgemaakte naaldtelegraaf die ook kan dienst doen als meetinstrument

dat fig. 5 laat zien, en dat volgens hetzelfde principe werkt. Dit wordt trouwens niet
alleen voor het telegraferen gebruikt, maar ook voor het meten van een zwakke
stroom, als we de gelegenheid hebben hem met een goed meetinstrument te ijken.
Hoe dit toestel gebouwd wordt blijkt uit figuur 6. De wijzer snijden we uit dun
karton of stevig tekenpapier, ook het kastje waar we een 5 m lange omvlochten
koperdraad van 0,3 mm dik, omheen winden. De naainaald die hier als magneetnaald
dient, magnetiseren we, voor we er de wijzer doorsteken door ze over een magneet
te strijken, de punt over de ene magneetpool, het oog over de andere. Als as gebruiken
we een speld, waar we eerst uit dun papier een fijn buisje omheen draaien, dat door
een opening van de wijzer gestoken en met een beetje zegellak daar bevestigd wordt.
Dit papierbuisje waarin de naald heel los zit geeft de wijzer een beetje speling. Ten

Fig. 6. Zo wordt de naaldtelegraaf vervaardigd
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slotte plakken we het kastje op een plankje en verbinden we de uiteinden van de
draadwindingen met twee klemschroeven die je op het plankje vastmaakt.
De chemische Telegraaf. Humphry Davy, een Engels scheikundige, ontdekte rond
het jaar 1806 dat je met behulp van de galvanische stroom metaalzouten kunt
ontbinden. Dit had Sömmerring al op het idee gebracht om deze werking van de
stroom voor de telegrafie te gebruiken, maar zijn voorstel werd niet omgezet in de
practijk. Daarentegen slaagde Bain er in 1842 in, om een bruikbare chemische
telegraaf te maken. Het principe is dit: het te seinen woord wordt eerst uit grote,
eenvoudige metalen letters samengesteld, zoals fig. 7 toont. Deze worden met de ene
pool van de stroombron verbonden; de andere pool leidt door de leiding direct naar
de ontvanger. De borstel in het zendstation, die uit vijf metalen pennen bestaat, is
door vijf leidingsdraden met een soortgelijke borstel in het ontvangststation

Fig. 7. De chemische telegraaf van Bain

verbonden zó dat de gelijke pennen steeds met één draad in verbinding staan. Wordt
nu de borstel in het zendstation over de metalen letters gevoerd en beweeg je tegelijk
de borstel in het ontvangststation over een stuk vochtig papier, dat met de oplossing
van een bepaald metaalzout is gedrenkt, dan wordt een stroomketen gesloten, telkens
als er een borstel met de metalen letters in aanraking komt, en laat door de borstel
van het ontvangststation op de oppervlakte van het vochtige papier een zichtbaar
spoor achter. Als ontbindingsvloeistof gebruikte men gewoonlijk joodkalistijfsel
waar de stroom het jodium afscheidt en daarbij het stijfsel paars kleurt.
Het is niet moeilijk om zo 'n chemische telegraaf na te maken. Het vereiste
joodkalipapier krijgen we als volgt: een stuk stijfsel van de grootte van een hazelnoot
wordt met wat koud water geroerd en dan met ongeveer 100 ccm water waarin je ½
G joodkali opgelost hebt, verwarmd tot het kookt. In deze oplossing drenk je repen
wit vloeipapier en dan hang je ze te drogen. Gemakshalve seinen we niet direct letters
over op dit papier en doen we het met Morsetekens, waar we nog over komen te
spreken. Als schrijver gebruiken we het uiteinde van de ene toevoerdraad dat we op
ongeveer 1½ cm lengte blank gemaakt hebben. De andere toevoerdraad solderen we
met een groter stuk blik. Als je wil gaan ontvangen leg je
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Fig. 8. Met zelfgemaakte schrijfmechanisme van onze electrochemische ontvanger

de goed bevochtigde band joodkalipapier op het blik en dan ga je met de schrijver
langzaam over het papier, waarbij je het blanke uiteinde van de draad op het
papiervlak perst, zoals op fig. 8. Zo komen de Morsetekens, die door de toevoerdraad
van het zendstation gegeven worden, als korte en lange strepen op het papier.
De electromagnetische Telegraaf. De Franse natuurkundige, Arago, vond al dadelijk,
na de ontdekking van de afwijking van de magneetnaald door de electrische stroom
in 1819, dat een staafje ijzer magnetisch wordt als er een stroom door de draad gaat,
die spiraalvormig om de staaf gewonden is. De magnetische toestand van de ijzeren
staaf verdwijnt als de stroom in de spiraal onderbroken wordt. Zo 'n ijzeren staaf met
een draad er omheen noem je een electromagneet. Deze mogelijkheid, om
stroomstoten die van het zendstation aankomen, door electromagneten zichtbaar te
maken is op de meest verschillende manieren benut; voor het eerst met succes door
de Engelse natuurkundige Wheatstone in het jaar 1840 met zijn wijzertelegraaf. Fig.
9 maakt de werking van dit toestel aanschouwelijk. De zender links bestaat hier uit
een metalen tandrad waarop twee sleepborstels glijden. Door draaien van het tandrad
wordt het gewenste teken (letter of cijfer) geplaatst. Het ontvangsttoestel

Fig. 9. De wijzertelegraaf van Wheatstone. 1893
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bestaat uit de twee electromagneten en een daarboven aangebrachte hefboom uit
ijzer, waarvan de beide benen bij het zenden afwisselend door de twee magneten
aangetrokken worden. Deze ankerhefboom staat in verbinding met een echappement
en een uurwerk, helemaal zoals bij een gewoon slingeruurwerk. De wijzer die met
de klok verbonden is wijst, naar gelang van de stroomstoten die door het draaien van
de zender uitgezonden worden, op het

Fig. 10. schrijftelegraaf van Morse

gewenste teken. Ofschoon deze wijzertelegraaf in Engeland, Frankrijk en Duitsland
in verschillende vormen practische betekenis kreeg, slaagde de schrijf telegraaf van
Morse, die enkele jaren nadien werd uitgevonden, er toch in alle oudere telegrafen
te verdringen. Het toestel op fig. 10 wordt gedeeltelijk nog steeds gebruikt en bestaat
hoofdzakelijk uit de electromagneet met het anker en de schrijfhefboom, evenals het
raderwerk en de papierrol. Een meer gedetailleerde beschrijving van deze toestellen
vinden jullie in elk natuurkundeboek.
Als model van een electromagnetische telegraaf willen we een klopper maken, zo
genoemd omdat hij de aankomende tekens niet neerschrijft, maar door kloptonen
aan het oor meedeelt. De constructie van de klopper blijkt uit fig. 11. Het V-vormige
ijzeren stuk voor de electromagneet maken we uit een dik, goed uitgegloeid

Fig. 11. Onze zelfgemaakte klopper

stuk ijzerdraad. De twee ijzeren benen omwinden we met geisoleerd koperdraad van
circa 0,5 mm zodat de wikkeling van het ene been naar rechts, de andere naar links
loopt. Jullie kunnen echter die moeite sparen, als je ergens een oude electrischebel
vindt, waar je de electromagneet gewoon uitschroeft. Hoe de magneet op de
grondplank en hierop de beide dragers met de draaibare balken bevestigd worden,
blijkt
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duidelijk uit de figuur. Aan het ene uiteinde van de balk wordt een stuk ijzer als
anker, aan het andere een elastisch lintje aangebracht, dat het anker zo ver wegtrekt
van de magneet, dat het nog aangetrokken wordt als de stroom er doorgaat. Opdat
bij onderbreking vande stroom de balk dadelijk weer zou terugslaan is het voordelig
het anker en de uiteinden van de polen met papier te beplakken.
De naam van de Amerikaanse uitvinder Morse is voor ons vooral van betekenis
geworden vanwege het alfabet van punten en strepen dat hij opstelde. Wel heeft men
reeds lang voor hem geprobeerd bij de naaldtelegraaf de letters en cijfers door het
zenden van korte en lange stroomstoten over te brengen, maar pas het Morse-alfabet
kon, samen met de Morse-schrijftelegraaf, in de echte zin van het woord, de wereld
veroveren. Voor alle toestellen die hier beschreven zijn met het doel om ze zelf te
maken willen we de Morsetekens gebruiken.
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Over de uitvinding en de ontwikkeling van de draadloze telegrafie vertellen we
ergens anders.

Denkpuzzle
Denkpuzzle bij het Dobbelen. Hoe dikwijls kun je met twee dobbelstenen het getal
3, het getal 4, het getal 5 en zo verder tot het getal 12 gooien? Hoeveel mogelijkheden
bestaan er in 't geheel, om met twee dobbelstenen iedere keer een andere combinatie
van ogen te gooien?
Oplossing op bladzijde 207.
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Het Billioen en het Hart
Het getal tien kunnen we ons onder de vorm van tien gelijke dingen makkelijk
voorstellen. Het gaat ook nog wel, zich een verzameling van honderd eenheden vóór
te stellen, als men zich dit aantal over tien groepen van telkens tien elementen
verdeeld, voor de geest roept. Wordt echter het getal merkelijk groter, dan wordt het
ons onmogelijk een nauwkeurig geindividualiseerd beeld te krijgen van de eenheden
wier vereniging de totaliteit van de groep uitmaken. Zo kunnen we bijv. een millioen
alleen nog als factor eener rekening begrijpen. Hoe zal het dan met een billioen
gesteld zijn, dat een millioen malen een millioen bedraagt?
Een gezond hart slaat gemiddeld 70 maal per minuut. Hoe lang zou een mens
hoeven te leven, om zijn hart in de gelegenheid te stellen een billioen maal te slaan?
Laten we uitrekenen: één uur geeft 4200 slagen, één dag (dag en nacht) 100 800
slagen en een jaar 36 792 000 slagen. De mens zou dus 27 179 jaar moeten leven en
dan zou zijn hart nog steeds 30 millioen keer hoeven te slaan, om het billioen volledig
te bereiken.

Waarom scheurt het Papier niet?
Snijd twee ringen uit een blad papier, schuif ze over het lemmer van twee messen
en laat iemand de messen vasthouden, de snede naar boven gewend. Hang je nu een
dun houten staafje in de ringen en geef je met een hamer een korte en harde slag
midden op het staafje; dan breekt het hout, maar blijven de papierringen onbeschadigd.
Hoe komt het, dat de dunne papierringen aan de slag weerstaan, terwijl het veel
sterkere staafje doorbreekt?
Antwoord: De korte slag doet het staafje begeven vooraleer de schok enige uitwerking
heeft op de papierringen. (Wet van de traagheid.)
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Het experiment van Dr. Bon
Er blijft me niets anders meer te doen, dan het zeer eigenaardig avontuur neer te
schrijven dat ik ten huize van Dr. Bon heb beleefd. Op die wijze, hoop ik, alle valse
geruchten die jullie, Waarde Vrienden, daaromtrent hebt verspreid, den kop in te
drukken. Ik wil lang niet ontkennen, dat ik zelf voor een groot deel schuld heb, dat
die avontuurlijke geschiedenis van mijn zogezegde reis in een ander millennium de
ronde doet. Inderdaad, onmiddellijk na mijn avontuur, toen ik nog heel en al onder
Dr. Bon's invloed stond, sprak ik in jullie bijzijn onbedachte woorden en liet ik
vermoedens opkomen, die later, toen ik weer in staat was klaar te denken, onzin
bleken te zijn.
Nu echter, waar ik deze regels schrijf, heeft het voorval alles wat er als
onwaarschijnlijk aan vast zat, afgelegd. Om jullie desniettemin te laten oordelen, of
jullie in mijn plaats niet evenzeer het hoofd zoudt verloren hebben, wil ik het
beproeven, deze zeer speciale gebeurtenissen af te schilderen, er tevens aan
toevoegend, hoe ze op mij hebben ingewerkt.
Het kan zowat drie weken geleden zijn, dat ik een avond, op mijn terugweg van
de Universiteit naar huis toe, mijn oom ontmoette. Ik hield veel van hem, omdat hij
zo vrij met ons, jongeren, omging. Ons gesprek liep onmiddellijk over de laatste
ontdekkingen der moderne physica, en zo kwamen we ook op de relativiteitstheorie.
Nu weten jullie allen, Waarde Vrienden, hoe onze physica-leraar over die zaken
denkt. Onmiddellijk pakte ik met mijn kennissen uit en poogde ik mijn oom te
bewijzen, dat in die kwestie nog heel wat op losse schroeven staat. Daarop antwoordde
hij niet heel veel en ten slotte meende hij, dat een groene zoals ik, geen definitief
oordeel met zoveel pronk hoefde uit te bazuinen over problemen van zulke diepte.
Ongeveer een week later, ontmoetten we elkander terug, omstreeks dezelfde tijd,
op dezelfde hoek van dezelfde straat. Mijn oom zette onmiddellijk zijn vriendelijkste
gezicht op en stapte met mij mee, onderwijl allerlei stadsnieuwtjes ten beste gevend.
En plots, zonder de minste overgang, vroeg hij mij, hoe het bij onze laatste ontmoeting
met het probleem der relativiteitstheorie was afgelopen: ‘Jij waart tijdens onze
discussie toch buitengewoon konservatief?’ sprak hij, ‘of niet?’

P. van Denenberg, Jongens en wetenschap. Deel 1

104
‘Voorkzeker ben ik het geweest’, gaf ik toe. ‘Trouwens, Doctor Odermatt, onze
physica-leraar, zegt, dat...’
‘Het is mij totaal onverschillig, wat jou physica-leraar zegt’, viel mijn oom mij in
de rede, en sloeg strijdlustig met zijn rietstok op het asphalt. ‘Er zijn ook nog andere
meningen onder de mensen. Ten andere, je kent toch Doctor Bon?’
Ik beaamde. Doctor Bon is namelijk een vriend van mijn oom. Mijn moeder vertelde
me eens, dat vóór vele jaren, Bon een mooi aantal patienten verzorgde. Dan was hij
begonnen allerlei niet toegelaten medische experimenten op zijn zieken toe te passen
en was hij met het gerecht in botsing gekomen. Van dan af, had hij zich uit de society
teruggetrokken en was er niet meer in teruggekeerd. Slechts een paar intieme vrienden
bezochten hem geregeld in het grote huis, dat hij met een oude knecht, juist buiten
de stad bewoont. Daar levert hij zich aan allerlei rare en geheimzinnige practijken
over, zo men ten minste moet geloven, wat er gefluisterd wordt. Bovendien zou hij
niet altijd heel en al akkoord gaan met de maatschappelijke inrichting zoals we ze
kennen.
‘Doctor Bon is voor jou dus geen onbekende’, ging mijn oom verder. ‘Pas nu op!
Juist deze Bon, mijn vriend, is thans bezig met experimenten, om proefondervindelijk
te bewijzen, dat de tijd iets relatiefs is. Begrijp me goed; niet met dode formules op
papier gaat hij te werk, maar met het frisse leven zelf...’ Plots gaf hij zich een ruk,
bleef midden de straat staan en vroeg: ‘Heb je soms geen lust, bij zulk experiment
tegenwoordig te zijn?’
‘Natuurlijk, Oom, waarom niet?’
‘Goed, je zou me kunnen vergezellen als ik Doctor Bon een bezoek breng. Wacht
even. Morgen is het Donderdag en voor Donderdag heeft hij beloofd ons enkele
interessante zaken te laten zien. Enkele vrienden zullen erbij zijn. Wel, vergezel je
me dan! Of heb je 't liever niet?
‘Graag ga ik mee’, zei ik enthusiast en heel en al nieuwsgierig, want voor zover ik
wist, had nog geen enkel onder ons, jongens, een voet in dit geheimzinnig huis gezet.
De volgende avond kwam mijn oom me met zijn wagen afhalen, als gold het een
theaterbezoek. In de valavond reden we de stad uit en sloegen een oude, kapot-gereden
straatweg in, die ons tot aan het huis van Bon bracht. Zeer merkwaardig! Hoe kon
het een architect invallen, hier buiten, zulk een rare kast te zetten, die mij half-vesting,
halfhuurkazerne toescheen.
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Bon heette mijn oom vriendelijk welkom en groette ook mij zeer beleefd; ter zelfder
tijd viel het mij op, dat mijn komst hem in 't geheel niet verwonderde. De eerste
indruk, dien men van hem krijgt, is van generlei betekenis. Jullie weet het immers,
zijn gestalte is klein en hij heeft een ronde rug, alsof hij misvormd ware. Maar hebben
jullie reeds eens goed zijn machtige kop bekeken. Als men zijn groot, expressief
gezicht goed in 't oog neemt, dan verdwijnt al het andere. Eerst leidde hij ons een
salon binnen, dat gans in Biedermeierstijl was gemeubeld en gestoffeerd, en waar
reeds vier of vijf heren op leeftijd waren verzameld. Wij gingen zitten en Bon nam
het woord, om een gesprek te vervolgen, dat onze aankomst onderbroken had.
‘Ja, wat ik zeggen wou, als men ten huidigen dage, ook in de Physica, de relativiteit
van ruimte en tijd algemeen toegeeft, toch is het tot nog toe niemand gelukt, het
verloop van de tijd te doen ophouden. De moderne physicus weet, dat voor de
aardbewoner een uur niet dezelfde tijdsruimte betekent, als voor de waarnemer, die
met de snelheid van het licht, door het luchtruim schiet. Hij kan echter nog niet
bewijzen, dat de tijd helemaal niet iets is, dat altijd maar dóór vooruitgaat, maar een
toestand, een vierde dimensie in het heelal. Lengte, breedte, hoogte, tijd; binnen deze
vier grenzen ligt het ganse wereldgebeuren opgesloten. Het is aan ons organisme
zelf te wijten, aan de wijze waarop onze zintuigen en ons bewustzijn reageren op de
wereld rondom ons, dat we het verleden als onherroepelijk voorbij en de toekomst
als onbepaald en nog niet werkelijk beschouwen, In werkelijkheid echter staat alles
reeds op voorhand kant en klaar vast, zo goed als in dit boek hier. Om het even waar
ik dit geschiedenisboek opensla en lees, daar is het tegenwoordige. De voorgaande
bladeren bevatten het verleden, de volgende, de toekomst. Maar wanneer ik het boek
toesla, dan is het ganse gebeuren tot een feit geworden, dat niet meer aan een tijd
vastzit, maar op een beeld gelijkt, waarin men alles en elk element afzonderlijk
overschouwen kan.’
Enkele ogenblikken later, vervolgde hij op zachtere toon: ‘U weet, dat ik me sedert
lang onledig houd met het probleem, waarom de hoger ontwikkelde organismen, als
bijv. wij mensen, het causaal gebeuren alleen maar als een aaneenschakeling der
phenomenen in de tijd aanvoelen. Alsof de mensen dus alleen maar een klein stukje
van een lopende band voor ogen werd gebracht, waarvan de details, die vóór het
getoonde stukje liggen, nog in het geheel niet bestaan en eerst dan tot synthese komen,
wanneer ze binnen het bereik van het zicht vallen. De werkelijkheid is echter anders,
want de band, als een
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bioscoopfilm, ligt heel en al klaar vóór ons, maar is met ruimte en tijd zeer innig
verbonden.
‘Sedert lang reeds, heb ik ingezien, Mijne Heren, dat hier geen enkel philosophisch
systeem naar het doel voert. De moderne Physica moet ons helpen, ook de Biologie.
Luistert U’, en hier fluisterde hij, ‘ik heb hier alle voorbereidingen getroffen voor
een experiment, om met de hulp van een nieuw soort straal het met geest en ziel
verbonden bewustzijn van de mens los te maken van het organische lichaam. Luk ik
hierin, dan bestaat de mogelijkheid, dit geïsoleerde bewustzijn in andere historische
perioden te doen leven, om het naderhand weerom met zijn organisch lichaam te
verenigen.’
Bon zweeg. Het verwonderde mij, dat geen enkel der hier tegenwoordige heren over
deze zo merkwaardige mededeling verwonderd was. Ten slotte barstte ik los: ‘Staat
U me toe, Doctor! Ons bewustzijn, ik meen het feit bekwaam te zijn, uitwendige
indrukken in ons op te nemen en verstandelijk te verwerken, is toch maar mogelijk
voor zover we over onze hersens beschikken... Meer nog, een zaak bewustworden
is toch juist de resultante van het goed functioneren van hersens en zintuigen. Hoe
zou dan het bewustzijn buiten het lichaam...’
Een glimlach speelde om de grote mond van Dr Bon, terwijl hij mij strak in de ogen
keek:
‘Excuseert U, Jonge Heer. Van het standpunt uit der vorming die U op school
gekregen hebt, is, wat ik zei, natuurlijk niet te begrijpen. Hadden we meer tijd, dan
getroostte ik me graag de moeite, U over de premissen in te lichten, waarvan de
kennis onontbeerlijk is, om U toe te laten, mijne proeven te begrijpen. Maar we staan
deze avond onmiddellijk voor het eerste experiment van betekenis, om te beproeven,
een bewustzijn in een andere tijdsperiode over te dragen.’ En terwijl hij zich van mij
afwendde, vroeg hij aan de andere heren: ‘Wat denkt U, zouden we dit eerste
experiment wijden aan een transpositie in de tijd der oude Egypters, der Grieken, of
der Romeinen, of ware het interessanter, een blik te werpen in de tijden die nog vóór
ons liggen? Van technische zijde uit bekeken, zijn de moeilijkheden dezelfde.’
Mijn oom gaf de raad een blik in de toekomst te werpen; dat zou voor de wetenschap,
zo goed als voor de mensen zelf, het nuttigst zijn. Bon stond recht. ‘Goed’, sprak
hij, ‘nu gaat het er om, onder ons een medium te vinden dat bereid is, zijn bewustzijn
op reis te laten sturen, de toekomst in. Als arts verklaar ik, dat het experiment in
omstandigheden wordt uitgevoerd, die voor het medium volstrekt zonder gevaar zijn.
Is er één dezer heren vrijwillig bereid?
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Een korte wijl was het stil. Dan stelde één der Heren vóór, het medium door het lot
aan te duiden. Daarop greep Bon naar enkele lucifers en liet er evenveel in zijn hand
verdwijnen, als er gasten in het salon waren. Eén der staafjes brak hij in het midden
door en bood nu de kopjes der lucifers elk der aanwezigen één voor één aan, om hen
toe te laten, een lucifer uit de hand te trekken, die de houtjes bedekte. Niemand trok
het doorgebroken staafje. Nu was het mijn beurt.
Ik moet zeggen, dat ik niet de minste lust voelde, om aan dit fantastisch experiment
mee te werken. Niet dat ik de mogelijkheid betwijfelde, zulk een proef met goed
gevolg te ensceneren. De ernstige aangezichten van deze wetenschapsmensen, die
tevens door het leven en hunne ervaringen waren gerijpt, ook de nuchtere en zelfzekere
klank in de stem van Dr Bon, lieten me dergelijke mogelijkheid voor aanneembaar
beschouwen. Maar ik was bevreesd. Als toeschouwer, ja, dan wou ik wel graag
meedoen, niet echter als proefkonijn.
‘Als 't U belieft, Doctor, begon ik, ik ben voor 't ogenblik al te zeer verrast, om
mij tot dit experiment te lenen. Ik ben hier trouwens slechts uitgenodigd en een uwer
vrienden zal...’ Ik kwam niet verder. Uit het vriendelijk lachend gezicht van Bon
kwam thans een stekende blik op mij af. De uitdrukking ging over tot deze van een
strak masker en gans het hoofd leek me te groeien, tot het gigantische proporties had
aangenomen. Een onuitsprekelijke schrik overviel me en ik kon niet meer denken.
‘Trekt U toch, jonge Heer. 't Is het laatste staafje’, hoorde ik zijn stem. Mechanisch
trok ik het houtje, 't Was het doorgebrokene.
Tot op heden weet ik nog altijd niet waarom, maar het lukte me niet, mij tegen
om het even welke schikking van Bon te verzetten. Het was alsof ik droomde en ik
liet alles met mij gebeuren.
Bon bracht ons in een groot en naakt vertrek, dat buiten een zeer eigenaardig
apparaat, ook nog een aantal stoelen bevatte. Voor zover ik me thans nog kan
herinneren, was het apparaat gebouwd naar het plan van de electrische machines die
stroom voortbrengen van hoge frequentie. Tussen twee platen, waarschijnlijk
electroden, was een zitplaats aangebracht.
‘Ons medium’, hoorde ik Bon verklaren, ‘zal de eerste mens zijn, wiens geest aan
de rollende band van de tijd zal ontsnappen. Het is thans juist 11u 5m astronomische
tijd. Op slag 12u astronomische tijd, zal hij zich midden van mensen bevinden die
binnen duizend jaar de wereld zullen bevolken, naar onze tijdrekening in het jaar
2946.’
Ik herinner me niet meer nauwkeurig, wat hij nog zei. Vooraleer ik het wist, zat
ik tussen de twee electroden, terwijl zijn stekend blikkende
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ogen dicht vóór mij in de lucht schenen te zweven. Een verdovende, zoetige reuk
drong mijn neus binnen en terwijl ik krampachtige pogingen aanwendde om wakker
te blijven, vulde een blauwig-wit licht de ganse kamer. Dan verloor ik het bewustzijn.
Op en neergaande nevels, dat dacht ik te zien onmiddellijk na mijn bewusteloos
worden. Donkere plaatsen werden daarin zichtbaar, kregen gestalte en werden tot
menselijke lichamen, tot ik ten slotte twee mannen, vlak voor mij zag staan, een heer,
van middelbare leeftijd een licht ironische glimlach op de lippen en een ouder heer,
met de trekken van een geleerde. Alhoewel ik dit alles met mijn ogen duidelijk
vaststellen kon, scheen tot mijn grote verrassing mijn lichaam niet tegenwoordig te
zijn. Ik had het gevoel, dat alleen mijn spiritueel ik in de ruimte zweefde en dat het
al deze gebeurtenissen beleefde, zonder toedoen van mijne zintuigen, zoals het iemand
tijdens zijn dromen meer gebeurt. En toch leek me alles werkelijk, vooral wanneer
ik die twee mannen met elkander hoorde spreken, in een taal die ik maar niet verstaan
kon, terwijl ze ondertussen voortdurend hunne blikken op mij gevestigd hielden, of
beter gezegd, op mijn immaterieel zijn hechtten.
Nu zag ik de jongste der beide heren een notaboekje uit zijn zak trekken. Hij
naderde en begon in 't Nederlands, langzaam en met een
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eigenaardig accent: ‘Weest U ons welkom, Mijnheer’, sprak hij en 't was me, alsof
hij mij niet in de ogen maar de hersens keek. ‘Het is ons een ware vreugde, dat het
ons heden voor de eerste maal gelukt is, een tijdgenoot uit de XXe eeuw in ons eigen
tijdsverband binnen te rukken. Uit uw tijd blijven ons slechts enkele, en dan nog
weinig betrouwbare resten over. Dit is te wijten aan de katastrophe, welke, naar uwe
oude tijdrekening, in het jaar 2070 alle beschaving op de wereld heeft vernietigd. In
die dagen raakte de wereld in een reusachtig agglomeraat van meteoorstenen, die
alle organisch leven te niet deed. Slechts een kleine groep mensen slaagde erin zich
te redden, door op het gepaste ogenblik in een diepliggende mijngang te vluchten.
Daar alle planten en dieren waren vernield en gedood, waren deze mensen, ten minste
in de eerstvolgende tijden, van alle mogelijkheid beroofd, in hun levensonderhoud
te voorzien. Gelukkig bevonden er zich onder hen enkele zeer voorname
vertegenwoordigers der wetenschap. Door hen, werd het de overblijvende mensen
mogelijk, deze vreselijke periode te doorworstelen en een nieuwe beschaving op te
bouwen.
‘U gelieve ons te verontschuldigen, als we al deze gebeurtenissen niet nauwkeuriger
vertellen en beschrijven. Het huidig experiment laat ons niet toe, U langer dan 30
minuten in ons midden te behouden, daarna valt U onmiddellijk in uw eigen
tijdsverband terug. Derhalve moeten wij ons tot enkele vragen beperken, die U, in
het belang van ons geschiedkundig en wetenschappelijk onderzoek, zal gelieven te
beantwoorden.’
Dus kan ik spreken, schoot het me door de geest, anders zou men mij geen antwoord
gevraagd hebben. Inderdaad, reeds hoorde ik mijn eigen stem vragen: ‘In welke tijd
leef ik nu wel?’
‘U gelieve ons te verontschuldigen; ik was het vergeten, U onszelf en onze periode
vóór te stellen. Volgens uwe tijdrekening, zijn we nu in het jaar 2946. Mijn naam is
Sin en ik interesseer me vóór alles aan de Natuurwetenschappen. Mijn collega hier,
heet Ura en is historicus en archeoloog. Eerst en vooral zouden we van U willen
vernemen, hoe de levende wezens van uw tijd zich voeden. Op grond onzer
opgravingen, hebben we kunnen vaststellen, dat, over het algemeen, de lichamelijk
sterkste en de geestelijk meest ontwikkelde wezens eenvoudig de zwakkere wezens
opeten. Eerst dachten we, dat de mensen deze regel niet volgden, maar later onderzoek
heeft aan het licht gebracht, dat ook zij aan die biologische wet, ten uwen tijde in
voege, gehoorzamen. Aldus moet de mens ook zekere plant- en diersoorten speciaal
onder zijne hoede genomen hebben, om zich het uitsluitelijk recht te verzekeren,
deze wezens op te eten. Tegen alle andere levende wezens echter, die
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evenees aanspraak maken op het recht, deze onder bewaking staande plant- en
diersoorten te eten, voert de mensen een onverbiddelijke strijd op leven en dood. In
het Nieuw Europa-Museum, hebben we enkele dezer levende wezens, welke uwe
tijdgenoten gevangen houden, onder preparaat-vorm bewaard. Zo bezitten wij
bijvoorbeeld een zeer goed bewaard gebleven preparaat van een koe, verder een
preparaat van een kanarievogel, dan een ander van een zeer klein diertje, dat U vloo
noemt, en verscheidene preparaten van planten, wier vruchten U tot voedsel dienden.
Wil U, wij bidden U, ons zeggen of dit alles juist is?’
Wat moest ik hier op antwoorden? Dat ik niet droomde, kon ik hieraan merken,
dat ik alles, wat die man zei, zakelijk en nauwkeurig kon overwegen. En dit had ik
zeker nooit in slaaptoestand kunnen doen.
‘Als U zich onze graad van beschaving op die wijze voorstelt, is U zeker niet
helemaal op een verkeerde weg; toch geloof ik, dat U die zaken in een eigenaardig
licht ziet’, begon ik, en het spreken viel me toch iets of wat moeilijk, want ik had het
gevoel, dat ik mij midden een breiachtige massa bevond, die de ganse ruimte vulde,
waarin we waren. Nu begon ik de twee mannen een kort overzicht te geven van de
wijze waarop wij ons voedsel verwierven en hoe we ons leven in stand hielden.
Ondertussen nam de dienaar der Natuurwetenschappen ijverig nota. ‘Maar’, zo besloot
ik mijn rapport, ‘hoe kunt U zich voeden, vermits die natuurkatastrophe, waarover
U gesproken hebt, alle dieren en planten vernield heeft?’
‘Oh, wij bezorgen onze voeding langs chemische wegen, daar wij eiwitstoffen,
koolhydraten, en vet, naast de voor het leven zó belangrijke mineralogische stoffen
en fermenten, uit anorganische grondstoffen bereiden. - Maar nog een vraag als 't u
belieft: welke zijn eigenlijk de energiebronnen voor uwe techniek?’
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‘Energiebronnen? Wacht U een ogenblikje; daar moet ik eens over over nadenken.
Daar zijn ten eerste de kolen, die door verbranding warmte geven. Verder gebruiken
we de kracht die verborgen ligt in onze stromen en meren, door die kracht in
electrische energie om te zetten. Dan schuilt er nog een zeer belangrijk leverancier
van energie in de schoot der aarde: de petroleum. Ik meen, dat dit de meest belangrijke
bronnen zijn van energie voor onze industrie en ons verkeer.’
‘Hm... weet U dan niets af van de energie die vrij komt door het vernielen der
innerlijke structuur der atomen? Merkwaardig, dat U met zulke primitieve middelen
een industrie hebt kunnen vestigen. In ons archeologisch museum bewaren wij nog
een machine uit uw tijd, waarin kolen werden verbrand, om door dampdruk
bewegende energie voort te brengen. Ook enkele brokken kolen liggen er bewaard.
Van uwe benzine- of oliemotor, of hoe U dat ding ook heet, hebben we een goed
bewaard gebleven exemplaar overgehouden. Overigens zijn deze oude machines
geen oninteressante producten, van niet oninteressant spelen, maar voor wat wij aan
energie nodig hebben, zijn ze van generlei waarde.’
Nu was ik werkelijk benieuwd iets meer te vernemen over de energiebron van de
XXXe eeuw. ‘Excuseert U me, maar hoe staat het met uw vernielen der inwendige
structuur der atomen, waarover U het zoeven hadt?’
Op dit ogenblik wendde zich de andere heer, die mij als historicus was voorgesteld
geworden, tot mij:
‘Ik bid U, U gelieve me eerst en vooral enkele vragen te beantwoorden. Graag
wou ik een beeld hebben van het politisch en economisch staatsapparaat uwer periode.
In een zeer beschadigd geschiedkundig werk uit uw tijd, vind ik de woorden: Koning,
Regeringschef, President. Zijn dit misschien de benamingen, om de eerste beambten
uwer administratie aan te duiden?’
‘Zo ongeveer - ja.’
‘Maar wat betekenen dan uitdrukkingen als monarchie, demokratie, dictatuur?
Zijn dat misschien regeringsvormen welke de aardbewoners op verscheidene
tijdstippen hebben gekend?’
‘Jawel... In een monarchie, waar een koning of een keizer heerst, ligt de macht
hoofdzakelijk bij deze man; in een democratisch land, is de meerderheid der stemmen,
die door het volk worden uitgebracht, het bepalend element en dictatuur noemt men
die regeringsvorm, waar één enkel man de leiding van alle burgers in hand genomen
heeft. De grenzen zijn echter niet altijd zeer scherp getrokken. Er zijn...’
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‘Welke administratievorm is in uw tijd de gebruikelijke?’, viel de geleerde man mij
in de rede.
‘Het hangt er van af van welk land U spreken wil. Ik denk, dat men ten allen tijde
op aarde de meest verscheiden regerings- of, zoals U zegt, administratievormen
gevonden heeft.’
‘Hoezo? U wil daarmee toch niet zeggen, dat uwe periode te gelijker tijd
democratische, dictatoriale en monarchistische staatsvormen heeft gekend? Zulke
toestand zou naar een wilde chaos voeren!
‘Misschien begrijpt U me niet al te best’, antwoordde ik, ‘Elk land heeft bij ons
zijn eigen systeem, volgens hetwelk het bestuurd en geregeerd wordt.’
‘Dan zou voorzeker elk land, of gelijk U het noemen wil, nauwkeurig moeten
afgebakend zijn, om in vrede te kunnen leven. Is dat zó bij U?’
‘Voorzeker! En een land kan gedurende tientallen van jaren in beste
verstandhouding leven met zijn buren, als...’
‘Kan?’ De historicus trok een zeer verwonderd aangezicht, terwijl de natuurkundige
hem een veelbetekenende blik toewierp. ‘Ik begin stilaan te begrijpen’, zei hij ten
slotte. ‘De bewoners der aarde zijn ten uwen tijde niet in één enkele bond verenigd,
zoals dit bij ons het geval is, maar ze hebben de aarde in een aantal afzonderlijke
landen verdeeld, die zich regeren naar goeddunken.’
Vóór ik antwoorden kon, begon de natuurkundige zeer dringend in die vreemde
taal tot de historicus te spreken. Deze weerde met de hand af.
‘Ach, dat is toch reine onzin!’, riep hij uit en wendde zich tot mij. ‘Mijn vriend
beweert te weten, dat tijdens uwe eeuw, één of tweemaal een soort epidemie is
losgebroken, die verscheidene jaren heeft geduurd. Het moet een soort geestelijke
verrotting geweest zijn, waardoor het kwam, dat de mensen beproefden elkander uit
te moorden. Een geschiedkundig werk, dat een opgraving ons heeft gebracht heeft
daar betrek op. De beschrijvingen die in dit boek voorkomen zijn echter zodanig
onmenselijk en gruwelijk, dat buiten mijn vriend, niemand daaraan geloof hecht.’
Glimlachend verwachtte de oude geleerde er zich aan, dat ik de denkwijze van
zijn vriend zou beschamen. Moest ik hem teleurstellen en de waarheid zeggen? Ten
slotte stond er me niets anders te doen.
‘Het is niet makkelijk U in korte woorden uit te leggen, hoe het daarmee gesteld
is’, begon ik. ‘Men kan daarbij evenmin van een epidemie spreken als van moord.
Enkele landen zijn onder elkander in
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ruzie geraakt en strijden voor hun recht. Wij noemen zoiets oorlog en sedert mensen
geheugenis, waren er steeds oorlogen.’
De natuurkundige glimlachte ironisch, terwijl de historicus bedenkelijk keek.
‘Goed, zegt U ons echter welke vorm nemen deze ruzies gewoonlijk aan?
Onderhandelen de vertegenwoordigers der verscheidene landen met elkander, of zijn
de beschrijvingen, zoals ze in dit boek gegeven worden, dan toch waar...’
De historicus was nog aan het spreken toen ik een toenemende verlamming voelde
in mijn denkvermogen. Witte sluiers verborgen stilaan de twee mannen en ik verloor
het bewustzijn...
De eerste indruk dien ik had, na mijn ontwaken uit mijn bewusteloosheid, waren
de stekend blikkende zwarte ogen van Doctor Bon. Ik bevond me nog steeds tussen
de electroden der machine, de andere heren zaten op hunne stoelen, zoals bij het
begin van het experiment: zij keken me vol spanning aan. Mijn oom trad op mij toe,
schudde mij de hand en bad mij rapport uit te brengen, over wat ik in dat ander
tijdsverband beleefd had. Ik had nog steeds een zwaar hoofd en vertelde zo goed ik
maar kon het gesprek, dat ik met de twee geleerden had gehad. Dan bad ik mijn oom
met mij te vertrekken, want ik voelde mij zeer vermoeid. Thuis aangekomen, ging
ik te bed liggen en sliep ik onmiddellijk in. Ik rustte tot de morgen en had geen de
minste droom. Dan beging ik de eindeloze dwaasheid tot jullie te komen, Waarde
Vrienden, om over mijne reis naar de wereld van de XXXe eeuw, als over een
werkelijk beleefd feit, te vertellen. Eerst vandaag weet ik, dat ik dien nacht onder de
hypnotische invloed van Bon heb gestaan en dat hij mij dit gesprek met de twee
geleerden der toekomst heeft gesuggereerd. Alsof dit nog niet volstond, heeft hij mij
bovendien nog het post-hypnotisch bevel gegeven, jullie de volgende dag mijn
avontuur zonder de minste critiek af te schilderen. Het publiek mag thans vernemen,
dat ik heel eenvoudig het slachtoffer ben geweest van een dwaze poets.
Vertaling Dr. R.H.
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De Elektronenmicroscoop
Een Kijkje door een Vergrootglas. Je hebt zeker wel een vergrootglas, een loupe, die
je bij gelegenheid gebruikt. Neem ze eens vast en bekijk dit eenvoudig gevormde
stuk glas eens van dichtbij. Verwondert het je niet dat de dingen achter het glas
plotseling veel groter lijken? Details, die voor het blote oog verborgen zijn, worden
zichtbaar. Hoe kan dat eigenlijk?
Dat zullen we nader onderzoeken. Misschien weet je al van school dat lichtstralen
die door een doorschijnend lichaam gaan dat dichter of dunner is dan de omgevende
lucht, van hun rechte richting afwijken. Dat hoef je niet zo zonder meer aan te nemen,
maar je kunt het heel eenvoudig zelf nagaan. Neem eens een liniaal en dompel hem
in een met water gevulde kom. Omdat water een dichter lichaam is dan lucht moeten
de lichtstralen van het deel van de liniaal dat onder water zit en die je oog bereiken,
van richting veranderen. Kijk dus eens goed, dan zul je zien dat de liniaal gebroken
lijkt op de plaats

Fig. 1. Straalbreking door water

waar hij in het water gaat. Bij de wetenschapsman die het hele natuurgebeuren netjes
in wetten formuleert heet dit: Lichtstralen worden, bij overgang van een dichte in
een dunne stof, gebroken. In ons geval is de dichtste stof het water, de dunne de
lucht.
Laat je die lichtstralen door een glas gaan dan wijken ze nog meer af dan in water,
want glas is een dichtere stof dan water. Zo zijn ze op het idee gekomen om aan glas
de vorm van een lens te geven, omdat in dit geval de stralen die door het glas gaan,
concentrisch om het middelpunt van de lens regelmatig gebroken en gebundeld
worden, waardoor al die eigenaardige verschijnselen zich voordoen, die we zowel
bij de loupe als bij al de andere optische toestellen bewonderen.
Wanneer en hoe men voor 't eerst op dit idee gekomen is weet niemand. Misschien
was het een dauwdruppel op een blad die de nerven vergrootte en zo aanleiding gaf
tot het nabootsen van de vluchtige waterdruppels. Wie zal het ooit weten?
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Hier zitten we niet op de schoolbanken, maar houden we ons vol vreugde bezig met
de dingen van de hoge wetenschap. Daarom wil ik jullie gedachtengang niet
tegenhouden met het opsommen van wetten over de breking van het licht in de
verschillend gevormde lenzen. Je kunt de wetten van de straalbreking op een
vervelende regendag ergens in een natuurkundeboek nalezen, en als je daar eenmaal
in verdiept bent, zul je waarschijnlijk vinden dat het eigenlijk een interessante zaak
is.
Maar nu naar onze loupe, waar we maar juist zoveel willen van weten als nodig
is voor het begrijpen van de werking van de microscoop en van de ultramicroscoop.

Fig. 2. Gang der stralen door de loupe

Stel, dat je een kever bekijkt door een vergrootglas zoals op fig. 2 aangegeven
wordt. Je ziet hoe de lichtstralen die van de speldekop komen en de lens treffen,
kegelvormig naar binnen toe gebroken worden, als ze in het glas komen. Van belang
is het feit dat de lichtstralen die je het beeld van de kever vormen, uit een andere
richting komen, dan als ze niet door de lens gaan. Want de richting waaruit de
afzonderlijke stralen van het beeld van de kever komen is beslissend voor de grootte
en de vorm van het beeld dat in je oog gevormd wordt. Uit de figuur blijkt zonder
meer, hoe het oog de kever ziet in de rechtlijnige voortzetting van de richting van
de stralen, die van uit de loupe naar het oog gaan. En omdat deze stralenbundel zich
van uit het oog openspreidt is de kever van verder gezien weer vergroot en wel op
die plaats waar de door de lens gebroken lichtstralen zich weer tot het beeld verenigen.
Je noemt zo'n beeld, dat met behulp van de loupe voor het oog dadelijk herkenbaar
is, een schijnbeeld, in tegenstelling met het door lenzen ontworpen werkelijke beeld,
dat b.v. in de camera, door een matglas en door de film, opgevangen kan worden,
(fig 3).
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Fig. 3. Gang der stralen bij de objectieflens

Je kunt je voorstellen dat de vergroting, die men met eenvoudige loupen bereikt,
tamelijk beperkt is; ze hangt af van de brandpuntsafstand van de lens. Als je niet
weet wat de brandpuntsafstand van de lens is, dan weet je toch wel dat je bij
zonneschijn met een lens kunt branden of, beter gezegd, licht brandbare stoffen kunt
ontsteken. Je laat zonnestralen loodrecht op de lens vallen en je houdt achter het
brandglas b.v. een stuk papier. Zo gauw de heldere ronde vlek die op het papier valt,
door de verandering van de afstand van de lens tot het papier, tot een schitterend
punt ineenschrompelt, begint het papier te roken en ten slotte te branden. Deze afstand
van het middelpunt van de lens tot het papier is de brandpuntsafstand van de lens
(fig. 4). Je kunt die met een liniaal meten. Hoe

Fig. 4. Bepalen van de brandpuntsafstand of focusafstand van een lens

sterker de welving van de lens, hoe sterker de vergroting. Met een loupe van 6 cm
brandpuntsafstand, bereik je ongeveer een viervoudige vergroting; boven een
twintigvoudige vergroting gaat het practisch niet. De Nederlander Leeuwenhoek die,
op het einde van de 17e eeuw, de wereld verbaasde door zijn ontdekking van kleine,
tot nu toe niet geziene, levende wezens, nl. de infusiediertjes en de bacteriën, gebruikte
voor zijn onderzoek niets anders dan zeer kleine, zorgvuldig geslepen glazen lenzen
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met buitengewoon kleine brandpuntsafstand. - Hij soldeerde de lens in een eenvoudig
toestel, waardoor hij het te onderzoeken voorwerp heel dicht bij de lens kon houden,
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en de andere kant van die lens weer dicht voor het oog (fig. 5). Waarschijnlijk was
het niet alleen de geringe brandpuntsafstand van zijn lenzen, die hem de kleine
organismen in het vuile water deden zien, maar ook de scherpte van zijn gezicht en
het geduld bij de waarneming. Want hoe verder je gaat met het vergroten met behulp
van eenvoudige loupen, hoe gebrekkiger het beeld lijkt dat je ziet. Pas de
samengestelde microscoop, door de Nederlandse brillenmaker Zacharias Jansen
uitgevonden, maakte werkelijk sterkere vergrotingen mogelijk.

Fig. 5. Eenvoudige Microscoop van Leeuwenhoek, vóór- en achterzijde

De samengestelde Microscoop. Wie een microscoop bezit, krijgt meteen ook een
nieuwe fantastische wereld. Je moet eens een druppel water bekijken uit het aquarium,
waarin nog resten van zeewier drijven, of eens wat modder van een bloemstengel
krabben, die een tijdje in water gestaan heeft, en het leven en gewemel eens bekijken
dat zich daarin onder de microscoop aan je oog openbaart. Fantastisch gevormde,
fabelachtige wezens in vreeswekkende uitrustingen doortrekken een landschap dat
je wonderlijkste dromen ver overtreft.
Dit wonderwerk van de optica bestaat in zijn eenvoudigste samenstelling uit twee
lenzen. De ene lens werkt als de lens in een camera: zij ontwerpt dus een werkelijk
beeld van het object, dat je op kunt vangen, zoals je in fig. 3 hebt gezien. Deze lens
heet, zoals bij de camera, het objectief, omdat ze naar het waar te nemen object
gericht wordt. Door de tweede lens beschouwt het oog het door de eerste lens
ontworpen beeld als met een loupe. Deze tweede lens noem je oculair of oogglas,
naar het Latijnse woord oculus = oog. We zullen de werking nagaan met behulp van
een camera, waarvan de bouw je toch bekend is. Heb je een camera met een matglas,
dan kun je dadelijk de volgende proef doen. Je zet dus je camera op tafel en brengt
een open boek voor het objectief, alsof je een bladzijde zo groot mogelijk wou
fotograferen (zie fig. 6). Zoals je weet verschijnt er dan op het matglas een omgekeerd
beeld van het blad. Is de camera zo gebouwd dat je de balg uit kunt trekken op meer
dan de dubbele brandpuntsafstand van de lens, dan komt het schriftbeeld op het
matglas groter dan in het boek. Je hebt dus al een vergroting bereikt, die aan de
werking
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van de objectieflens in de microscoop beantwoordt. Nu kun je natuurlijk het
omgekeerde beeld op het matglas nog verder vergroten, door het met een loupe de
bekijken, zoals de figuur aantoont. Deze loupe beantwoordt aan de oculairlens in de
microscoop. Omdat er in de microscoop geen matglas is, zou je dat ook bij onze
proef moeten kunnen missen. Laten we het dadelijk eens proberen! Zonder de stand
van oog en loupe te veranderen trek je het matglas uit de camera. Tot je verbazing
zul je het beeld van de bedrukte bladzijde nog steeds zien, hoewel het matglas, dat
het beeld draagt, er niet meer is. Het lijkt wel toverij dat je met de loupe een beeld
kunt zien dat, onzichtbaar voor het blote oog, in de lucht zweeft. Met behulp van dit
model heb je niet alleen het principe van de microscoop, maar ook dat van de
astronomische verrekijker gedemonstreerd. Het verschil tussen deze twee instrumenten
bestaat hierin, dat bij de microscoop het te onderzoeken object zo dicht mogelijk bij
de objectieflens met korte brandpuntsafstand wordt gebracht, om een zeer groot
opvangbaar werkelijk beeld te krijgen, terwijl er bij de verrekijker, alleen door een
objectief lens met grote brandpuntsafstand, een betrekkelijk groot werkelijk beeld
opgevangen kan worden, dat dan, met het als loupe dienstdoende oculair, wordt
bekeken.

Fig. 6. Camera en loupe dienen als model voor de samengestelde microscoop
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Op fig. 7 zie je het schematisch voorgestelde verloop van de stralen van de
samengestelde microscoop. Het waar te nemen object, in dit geval de kever, wordt
bij de kleine objectieflens gebracht en wel bijna tot op brandpuntsafstand. Daardoor
onstaat er op de andere kant van de lens, op grotere afstand, een werkelijk, omgekeerd
en vergroot beeld van de kever. Om dit beeld zichtbaar te maken voor het oog en
nog meer te vergroten, brengen we het zoals voordien bij de camera, bij de grote
oculairlens die als loupe werkt. Hiermee zien we nu de kever sterk vergroot, hoewel
nog steeds omgekeerd, wat toch bij het microscopisch onderzoek niet langer storend
werkt.
De leek vraagt bij een microscoop altijd eerst naar de sterkte van de vergroting.
Dat je met een instrument sterk vergroot, wil helemal niet zeggen dat je er ook meer
mee ziet. Stel je voor, dat je bij onze

Fig. 7. Gang der stralen bij de samengestelde microscoop
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eerste proef met de camera een sterk vergrotende loupe kiest, om het beeld op het
matglas nog beter te zien. Je zult gauw merken dat het bekijken met die loupe geen
nieuwe bizonderheden aan het licht brengt, want de objectieflens heeft optische
fouten. Het gaat hiermee als met het vergroten van een wazig fotonegatief; je vergroot
alleen het wazige en krijgt een nog slechtere foto. Je ziet dus, dat je, door het gebruik
van sterker vergrotende oculairlenzen, maar tot op een zekere grens meer
bizonderheden kunt zien. Daarom besteedt men, bij de bouw van microscopen, de
grootste zorg aan het vervaardigen van de objectieflens en probeert men de gewone
fouten van de lens zoveel mogelijk te verbeteren; men verenigt ook verschillende
lenzen tot één lenzensysteem, zoals ook bij de objectieven van de camera het geval
is. Een verdere verbetering van de instrumenten wordt bereikt door het invoegen van
een andere lens, de zogenaamde condensor, die de loop van de lichtstralen in de
microscoop wijzigt. Deze verenigt de stralen van de objectieflens tot een kleiner,
maar duidelijker beeld, dat dan ook door de oculairlens beter gezien kan worden.
Deze condensor is op fig. 7 weggelaten om het overzicht niet te storen.
Het Wonder van de Ultramicroscoop. Het is duidelijk dat men, in de loop der
tijden, steeds bleef werken om de prestaties van de microscoop te verbeteren. De
wetenschap heeft met dit kleine instrument ontzettend veel bereikt. Men heeft
microben ontdekt, waarvan sommige maar een duizendste millimeter groot zijn, en
toch voor talloze mensen ziekte en dood betekenen. Men vond de bouwstenen van
het leven, de cellen, en door de kennis er van kon men nu de levensverrichtingen
begrijpen en de ziekten bestrijden. Sinds jaren had men ingezien dat een microscoop
de grenzen van zijn prestaties bereikt had, omdat de eigenschappen van de zichtbare
stralen een onoverkomelijke hinderpaal stelden. Om je dat beter te laten begrijpen
willen we even wat meedelen over de aard van het licht. Lichtstralen zijn namelijk,
zoals je waarschijnlijk wel weet, een beweging van golven, net zulke golven als er
ontstaan, wanneer je een steen in het water gooit. Ze zijn van dezelfde soort als de
radiogolven, de Röntgenstralen en andere minder bekende soorten stralen. Deze
beweging vind je misschien wel eigenaardig, maar troost je. Men heeft zich ook lang
afgevraagd hoe een golf kon ontstaan, omdat er toch geen stof gevonden werd die
de golf had kunnen dragen. Toen hebben ze de mooie hypothese van de lichtaether
opgesteld, een onmerkbaar fijne stof, die de aethergolven zou dragen, maar daarover
misschien een andere keer. Hier gaat het er alleen maar om dat men
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de grootte van de lichtgolven en ook die van de watergolven nauwkeurig kan meten,
en dat men gevonden heeft dat zo 'n lichtgolf ontzettend klein is. Naar de kleur van
het licht heeft de golf een lengte van 0,81 tot 0,33 duizendste van een millimeter.

Golflengte Rood licht: 0,81 duizendste millimeter. Violet licht: 0,33 duizendste millimeter. Daartussen
liggen de andere kleuren: oranje, geel, groen en blauw Fig. 8

Hoe buitengewoon klein deze lichtgolven voor ons begripsvermogen ook schijnen,
toch zien we daarmee nog niet die zeer kleine lichaampjes, die nog kleiner zijn dan
de lengte van een lichtgolf. Hiervan kan men de omvang met de gewone microscoop
niet meer zien. De lichtstraal die dit deeltje in de microscoop treft, kan er geen
schaduwbeeld van maken, omdat hij er om zo te zeggen omheen gebogen wordt. We
noemen dit in de optica buiging of diffractie van het licht.
Wat helpen alle inspanningen dan van de beste lenzenslijpers ter wereld? De grens
van de vergroting, die ligt tussen dat wat met lichtstralen nog scherp uitgebeeld kan
worden en dat wat ons oog nog goed zien kan, ligt ongeveer bij het 1400 voudige.
Wat nu? Een paar jaar geleden is men op een prachtig idee gekomen. Als we nu
eens in plaats van het licht, een soort van stralen nemen met een veel kleinere
golflengte? In de tweede helft van de vorige eeuw heeft men de zogenaamde cathodeof electronenstralen ontdekt, waarvan later bleek dat die stralen golflengten kunnen
hebben, ongeveer 100 000 maal kleiner dan die van het licht. Laten we dan in plaats
van licht, electronenstralen door de microscoop zenden, dan is het probleem opgelost.
Maar de natuur laat haar geheimen niet zo maar los. Voor electronenstralen is glas
ondoorschijnend; ze gaan zelfs niet door glazen lenzen, laat staan dat ze er zich door
laten breken. Toch kun je ze van hun rechte baan laten afwijken, niet door lenzen,
maar

Fig. 9. Een magneet buigt de electronenbundel af die in een luchtledige buis verwekt wordt
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door magneten. Zendt men electronenstralen door een bijna luchtledige glazen buis
(zie fig. 9) en brengt men er van buiten een magneet bij, een electromagneet b.v.,
dan wordt de electronenstraal afgebogen onder invloed van de magneet. We hebben
hetzelfde beeld als bij de lichtstraal die, bij de overgang van een dichtere stof in een
dunnere, van richting verandert, zoals we bij de liniaal in de bak met water zagen.
Van deze eenvoudige buiging in één richting naar het bundelen van electronenstralen,
juist als het concentreren van lichtstralen door een lens, was de afstand niet zo groot.
In plaats van met de staafmagneet probeerde men met ringvormige electromagneten,
die in een ijzeren mantel liggen en rondom de glazen buis gelegd waren, de
electronenstraal op dezelfde manier te buigen als licht in een lens. Door talloze
proeven kreeg men op die manier een electronenlens die enigszins aan de eisen
beantwoordde. Op fig. 10 zien jullie

Fig. 10. Magnetische electronenlens met korte brandpuntsafstand voor de ultramicroscoop

een doorsnee3 van zo'n magnetische electronenlens met kleine brandpuntsafstand
voor de ultramicroscoop. Het af te beelden, uiterst kleine voorwerp, dat hier de vorm
van een pijltje heeft, wordt aan de bovenkant door een smalle bundel electronenstralen
getroffen. Aan allebei de kanten is de ringvormige electromagneet met de
poolschoenen N en Z zichtbaar. Het magneetveld geeft, verder naar beneden, een
vergroot beeld van het te onderzoeken voorwerp, zoals de objectieflens bij de
lichtmicroscoop. Al naar gelang de dikte van de betreffende massa worden er veel
of weinig electronen doorgelaten, zonder dat ze van richting veranderen. Is er een
punt van het voorwerp dik, dan worden er veel electronen verspreid die dan op het
diafragma vallen, zodat ze niet meehelpen om het beeld te vormen. Maar is het punt
in kwestie dun, dan behouden veel electronen hun oorspronkelijke richting, blijven
ze in de kleine stralenbundel en worden door het sterke magneetveld tot een sterk
belicht punt verenigd. De ultramicroscoop geeft dus de dikte aan van het voorwerp
dat onderzocht moet worden.
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Fig. 11

De ultramicroscoop heeft drie van die electronenlenzen die op fig. 11 schematisch
worden voorgesteld. Door verandering van de stroom, die de magneten moet bewegen,
kan de brandpuntsafstand van de electronenlenzen gewijzigd worden. Deze eigenschap
laat toe de vergroting tussen 4000 en 40 000 voudig telkens te kiezen volgens het
geval dat zich voordoet.
De foto op bl. 125 toont het hele instrument. De bundel electronenstralen doorloopt
de lange heldere cylinder. Daar de lucht aan de electronenstralen een te grote
weerstand biedt, moet eerst het luchtledige gemaakt worden binnen in het instrument.
Het te onderzoeken preparaat wordt in een patroon gezet en alles wordt in de
luchtledige ruimte van de microscoop geplaatst.
De ultramicroscoop zelf wordt op een kist geplaatst die de electrische bij toestellen
en ook de luchtpomp bevat. De gang der stralen, zoals hij voorgesteld wordt op fig.
11, komt in grote trekken overeen met die van de gewone microscoop, behalve dat
de stralen in omgekeerde richting gaan. De bron van de electronen en de eerste
electronenlens, die de bundel electronen projecteren op het te onderzoeken preparaat,
gedragen zich zoals de lichtcondensor van de gewone microscoop, die licht projecteert
op het voorwerp dat voor het objectief staat. Onmiddellijk onder het preparaat bevindt
zich de tweede electronenlens, het objectiefspoel, dat helemaal fungeert zoals het
objectief. De objectiefbuis, die daaraan aansluit, vertoont openingen om op een
tussenscherm een eerste vergroot reëel beeld van het objectief te onderzoeken. Op
dat scherm kan men dat deel van het beeld plaatsen dat men speciaal wenst te
vergroten, door het overige van het beeld te bedekken met het diafragma. Dit deel
is dan aanzienlijk vergroot door de derde electronenlens, de projectielens, zodat men
ten slotte een sterk vergroot reëel beeld van het voorwerp verkrijgt. Dit laatste beeld
kan op een scherm onderzocht worden door drie openingen in de cylinder van het
toestel, ofwel op een fotografische plaat gefixeerd worden.
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Denkpuzzle's
De denkpuzzle van de Spelers. Een klein aantal jongens houden een wedstrijd. Ze
worden ingedeeld in twee partijen en een scheidsrechter. De scheidsrechter zegt: Elk
van de beide partijen heeft evenveel spelers. Als ik nu zelf met één van de partijen
meespeel, dan heeft ieder speler van de andere partij slechts half zoveel kameraden
in z'n eigen partij als vijanden in de andere partij. Wie raadt het aantal knapen?
De Locomotief. Je vriend vertelt je dat hij in 't station een locomotief heeft nagegaan.
De kolewagen van deze locomotief bewoog zich sneller dan het stuurhokje en in de
tegenovergestelde richting van de schoorsteen. De ketel bewoog zich in dezelfde
richting als de schoorsteen, maar langzamer. Na enige tijd kwam het tot stilstand en
de locomotief reed weg evenals alle andere. Wat heeft je vriend gezien?
Hoe oud is Hans? Frits zou graag de leeftijd van Hans kennen en vraagt er hem naar.
‘Dat kan je zelf uitrekenen’, antwoordt Hans. ‘Let nu op: Ik ben nu net driemaal
jonger dan mijn vader. Maar vier jaar terug was ik viermaal zo jong als hij. Hoe oud
ben ik nu?
Oplossingen van de Denkpuzzle's op bladzijde 208
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Electronenmicroscoop
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Beeld hiernaast: 1. De maan op de zesde dag. 2. De planeet Saturnus met haar kenmerkende ring. 3.
De planeet Jupiter. 4. De planeet Mars. 5. De planeet Mercurius; een derde ligt in de schaduw. 6. De
planeet Venus; ook hier is alleen het deel zichtbaar dat door de zon beschenen wordt
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Wat weten we van het Leven op andere Sterren?
De vraag of er op andere hemellichamen dan de aarde levende wezens te vinden zijn
zoals planten, dieren of zelfs mensen heeft de menselijke fantasie al sinds de Oudheid
beziggehouden. Romantische schrijvers verzonnen vreemde fabelachtige wezens die
op de andere planeten van ons zonnestelsel zouden leven en die in de avonturenromans
de onbeduidende aardbewoners ver overtroffen. Een Saturnusmens bereikt in zo 'n
boek een levensduur van 15 000 jaar en bezit niet minder dan 72 zintuigen. Kan het
wel anders of de gewone mens lijkt daarnaast een jammerlijke eendagsvlieg?
Voordat de grote astronoom Copernicus, aan het begin van de 16e eeuw, de aarde
uit het middelpunt van het wereldgebeuren stootte en tot een onbeduidende planeet
van onze zon degradeerde was men helemaal niet zo bescheiden. Er was ook geen
reden voor want de opvatting heerste dat alles wat God geschapen had alleen nut en
voordeel betekende voor de mens. Zo beschouwde de Middeleeuwse mens zon,
maan, planeten en de aan de hemelbol gehechte vaste sterren eveneens als een nuttige
en decoratieve toegift bij de aarde, waarvan hij veronderstelde dat ze onbeweeglijk
in het centrum van de wereld hing. De gedachte dat er ook op de sterren leven kon
heersen moest indruisen tegen alle gezond verstand.
Met het kennen van de bescheiden plaats van de aarde en van ons zonnestelsel in
het heelal, dat men zich trouwens ook al in de Griekse Oudheid van tijd tot tijd
eigengemaakt had, rees van zelf de vraag naar het leven op andere hemellichamen.
De mens kan zich met zijn verstand immers moeilijk voorstellen dat onder de talloze
sterren alleen de kleine aarde van levende wezens voorzien werd, terwijl de hele
oneindigheid van het heelal alleen dode stof zou bevatten.
Met gissingen en beschouwingen van sentimentele aard zullen we deze kwesties
heel zeker nooit kunnen beantwoorden. De weten-
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schappelijke waarneming, zoals de moderne astronomie en de astrofysica ze opvat,
heeft daarentegen menige waardevolle wenk gegeven. Tegenwoordig is de
wetenschap, met behulp van de verrekijker of telescoop en van de spectraalanalyse,
in staat veel geheimen van verre hemellichamen te ontsluieren. Zonder dichtbij de
ster te komen kunnen we de grootte en het gewicht, de stoffelijke samenstelling en
de temperatuur, benevens veel andere dingen vaststellen en daaruit betrouwbare
conclusies trekken voor wat de bestaansmogelijkheid van levende organische wezens
betreft. Beschouwen we eens met de ogen van de sterrekundige onze maan en de
planeten die in vereniging met de zon het dichtst bij ons staan en zich dus het best
laten waarnemen! We moeten vooraf zeggen dat plantaardig en dierlijk leven, in die
zin zoals het op aarde voorkomt, op de maan ondenkbaar is, want daar is noch lucht,
noch water. Bovendien duurt een dag op de maan dertig aarddagen, wat tot gevolg
heeft dat de temperatuur op een dag die ongeveer vijftien aarddagen duurt tot 300°
C stijgt en gedurende de even lange maannacht tot 100 à 200° C onder nul daalt. Wel
kennen we op aarde bacteriën die een tijdlang zulke temperatuurschommelingen
verdragen, maar de ontwikkeling van organisch leven is in zulke conditie volledig
uitgesloten. De maanoppervlakte bevindt zich op het ogenblik in een toestand die
ook onze aarde na veel millioenen jaren ten deel zal vallen, als bij ons alle leven
sinds lang verdwenen zal zijn.
Op de planeet Mercurius, zo dicht bij de zon, mogen we evenmin leven verwachten.
Deze planeet keert altijd dezelfde kant naar de zon toe, evenals de maan naar de
aarde. Ze heeft dus op het ene halfrond aanhoudend dag, op het andere eeuwige
nacht. De heersende dagtemperatuur van 419° C sluit niet alleen alle organisch leven
uit, maar maakt ook de aanwezigheid van een atmosfeer onmogelijk. Onder invloed
van zo 'n hoge temperatuur zouden namelijk de gasmoleculen in zo 'n snelle beweging
komen dat ze de relatief geringe aantrekkingskracht van de kleine planeet Mercurius
zouden overwinnen en in het heelal zouden schieten. Zo 'n vlucht van de gasvormige
bestanddelen in het heelal heeft vermoedelijk ook. eens plaats gehad op de maan
want haar geringe massa was niet in staat om de gaslaag vast te houden.
Het onderzoek van de planeet Venus wijst eerder op de mogelijkheid van organisch
leven. Een dichte wolklaag belet ons weliswaar, met de telescoop een blik te werpen
op de oppervlakte van de planeet, maar, we mogen volgens verschillende aanwijzingen
toch het vermoeden uiten, dat de verhoudingen van het klimaat overeenkomen met
die van onze aarde tijdens het Carboon of steenkolenperiode, dus
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gedurende die ver verwijderde geologische periode, toen reuzevarens en vreemde
dieren in een vochtigwarme broeikasatmosfeer gedijden. De temperatuur op Venus
bereikt werkelijk 50 tot 60° C en de gaslaag bevat veel waterdamp en koolzuur zoals
de aarde in die tijd.
Mars, zo dicht bij de aarde, is de best waargenomen planeet. Haar klimaat komt
tamelijk goed overeen met dat van onze aarde en zo is het te verklaren dat men er
de aanwezigheid van menselijke of mensachtige wezens heeft verondersteld. Talloze
voorstellen werden reeds gedaan om met de gewaande Marsbewoners in verbinding
te komen. Afgezien van de fantastische plannen om met behulp van raketvliegtuigen
tegen de planeet zelf aan te vliegen heeft men ook voorstellen gedaan om door
signalen de aandacht van de Marsbewoners op ons te vestigen. Een geleerde wou op
een vlakte van onze wereld een reusachtig veld met schitterende veldmosterd laten
beplanten en hieraan de geometrische vorm geven die men gebruikt ter verklaring
van de wet van Pythagoras. Hij ging er van uit dat de Marsbewoners wetenschappelijk
minstens even hoog staan als wij en meende dat ze het mosterdveld met hun
instrumenten niet alleen zouden herkennen en begrijpen, maar ook door een soortgelijk
teken op de Marsoppervlakte zouden beantwoorden. Daar er niemand gevonden werd
om de middelen voor zo'n proefneming zonder practisch nut te leveren werd het plan
niet uitgevoerd.
Daarentegen probeerde men met behulp van radiogolven de Marsbewoners te
bereiken, maar algauw bleek dat de op een hoogte van 90 tot 130 km liggende
electrisch leidende Heavisidelaag van de atmosfeer het uittreden der golven in het
heelal verhindert.
Maar laten we eens kijken hoe het erop de Marsoppervlakte uitziet. De astronomen
stelden vast dat er zeker een dunne atmosfeer van ongeveer 80 km hoogte moest zijn.
Naar aanleiding van de laatste keer dat de planeet de aarde naderde heeft men zelfs
wolken op 30 km boven de oppervlakte van Mars waargenomen. De temperatuur
wisselt tussen 90° C onder nul 's winters aan de polen en 25° C aan de evenaar, wat
van onze aardtemperaturen niet al te zeer afwijkt. Een heldere vlek aan de polen, die
in de winter daar toeneemt en in de zomer vermindert, wettigt de conclusie dat er
een sneeuwkap bestaat zoals ze in de poolstreken van de aarde nog voorhanden is.
De laatste waarnemingen wijzen ook op een plantenleven of tenminste op een leven
dat wisselende kleuren biedt, net als op de aarde. De onderzoekers werkten met
kleurenfoto's, waarbij men kon vaststellen dat een groot deel van de oppervlakte van
Mars gedurende korte tijd groen werd.
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Heel eigenaardig staat het met de zogenaamde kanalen op Mars, die door veel
waarnemers op de oppervlakte van de planeet gezien en nauwkeurig nagetekend
werden. Daar de kaarten van Mars, al naar gelang van de waarnemer, heel sterk van
elkaar afwijken en vaak een volkomen verschillend beeld vertonen, gelooft men op
het ogenblik niet meer zoals vroeger dat het hier gaat om een reusachtig net van
kanalen, maar dat de opgemerkte lijnen en knooppunten te wijten zijn aan
zinsbegoocheling bij het waarnemen en veroorzaakt door het samenvloeien van veel,
in het instrument niet meer te onderscheiden, kleine vlekken.
Op Jupiter dalen de kansen op bewoonbaarheid door planten en dieren aanzienlijk,
want ten gevolge van zijn grote verwijdering van de zon, heerst er op de oppervlakte
van de planeet een ijzige temperatuur van 120° C onder nul. Weliswaar beschikt
deze grootste planeet van ons zonnestelsel inwendig over veel eigen warmte, maar
die komt nauwelijks aan de oppervlakte tot uiting. Bovendien zweven er in de
atmosfeer wolken van ammoniak en metaangas, wat het verblijf van ademende
wezens ook niet bijster aantrekkelijk zou maken. Ten gevolge van de ongehoord
grote massa van deze planeet is de aantrekkingskracht zo geweldig dat levende
wezens van onze soort, door de zwaartekracht van Jupiter, als een eierkoek platgedrukt
zouden worden.
Op Saturnus zijn de omstandigheden nog minder gunstig. De temperatuur aan de
oppervlakte is nog lager dan op Jupiter en de aanwezigheid van giftige gassen maakt
het organisch leven helemaal onmogelijk. Op de verst verwijderde planeten Uranus,
Neptunus en de 11 jaar geleden ontdekte planeet Pluto heerst, wegens de grote
afstanden van de zon, zo 'n kou dat er hier nog minder aan leven te denken valt, want
we weten toch dat elk organisch leven van de warmte en de bestraling van de zon
afhangt. Er is geen reden om te veronderstellen dat deze wet niet ook buiten de
aardbol van kracht zou zijn. Deze veronderstelling mogen we natuurlijk alleen opperen
met een beperking, namelijk dat we onder ‘leven’ alleen organismen verstaan zoals
ze op de aarde voorkomen in de vorm van plantaardige en dierlijke cellen en de
vereniging er van in hoger georganiseerde wezens. De grondvorm van elk leven op
aarde is immers de cel en deze kon op onze planeet pas ontstaan toen, in de loop van
de geologische ontwikkeling, de omstandigheden van de uiterlijke omgeving gunstig
waren. Ze zal weer verdwijnen als de zonnestralen ten gevolge van de afkoeling van
onze dagster aan de behoeften van de cel niet meer voldoen. Maar in dit verband is
de vraag niet ongegrond of
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er ook geen leven mogelijk is in een totaal andere omgeving. De bouwstenen, waaruit
de levende substantie op aarde opgebouwd is, zijn hoofdzakelijk eiwit-, koolhydratenen vetmoleculen en deze bestaan weer uit enkele chemische grondstoffen als koolstof,
waterstof, zuurstof, stikstof en sporen van enkele andere elementen. Al deze moleculen
van organische stoffen hebben dit gemeen dat ze uit elkaar vallen of verbranden als
ze sterk verwarmd worden. Alleen al om deze reden spreekt het vanzelf dat het
organisch leven op aarde aan een bepaalde temperatuur gebonden is, afgezien van
de voor het leven belangrijke chemische veranderingen in de cel, die eveneens van
scherp begrensde voorwaarden van de buitenwereld afhangen. Men mag echter niet
uit het oog verliezen dat de hemellichamen in het heelal niet alleen uit die grondstoffen
bestaan waarvan het organische leven van onze aarde zich bedient bij de opbouw
van de cellen, maar dat de chemicus meer dan 90 grondstoffen onderscheidt, die men
niet alleen op de aarde, maar ook op veel sterren kan aantonen. Het is heel goed
denkbaar dat een andere keuze van deze elementaire stoffen in omstandigheden,
zoals ze in de vrije natuur op aarde niet voorkomen, eveneens tot hooggeorganiseerde
moleculaire verbindingen kan leiden, en dat deze moleculen zich tot levensvormen
verdichten die niet zoals onze organische cel, maar volgens een ander bouwplan,
geschapen zijn. Dat wat de fysioloog onder leven verstaat, wordt niet alleen
gekarakteriseerd door de ingewikkelde en hooggeorganiseerde opbouw van de
grondstoffen, zoals we dat b.v. bij eiwitmoleculen waarnemen, maar ook door de
ontwikkeling en voortplanting zoals een cel die laat zien: volgens een bepaald plan
op haar doel gericht. Er is geen enkel logisch beletsel om dit levensprincipe op andere
chemische grondstoffen over te dragen die, in andere fysische omstandigheden zoals
b.v. temperatuur en druk, eveneens tot levensvormen leiden. Zo is het niet ondenkbaar
dat er op sterren, waar door hitte en kou, giftige gassen of buitengewone
zwaartekracht, elk aards leven vernietigd zou worden, toch wezens bestaan waarvan
opbouw en vormen veel fantastischer zouden zijn dan alle fabelachtige wezens die
de menselijke geest, als bewoners van verre werelden, ooit verzonnen heeft.
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Denkpuzzle
Redding van een Schipbreukeling. Een schipbreukeling die op een eenzaam eiland
beland is, probeert met een zelfgebouwde roeiboot het vasteland te bereiken, dat op
45 kilometer van het eiland ligt. 's Morgens vroeg vertrekt hij en het lukt hem een
afstand van 12 kilometer af te leggen. 's Nachts slaapt hij in de boot. De volgende
ochtend constateert hij met ontsteltenis dat een sterke stroming hem 9 kilometer in
de richting van het eiland teruggedreven heeft. Terwijl
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hij nu overdag weer 12 kilometer naar het vasteland toe roeit, wordt hij de volgende
nacht weer 9 kilometer naar het eiland teruggedreven. Dit slingerspel tussen eiland
en vasteland herhaalt zich zo dikwijls tot de schipbreukeling eindelijk het vasteland
heeft bereikt. De vraag is nu: gesteld dat de stroming constant, en dal de dagelijkse
roeiprestatie hetzelfde blijft, wanneer bereikt hij dan het vasteland?
Oplossingen van de Denkpuzzle's op bladzijden 207-208.

Het stukgesneden Lint
Als je uit een stuk papier omheteven welk figuur zó uitknipt, dat de schaar van een
punt vertrekkend tot datzelfde punt terugkeert, dan twijfelt er niemand aan, dat je
uiteindelijk steeds twee stukken papier in handen hebben zal. Het spreekt van zelf,
dal dit ook geldt voor holle lichamen of cylinders, als je ze zó vaneensnijdt, dat de
schaar steeds naar haar vertrekpunt terugkeert. Er is nochtans een merkwaardige
uitzondering op die algemene regel. In één enkel geval immers, kan een stuk papier
volledig in twee worden doorgesneden, terwijl de einduitkomst een onverdeeld geheel
blijft. Probeer het maar eens zelf. Je neemt een stuk papier en je snijdt er een lint uit,
waarvan je de twee uiteinden aan elkaar kleeft. Dit doe je echter niet op de gewone
wijze, zodat je een regelmatige papierring krijgt, daar de

beide uiteinden van het lint elkander op dezelfde zijde raken. Je moet het heel anders
doen en namelijk zo, dal je het eene eind van het lint omdraait, vooraleer het
aanhetandere eind gekleefd wordt. Dan krijg je een papierring, die een vorm heeft,
zoals die hiernaast staat afgebeeld. Nu snijd je het lint overlangs door, maar je volgt
zeer nauwkeurig de streepjeslijn, zoals ze op ons figuur voorkomt, tot je het punt
hebt bereikt van waaruit je vertrokken bent. De uitslag zal je verrassen, want niet
twee linten, wel echter één enkel lint, en dan nog uit één stuk, zal je ten slotte in
handen hebben.
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We maken een Telemeter
In geïllustreerde bladen hebben jullie zeker wel eens foto's gezien van soldaten die
stonden te kijken door een lange buis, maar niet zoals door een verrekijker, maar
met de buis dwars voor het gezicht. Met dit instrument, de telemeter of, in het
Nederlands, de afstandsmeter, meet de soldaat, om het geschut goed te kunnen
opstellen, de afstand tot het te beschieten doel. In de toren van oorlogschepen is er
een reusachtige afstandsmeter gebouwd, want hoe langer het instrument, hoe grotere
afstanden men nauwkeurig kan meten. Het spreekt vanzelf dat een afstandsmeter
ook voor andere dan oorlogsdoeleinden kan gebruikt worden, vooral voor de afstand
die door een metrische maat niet direct bepaald kan worden. Men denkt b.v. aan het
meten van een stuk land, waardoor een stroom vloeit, waarover men niet gemakkelijk
een meetlint kan spannen, of aan een varend schip, waarvan de afstand vastgesteld
moet worden. In elk geval zijn er voor het practisch gebruik van onze telemeter veel
mogelijkheden, en bovendien is het heel prettig om zelf zo'n instrument samen te
stellen en te proberen.
Omdat we ons instrument op de eenvoudigste manier en met makkelijk verkrijgbare
middelen moeten vervaardigen, wijkt zijn uiterlijke vorm van de buisvormige
telemeters af. Het principe van zijn werking is echter helemaal hetzelfde. Het berust
hierop dat men, zoals fig. 1 aantoont, het beeld van het voorwerp waarvan de afstand
gemeten moet worden, met twee van elkaar verwijderde spiegels in twee verdere bij
elkaar staande spiegels weerkaatst, die van hun kant de twee beelden in het oog van
de waarnemer laten vallen. Deze spiegels, binnen in een buis van een bepaalde lengte,
wrorden zo geplaatst dat zich op elk uiteinde van de buis één spiegel bevindt, en dat
de beide andere kruisvormig in het midden van de buis staan. Van voorwerpen die
heel ver verwijderd zijn, verschillende kilometers b.v., komen de lichtstralen van de
beide beelden bijna parallel in het instrument, zoals de figuur dit met volle lijnen
aangeeft. Ze worden door de spiegels tweemaal in een rechte hoek weerkaatst en
bereiken het oog van de waarnemer, zó dat deze de indruk van een enkel beeld krijgt.
Ligt het voorwerp dichterbij, b.v. op twintig meter afstand,
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Fig. 1

dan valt het beeld van het voorwerp natuurlijk niet meer parallel op de beide spiegels
aan de uiteinden van de buis, maar naar het voorwerp toe gewend, zoals dit in de
tekening door de stippelingen wordt aangeduid. Daar de invalshoek gelijk is aan de
hoek van terugkaatsing zal ook de weg, gevolgd door een van de beide beelden binnen
in de buis, anders zijn dan parallel invallende lichtstralen. We zien dat de lichtstralen
volgens stippelingen verschoven zijn en dus als twee naast elkaar staande beelden
gezien moeten worden. Het is makkelijk te begrijpen dat men, door een gepast draaien
van een van de uiterste spiegels, de beide beelden van het dichtstbijzijnde voorwerp
ten slotte zo op de beide middenspiegels kan richten dat ze, zoals de beelden van het
verder liggend voorwerp, elkaar dekkend of aanvullend, in het oog terecht komen
en als een enkel beeld gezien kunnen worden. Deze mogelijkheid kan voor het meten
van de afstand van dichtbij liggende voorwerpen practisch benut worden door b.v.
een van de uiterste spiegels in de buis draaibaar te maken en er een wijzer aan te
bevestigen die dan de afstand op een schaal laat aflezen.
De gebruikelijke telemeters zijn zeker niet zo eenvoudig samengesteld. Ze zijn
niet van spiegels maar van glazen prisma's voorzien, zoals b.v. de prismaveldkijker.
In plaats van de ene eindspiegel draaibaar te monteren doet men de lichtstraal door
een tweede, veranderlijk glazen prisma in de buis afwijken en het beeld zelf kan
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door een lenzensysteem vergroot gezien worden. Deze constructie is, met de middelen
die ons ter beschikking staan, natuurlijk veel te ingewikkeld om zelf toe te passen.
Bij ons vereenvoudigd instrument laten we de ene straal direct zonder spiegeling
in het oog vallen door, zoals fig. 2 aanduidt, boven spiegel 2 heen te kijken. Spiegel
1 weerkaatst het beeld van het voorwerp op spiegel 2, vanwaar het ons oog treft, en
naar gelang de hoekstand van spiegel 1, ofwel met het direct geziene beeld gedekt
wordt of verschoven voorkomt. In a op fig. 2 zijn de twee spiegels parallel geplaatst,
de wijzer staat op ‘oneindig’ ver; daaraan beantwoordend treffen van het betrekkelijk
dichtbije voorwerp twee beelden uit verschillende richtingen het oog. Op fig. b werd
de spiegel 1

Fig. 2
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ietwat gedraaid; de beide beelden treffen uit dezelfde richting het oog, dekken elkaar
dus, terwijl de grootte van de spiegeldraaiing, resp. de afstand van het voorwerp (20
m), bij de wijzer kan afgelezen worden. Daar men het ene beeld boven de bovenste
rand van de spiegel dadelijk ziet, het tweede beeld echter door deze spiegel weerkaatst,
ziet men het voorwerp in kwestie in elk beeld slechts half. Van een toren b.v. brengt
het directe beeld ons enkel de bovenste helft, het weerkaatste beeld enkel het onderste
deel, zoals fig. 3 aantoont. Bij a wordt het bovenste deel van de toren gezien als
verschoven van het onderste, overeenkomstig de bij fig. 2a aangeduide verschoven
lichtstralen. Fig. b toont de toren als geheel, dank zij een gewijzigde spiegelstand.
Uit deze verklaringen volgt dat we met onze telemeter des te grotere afstanden
met enige zekerheid kunnen meten naarmate we de afstand van de beide spiegels
vergroten. Om echter het instrument niet onbruikbaar te maken, beperken we ons tot
een afstand van de

Fig. 3

beide spiegels van 80 cm. Wie zijn instrument nog langer wil bouwen, moet de
grootte van de hierbij genoemde delen er bij aanpassen. Het is niet raadzaam het
instrument korter te maken omdat het meetbereik dan te klein wordt.
Als materiaal gebruiken we:
1 plankje uit dennenhout voor de grondplank in plaats van de buis: 86 cm lang, 5
cm breed, 1,5 cm dik;
1 plankje uit dennenhout voor de wijzer: 78 cm lang, 5 cm breed, 1 cm dik;
1 plankje voor schaal en kijkgat: 11 cm lang, 8 cm breed, 1 cm dik;
2 houten linialen voor de spiegels: 4 cm lang en 6,6 cm breed;
2 stukken dun zwart blik voor schaal en kijkgat: 10,5×3,6 cm en 6×4 cm;
2 spiegels: 4×3 cm en 7×5,5 cm;
1 schroef met moer, circa 2,5 cm lang, zonder kop gemeten, kleine spijkers en
houten schroeven.
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Eerst worden de twee lange houten plankjes met elkaar beweegbaar verbonden zoals
uit fig. 5 blijkt. Nadat de gaten voor de moerschroef zo geboord zijn dat de schroef
er behoorlijk in past, moet het bovenste deel van de opening in het wijzerplankje
verwijd worden, om de kop van de schroef helemaal in het hout te laten gaan. Dat
is nodig omdat de grootste spiegel direct over de schroefkop op het wijzerplankje
bevestigd moet worden. Het kleine plankje voor de schaal en het kijkgat spijkeren
we op het ander uiteinde van het grondplankje, net als op de tekening. Het uiteinde
van het wijzerplankje raakt nu een breedtezijde van het grondplankje. Om echter het
wijzerplankje ongestoord heen en weer te laten bewegen moet men de ene voorkant
met de vijl wat bewerken.

Fig. 4

Het lange liniaalstuk voor de grote, draaibare spiegel wordt nu aan de beide
uiteinden zo gescherpt (zie fig. 4) dat de kanten, bij het vastmaken op het
wijzerplankje, niet uitsteken. De beide gaten voor de bevestigingschroeven worden
groter geboord dan de dikte van de schroeven, zodat later de spiegels bij het proberen
van het instrument door losmaken en weer vastzetten van de schroeven nog iets
verschoven kunnen worden. Nu kan de grote spiegel aan het liniaalstuk vastgekit
worden. We gaan daarbij zo te werk dat we de spiegel langs de glaskant boven een
vlam voorzichtig verwarmen en dan aan de achterkant, op de plaats waar het
lineaalstuk komt te liggen, wat zegellak strijken. Tegelijk verwarmen we ook het
liniaalstuk boven de vlam en drukken we, als alles warm genoeg is, het hout vast op
de achterkant van de spiegel, waarbij er moet op gelet worden dat het spiegelglas
niet onder het liniaalstuk uitsteekt. Na het drukken mag er maar een heel dunne laag
zegellak tussen hout en glas zijn, dan vormt de spiegel hierna precies een rechthoek
met de onderkant
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Fig. 5

van de liniaal. Staat de spiegel niet loodrecht omdat het zegellak ongelijk verspreid
en te vlug verhard is, dan moet de spiegel nog eens verwarmd worden, waarna het
te veel aan zegellak er makkelijk kan uitgeperst worden.
Ook op het korte liniaalstuk waarvan de uiteinden niet schuin afgevijld hoeven te
worden, worden de twee boringen voor de bevestigingschroeven op dezelfde manier
aangebracht. Maar voordat hier de kleine spiegel aangelijmd wordt, moet de bovenste
helft van de zilverlaag voorzichtig afgekrabd worden, zodat op dit deel van de spiegel
van 1,5 cm breedte, alleen het blanke doorzichtige glas overblijft. Let er op dat het
glas niet stukgekrabd wordt. Wie over salpeterzuur beschikt hoeft alleen het bruine
lak op de achterkant van de spiegel maar af te krabben en dan met een in het zuur
gedoopte wattenprop, die eerst rond een stokje gedraaid wordt, de nog vastzittende
zilverlaag op te lossen; dat gaat vlug en zonder moeite. Maar pas op bij het hanteren
van salpeterzuur. Nu kan ook deze spiegel op die kant, waar er nog een zilverlaag
is, aan het liniaalstuk vastgekit worden.
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Het vastzetten van de beide spiegels op het plankje gebeurt op de plaatsen die fig.
5 duidelijk aanwijst. Hierbij moet je vooral op twee dingen letten: de afstand van de
twee spiegels, van hun middelpunt uit gemeten, moet 80 cm bedragen.
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De twee spiegels moeten dan, als de wijzerplank parallel met de grondplank ligt,
parallel in precies dezelfde richting liggen, en wel met een hoek van 45 graden ten
opzichte van de lengtezijde van het plankje. Deze hoekstand bereiken we gemakkelijk
als we een blad papier zo vouwen dat de vouw in een hoek komt te liggen, en de
twee kanten van het papier elkaar bedekken, zoals je op fig. 6 ziet. Omdat ieder
machinaal gesneden stukpapier vier rechte hoeken heeft, zal er bij het samenvallen
van een papierhoek steeds een hoek van 45 graden ontstaan. Zoals vermeld, moet de
grote spiegel zo boven zijn draaipunt op het wijzerplankje bevestigd worden, dat de
kant van de spiegel precies boven het midden van de moerschroef komt te staan. Dat
wil zeggen, dat niet de blanke glaskant van de spiegel boven het midden van de
schroefkop moet staan, maar wel de zilverbekleding van de spiegel. De beide
schroeven voorliet vastmaken van de spiegels voorzien we van moerplaatjes; daarmee
kunnen we beter kleine verbeteringen aanbrengen aan de stand van de spiegels door
de schroeven los te maken en weer vast te zetten, gesteld dat we de gaten, zoals ik
zei, in de liniaalstukken wijder gemaakt hebben dan de dikte van de voorgeschreven
schroeven vereist.
Het stuk blik voor het kijkgat of het ‘diopter’, zoals de wetenschappelijke naam
luidt, snijden we 6 × 4 cm en rondom de twee bovenste hoeken een beetje af. Het
kijkgat dat in het midden, 2,5 cm boven de onderkant aangebracht wordt, maken we
met behulp van een spijker. We vijlen de uitstekende blikrand van de opening weg.
De opening kan zowat 3 mm zijn. Met drie spijkers wordt het blik aan de voorkant
van het plankje vastgemaakt, nadat we goed gekeken hebben of de denkbeeldige lijn,
van het kijkgat naar het midden van

Fig. 6

de kleine spiegel, nauwkeurig een rechte hoek vormt met de lengtezijden van het
wijzerplankje.
Hoe het stuk blik, waarop we later de schaal met de afstanden insnijden, op het
plankje met zes spijkers vastgemaakt wordt, laat fig. 7 zien. De ene kant van het blik
staat 5 mm boven het plankje uit en overdekt zo het uiteinde van het wijzerplaatje,
waardoor dit bij heen en weerschuiven geleid wordt.
Nu zou ons instrument klaar zijn, op de schaal na. We gaan er mee aan 't raam, of
als je van daar uit niet ver kunt zien, op een open vlakte. Houden we de afstandsmeter
zo, dat we met één oog
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doorhetkijkgat kunnen zien, terwijl de grote spiegel een rechte hoek vormt met de
richting waarin je kijkt, dan hebben we twee beelden voor ons: het een is het landschap
dat we over de kleine spiegel heen zo kunnen zien; het andere beeld herkennen we
in de kleine spiegel voor ons oog, d.w.z. we zien daarin de grote spiegel op het
uiteinde van het instrument en deze op zijn beurt weerkaatst een stuk van hetzelfde
landschap, dat we over de kleine spiegel heen zo zien. Zoals we al in fig. 3 hebben
laten zien, is dit weerkaatste stuk van het beeld, het onderste deel van het landschap
dat ons door de kleine spiegel verborgen blijft. Als object voor het proberen van ons
instrument is een heel ver verwijderde kerktoren of een fabriekschoorsteen het meest
geschikt. Richten we onze blik door het kijkgat op dit voorwerp en houden we het
instrument zo, dat we het onderste deel van de toren of van de schoorsteen in de
kleine spiegel

Fig. 7

zien, dan zouden we het voorwerp in zijn geheel herkennen, zoals de toren op fig. 3
b, wanneer de wijzerplank tenminste parallel loopt met de grondplank. We begrijpen
dit als we ons herinneren dat de lichtstralen (zoals bij 't begin werd besproken), bij
zo ver afliggende voorwerpen, bijna parallel in de twee spiegels komen. Ze moeten
dus bij rechthoekige spiegeling van het ene beeld ook parallel in het oog vallen. Zien
we de twee delen van het object echter verschoven, zoals in fig. 3a, waarbij het
onderste deel van de toren of van de schoorsteen van het bovenste gescheiden is, dan
onderzoeken we eerst, of het wijzerplaatje met het grondplankje werkelijk parallel
loopt. Is dat het geval dan is het begrijpelijk dat we aan het monteren van de spiegels
te weinig zorg besteed hebben. We maken de schroeven los, waarmee de beide
spiegels vastzitten en draaien ze zo lang tot het ver verwijderde voorwerp helemaal
in het gezichtsveld verschijnt. Nu trekken we in het midden van de wijzerplank tegen
het schaalblik met een puntig, hard potlood een dunne streep en trekken, als verlenging
van deze streep, met een naald een lijn in het schaalblik. Deze wijzerstand geeft dus
aan dat zodra de beide beelden elkaar in het oog dekken het voorwerp zo ver van
ons verwijderd is dat de afstand met ons instrument helemaal niet meer genieten kan
worden. We gebruiken deze inge-
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kraste streep als teken voor ‘oneindig’ en, geven ze aan met het teken ∞, zoals je op
de schaal van fig. 8 kunt zien. Bekijken we dan een ander voorwerp, dat maar 5 meter
van ons af ligt, misschien de loodrecht lopende zijkant van een huis. We zien die
kant

Fig. 8

in de kleine spiegel helemaal niet want het geprojecteerde beeld van de grote spiegel
komt niet op de kleine spiegel. We moeten de wijzer dus naar ons toe verplaatsen,
tot in de kleine spiegel de zijkant van het huis verschijnt. Nu bedekken we dit
weerkaatste beeld van de zijkant met het direct geziene deel er van, zodat er maar
één lijn ontstaat. Als we de afstand tot aan de hoek van het huis van te voren
nauwkeurig gemeten hebben, dan kunnen we, door een naaldkras in het blik, ook
deze afstand van 5 m aangeven. Op dezelfde manier bepalen we nu op het blik ook
nog de afstand van 10 m.
Hoe kunnen de overige afstanden op de blikken schaal bepaald worden? Misschien
door de afstand tussen de twee streepjes 5 m en 10 m op de schaal maar in meters te
verdelen? Blijkbaar niet, want dan zouden we, bij het overbrengen van deze delen
naar het teken ∞, maar tot 20 m afstand meten. Wie op school een idee gekregen
heeft van de wetten van trigonometrie weet dat in dit geval de aanduiding voor verdere
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gelijke afstanden steeds kleiner wordt naarmate de afstand groter wordt, zoals je aan
de schaal van fig. 8 ziet. We kunnen deze nauwkeurig opgestelde schaal gewoon op
het blik overbrengen, door met een naald de delen zo juist mogelijk in te krassen.
Maar eerst moeten we, zoals gezegd, de wijzerstand op oneindig ∞ brengen. Natuurlijk
wijst deze schaal alleen bij een spiegelafstand van 80 cm nauwkeurig aan. Maar je
kunt de schaal ook maken door de afstanden in het landschap uit te meten. Daarbij
meet je de op de schaal aangegeven afstanden op het veld met een touw, je slaat dan
op de betreffende plaatsen een stok in de grond, en krast de stand van de wijzer bij
al deze afstanden met een naald in het blik.
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Zó worden afstanden gemeten met de zelfgemaakte telemeter

Het zelfgemaakte apparaat voor het vergroten van kleine opnamen
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De eerste, practisch bruikbare auto ter wereld. Benz-Motorwagen uit het jaar 1885, de stamvader van
de moderne auto
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De Wagen zonder Paarden
Karl Benz bouwt de eerste bruikbare Auto
Sedert eeuwen was steeds de oudste zoon van de familie Benz, smid en burgemeester
van het dromerige stadje Pfaffenroth in het Zwarte Woud.
Voor de eerste keer werd dit erfdeel versmaad toen Michael Benz in het jaar 1843
voor altijd zijn ogen sloot. Zijn oudste, Hans Georg, was er op uitgetrokken en had
de eer van de opvolging aan zijn jongere broer Anton overgelaten.
Hans Georg Benz had te veel gelezen, dat was, naar het eensluidend oordeel van
de familie, de reden van de vaandelvlucht. Hij wou spoorwegman worden, en toen
in April 1843, de eerste lijn tussen Karlsruhe en Heidelberg geopend werd, kon niets
hem nog thuis houden. Hij trok naar Karlsruhe en bood zich aan bij de Spoorwegen.
Na een korte leertijd werd hij als machinist aangesteld. In Karlsruhe trouwde hij met
de dochter van een soldaat, die op Napoleon's tragische veldtocht naar Rusland, op
een nacht bij het verzorgen van de paarden, spoorloos verdwenen was.
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Op 25 November 1844 kreeg het jonge echtpaar een zoon, Karl.
Twee jaar daarna botsten er in het station St. Ilgen bij Karlsruhe twee locomotieven
op elkaar. Er was geen ernstige schade.
Benz die op zijn locomotief wachtte, hielp de ontspoorde trein weer op de rails;
met de gebrekkige werktuigen van die tijd was dat een zware taak.
Nauwelijks was hij hiermee klaar - van even uit te rusten was geen sprake - of hij
moest alweer zijn locomotief op en verder rijden. Onderweg vatte hij kou, kreeg
longontsteking en stierf.
De Weduwe Benz kreeg een schraal pension dat lang van voldoende was voor
haar tweejarig kind en voor haarzelf. Als huishoudster voorzag ze in haar beslaan
en spaarde zelfs nog wat over om haar levenswens te kunnen verwezenlijken: ze wou
Karl, als hij 9 jaar oud was, naar het. gymnasium sturen. En inderdaad ging Karl op
9 jarige leeftijd naar het gymnasium te Karlsruhe.
Hij was een slecht en onverschillig leerling en deed zijn moeder veel verdriet aan.
De jongen was er niet toe te bewegen een boek te lezen. Elk vrij ogenblik was hij
buiten. Hij had zich nu een van die pas uitgevonden fototoestellen kunnen aanschaffen,
dank zij de hulp van zijn buren, en kiekte nu op zijn urenlange tochten in het heerlijke
Zwarte Woud alles wat zich aan de lens voordeed. Dat was toen nog een bijna volledig
onbekende en heel moeilijk uit te voeren kunst. Maar Karl slaagde er in om heel wat
tamelijk mooie foto's van zijn kennissen te maken. Hij verkocht ze en kwam zodoende
aan het geld voor zijn uitstapjes, waar hij boven alles van hield.
Zijn overleden vader was een hartstochtelijk verzamelaar van horloges geweest.
Hij had er zijn zoon zes nagelaten. Karl nam ze uit elkaar en zette ze dan weer in
elkaar, en omdat hij, uit het leven van George Stephenson die toen in de mijn werkte,
wist dat deze voor zijn spoorweguitvinding zijn zakgeld had verdiend door horloges
te repareren, nam ook Karl zijn toevlucht tot deze bijverdienste. Men bracht hem
van heinde en ver alle mogelijke klokken die niet meer wilden lopen. Karl onderzocht
ze, en na een kwartier kon de klant verrukt zijn prachtig werkende klok mee naar
huis nemen.
Sinds jaren had de Weduwe Benz iedere cent uit haar mond gespaard. Karl moest
naar de Polytechnische school. Het verlangen, dat eens de vader uit het verlaten nest
in het Zwarte Woud de wijde wereld ingedreven had tussen de uit zichzelf bewegende
machines, had nu ook de zoon aangegrepen. In geen geval mocht hij een ‘gewoon’
machinist worden. De moeder had stoutere plannen. Karl moest ingenieur worden.
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Zo ging hij dan, 17 jaar oud, precies zoals zij het zich in honderden slapeloze nachten
tot in de minste bizonderheden had voorgesteld, naar de Polytechnische school te
Karlsruhe. Hij had het geluk student te worden bij Professor Bechtenbacher. Uit alle
werelddelen stroomden de dorstigen naar wetenschap er heen om deze befaamde
leermeester in de machineconstructie te horen. En toen hij op 16 April 1863 ten grave
werd gedragen was Karl Benz één van de acht studenten die zijn lijkkist naar de
laatste rustplaats droegen.
Hij studeerde vier jaar. Toen begon hij op een en twintig jaar als leerjongen bij de
Machinebouwmaatschappij te Karlsruhe. 's Morgens vroeg te 6 uur, als de
fabrieksirenen een laatste maal huilden, stond Karl bij locomotieven en andere
machines en hielp hij de knechten en de vaklui. 's Middags was er een uur pauze, en
dan weer tot 7 uur 's avonds.
Bedorven hete lucht en onvoldoende verlichting (sindsdien is Benz zijn levenlang
bijziende geweest) maakten het werk tot een echte beproeving.
Maar Karl liet er zich niet door van de wijs brengen. 's Nachts begon hij pas te
leven. Dan werkte hij aan het lievelingsplan van zijn gestorven leermeester: de
uitvinding van een wagen zonder paarden.
Hij had een vriend, de drukker Walter. Die was altijd een geestdriftig trekker
geweest, maar had zijn trektochten, als gevolg van een lichte voetkwaal, moeten
opgeven. Sinds die tijd zon hij op een middel om zich zonder de kracht van een paard
te kunnen voortbewegen.
Maandenlang bespraken Walter en Benz het plan, onderzochten ze al de reeds
bestaande voertuigen: de met de hand te bewegen ‘zelfrijder’, de pas opkomende
fiets - maar die vereisten allemaal een menselijke krachtsinspanning, waar je meestal
moe van werd.
Walter woonde te Mannheim. Daarom nam Karl na drie jaar werken een betrekking
aan als tekenaar van plannen bij de firma Johann Schweitzer & Co te Mannheim.
Hier had hij wat meer tijd om zich aan zijn eigen industrie te wijden.
Elk vrij ogenblik gebruikte hij voor tekeningen en berekeningen. Het idee om een
wagen te vinden, die zich zonder trekdier voortbewoog, liet hem niet met rust.
Na 2 jaar werd hij bevorderd tot ingenieur bij de Gebroeders Benckiser te
Pforzheim. Hier trouwde hij met Bertha Ringer en stichtte hij een gezin.
Was Karl vervuld van het idee, een auto uit te vinden, zijn vrouw was er letterlijk
door bezeten. Ze spaarde heimelijk van het huis-
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houdgeld en, toen ze na een jaar een mooi sommetje bij elkaar had, zei ze tegen haar
man: ‘Nu kun je rustig je betrekking opgeven, je zelfstandig maken en alleen maar
aan je wagen werken.’
En Karl Benz volgde de wijze raad van zijn levensgezellin, huurde een winkeltje
in een van de zijstraten van Mannheim en zette voor 't eerst een van zijn jarenlange
berekeningen en tekeningen in de practijk om.
Na een drietal maanden kwam het jonge echtpaar tot de pijnlijke ontdekking, dat
de vreselijk dure experimenten al het spaargeld hadden verslonden.
En, op de heuglijke avond dat Karl Benz zijn eerste motor vervaardigd had, moesten
ze allebei hongerig naar bed gaan.
Karl pakte zijn eerste uitvinding in en begaf zich naar zijn rijke vrienden. Ze
moesten hem kapitaal lenen om op deze succesvolle weg onbezorgd verder te kunnen.
Zeker, deze eerste motor was nog ver van volmaakt, juist voldoende om een
waterpomp te bewegen. Maar in principe was het de oplossing van het grote
transportprobleem.
Iedereen nam het speelgoed eens op, schudde medelijdend z'n domme hoofd. Nee,
geen cent daarvoor.
Honger is pijnlijk. Daarom nam Karl Benz in zijn vertwijfeling een opdracht aan
van de Mannheimse fotograaf Bühler: hij maakte enkele stalen platen.
Bühler herkende aan de volmaakte uitvoering van Karl Benz de buitengewone en
bruikbare technicus. Hij begon met hem te praten. Natuurlijk sprak Benz hem over
zijn constructie.
Bühler ging met Karl naar huis en bekeek de motor. Hij begreep er niets van, maar
hij zag in dat het hier om een zaak ging, waar meer in zat. Hij beloofde dat hij van
zich zou laten horen. En hij hield woord. Hij kwam terug met een kapitaal, stichtte
met de overgelukkige Benz de Mannheimse Motorenvereniging. Men vervaardigde
een nieuw model Benz-Motoren voor allerlei machines.
In korte lijd had de onderneming 40 arbeiders aan't werk.
Benz had de fotograaf tot nu toe verzwegen dat zijn levensdoel er geenszins in
bestond dergelijke motoren te bouwen, maar dat hij de droom van zijn kindsheid, de
wagen zonder paard, wou verwezenlijken. Hij wou de fotograaf niet onnodig laten
schrikken. Nu de zaak bloeide waagde hij het om voorzichtig over de
uitbreidingsmogelijkheden van zijn motoren te fantaseren.
‘Onzin’, onderbrak Bühler hem. ‘Je weet Benz, dat ik begrip heb voor je ideeën
- maar wat je daar uitgedacht hebt - dat is
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kinderachtig, dat is rijp voor het gekkenhuis. Je moest maar eens wat vacantie nemen.
Ik meen het goed met je, Benz.’
Karl nam vacantie.
In zijn zaak keerde hij niet meer terug. Neen. Dan maar liever honger lijden. Hij
huurde zijn kleine werkplaats weer, begon van voren af aan en werkte alleen nog
aan zijn wagen-zonder-paard.
Toen liet de Mannheimse koopman Max Rose zich bij hem aandienen. Die begreep
ook niets van techniek, alleen had hij van het succes gehoord, dat de fotograaf Bühler
en de gekke motor-Karl samen hadden, en dat die Benz nu ‘vrij’ was. Met hem wou
hij nu een gasmotorenfabriek oprichten. Op alles wat Karl hem voorstelde zei hij
royaal: ‘Ja.’
Ja, Benz mocht ongestoord aan zijn stokpaardje knutselen op kosten van de
onderneming, mocht ook later in het kader van de nieuwe firma deze nieuwe
motorkoetsen bouwen.
Zo ontstond de ‘Benz & Co, Rheinische Gasmotorenfabrik’ te Mannheim.
Benz experimenteerde dus, nam patenten, hij stond dicht bij zijn geweldige
uitvinding, zonder overigens te vermoeden dat ook anderen, zoals Maybach-Daimler
op soortgelijke wegen even dicht bij hun doel stonden. Hij bestelde bij de Frankfortse
rijtuigmaker Heinrich Kleyer zijn eerste wagen waarin hij zijn motor bouwde.
Terwijl hij aan de voltooiing van zijn idee werkte, die een omwenteling teweeg
zou brengen op de straten, de waterwegen en in de lucht, glimlachten zijn naaste
medewerkers. Ze vonden dat de ‘gek’ zijn vrije tijd beter besteed zou hebben aan
het kalmerende plezier van postzegelverzamelaar.
Maar Benz liet de kostbare postzegels wat ze waren en keek niet naar de spotters.
Op zekere dag schoof hij zijn afgewerkt motorrijtuig uit het werkatelier en begeleid
door zijn jubelende echtgenote en dertig meelopende werklieden ging hij met
‘sprongen’ vooruit.
Dat was de eerste autorit ter wereld. Hij vond plaats op 8 Mei 1885. En wat was
het resultaat?
Rose, de partner van Benz dook op en overlaadde hem met verwijten. Hij zou al
het geld van de firma verkwisten, hij zou zich niets meer van de motoren aantrekken
en het werkvolk alleen maar afleiden. In plaats van in de fabriek zijn motoren te
vervaardigen zou het nu opgewonden achter dit onzinnige kinderspeelgoed rennen.
In de herfst van 1885 verzocht Benz een aantal vrienden om vóór zijn werkplaats
te komen. Hij wou hen zijn werk laten zien en ein-
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delijk ze dwingen om hem de waardering te geven die hem toekwam. Zijn vrouw en
zijn beide zoons, de twaalfjarige Eugeen en de tienjarige Richard, stapten in als
passagiers.
Karl Benz zat aan het stuur. De auto verscheen in de poort. Er was een
oorverdovend gekraak. Rook, vuur. Mevrouw Benz vloog uit het rijtuig. De kinderen
sprongen er af. Karl hield vol bij het stuur, draaide alle schakelaars af, dan doofde
hij de vlammen. Het was een ontploffing geweest. Maar niemand was gekwetst.
Alleen de auto was erg beschadigd.
Zwijgend verdwenen de toeschouwers. Wat verder op schudden ze van 't lachen.
Benz scheen vernietigd. Mevrouw Benz vatte het potsierlijke van de situatie en lachte
ook: ‘Er is toch geen reden om te wanhopen, Karl.’
Dat was ook zo. Een volgende keer liet hij alleen de plechtige uitnodiging
achterwege. Voortaan reed hij met zijn wagen naar elk vriend afzonderlijk. Benz
reed nu elke avond tussen 10 en 11 uur van zijn werkplaats in de Waldhofstrasse
naar Waldhof en terug, langs Kaefertal.
Massa's toeschouwers stonden op de weg en volgden het tafereel, dat nergens ter
wereld gezien kon worden. De kranten schreven over deze ritten-zonder-paard met
toenemende geestdrift.
Op zekere dag werd Benz bij de politie ontboden: men verbood hem voortaan met
dat rijtuig de toegang tot de straten van Mannheim.
‘En als ik op de grote weg rijd?’
‘Daarvoor moet u verlof hebben van de minister van Baden’, luidde het antwoord.
Benz verkreeg het, maar hij mocht buiten Mannheim alleen met een snelheid van
12 km per uur rijden en maar 6 km in de stad.
Dat was onmogelijk. Deze verordening leek wel een verbod. Toen kreeg Benz een
inval: hij nodigde de minister uit op een proefrit.
Benz haalde Zijne Excellentie in de eerste auto van het station af. Tegenwoordig
zou het -zonderling zijn als hij het niet deed, maar toen was het een sensatie. De
minister van het toenmalige Duitse Groothertogdom Baden was de eerste officiële
ambtenaar die in een auto zat.
Benz stuurde 6 km per uur. Voor hem waggelde een oude melkkar. Tien minuten
schoof Benz geduldig heen en weer.
Zijne Excellentie werd nerveus. ‘Dat is toch vreselijk, Meneer’, riep hij ongeduldig
uit, ‘kunt u die man daar niet inhalen?’
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‘Het spijt me zeer, Excellentie, maar dan zou ik mijn snelheid moeten verhogen tot
8 km - en dat heeft Uwe Excellentie mij, helaas, op straf van inbeslagname van mijn
wagen, verboden.’
Na 5 minuten, waarin Benz de melkkar gehoorzaam volgde, verloor de minister
zijn geduld: ‘Bijd er in 's hemels naam toch op los. Mijn paard en wagen gaat driemaal
sneller.’
Het was de eerste vergunning, die begrip toonde voor het nieuwe transportmiddel...
Benz haalde in. Hij reed 12, 20, 30, 40 km. - Voor de toenmalige toestanden was
het een kleine helletocht.
De minister straalde. ‘Ja’, zei hij op het einde van deze historische reis, ‘ja, Meneer
Benz, rijdt u voortaan zo snel als u 't zelf goedvindt.’
In 1888 liet Benz zijn wagen zien te Munchen op de Keizerlijke Tentoonstelling.
Reeds bij het binnenrijden van het gebouw kwam er een politieagent die het
kinderspeelgoed in beslag nam.
‘Bent u heus van plan’, vroeg Benz aan de opgewonden beambte, ‘een uitvinding,
die de mensheid een nieuw verkeersmiddel schenkt, de weg te versperren?’
Toen verklaarde de politiedienaar: ‘Er is geen wet die de heer Benz uit Mannheim
toelaat de dam te gebruiken met zijn motorrijtuig. Dus mag hij niet rijden. Maar ik
zal mijn agenten vragen om elke middag, van 2 tot 4 uur, niet op de dam te gaan
staan als de wagen voorbij knettert.’
En zo gebeurde het: Benz reed elke middag van 2 tot 4 uur door München -- en
er was geen oog van de wet dat hem ooit zag.
Vrij kort na deze eerste proefnemingen stond de uitvinder op een zekere morgen
eens op, om naar zijn ‘stal’ te gaan, zoals hij zijn garage nog steeds noemde.
De plaats was leeg. De auto gestolen: patentdieven.
Karl Benz was wanhopig. Hij liep hard naar huis om het te vertellen aan zijn
vrouw, zijn trouwe levensgezellin en wijze raadgeefster in kwade uren.
Het huis was leeg. Niemand te zien. Richard en Eugeen, deze beide heren, waren
ook verdwenen.
Toen kwam er een telegrambesteller.
‘Wees niet boos. Wij hebben met z'n drieën ook eens willen autorijden. Tot nu
toe heerlijke reis; daarnet in Heidelberg beland. Eugeen stuurt als jij. We zijn vannacht
terug.
Je vrouwtje.’
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Tegen de morgen kwamen ze thuis. Mevrouw Benz had met haar beide zonen een
verrukkelijk mooie rit gehad langs de Neckar tot Pforzheim, 180 km. Een paar keer
hadden ze even pech gehad, maar verder was het bizonder leuk geweest. Meestal
lieten de ongelukkige boeren, wanneer zehetgevaarte aan zagen komen rollen, hun
gereedschap vallen, sloegen een kruis en liepen weg. Vrouwen vielen biddend op
hun knieën, want ze geloofden dal de duivel plotseling op de wereld gekomen was
en hen nu voor al hun zonden zou straffen.
Hel was de eerste clandestiene rit ter wereld.
Nu volgde de opgang. De rijtuigen stonden Europa wel aan.
1890 verbreekt Benz zijn overeenkomst met Hose die nog altijd niet van de auto
hield. Hij sloot een nieuw contract met de meer begrijpende technici Gauss en von
Fischer en breidde de naar de Waldhofstrasse verplaatste fabriek uit.
1890: De eerste internationale renwedstrijden Parijs - Marseille - Parijs en Marseille
Nizza maken zijn naam wereldberoemd.
1899: De ‘Rheinische Kreditbank’ slicht een N.V. met 3 millioen mark.
1906: Het wordt verhoogd tot 4 millioen.
1907: Benz sluit een verbintenis met de Zuidduitse Automobielfabriek in Gaggenau.
1908: Hij bouwt in zijn moderne, nieuwe fabriek te Mannheim de eerste
zescylinder.
1909: 205 km per uur - Wereldrecord in Brooklands.
1910: Nieuw wereldrecord - nieuwe fabriek in Waldhof.
1911: 228 km per uur. Dit record wordt pas verbeterd in 1920. De fabriek draagt
zijn naam: ‘Benz & Co’.
1914: De Technische Hogeschool te Karlsruhe benoemt hem tot doctor.
1924: Vereniging met de ‘Daimler-Motoren-Gesellschaft’.
Benz werd ziek, van ouderdom. Hij trok zich terug in zijn mooie huis in Ladenburg.
Hij wou zo graag nog eens naar München in het Duitse Museum, om zijn daar
tentoongestelde eerste wagen te zien.
Hij was al te zwak. Op 2e Paasdag, 2 April 1929 waren duizenden automobilisten
van heinde en ver samen gekomen om op het Karl Benzplein te Ladenburg voor zijn
huis te defileren.
Ontroerd door het eerbewijs verscheen de familie op het balkon. Karl Benz, de
vijf en tachtigjarige, kon niet meer aan 't raam komen.
Twee dagen later stierf hij.
De hele autowereld rouwde om hem.
In zijn begrafenisstoet reed een van zijn eerste wagens mee.
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Kleinbeeldopnamen vergroten met een zelfgemaakt Toestel
Als jullie vroeger nog met platen van groot formaat of met films van 9 × 12 cm of
meer gewerkt hebben, dan waardeer je de huidige kleinbeeldcamera bizonder omdat
de films zo goedkoop zijn. Jammer genoeg gaal deze besparing gedeeltelijk weer
teniet doordat je meestal de kleine opnamen moet laten vergroten. Vooral wanneer
je die in een behoorlijk formaat wilt laten maken, zodat je ze op de muur kunt prikken,
kost dal bij de fotograaf altijd vrij veel.
Ja, als je zelf die vergrotingen maar kon maken, maar om het geschikte materiaal
met kunstmatige belichting aan te schaffen moet je je porte-monnaie weer flink
aanspreken. Het vervaardigen van een vergrotingsapparaat wordt gewoonlijk
afgeraden terwille van de dure condensorlenzen, die voor de gelijkmatige belichting
van het negatief nodig zijn. Voor groter formaat negatief klopt dat gewoonlijk, maar
voor de vergroting van kleinbeeldopnamen kun je ook zonder condensorlenzen een
goed bruikbaar vergrotingstoestel zonder moeilijkheden vervaardigen.

Fig. 1.
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Hier is een leidraad om zelf een toestel te maken dat zowel voor negatieven van 60
× 60 mm als van 24 × 36 mm dienst doet. Je hebt hiervoor alleen maar een paar
houten plankjes nodig, wat karton, het objectief van een oud fototoestel en nog een
paar kleinigheden waarover elk knutselaar beschikt.
Het objectief is gemakkelijk aan te schaffen; bijna elk amateurfotograaf heeft
ergens een camera met formaat 9 × 12 cm of 6 × 9 cm liggen, dat hij nooit gebruikt.
Dit objectief hoeft absoluut niet bizonder lichtsterk te zijn. We schroeven het er af
en stellen de brandpuntsafstand vast, want hiervan hangt de lengte af van de
uittrekbare buis voor het objectief aan ons vergrotingstoestel. Zoals bekend komt de
brandpuntsafstand van het objectief overeen met de afstand van de lens tot het platenrespect, het filmnegatief in de camera, bij de stand oneindig.

Fig. 2.

Fig. 1 en 2 geven de constructie van ons vergrotingstoestel. Gesteld dat we een
objectief van 13,5 cm brandpuntsafstand bezitten, dan moeten we de uittrekbare buis
voor het objectief zo lang maken dat, bij slechts tweevoudige vergroting, het negatief
20,2 cm van de lens kan verwijderd worden, bij zesvoudige vergroting 15,7 cm. Voor
objectieven van andere brandpuntsafstanden licht tabel 1 in. Tabel 2 geeft de afstand
aan waarbij het beeld met de overeenkomstige vergroting, van de lens af gemeten,
in de projectie op het scherm scherp verschijnt.
Brandpuntsafstand 1½ voudig 2 voudig
van de
lens

3 voudig

4 voudig

5 voudig

6 voudig

9 cm

15 cm

13,5 cm

12 cm

11,2 cm

10,8 cm

10,5 cm

12 cm

20 cm

18 cm

16 cm

15 cm

14,4 cm

14 cm

13,5 cm

22,4 cm

20,2 cm

16 cm

17 cm

16 cm

15,7 cm

15 cm

25 cm

22,5 cm

20 cm

19 cm

18 cm

17,5 cm

Tabel 1, afstand van het negatief tot de lens in centimeters.
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Brandpuntsafstand 1½ voudig 2 voudig
van de
lens

3 voudig

4 voudig

5 voudig

6 voudig

9 cm

22,5 cm

27 cm

36 cm

45 cm

54 cm

63 cm

12 cm

39 cm

36 cm

48 cm

60 cm

72 cm

84 cm

13,5 cm

33,7 cm

40,5 cm

54 cm

67,5 cm

81 cm

94,5 cm

15 cm

37,5 cm

45 cm

60 cm

75 cm

90 cm

105 cm

Tabel 2, afstand van de lens tot het scherm in centimeters.
Eerst maken we de lampekast.

Fig. 3. Grote panelen van de lampekast

Daarvoor gebruiken we 6 plankjes, waarvan vorm en grootte bij gebruik van 1 cm
dik hout in fig. 3 aangegeven zijn. Als je hout van een andere dikte neemt ontstaan
er in deze maten kleine afwijkingen, die bij het zagen van het hout in acht moeten
genomen worden. De opening in het achterste zij plankje voorde lampfitting wordt,
in overeenstemming met de doorsnee, met de figuurzaag uitgezaagd. Op de
aangegeven plaats tussen lamp en negatief wordt, met behulp van twee latjes met
gleuf die aan de beide zijwanden aan de binnenkant aangebracht worden, een opalen
ruit ingezet; gewoon matglas is onbruikbaar omdat het licht van de lamp daarmee
niet voldoende verspreid wordt. Het deksel van de lampekast wordt met twee
scharnieren opklapbaar gemaakt.
De houten delen van de kast voor het negatief zie je duidelijk

Fig. 3a. Voorzijden van de lampekast
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op fig. 4, terwijl fig. 5 aanwijst hoe de 4 plankjes samengevoegd en met de voorkant
van de lampekast verbonden worden. Zoals uit fig. 2 blijkt wordt de openingsrand
naar de lichtkast toe met een vijl schuin naar binnen afgewerkt.
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De verschuifbare objectiefbuis

Fig. 4. Houten delen van de kast voor het negatief

wordt in de boven vermelde lengte uit sterk karton geknipt. De houten delen die voor
de samenstelling vereist zijn worden op fig. 6 aangeduid. In de twee objectiefplankjes
die op elkaar gespijkerd worden, wordt nu een ronde opening gezaagd op de grootte
van het objectief. Objectiefbuis en negatiefkast worden van binnen zwart geverfd.

Fig. 5.

Ten slotte vervaardigen we het kastje voor het negatief uit 3 mm dik spalkhout
waarvan fig. 7 de gegevens biedt. In dit kastje plaats je het negatiefje tussen twee
glazen platen, elk van 6,5 × 6,5 cm grootte, in de vierkante opening. Zoals uit de
tekening blijkt zaag je drie plankjes van elk 9 × 15 cm waarvan het een, een opening
van 6 × 6 cm, de twee andere er een krijgen van 6,6 × 6,6 cm. Een van de
laatstgenoemde plankjes wordt bovendien op de aangegeven plaats

Fig. 6. Houten delen van de buis voor het objectief
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doorgezaagd en de twee stukken worden, door middel van twee kleine scharnieren,
weer beweegbaar verbonden. Nu lijm je of schroef je de drie plankjes aan elkaar
zoals de figuur laat zien, zodat er een raam ontstaat waarin de glazen platen met het
daartussen liggende negatief zo gelegd kunnen worden dat deze, na het overleggen
van het dekplankje, niet los maar veeleer een beetje tegen elkaar aanzitten. Dit is wel
mogelijk als het glas dik genoeg is.
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Fig. 7. Kastje voorhetnegatief

Pas nu bevestig je met kleine spijkertjes de objectiefbuis in de kast voor het
negatief. Eerst moet het kastje, zoals voorzien, in de kast voor het negatief geplaatst
worden en dan de objectiefbuis tussen de twee zijplankjes van de kast voor het
negatief zo ver ingeschoven, tot het kastje er nog met een lichte wrijving in
enuitgeschoven kan worden.
Als lichtbron is een lamp van 75 Watt voldoende; het is niet raadzaam een sterkere
lamp te gebruiken omdat de kast anders te warm wordt.
Bij gebruik zet je het toestel op tafel en projecteer je het beeld op een muur, waarop
je al eerder een stuk gewoon papier van voldoende formaat hebt bevestigd. Na het
beeld scherp gemaakt te hebben breng je het gevoelig papier op zijn beurt op het
vermeld gewoon papier. Je doet verstandig als je met een plankje een scherm maakt
dat je als een plaat aan de muur kunt hangen. Dat plankje overtrek je met wit papier,
waarop het beeld scherp geprojecteerd kan worden. In geval je voor de vergroting
meestal hetzelfde formaat wilt gebruiken, kun je op dit plankje een raam maken
waarbij je eerst het formaat met potlood aanduidt. Dan plak je op zij en onder deze
strepen, stroken karton van 2 cm breed en 1 mm dik zodat het lichtgevoelige papier
er net tussen komt te zitten. Nu lijm je op die stroken nog 3 stroken karton die 2-3
mm breder zijn en ietwat naar binnen toesteken. Het fotopapier kan in dit raam, als
een schuif in een kastje, geschoven worden en ligt mooi effen.
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De Tijd bij ons en ergens anders
In de radio hoor je wel eens het tijdsein. Heb je je nog niet afgevraagd hoe de heren
van de radio de tijd, tot op een breuk van een seconde na, kunnen weten? Hebben ze
daar misschien een klok die veel juister gaat dan onze kamerklok? Zeker beschikken
ze over zulke klokken, maar ook deze gaan niet helemaal goed. Elke klok wijst een
gering verschil aan met de echte tijd en omdat deze verschillen dag aan dag
voortdurend toenemen, zouden we steeds meer van de echte tijd afwijken. Gelukkig
zijn er de observatoria, waar ze een tijdmeter kunnen nagaan die veel betrouwbaarder
is dan onverschillig welk mechanisme door mensenhanden vervaardigd, en dat is de
aarde die, met de grootste regelmaat, dagelijks

Feg. 1. Duur van één dag

één keer om haar as draait.
In dit opzicht moet je figuur I eens goed bekijken. Bovenaan zie je de rustende zon
en onderaan wentelt de aarde op haar baan om de zon. De aarde wordt tweemaal
afgebeeld; links is haar positie op de eerste dag, rechts haar positie op de tweede dag.
Intussen heeft ze zich een keer om haar as gedraaid. De toeschouwer op de aardbol
zet zijn klok gelijk te 12 uur, op dat ogenblik waarop de zon zuidwaarts gericht is.
De tweede dag na deze aardwenteling wacht de toeschouwer weer de tijd af dat de
zon precies in het Zuiden staat. Wijst zijn klok weer 12 uur aan, dan gaat ze gelijk,
want gedurende een aardwenteling zijn 24 uur verlopen.
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Omdat de baan van de aarde om de zon geen juiste cirkel maar een ellips beschrijft
wordt deze tijdcontrole pas betrouwbaar als de waarnemer het daardoor ontstane
tijdsverschil in acht neemt. De observatoria zijn van toestellen voorzien met behulp
waarvan men de zuidelijke stand van de zon gedurende haar dagreis aan de hemel
met zo'n nauwkeurigheid kan vaststellen, dat daaruit de ware middag van de
waarnemingsplaats tot op een onderdeel van een seconde, precies kan afgeleid worden.

Fig. 2. Model van de wereldklok

Over 't algemeen beschouwt de astronoom de aarde als een grote klok, waarvan
de zon de wijzer is. Fig. 2 laat je een model van deze klok zien, die je je kunt
voorstellen als een bol en een dradennet samengesteld uit 12 ringen van draden. De
ringen van de schijfjes van een sinaasappel van de noordpool van de bol tot de
zuidpool reiken. Terwijl het dradennet en de lamp, die de zon voorstelt, rusten, wentelt
de aarde binnen het dradennet in de richting die de pijl aangeeft om haar as, die in
de vorm van twee pennen uit de polen steekt. Deze wereldklok geeft niet altijd de
tijd aan, die op het ogenblik van de waarneming in de eigen woonplaats heerst, maar
ze wijst ook het uur aan van alle plaatsen op de aarde. Zoals je ziet wordt aan iedere
helft van de dradenring een uur toegekend. Op de afbeelding wordt de wentelende
aarde voorgesteld op het ogenblik dat Engeland zich onder de 12 uur-meridiaan
bevindt. De zon staat dus in Engeland, zoals trouwens op alle plaatsen die zich op
dezelfde lengtegraad bevinden, precies in het Zuiden. (Voor de plaatsen ten zuiden
van de evenaar natuurlijk in het Noorden.) Al de overige plaatsen op aarde hebben
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de tijd die de betreffende urenkring van het dradennet aanwijst. Uit het model kun
je opmaken dat de klokken op aarde een
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Fig. 3. Kaart met tijdzones
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latere tijd aanwijzen naarmate ze meer oostelijk van de lengtegraad van 12 uur
verwijderd liggen. Een reiziger, die per vliegtuig vanuit Engeland naar het Oosten
vliegt, merkt dat zijn horloge steeds meer achterloopt bij de tijd van de landen
waarover hij vliegt. Over Duitsland b.v. bedraagt het verschil een uur, over de
Beringzee al 12 uur, en komt hij na een vlucht om de aarde ten slotte weer naar
Engeland terug dan bedraagt het verschil 24 uur, dus een hele dag. Deze dag heeft
hij op zijn reis blijkbaar gewonnen. Maar als hij in tegenovergestelde richting om
de wereld vliegt, dus westwaarts, dan staat zijn horloge steeds meer voor; hij moet
het, om met de plaatselijke tijd in overeenstemming te blijven, aanhoudend
achteruitzetten en verliest na zijn vlucht om de aarde één dag.
De stelling van de bol op onze tekening is, zoals ik al eerder zei, zo gekozen dat
de 12 uur- of middagcirkel over Engeland ligt. In Amerika is het op dezelfde tijd pas
ochtend en in Azië al avond van dezelfde dag. Middernacht integendeel is onder de
24 urencirkel, zo b.v. boven de Beringzee. Hier wordt ook de datum gewijzigd. Twee
naburige plaatsen hebben hier een verschillende datum.
Te oordelen naar ons model van de aardbol zou eigenlijk elke plaats op aarde, die
niet precies onder dezelfde lengtegraad ligt, haar eigen plaatselijke tijd hebben, die
verschilt van de oostelijk en westelijk gelegen plaatsen. Dat was vroeger nl. het geval
toen de klokken nog de plaatselijke tijd aangaven, zoals nu nog de zonnewijzers.
Maar toen handel en verkeer de wereld veroverden kwam men er toe, om een
eenheidstijd in te voeren voor grotere gebieden waar dezelfde tijd van kracht is, en
die van het naburige gebied met een uur afwijkt. Fig. 3 is een wereldkaart waar de
gebieden, die een verschillende tijd hebben, door heldere en donkere strepen van
elkaar gescheiden zijn. Ook hier is de voorstelling zo gekozen dat het in Engeland
(Greenwich) precies 12 uur op de middag is. De aan de voet van de kaart getekende
lokken geven de tijd aan van de door strepen aangeduide aardzones. Het merkwaardige
van deze kaart is, dat de strepen die over de zeeën bijna overal met de geografische
lengtecirkels samenvallen, over het land eigenaardige afwijkingen ondergaan. Deze
afwijkingen zijn het gevolg van het verkeer en de economie, want elk land moet er
voor oppassen dat de begrenzing van de tijdzones niet door haar drukke
verkeersgebied loopt. Laten we maar even denken aan de verwikkelingen die b.v. in
het spoorwegwezen optreden, wanneer een spoorwegnet meer dan eens een zonegrens
overschrijdt. De studie van het spoorboekje van zo'n gebied zou dadelijk een grote
puzzle worden. Daarom was men verplicht om de tijdzones in zekere mate aan de
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landsgrenzen aan te passen en belangrijke verkeersgebieden en grote steden in een
zone te plaatsen, waarin ze eigenlijk niet horen. Zo heeft b.v. de 5 uurzone in onze
tekening een heel eigenaardig verloop, ze springt over heel Mexico en verschuift in
de Verenigde Staten en in Canada in westelijke richting. Rusland rekent volgens een
tijd, die, zoals de getekende klokken duidelijk maken, telkens één uur voorlopen bij
de tegenwoordige tijd. Bovendien is er een hele reeks gebieden die zich niet aan de
tijd van die zone aangepast hebben, maar een eigen tijd houden zoals uit de heldere
plaatsen van die kaart met de ingetekende klokken duidelijk blijkt.

Hoe teken je een magisch Vierkant?
Onder een magisch vierkant verstaan we de schikking van een aantal cijfers in de
vlakken van een vierhoek, zó dat de som bij het optellen van de cijfers in horizontale,
verticale, en diagonale richting altijd dezelfde is. Zo 'n magisch vierkant, waarvan
de som in alle richtingen het getal 15 oplevert, kun je als volgt opstellen: Eerst deel
je een vierkant in negen gelijke velden en dan schrijf je in het middenveld het cijfer
5. In de vier hoekvelden zet je de even getallen 2, 4, 6 en 8 zó, dat de hoekvelden
die diagonaal tegenover elkaar staan, samen 10 opleveren. In de vier overige velden
kun je nu de nog ontbrekende oneven getallen tussen 1-9 makkelijk verdelen, dat je
in alle richtingen vijftien kunt tellen zoals onze figuur met drie voorbeelden aantoont.
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Zweefvliegen
Hebben jullie er niet allemaal eens naar verlangd in een zweefvliegtuig de
zwaartekracht te overwinnen en als een vogel in de lucht te zweven? Misschien heb
je al eens als passagier in een motorvliegtuig gevlogen en heb je steden, dalen en
hoogten in vogelvlucht gezien. Maar het geeft toch een heel ander gevoel, in een
lichtgebouwd zweefvliegtuig door de wind gedragen te worden, dan zich, met de
kracht van de motor, in een gesloten cabine door de lucht te laten cirkelen. Een
zweefvliegenier zou je kunnen vergelijken met een skiloper, en de piloot van een
motorvliegtuig met een autobestuurder. Tussen de smalle vleugels van het
zweefvliegtuig, evenals op de lange skilatten, is de mens innig met de natuur
verbonden. Zijn lichaam vormt met het sportwerktuig veel meer een eenheid dan dat
bij een autobestuurder of bij een motorvliegenier het geval is. Zoals een skiloper de
helling en de natuurlijke bodemgesteldheid gebruikt om vooruit te komen en van
richting te veranderen, zo profiteert de zweefvliegenier van de luchtstroming om in
de lucht te blijven. Het is er hun geen van beiden om te doen, om vlug een bepaalde
afstand af te leggen, maar wel om de ongewone ervaring van het zwevende glijden,
hier in het blauw van de hemel over onzichtbare luchtkussens, daar over
sneeuwbedekte hellingen en oneffen banen.
De opgroeiende jeugd heeft het niet zo makkelijk bij het leren zweefvliegen als
bij het leren skilopen. De leerling-piloot moet minstens 18 jaar oud zijn; hij moet
eerst een vaardigheidsproef afleggen wat vanzelfsprekend is als je bedenkt dat deze
sport van de jongelui niet alleen moed en geestdrift vergt, maar vooral een reeks
eigenschappen zoals b.v. goede opmerkingsgave, tegenwoordigheid van geest,
vastberadenheid en zelfvertrouwen. Ook van een goed skiloper worden deze
eigenschappen verlangd, maar een val in de zachte poedersneeuw is toch veel
onschuldiger dan een uit de lucht.
Als voorbereiding voor de zweefvlucht bestaat er overigens voor jullie een
uitstekende sport: het spel met zelfgebouwde modelvliegtuigen. Jullie leren met deze
prachtige ontspanning niet alleen het wezenlijke over de bouw van het zweefvliegtuig
kennen, maar je legt ook de basis voor de eigenschappen en bekwaamheid van een
goed
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Fig. 1. De start van het zweefvliegtuig gebeurt juist als het oplaten van een gewone vlieger

piloot. In dit boek vinden beginnelingen een leidraad voor het bouwen van zo'n
vliegtuig.
Nu zullen we de techniek van de zweefvliegsport wat nader gaan bekijken. De
eerste vraag is wel: hoe kan het motorloze vliegtuig zich boven de grond verheffen?
Aan een gewone vlieger hebben jullie een goede vergelijking. Is er geen behoorlijke
wind dan houden jullie je vlieger kort aan het touw en lopen daarmee over het veld.
Het hellend vlak van de vlieger wordt door de luchtstroom naar boven gedrukt tot
de vlieger op een hoogte komt waar de heersende wind hem vanzelf verder laat
stijgen. Hetzelfde gebeurt bij een zweefvliegtuig. Een enkel persoon kan dit evenwel
niet met de vereiste snelheid achter zich aan trekken. Maar wordt het vliegtuig op
sleeptouw genomen door een snelrijdende auto, dan kan de piloot zich, door het
aanwenden van een touw dat lang genoeg is, met zijn vogel in de lucht verheffen.
Met behulp van een uitklinkstelsel kan hij, na het bereiken van de gewenste hoogte,
de kabel los maken, zodat hij verder kan vliegen. Een gunstiger manier van starten,
met behulp van een automotor, is de volgende. Aan een achterwiel van de auto wordt
een stalen haspel bevestigd, terwijl men de wagen aan de achterkant optilt zodat de
wielen kunnen draaien zonder de bodem te raken. Het ene uiteinde van een lange
stalen kabel verbind je met de boeg van het zweefvliegtuig, het andere einde met de
haspel. Laat je de motor lopen dan rolt de haspel de kabel op, waardoor het vliegtuig
tot op 100 meter hoogte opgetrokken kan worden.
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Fig. 2. Start met behulp van kabelhaspel. De kabel wordt op de haspel gerold die aan de achteras van
de auto gemonteerd is. Hierdoor wordt het zweefvliegtuig, dat aan het andere uiteinde van de kabel
bevestigd is, in de hoogte getrokken. De piloot klinkt de kabel uit

Een makkelijk startmiddel dat de zweefvliegenier op gewenste hoogte brengt is
het slepen. Het zweefvliegtuig wordt met een ongeveer 100 m lange stalen kabel aan
een motorvliegtuig gekoppeld en hierdoor tot op de gewenste hoogte getrokken. Dan
laat de piloot van het zweefvliegtuig de kabel los en vliegt zelf verder.
Om zich helemaal onafhankelijk te maken van de motorkracht is er een heel
eenvoudige methode uitgedacht, de rubberkabelstart, die door leerlingen-piloten
dikwijls toegepast wordt. Het vliegtuig bevindt zich op een helling. Voor aan de boeg
zijn twee lange rubberkabels bevestigd die door 8 tot 12 man vastgehouden worden.
Een andere groep helpers houdt het vliegtuig achter aan de glijder van de achterstut
vast. Nu gaan de startmanschappen vooraan, met de rubberkabel in de hand in gelijke
schreden vooruit de helling af, waardoor de rubberkabel aangespannen wordt. Op
een bevel beginnen de mannen te lopen. De rubberkabel wordt nu heel sterk
aangespannen en de groep die het vliegtuig vasthield laat op een tweede bevel de
staart van het zeilvliegtuig los. Het vliegtuig snelt de lucht in en de rubberkabels
worden losgehaakt. Zeker kunnen op deze wijze geen hogere sprongen dan 4 tot 6
m bereikt worden, maar als de helling sterk genoeg is kun je zo verder vliegen.
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Fig. 3. Het op sleeptouw nemen door het vliegtuig. De zweefvlieger klinkt, na het bereiken van de
gewenste hoogte, de kabel uit. Voor de landing kan ook de piloot van het motorvliegtuig het sleeptouw
boven het vliegveld uitklinken en weggooien

Door welke kracht kan het zeilvliegtuig nu verder vliegen en zelfs nog stijgen?
Moet het niet volgens de wet van de zwaartekracht dadelijk weer omlaag komen?
Eigenlijk kan een motorloos vliegtuig in een kalme lucht niet opstijgen. Met verliest
ononderbroken aan hoogte doordat het in rechte richting of in spiralen naar beneden
glijdt, als een blad papier dat, op en neer fladderend, op de grond valt. Maar de lucht
is nooit volkomen rustig. Naast de horizontale winden zijn er luchtstromingen die
loodrecht naar boven of naar onder gaan, de stijgwinden en de daalwinden. Een
voorbeeld van deze loodrechtlopende winden in het klein is de luchtstroming in een
kamer die door een kachel verwarmd wordt. Je kunt deze met een kaarsvlam of een
papieren spiraal makkelijk

Fig. 4. Start met rubberkabel. Twee rubberkabels, die vooraan aan het vliegtuig bevestigd zijn, worden
door de startbediening uitgetrokken en gespannen. Als de manschappen, die het zweefvliegtuig achter
vasthouden, loslaten, schiet het vliegtuig de lucht in en de rubberkabels vallen dan vanzelf neer
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aantonen. Boven de kachel stijgt de verwarmde lucht, die daardoor een klein soortelijk
gewicht heeft, vlug omhoog (stijgwind), dan stroomt ze tegen de kamerwanden, waar
ze langzaam afkoelt, zwaarder wordt en weer daalt (daalwind).
De zweefvlieger probeert gedurende

Fig. 5. Luchtstroom in een met kachel verwarmde kamer

zijn vlucht zo gunstig mogelijke winden op te sporen, zoals er in de vrije natuur
verschillende soorten bestaan. Stel, dat zijn vliegtuig in een kalme lucht een meter
per seconde zinkt en het gelukt hem een stijgwind te vinden, waarin de lucht 3 meter
per seconde stijgt, dan zal zijn eigen stijgingsnelheid 2 meter per seconde bedragen.
Er zijn echter stijgwinden, vooral bij onweer, die 6 meter en meer snelheid per seconde
bereiken, zodat de zweefvlieger in korte tijd een belangrijke hoogte kan bereiken,
als de opwaartse druk voldoende aanhoudt.
Laten we nu de verschillende stijgwinden onderzoeken. Er is vooreerst de
bergstijgwind die ontstaat als er een sterke wind waait op een berghelling. De helling
buigt die wind naar boven en kan hem enkele keren hoger brengen dan de berg zelf
was.
Een thermische of ‘zonstijgwind’ vormt zich als de zon 's zomers, boven droge
grond als steden, rotsachtig land, korenvelden enz., de lucht erg verwarmt. Zoals,
bij het al eerder aangehaalde voorbeeld van de warme kachel, stijgt de verwarmde
en lichtere lucht zolang, tot de temperatuur weer in evenwicht is.

Fig. 6. Gedwongen Stijgwind
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Fig. 7. Warmtewinden boven een Stad
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Fig. 8. Stijgwind met wolken

De bij mooie zomerdagen snel opstijgende stapelwolken wijzen op stijgwinden
die onder of in de wolken goed zichtbaar zijn.
Naderend onweer laat zeer sterke thermische stijgwinden ontstaan. De stromende
koude lucht van het onweersgebied verdringt de lichtere warme lucht en jaagt ze
plotseling naar boven op grote hoogte. Voor de piloot zijn zulke onweersfronten niet
zonder gevaar, daar de sterke stijgwinden hem snel op grote hoogte met nevel en
ijzige koude kunnen voeren, waar hij z'n orientatie kwijt kan raken.

Fig. 9. Onweerswind
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Vier Uitvinders van de Radio
Faraday, Maxwell, Hertz, Marconi
Er zijn uitvindingen waarmee één man alleen op zekere dag naar voren treedt en de
mensheid verbaasd laat staan. Dat kan niet gezegd worden van de uitvinding van de
radio. Voor men er eindelijk in slaagde de tonen van een concert, in de vorm van
electrische golven aan de aether toe te vertrouwen, om ze na overbrugging van grote
afstanden weer toegankelijk te maken voor het menselijk oor, moest menig zoeker
en uitvinder daaraan werken. De een bouwde verder aan de uitvinding van de ander,
meestal zonder het eigenlijke doel, de radio, op het oog te hebben, tot eindelijk één
man alle draden in handen nam en heel duidelijk zei: ‘We zullen door de aether met
de hele wereld omgaan.’
Deze man heette Guglielmo Marconi. Toen het hem als jongeman gelukte, om
tussen de kust van Wales en het daarvoor liggende eiland Flatholm, draadloos in
Morsetekens te telegraferen, met behulp van electrische golven, spitste de hele wereld
de oren en begon er overal een wedloop om deze schitterende uitvinding te verbeteren
en practisch te benutten. Lang is de weg van deze eerste stations voor draadloze
telegraaf tot onze huidige radiozenders, maar veel verder nog zijn de sporen te vinden
van die belangrijke natuurkundige ontdekkingen zonder welke men, noch de draadloze
telegrafie, noch de radio uitgevonden zou hebben. Laten we dus eerst een vluchtige
terugblik werpen op de drie baanbrekende zoekers: Faraday, Maxwell en Hertz, die
aan het begin van de lange ontwikkeling van de radiouitvinding staan.
Michael Faraday, een van de geniaalste natuurkundigen, werd in 1791 in de
omgeving van Londen geboren, als zoon van een smid en tot zijn 21ste levensjaar
was hij boekbinder, zoals de grote Benjamin Franklin. Hij deed talloze proeven om
het wezen van de electriciteit meer te doorgronden. Hij ontdekte, onder meer, een
merkwaardige wisselwerking tussen de electrische, de magnetische en de
lichtverschijnselen. Men wist toen al lang dat het licht een golfbeweging is. Als
drager van het licht door de ruimte dacht men zich een stof die overal voorhanden
moest zijn. Men noemde ze aether. De aard van de
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lichtstraling dwong de natuurkundigen om deze hypothetische aether de eigenschappen
toe te kennen van een vast lichaam, terwijl hij klaarblijkelijk toch zo dun was dat de
in het heelal zwevende hemellichamen er niet de minste weerstand in vonden. Deze
onontwarbare knoop van tegenstrijdigheden hakte Faraday met één slag door. Bij
zijn onderzoekingen over magnetisme en electriciteit ontdekte hij een grootheid, de
zogenaamde critische snelheid, waarvan de waarde de lichtsnelheid evenaarde.
‘Vreemd’, vond Faraday, ‘zou dat nu een toeval zijn of kon men de verschijnselen
van het licht electrisch verklaren?’ Dan hoefde men zich de golfbeweging van het
licht in de aether niet meer mechanisch voor te stellen, zoals dat b.v. bij de
geluidsgolven het geval is, maar wel als een electromagnetisch proces, waarbij de
aether electrische veranderingen ondergaat. En in dit geval kon die ellendige aether,
waarvan nog geen mens iets gezien had, zo dun zijn als hij maar wou.
De Engelse natuurkundige James Clerk Maxwell nam dit stoute denkbeeld over.
Hij was geen schitterend experimentator zoals Faraday, maar wel een uitstekend
mathematicus, met een goede kijk op de samenhang in het natuurgebeuren. Aan hem
zijn we de electromagnetische lichttheorie verschuldigd die hij een rekenkundige
grondslag gaf en die nu nog als basis van de electrische golven dient.
Voor ons zijn in deze theorie, in samenhang met de ontwikkeling van de radio,
vooral de drie grootheden van belang waarmee men iedere golf kenschetst:
1. de lengte van de golf;
2. de duur van de trilling;
3. de voortplantingsnelheid van de golf.
Wat men practisch onder een golflengte verstaat, weet ieder die een radiotoestel
gebruikt. Om de lengte vast te stellen meet de wetenschap de afstand tussen twee
golfbergen, zoals men dit b.v. bij de watergolven dadelijk met de metermaat doen
kan. De trillingsduur is de tijd die verloopt tot de volgende golfberg aankomt. Onder
voortplantingsnelheid verstaat men eenvoudig de snelheid waarmee de golfbeweging
zich van uit de bron uitbreidt. Men krijgt ze door de golflengte te delen door de duur
van de trilling, zoals men de snelheid van een rijtuig berekent door de afgelegde weg
te delen door de benodigde tijd.
Tot in 1888 bleef de theorie van Faraday-Maxwell een gedachtensysteem, waarmee
geen mens practisch iets wist te beginnen. Maar toen deed een geleerde in een stil
laboratorium een reeks proeven die nu klassieke beroemdheid verworven hebben.
Deze geleerde was de
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Bonnse natuurkundige, Heinrich Hertz. Hij had een inductietoestel en Leidse flessen
tot zijn beschikking, waarmee hij electrische vonken kon maken. Door het onderzoek
van de Deen Feddersen wist hij dat een electrische vonk niet eenvoudig een ontlading
van de ene pool op de andere is, maar dat zij samengesteld is uit een groot aantal
afzonderlijke ontladingen. Evenals een slinger die men aanslaat, een paar keer heen
en weer slingert voor hij tot rust komt, slingert ook de electriciteit een poosje van de
ene pool naar de andere. De duur van zo'n gedeeltelijke ontlading is weliswaar heel
klein: ze bedraagt bij de ontlading van een kleine Leidse fles maar ongeveer een
millioenste seconde. Hertz dacht er over na: de werking op de aether van elke
afzonderlijke ontlading moet zijn als die van een slag op een rustig watervlak; dus
planten deze aethergolven zich in alle richtingen in de ruimte voort. ‘Hoe lang is zo'n
golf?’ vroeg hij zich af. Nu, de opeenvolging van de gedeeltelijke ontladingen van
zijn kleine Leidse fles was hem bekend: ze bedroeg zoals gezegd, één millioenste
seconde. Dus beantwoordde ook de trillingsduur van de golf aan een millioenste
seconde. De voortplantingsnelheid moest volgens de theorie dezelfde zijn als die van
het licht = 300 000 kilometer per seconde. Zo kon de golflengte eenvoudig uitgerekend
worden. Ze was gelijk aan de voortplantingsnelheid vermenigvuldigd met de
trillingsduur van de golf, dus 300 000 kilometer per seconde, of 300 millioen meter
per seconde

Fig. 1. De oscillator volgens Hertz
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vermenigvuldigd met een millioenste seconde = 300 meter. Zijn golven waren dus
300 m lang, veel te lang om ze in zijn laboratorium te kunnen onderzoeken. Zo zocht
hij naar een regeling om kortere golven voort te brengen en hij vond ze na veel
pogingen in de oscillator, op fig. 1 getekend. Hij bestond uit twee grote metalen
bollen, terwijl aan de eigenlijke vonkbrug, twee kleine bollen tegenover elkaar
stonden. De ontladingsvonken tussen deze kleine bollen hadden een trillingsduur
van ongeveer een honderdmillioenste seconde, dus moest men daarmee golven van
zowat 3 meter lengte kunnen voortbrengen. Nu kwam het probleem, de golven aan
te tonen. Hertz had het al opgelost. Zoals bekend begint een stemvork te trillen, als
ze door geluidsgolven getroffen wordt die aan de eigen trilling van de vork
beantwoorden. Hertz gebruikte net zo iets als de stemvork, namelijk een draadbeugel
(een gebogen draad) die, zoals fig. 2 aantoont, een op geringe afstand regelbare
vonkbrug bezit. Zoals de geluidsgolven de stemvork laten meetrillen en laten klinken,
zo werden nu

Fig. 2. De resonator volgens Hertz

ook de electrische golven in deze zogenaamde resonator geinduceerd en werden ze
door heel kleine vonken zichtbaar. Hertz zocht met deze primitieve ontvanger de
ruimte van zijn laboratorium af, terwijl de slinger vonken sproeide en nu kon hij de
bij elke golfbeweging optredende buiken en knopen in de golven, door het optreden
en wegblijven van kleine vonkjes aan de kleine vonkbrug van de resonator aanwijzen.
Ja, nog meer, hij vond dat de electrische golven dezelfde eigenschappen vertonen
als de lichtgolven. Stelde hij zijn oscillator volgens de brandpuntlijn van een verticale
holle spiegel op, zoals je op fig. 3 kunt zien, dan kon hij die golf die op die manier
in één vlak gericht was, in een tegenoverstaande gelijke holle spiegel opvangen en
zichtbaar maken, terwijl alle andere delen van de ruimte zonder electrische golven
bleven. Zelfs in de straalbreking zoals men dat bij het licht kende, slaagde Hertz.
Daarbij gebruikte hij een zeer groot prisma uit pik, dat aan de afmetingen van de
electrische golven beantwoordde.
Hertz heeft dit met verbazende scherpzinnigheid doorgezette werk aan de
wetenschappelijke wereld meegedeeld in een boek ‘Onderzoek over de Uitbreiding
van de electrische Kracht’, dat in 1892 verscheen. Als zuivere wetenschapsman dacht
hij niet aan de mogelijkheid van een practische toepassing van zijn onderzoek, en
toen een ingenieur hem eens in een brief de vraag stelde of men op zijn ontdekking
niet
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Fig. 3. Proef van Hertz met verticale parabolische holle Spiegel

een draadloze telegrafie kon opbouwen, antwoordde Hertz, dat dit onmogelijk was,
omdat de electrische golven zich slechts op geringe afstand zouden voortplanten.
Dit oordeel is begrijpelijk als men bedenkt dat zijn resonator alleen reageerde in de
nabijheid van de zender.
Het doet vreemd aan, te zien, dat al deze ontdekkingen waaruit de radio zich later
ontwikkelde uitsluitend door wetenschapsmensen gedaan werden, die slechts het ene
doel voor ogen hadden, de kennis van de natuurverschijnselen te verrijken. Ook het
betere ontvangapparaat voor electrische golven, de cohaerer, door Branly uitgevonden
in 1890, de antenne door Popoff in 1895 en de verbeterde vonkenzender door Prof.
Righi in 1893, werden alleen voor wetenschappelijk onderzoek geconstrueerd. Maar
nu was de tijd rijp dat een man, met het begrip voor de practische behoeften van onze
wereld, de vruchten zou oogsten.
Een jong student, zoon van een

Fig. 4. Zender van Righi

welgesteld Italiaanse senator, knutselde in de tuin Van het ouderlijk huis met
electrische golven. Hij was op de hoogte van de stand van het onderzoek. In 1896
kwam hij op het idee om deze electrische golven te gebruiken voor het uitzenden
van telegrafische Morsetekens. De jonge student heette Guglielmo Marconi. Hij
gebruikte de door Righi uitgevonden zender die fig. 4 schematisch voorstelt. Over
twee metalen bollen van zowat 10 cm
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doorsnee was een isolerende, met olie gevulde cylinder geschoven. Dichtbij de twee
bollen bevonden zich twee kleinere bollen die met het inductieapparaat verbonden
waren. Sloot Marconi de primaire stroomketen van de vonkeninductor met de taster
in het rhythme van de Morsetekens, dan sprongen er tussen de 4 bollen vonken over,
die electrische golven van de trillingsduur van een 250 millioenste deel van een
seconde uitzonden. Fig. 5 stelt de ontvanger voor. Hiervoor stond Branly's cohaerer
hem ter beschikking, een glazen buis met twee metaalproppen waartussen zich
metaalvijlsel bevond. De metaalproppen stonden zowel met de ontvangantenne als
met een electrische batterij in verbinding. De weerstand die het metaalvijlsel de
batterijstroom

Fig. 5. Ontvanger met cohaerer, relais en telegraaf volgens de schikking van Marconi

biedt is zo groot dat er geen stroom kan doorgaan. Treffen electrische golven de
cohaerer dan vermindert de weerstand aanzienlijk; de batterijstroom gaat door de
cohaerer en door een in de stroomketen ingeschakeld relais, dat op zijn beurt een
tweede stroomketen met een gewoon Morseapparaat sluit. Een klepeltje, zoiets als
een electrische bel, zorgt door aanslaan aan de cohaerer, dat de cohaererstroomketen
ten gevolge van het dooreenschudden van het metaalvijlsel na elk uitgezonden teken
dadelijk weer onderbroken wordt.
Marconi was geen stil geleerde, doch een man van de daad. Met brandende ijver
probeerde hij zijn idee te verwezenlijken. Hij klauterde op bomen om nieuwe en
grotere antennes te proberen, en weldra slaagde hij er in om ver buiten het bereik
van de tuin zijn tekens te zenden en te doen ontvangen. Maar wat baatte hem zijn
succes als zijn landgenoten geen oog hadden voor het belang van zijn idee! Men
hield hem voor één van die talloze uitvinders, die hun tijd aan een nutteloos spel
verkwisten.
Vastberaden schreef Marconi aan de directie van de Engelse Telegraaf over zijn
proefnemingen. De chefingenieur Preece, die al lang probeerde electrisch te
telegraferen zonder de dure kabels, liet de jonge Italiaan naar Engeland komen, waar
de eerste welbekende proef
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van een draadloze berichtgeving plaats vond, tussen de kust van Wales en het eiland
Flatholm in Mei 1897. Prof. Slaby, die kort daarop in Duitsland op groter schaal
proefnemingen deed, deelt over deze proef het volgende mee:
‘Op de ongeveer 20 m hoge klip van Lavernock Point, op een afstand van de gezellige
badplaats Penarth, was een 300 m hoge mast opgesteld. Van de top daarvan liep de
koperdraad die als antenne diende, naar een pool van de ontvanger. De andere pool
was door een lang stuk draad beneden de klip met de zee verbonden. Midden in het
Kanaal, op 5 km van Lavernock Point, ligt het eilandje Flatholm, op zijn hoge klippen
met kanonnen bezet, gelijk de stand van een vuurtoren. Daar was de zendplaats. In
een houten huisje stond het stralenapparaat met een betrekkelijk kleine inductor door
een achtcellige accumulator gevoed. De eerste proefdag werd er twee kilometer meer
draad op beide kanten van de klip gelegd, om, volgens een vroeger onderzoek van
Mr. Preece, een verbinding met telefoons te vervaardigen, wat na korte tijd gelukte.
De tweede dag zou er, volgens Marconi's onderzoek, getelegrafeerd worden. Eerst
lukte het helemaal niet tekens te ontvangen. Men gaf de schuld aan het stuk ijzerdraad
dat de mast vasthield en de ontvangdraad als een kooi omgaf. Toen men de
ontvangdraad de volgende dag 20 m verlengde om de ontvanger op zij van de mast
wat verder op te stellen, kwamen de eerste nog onduidelijke tekens. De volle uitslag
kwam pas de volgende dag, nadat men met het ontvangtoestel beneden naar het strand
gegaan was en daarmee de lengte van de draad die dienst deed bijna verdubbeld had.
Het zal me een onvergetelijke herinnering blijven hoe we, terwille van de hevige
wind in een grote houten kist met z'n vijven over elkaar gehurkt, ogen en oren met
gespannen aandacht op het ontvangapparaat gericht, plotseling na het ophijsen van
het afgesproken vlaggeteken, het eerste getik, de eerste duidelijke Morsetekens
vernamen, geluidloos en onzichtbaar overgebracht van die rotsachtige kust waarvan
je de omtrek maar vaag kon zien, door dit onbekende geheimzinnige middel, de
aether, die de enige brug vormt naar de planeten van het heelal.’
Nu was de weg gebaand; de zegetocht van de draadloze overbrenging van tekens,
taal en muziek kon beginnen. Marconi's idee, de pas ontdekte electrische golven als
bemiddelaars van telegrafische tekens aan te wenden, was alweer alleen een begin
voor nieuw onderzoek en proberen. Golden de tot nu toe gedane proeven in de ogen
van het publiek als wetenschappelijk gespeel, nu de practische kant
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duidelijk werd, sprak de hele wereld van de mogelijkheid om met de snelheid van
het licht zeeën en werelddelen te overbruggen.
In alle cultuurlanden werd aan de verbetering van zenders en ontvangers gewerkt.
In plaats van Marconi's vonkenontlading, die sterk gedempte golven zonder juiste
afstemmingsmogelijkheid uitzonden, kwamen er, dank zij de uitvinding van de
gekoppelde trillingsketen van Braun en van de vonkbrug, de zwakgedempte golven,
die een betrekkelijk scherpe afstemming mogelijk maakten. Later probeerde men,
in plaats van de inductor, dynamomachines te gebruiken die zonder vonkbrug dadelijk
hoogfrequente trillingen voortbrachten, tot eindelijk de uitvinding van de radiobuis
voor zenders en ontvangers een nieuw tijdperk van de radio inluidde. Nu pas kon
het draadloos geven van tekens zich uitbreiden tot de draadloze telefonie en ten slotte
tot de huidige radio waardoor we met de cultuur van de hele wereld in verbinding
kunnen komen.
Omdat er, sinds Marconi, zoveel onderzoekers en uitvinders, door ijverig verricht
detailwerk de radio zo ver volmaakt hebben, willen we die eerste pioniers Faraday,
Maxwell en Hertz niet vergeten.

Het ‘kleine’ getalwonder
Wat is het grootste getal dat je met drie cijfers kunt uitdrukken? Misschien denk je
wel 999. Als je op school gehoord hebt van de machtsverheffing van een getal, dan
weet je dat je door het hoger plaatsen van het tweede getal achter het eerste, al een
heel groot getal kunt bereiken. 99, dus het getal 9 in de negende macht, geeft al een
getal met acht nullen. Verhef je nu ook het getal 99 in de negende macht door de
9

cijfers trapsgewijze naast elkaar te schrijven: 99 dan geeft dat een getal dat een lengte
van bijna 2000 kilometer zou hebben, als je het op de gewone manier zou opschrijven.
Tot het uitvoeren van deze taak zou je aan een heel mensenleven niet genoeg hebben.
De wiskundige is toch een slimmerik dat hij met slechts drie cijfers zo'n verbazend
groot getal kan uitdrukken!
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Bestaan er dodende Stralen?
Geheimen van de cosmische Straling
Jullie hebben natuurlijk al wel eens van dodende stralen gehoord. Af en toe staat er
in een tijdschrift een artikel met sensationele titels over de ontdekking van een soort
dodende straal die al het organische leven zou moeten storen. Wat zit er eigenlijk
achter zulke geruchten?
Dat er schadelijke en gevaarlijke stralen bestaan is wel geen nieuwe ontdekking.
Wie zich de eerste mooie zonnedag in de vroege zomer op het strand te lang aan de
zonnestralen blootstelt, loopt gevaar dat hij met een vuurrode huid huiswaarts keert
en 's nachts slapeloos in bed ligt te woelen. De stralen hebben de huidcellen ontstoken
en gedeeltelijk verbrand. Vreemd genoeg zijn niet de onzichtbare stralen de
boosdoeners, maar een onzichtbare stralensoort van de zon die men zelfs niet kan
zien: de ultraviolette stralen. Had de bader zich eerst met een kort zonnebad
vergenoegd en had hij bijtijds weer z'n kleren aangetrokken dan zouden ook de
ultraviolette stralen hem geen schade berokkend hebben. Want deze eigenaardige
stralen die je, zoals jullie weten, met de kwartslamp ook kunstmatig kunt opwekken
hebben in een zekere dosis bij bepaalde ziekten, zoals b.v. rachitis of Engelse ziekte,
grote geneeskracht. Eigenaardig is wel dat je het uitbreken van zonnebrand na een
te langdurig zonnebad gedeeltelijk kunt voorkomen, als je de betreffende plaatsen
op de huid bijtijds met rood licht bestraalt.
De fysicus kent nog meer onzichtbare stralen die voor het organisme schadelijk
zijn. Denk maar eens even aan de Röntgenstralen, die weliswaar nergens voorkomen
in de vrije natuur, maar met behulp van electriciteit van hoge spanning kunstmatig
verwekt worden. De Röntgenstralen zijn niet zonder gevaar voor iemand die er veel
mee moet omgaan. Vooral in de eerste jaren na hun ontdekking werd er veel schade
door aangericht, omdat de toenmalige toestellen niet afgeschermd waren. Menig
onderzoeker en dokter moest zijn nasporingen met het verlies van vingers of zelfs
van de hele hand bekopen.
Het radium dat overal in de natuur voorkomt, zendt andere, nog gevaarlijker stralen
uit, vooral in het mineraal uraanpikerts (uraanpikblende). Eigenlijk treden drie
verschillende stralen op bij het radium.
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Fig. 1. De drie verschillende stralensoorten van het radium; de hier voorgestelde zijwaartse afbuiging
die de uitgestraalde positief geladen alphadeeltjes en de negatief geladen bêtadeeltjes ondergaan,
wordt door een magnetisch of electrisch veld bewerkt.

De alphastralen bestaan uit electrisch geladen atomen van het chemisch element
helium. Het zijn dus heel kleine stofdeeltjes die met de grootste snelheid
voortgeslingerd stralen worden. De bêtastralen zijn electriciteitsdeeltjes, zogenaamde
electronen, die maar ongeveer 1/2000 van de massa van een waterstofatoom hebben
en die weggeslingerd worden met een snelheid bijna even groot als die van het licht.
De derde soort stralen noemt men gammastralen. Ze bestaan niet uit afgeslingerde
deeltjes stof zoals de twee andere, maar ze hebben het karakter van golven net als
de Röntgenstralen, de ultraviolette stralen en het gewone licht. Deze gammastralen
bezitten een verbazend doordringingsvermogen wat aan hun korte golflengte te
danken is. Terwijl de zichtbare stralen door een laag karton, de Röntgenstralen door
een enkele millimeter dikke laag lood tegengehouden worden, kan men zich voor de
radiumstralen alleen beveiligen door de radiumpreparaten in zware loden kamers te
bewaren. Mevrouw Curie, de ontdekster van het radium, heeft haar

Fig. 2. Stralen met golfnatuur. Indeling van de golflengten tussen 0,001 mm en 0,000 000 01 mm.

gezondheid benadeeld door voortdurend met deze volledig onbekende stralen te
werken. Toen het radium later in de geneeskunde gebruikt werd, voor de bestraling
van kankergezwellen, heeft menig dokter moeilijk te genezen brandwonden
opgelopen, omdat hij het radium onvoorzichtig, gewoon in een porte-monnaie, bij
zich droeg. Geen wonder dat toen de benaming ‘dodende stralen’ al opdook en in
fantastische romans een rol begon te spelen. De vernietigende werking zowel van
de Röntgen- als van de radiumstralen vermindert al wel bij grotere afstanden, maar
men fantaseerde over stralen die kilometers ver blijven werken en die in de oorlog
dood en verderf over de vijand zouden brengen.
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Men heeft zich niet vergist toen men vermoedde dat er zulke stralen zouden bestaan.
De voor 30 jaar ontdekte cosmische stralen bezitten werkelijk al die eigenschappen
die fantasierijke hersenen aan de dodende stralen toegekend hebben. Deze
raadselachtige stralen waaraan alle levende wezens op aarde voortdurend blootgesteld
zijn, zullen we nu eens nader onderzoeken.
Jullie herinneren je toch de stratosfeertochten wel die door verschillende geleerden
ondernomen werden, het eerst door Professor Piccard? Die tochten beoogden eerst
en vooral, het doel, de herkomst, het ontstaan en de eigenschappen van de cosmische
stralen na te gaan. Men ontdekte inderdaad weldra dat deze stralen op grote hoogte
veel sterker werkten dan dichtbij de aarde, want hun aantal en snelheid wordt door
de luchtlaag rondom de aarde sterk verminderd.
Vreemd genoeg zijn deze stralen geen aethergolven zoals de Röntgen- en de
gammastralen, maar ze bestaan hoofdzakelijk uit electrisch geladen deeltjes, de
electronen, die we al ontmoet hebben bij de bêtastralen van het radium. Deze
ondenkbaar kleine deeltjes bewegen zich ongeveer met de snelheid van het licht
(300000 kilometer per seconde) en beschikken over een energie die tot 100 000
millioen electronvolt kan bereiken. Hoe ontzettend groot deze overeenkomstige
electrische spanning is blijkt hieruit, dat onze electrische lichtleidingen op 220 volt
staan en dat de hoogste spanningen die in het laboratorium kunstmatig opgewekt
worden 10 millioen volt bedragen. Zelfs de sterkste bliksems hebben geen hogere
spanning dan 100 millioen volt. Deze grote energie geeft die kleine deeltjes een
doordringingsvermogen, dat alle soorten stralen die we kennen ver overtreft. Hoewel
de luchtlaag boven de aarde de snelheid van de wegstromende deeltjes tot het
tweehonderdste deel van de waarde buiten de atmosfeer vermindert, is die nog altijd
zo sterk dat ze verschillende honderden meters in de aarde dringen. Aan dit
voortdurend bombardement zijn natuurlijk ook alle planten, dieren en mensen
blootgesteld; het dringt diep in alle levende wezens.
Bij de proefnemingen om de weg van deze cosmische partikeltjes door de stof,
met behulp van gevoelige apparaten, te volgen, heeft men iets vreemds ontdekt. Stel
je voor, dat er iemand met een geweer door een reusachtige muggezwerm schiet. De
waarschijnlijkheid, om op die manier veel muggen te treffen, is zeker niet groot. Ook
de stof kun je je in haar kleinste samenstelling als zo'n vliegende muggezwerm
voorstellen. Afgezien daarvan, of het gaat om een gas, een vloeistof of een vast
lichaam, bestaat de stof altijd uit atomen die onder elkaar geen compacte massa
vormen, maar weer uit nog kleinere deeltjes samen-
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gesteld zijn, de atoomkernen en electronen. Al deze deeltjes zijn door wijde
tussenruimten van elkaar gescheiden en bevinden zich in draaiende en trillende
beweging die lijken op de muggezwerm, waar we het over hadden. Met het deeltje
dat uit het heelal vliegt en 2000 maal kleiner is dan een atoom gaat het bij het
doordringen van de materiële aardlagen net als het geweerschot in de muggezwerm;
het is een toeval als het op een atoomdeeltje botst. Maar treft het een atoomkern dan
volgt er een geweldige ontploffing, die wij niet waarnemen alleen doordat de op
elkaar botsende deeltjes zo onbegrijpelijk klein zijn. Hele zwermen electronen worden
met geweld uit hun samenhang binnen het atoom geslingerd waarbij een stralenregen
van bizonder grote doordringingskracht ontstaat.

Fig. 3. Hoe men zich de structuur van het atoom voorstelt. De zwarte punten stellen de positief geladen
atoomkernen voor, de lichte punten de negatief geladen electronen die, net als de planeten om de zon,
in vaste cirkelbanen om de atoomkern draaien. Bij de waterstof draait er maar één electron om de
kern, bij het helium staan er twee negatieve electronen in evenwicht met de dubbele kernlading, bij
lithium verschijnt er een derde electron in een tweede cirkelbaan in overeenstemming met de
drievoudige kernlading, enz...

Nauwkeurige waarnemingen hebben uitgewezen dat er op een vierkante centimeter
van de aardoppervlakte per seconde één tot twee cosmische deeltjes neerkomen.
Stralenregens worden echter maar om de twee uur op dezelfde oppervlakte
waargenomen. Met behulp van een wonderlijk onderzoekingsmiddel, de nevelkamer
van Wilson, kan men de banen van de afgeslingerde deeltjes zelfs zichtbaar maken
en fotograferen, en hun energie met behulp van een sterke magneet door de afwijking
van de deeltjes meten.
Nu zullen jullie misschien vragen in hoever deze stralen de naam van ‘dodend’
verdienen, omdat we er toch helemaal niets van merken. Eerst moet ik zeggen, dat
de totaalenergie van deze straling, ondanks de onvergelijkelijke energierijkdom van
de afzonderlijke deeltjes, niet groot is; ze is zowat te vergelijken met het licht van
de sterren. Buiten de beschuttende atmosfeer waar de deeltjes met een
tweehonderdvoudige energie op ons zouden neerknetteren, zouden we naar alle
waarschijnlijkheid de werking van dit geschut niet verdragen. Het directe bewijs
voor dit vermoeden kan de wetenschap zeker niet leveren, want er heeft zich nog
geen menselijk wezen boven de gaslaag
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van onze aarde verheven. Deze stralen langs technische weg in het laboratorium te
verwekken is echter helemaal uitgesloten, want we beschikken niet over de geweldige
electrische energie waarmee de afzonderlijke deeltjes geladen zijn. Wel kan men op
grond van veel proefnemingen, waarbij men de cosmische stralen van andere
invloeden van de omgeving zo scherp mogelijk probeerde te scheiden, aantonen dat
deze straling de groei van het organisme belemmert en het bij sterke inwerking zelfs
vernietigt en doodt. Bij sommige organismen wekt de straling aan het begin van de
proef tijdelijk de groei op, maar later wordt zij belemmerd. Opmerkenswaardig is
de ontdekking dat dieren die men ontvankelijk gemaakt heeft voor kanker, op een
weinig bestraalde plaats zoals b.v. in een diepe mijn, niet zo gauw kanker krijgen
als proefdieren in een sterk bestraalde omgeving. Bizonder intense werkingen brengt
de vermelde stralenregen teweeg die ontstaat bij de botsing van cosmische stralen
met atoomkernen van b.v de lucht. Elk uur doordringen minstens zes van die
stralenregens het menselijk lichaam. Daar dit bombardement sinds het begin van het
organisch leven op aarde plaats heeft, kunnen we aannemen, dat het organisme zich
niet alleen aan dit verschijnsel heeft aangepast, maar dat het zich dit op de een of
andere manier misschien ten nutte maakt in de regeling van de groei. Men heeft ook
al de theorie opgesteld dat het de cosmische stralen zouden zijn die de dood van de
levende wezens veroorzaken, dat we dus zonder deze stralen helemaal niet zouden
sterven. Als er een mogelijkheid bestond om ons tegen deze stralen voortdurend te
beschermen door diep onder de grond te leven of onder een loodlaag van meters dik,
dan zouden de levende cellen waaruit ook het menselijk lichaam bestaat, nooit
afsterven. Maar afgezien van het feit dat we dan toch zouden moeten sterven bij
gebrek aan het onmisbare zonlicht, gaat het hier enkel om veronderstellingen. In
ieder geval heeft men waargenomen dat een kunstmatig verwekte vermeerdering van
stralenregens gepaard gaat met een beschadiging van organen, zoals de volgende
proef aantoont.
Sterke loden platen zijn bizonder geschikt om cosmische ‘regens’ te veroorzaken,
want, als de cosmische partikeltjes door lood gaan, stoten ze op atoomkernen met
grote electrische lading en veel electronen. Een onderzoeker deed eens een proef op
grond van dit verschijnsel. Hij hield twee groepen konijnen in het hooggebergte,
waar, zoals we weten, de cosmische stralen krachtiger zijn dan beneden in het dal.
Het ene hok zette hij gewoon neer, maar het andere bedekte hij met 18 mm dikke
loden platen. Dat had tot gevolg dat de dieren in dit hok bizonder sterk door de stralen
getroffen werden. Het resultaat was dat
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de konijnen in het hok met het loden dak onvruchtbaar bleven, terwijl de dieren in
het andere hok zich normaal voortplantten. Ook met andere dieren heeft men bij dit
experiment dezelfde ervaring opgedaan; steeds kon men vaststellen dat de
voortplanting belemmerdwerd, terwijl er ernstige letsels aan inwendige organen
toegebracht waren.
Waar komen deze wonderlijke stralen eigenlijk vandaan? De wetenschap vermoedt
dat men hun ontstaan in verband zou kunnen brengen met sterren ver buiten het
heelal die, in verhouding tot hun grootte, een ontzettend grote massa hebben. Er
wordt met een geweldige ijver gewerkt aan al deze wonderlijke problemen die het
klassieke wereldbeeld van onze fysica steeds meer onderste boven schijnen te zetten.
Mocht men er echter ooit toe komen in het laboratorium dodende stralen te verwekken
die ook op grote afstanden werken, laten we dan hopen dat wij, mensen, ook cultureel
zo ver zijn dat misbruik van zulke stralen uitgesloten is.

De snelheid van de tennisbal
De snelheid, waarmee een tennisbal door de lucht vliegt, hangt natuurlijk af van de
kracht waarmee hij geslagen wordt. Tijdmetingen bij tenniswedstrijden, waar de
ballen soms met buitengewone kracht geslagen worden, wijzen op een mogelijke
snelheid van 150 kilometer per uur. De tegenpartij die zo'n bal wil opvangen heeft
slechts een fractie van een seconde tijd om de positie voor de terugslag aan te nemen.
Bij een spel van man tegen man hebben ze ook de baan berekend die de ballen onder
het spel afgelegd hebben: het was niet minder dan 46 kilometer. Daarom moesten
de spelers 2000 slagen doen. Nu begrijp je dan ook waarom de succesrijke tennisspeler
een lange training nodig heeft.
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Invloed van electrische Korte Golven op groeiend Leven
Dat elk organisch leven zich uit kiemen ontwikkelt weten jullie toch. Een tarwekorrel,
die je in het voorjaar in de vochtigwarme grond legt, ontkiemt en groeit op tot een
groene en bloeiende plant. En het kikkerrit dat aan de oppervlakte van het moeras
door de zonnestralen verwarmd wordt, verandert weldra in levendig spartelende
kikkervisjes (donderkopjes noemen jullie dat), en elk van deze nietige zwarte beestjes
wordt een klein kikkertje, als ... ja juist, als het in zijn jong leven die voorwaarden
vindt die nodig zijn voor zijn bestaan, en als het niet voordien al opgevreten wordt.
Want de natuur heeft haar schepselen de strijd om het bestaan niet altijd makkelijk
gemaakt: overal wordt het kiemende leven beloerd door vijanden die niet altijd
vraatzuchtige wezens hoeven te zijn, maar vaker nog invloeden zoals kou, droogte,
gebrek aan licht en voedsel, enz.
De wetenschap heeft al sinds lang geprobeerd om al deze invloeden op te sporen
die de normale ontwikkeling van de kiem tot het volgroeien en rijpen van levende
wezens benadelen. Bij proefnemingen kun je de kiemende tarwekorrel afzonderlijke
kleuren van het licht onttrekken dat het nodig heeft voor zijn ontwikkeling, of je kunt
de korrel in voedingsbodems planten waaraan onmisbare stoffen ontbreken. Steeds
zal zo'n tekort te zien zijn aan een gebrek in de ontwikkeling van de plant. Zijn er
ook geen invloeden die de normale ontwikkeling van de kiem ten gunste kunnen
beïnvloeden? vraagt zich de wetenschapsman af, die zulke proeven neemt. Daarmee
bedoelt hij geen invloeden zoals ze in de natuur voorhanden zijn: beter licht, meer
warmte, rijkere bodem, maar factoren die de natuur niet direct aanbiedt. En zie, nu
hebben ze in de electrische korte golven, die toch niet voorkomen in de vrije natuur
op aarde, een middel gevonden dat de ontwikkeling van de kiem op een heel
eigenaardige manier kan beïnvloeden.
Twee dokters in Bern, Prof. Fritz Ludwig en Dr. Julius von Ries, hebben
interessante proeven genomen op dit gebied. Vooreerst lieten ze gewone tarwekorrels
op kleine bordjes kiemen. Toen stelden ze deze kiemen korte tijd aan de invloed van
electrische korte golven bloot. Wat korte golven zijn weet iedereen, dank zij de radio.
Zoals
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bekend treden ze hier op in de vorm van zogenaamde aethergolven die in de ruimte
worden uitgestraald. Je onderscheidt lange golven die verschillende duizenden meters
lengte kunnen hebben, middel golven van enige honderden nieters en korte golven
die minder dan ongeveer 50 meter zijn. Omdat we van deze korte golven weten dat
ze niet zonder invloed zijn op het organische leven als ze sterk genoeg zijn, (men
gebruikt ze b.v. al sinds lang in de geneeskunde) gebruikten de beide geleerden dit
soort golven, om te zien, hoe de tarwekiemen zich onder inwerking daarvan
gedroegen. Ze plaatsten dus het ene schoteltje na het andere tussen de electroden van
het kortegolfapparaat en onderwierpen elk schoteltje aan een verschillende
bestralingsduur: het eerste 1 minuut, het tweede 2 minuten, het derde 3 minuten, enz.
Enige schoteltjes werden als controle helemaal niet bestraald.
Eerst was er hoegenaamd geen verandering merkbaar. Toen dan de kiemen
opgroeiden deed zich voor de geleerden een verrassing voor. Die 5 tot 6 minuten
lang bestraald werden vertoonden een aanzienlijk sterkere groei dan de onbestraalde.
Men had dus een nieuw middel ontdekt waarvan de natuur zich, voor zover wij weten,
niet bedient om de groei te bevorderen. Zonderling genoeg gedroegen zich echter
die kiemen die slechts 2 minuten lang bestraald werden en die welke 9 minuten en
meer aan de korte golven waren blootgesteld heel anders; hun groei werd langzamer
of ze droogden helemaal uit. Dus door hetzelfde middel bevordering of beschadiging,
al naar gelang de duur van de inwerking.
Het lag voor de geleerden voor de hand de vraag op te werpen of die korte golven
ook op de ontwikkeling van dierlijke kiemen een soortgelijke invloed zouden kunnen
uitoefenen. Omdat men de ontwikkeling van het dierlijke leven uit het ei bij de kikker
heel mooi kan waarnemen, kozen de onderzoekers voor deze proefneming kikkerrit
waarvan ze afzonderlijke porties in glazen plaatsten en, net als de schoteltjes met de
tarwekiemen, gedurende ongelijke tijden aan de inwerking van de korte golven
blootstelden. Ook bij deze proefneming was het resultaat verrassend: die kikkereieren
die 10 minuten lang bestraald werden toonden een aanzienlijke versnelling van de
groei. Bij die met een herhaalde bestraling was deze versnelde groei nog opvallender.
De lichamen van de diertjes ontwikkelden zich krachtiger en sterker, hun staart werd
groter en massaler en de kikkervisjes veranderden veel vlugger in kikkertjes dan de
niet bestraalde proefdieren. Maar ook bij deze proeven bleven de letsels niet uit;
eieren die maar één keer gedurende 5 minuten bestraald werden, werden in hun
ontwikkeling belemmerd.
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Deze proefnemingen zijn niet alleen voor de wetenschap interessant; ook practisch
kunnen ze groot belang krijgen, want als het b.v. zou lukken in de veeteelt door een
relatief sterke bestraling van drachtige dieren de ontwikkeling van de jongen te
bespoedigen, of zelfs grotere en krachtiger dieren te kweken, dan zou dat voor de
landbouweconomie van onschatbaar nut zijn. Maar dat is nu nog toekomstmuziek
en we zullen liever afwachten wat het verder onderzoek van de geleerden op dit
gebied aan 't licht brengt.

Denkpuzzle
Wie is de echte Woekeraar? Een arm Berner koopman, die erg in geldverlegenheid
zat en een dringende schuld moest betalen, ging naar een geldschieter. ‘Ik heb 1000
frank nodig, wilt u mij het geld voor een half jaar borgen?’ - ‘Als u me voldoende
waar kunt verpanden, wil ik u het geld geven, op voorwaarde dat u me na een half
jaar honderd frank meer terugbetaalt’, antwoordde de geldschieter.
‘Ik vind dat onbeschoft’, weerlegde de koopman, ‘zo 'n woekerrente kan ik nooit
betalen’. Terwijl hij bedroefd naar huis ging, sloop de zoon van de geldschieter hem
na en zei hem: ‘Ik leen u het geld zonder rente, want ik heb meelij met u. Ik zou maar
een zeer bescheiden eis stellen. U geeft mij na de eerste week een centime. Na twee
weken betaalt u mij twee centimes en na de derde week vier centimes. Na elke
daaropvolgende week geeft u mij telkens het dubbele aantal centimes als de
voorafgaande week. Als u aan deze kleine eis voldoet kunt u het geld houden zolang
u wilt.’
De koopman vond de zoon van de geldschieter menslievend, want deze enkele
centimes die er te betalen vielen zouden hem niet deren. Daarom bedankte hij hem
voor het voorstel en ondertekende de voorwaarde.
Wat denken jullie nu, wie de echte woekeraar is, de vader of de zoon?
Oplossing op bladzijde 208
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[Hoelang staat de Zon aan de Hemel?]

Hoelang staat de Zon aan de Hemel?
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Gegevens over de tijd van zonsopgang en -ondergang vind je in elke kalender; maar
die gelden alleen voor onze aardrijkskundige breedteligging. Maar hoe lang staat de
zon op andere plaatsen van de aardbol boven de horizon? Het antwoord op deze
vraag is heel interessant en in menig opzicht ook gewichtig, want van de duur van
de bestraling hangt eigenlijk het klimaat af en bovendien ook het hele economische
leven. Aan de hand van de twee tabellen is het mogelijk om bij benadering de tijd te
bepalen van de duur der bestraling voor elke maand van het jaar en voor alle plaatsen
op aarde. Eerst lees je op de bijgevoegde wereldkaart de aardrijkskundige breedte
af van de plaats in kwestie en dan leg je een blad papier op de tegenoverstaande tabel,
zó, dat de rand van het papier juist op de betreffende aardrijkskundige breedte komt
te liggen. Nu tel je van de linkerrand van de tabel het aantal ruitjes tot aan de curve
die overeenkomt met de gewenste maand. Door het schatten van de overblijvende
breukdelen kun je de bestralingsduur aflezen tot op een kwartier na. In deze tabel
wordt er geen rekening gehouden met bergen aan de horizon, met de afwijkingen
van de gemiddelde zonnestand of met de straalbreking door de atmosfeer; toch leveren
de beide laatstgenoemde factoren, van de evenaar af, tot op breedten van 60 graden,
ten hoogste fouten van een kwartier.
De volgende voorbeelden vergemakkelijken het gebruik van de tabel.
Brussel ligt op 50°51'; 1 April staat de zon hier 12 u. 36' boven de horizon.
Amsterdam ligt op 52°22'; 1 April staat de zon hier 12 u. 42' boven de horizon.
Bern ligt op de 47e breedtegraad; 1 Mei staat de zon hier 14½ uur boven de
horizon.
Bombay (Br. Indië) ligt op de 20e breedtegraad; 1 December staat de zon hier
11 uur boven de horizon.
Tromsö (Noorwegen) ligt op de 70e breedtegraad; 1 Januari komt de zon
helemaal niet boven de horizon; 1 Februari blijft ze 4 uur aan de hemel en op
1 Juni gaat ze de hele nacht niet onder.
Stanleystad in Belgisch Congo ligt op de evenaar, dus op de breedtegraad 0.
Hier staat de zon het hele jaar door 12 uur boven de horizon. Daardoor zijn de
dagen en de nachten even lang.
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Deze kaart geeft de aardrijkskundige breedte aan van de betreffende plaats
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Avontuur te Shanghaï
door Peter Pee
Grote en kleine avonturen beleven is lang niet zo 'n ingewikkelde zaak als men meent.
Daartoe is zeker een vreselijk oerwoud nodig, denkt men, of gangsters en rovers;
een stevig geladen F.M. Browning hoeft men in elk zijner broekzakken te dragen,
doorheen allerlei benauwelijke havenspelonken moet men kruipen, of men dient ten
minste in de Sahara verloren te lopen.
Mijn vrouw en ik, wij hebben als zeer onschuldige reizigers, de reis om de wereld
gedaan en toch hebben wij honderden avonturen beleefd; geen enkel echter was zo
griezelig als ons avontuur te Shanghaï.
Zeker, we waren verwittigd. Gedurende onze overvaart van Kioto, de grote Japanse
haven, naar Nagasaki en verder dóór naar Shanghaï - ‘Stad boven de zee’ om de
naam in 't Nederlands over te zetten - werd ons allerlei verteld over die havenstad,
de meest vreemde der wereld. Deze geweldig grote stad, die ver boven de 3 millioen
inwoners telt, ligt niet onmiddellijk op de zeekust, maar strekt zich uit langs de oevers
van de Huang-pu, een stroom die ongeveer 200 m breed is, en binnen haar muren
kan men een vreemdsoortige bevolking aantreffen, bestaande uit mensen van de
meest verscheiden nationaliteiten. Japanners, Britten, Russen, Amerikanen,
Portugezen, Indiërs, Fransen, Duitsers, Nederlanders - zelfs een groot aantal Zwitsers
wonen in betere of slechtere omstandigheden te Shanghaï. Het meest merkwaardige
is wel, dat de stad in verscheidene geïndividualiseerde kwartieren is verdeeld. Het
Frans kwartier - de Franse Concessie - strekt zich over meer dan 8 km2 uit, de
Internationale Concessie beslaat 24 km2 en ten slotte is er Groot-Shanghaï dat onder
chinees bestuur staat. Hier vindt men dan ook de ware Chinese stad, in het hartje
dezer Chinese groot-stad.
Zoals reeds gezegd, had men ons gewaarschuwd, ook afgeraden, alleen en zonder
betrouwbaar Europees leidsman, deze China-Town (Chinese stad) te betreden. Geen
blanke waagt het, er 's nachts een voet te zetten. De straten zijn er immers eng en de
huizen, zo goed als de mensen, kunnen zwijgen. Twee armen grijpen je in de rug
vast, een doek over je aangezicht, een ruk, de grond ... je bent verdwenen. Geen
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politie ter wereld ware ertoe bekwaam, iemand terug op te speuren, die in China-town
te Shanghaï zou verdwenen zijn.
Op de plattegrond van de stad, heeft mijn vrouw dat berucht chinees kwartier met
een rood potlood omlijnd. Ze heeft er een dikke rand om getekend, een brede rode
muur: verboden! Bij mij stond het echter van meet af aan vast, dat we ons daar bij
één of andere gelegenheid, natuurlijk bij klaarlichte dag - in volle avontuur zouden
storten. Want wie komt ooit zo spoedig naar Shanghaï terug? Mijn enthusiasme
echter en het genoegen dat ik bij voorbaat aan die avonturen beleefde, werden maar
al te spoedig afgekoeld. Als iets in de verkeerde richting lopen moet, dan loopt het
meestal van den beginne af die richting uit. Dat moeten jullie allen reeds hebben
ondervonden.
Hoe was het nu bij onze aankomst? Ons schip sukkelde de haven binnen en lei
aan. Wij gingen aan wal, en doorheen het gedrang van havenarbeiders, koelies,
sjouwers, tol- en pasbeambten, ook van de velen die er waren om familie of bekenden
af te halen, kwamen we ertoe ons voor de controle op te stellen. Maar, wie de sleutels
zijner reiskoffers in de kajuit heeft laten liggen, kan die reiskoffers niet openen.
Daarom stoof ik terug, drong door de dichte rangen die de nauwe loopplank bezet
hielden, joeg door de smalle gangen die ons schip tot een waar labyrinth omtooverden,
tot ik ten slotte onze kajuit terugvond - waarlijk, de sleutels lagen midden op het bed,
en reeds rende ik als een opgejaagde terug buiten, want ik was toch niet zo heel
gerust, mijne vrouw moederziel alleen in de haven van Shanghaï te hebben
achtergelaten.
Toen ik terug was, stond zij nog op dezelfde plaats. Maar ze was doodsbleek en
ze beefde. Haar gelaatskleur was sneeuwwit. Zo had ik ze nog nooit gezien.
‘Heeft iemand u lastig gevallen?’ vroeg ik snel. Zij schudde het hoofd, maar kon
geen woord uitbrengen. Ze maakte een teken met de hand, om mijn vragen een eind
te stellen.
Ik opende mijn reiskoffer en liet de Chinese tolbeambte onze zaken
doorheenwerpen, op zoek naar opium en koffie. Ondertussen keek ik rond en ontdekte
plots op de aarde een eigenaardig rood spoor - een vlek, van waaruit een dun rood
spoor ver wegvoert. Het was bloed - of was het dan toch verf?
‘Rickshaw, Mister - Rickshaw, Missis?’ riepen de koelis en verdrongen zich
rondom ons. Wij verkozen echter een auto te nemen, om naar ons hotel te rijden.
Onderweg vertelde mijn vrouw me dan, hoe alles was gebeurd. Ik was amper naar
het schip teruggestormd, toen een paar koelies ruzie kregen. De ene sloeg, de anderen
sloegen
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mee. Allen tegen één enkele. De ongelukkige viel en aanstonds sloegen ze er allen
op los met bamboestokken, waar ze de koelie ook maar treffen konden. Een was er
zelfs die met zijn bamboe stak en, was het toeval of was het bedoeling, men zal het
wel nooit weten - had de jongen vlak in het oog. De gekwetste brulde. Bloed spatte
in 't rond, bedekte weldra gans het aangezicht en, ware de politie niet komen opdagen,
ze hadden zeker de sukkel doodgeslagen. Nu echter spanden allen samen, trokken
hun gezel op en sleepten hem weg. Het bloedspoor wees de weg aan dien ze gekozen
hadden.
Nu, onze aankomst te Shanghaï was toch alles behalve vrolijk. En dit is dan nog
maar onze aankomst. De dag is nog niet ten einde en we wisten nog niet, wat ons
nog alles te wachten stond. Op het schip had ons iemand aangeraden - toen we voor
de zoveelste maal nog eens honger hadden naar een gegarandeerd echt Zwitserse
spijs - in Shanghaï het ‘Café Fédéral’ op te zoeken, want daar vond men zelfs op zijn
Zwitsers toebereid kalfsvlees. De plattegrond van de stad werd fijn bestudeerd, de
verleidelijke plaats werd gevonden, en eveneens met een dik kruis gemerkt. Zeer
vriendelijk gaf onze hotelhouder ons de noodzakelijke aanwijzigingen. Men had
slechts twee straten ver te gaan. Dan bereikte men een paaltje waarop een reusachtig
Indisch politieman stond, om het verkeer te regelen. Daar hoefden we slechts de 'bus
van lijn 9 af te wachten, die ons rechtstreeks naar het ‘Café Fédéral’ voeren zou.
Zo gezegd, zo gedaan. Met een hongerige maag trekken w'erop uit. 't Is onze eerste
wandeling in de wereldstad Shanghaï: ik heb een weinig geld in mijn portefeuille,
mijn vrouw heeft de plattegrond van de stad in haar handtas, wat zou er ons
overkomen.
Eerste straat, tweede straat. Juist, daar is het paaltje. Het uitzinnig dolle verkeer
cirkelt er rond. Kleine taxis van oud model, witgeklede europese dames en heren in
eigen prachtautos van het allerlaatste model, splinternieuw en 't allen kante fonkelend;
ontelbare wielrijders en nog meer Rickshawkoelies, welke hoogwielige opene
rickshaws voorttrekken, en daarin, of elegante Chinese dames, een dikbuikig
mandarijn, of zelfs een volledige familie spleetogen. Af en toe vertrouwt zich ook
wel een blanke aan een rickshaw toe - want al zijn deze voertuigen niet zo vlug als
een auto, toch blijven deze vervoermiddelen bijna honderdmaal beterkoop dan de
huurautos.
Het zicht heeft ons beiden al te zeer geboeid. De Indische politiemannen met hunne
bonte tulbanden, de Chinese meisjes en vrouwen en hunne zwarte, halflange broeken,
of hun langs beide kanten ge-
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spleten rokken, de benauwelijk grote Indische hotelportiers met hunne overweldigende
baarden, de Engelse politie, de statige vreemdelingen, het ‘hei, hei’ geroep der
rickshaw-koelies - men schiet er bijna den adem bij in, als men op de ‘Bund’ staat,
zoals de grote straat aan de Huang-pu heet - en ieder voelt goed, dat het hem op geen
enkele plaats ter wereld kan te moede zijn als te Shanghaï.

Om eerlijk te zijn, moet ik bekennen, dat ik waarlijk op de 'bus geen acht sloeg. Maar
mijn vrouw let op, zo heeft ze ten minste nadien gezegd. Heel de tijd, dat we het
overweldigend drukke leven en doen gadeslaan, is geen enkele 'bus voorbij gereden.
En bovendien, valt ons thans te binnen, dat we het heel en al vergeten hebben, onze
hotelhouder te vragen, in welke richting onze 'bus rijdt.
Maar ook onze maag begint te grollen. Wij hebben honger, honger niet naar
vogelnesten of honderdjarige zwarte eieren, lekkernijen voor een Chinees, maar naar
koffie met melk, naar krokante broodjes of naar doodgewone spiegeleieren, of ja,
naar het zo hemels smakend Zwitsers kalfsvlees.
Gedecideerd wend ik mij tot de eerste de beste voorbijganger, een Indiër met dichte
wenkbrauwen.
‘Taxi?’ vraag ik.
De rare kerel trekt de schouders op, murmelt iets onbegrijpelijks en trekt verder.
De volgende dien ik aanspreek is een kleine, kwieke Chinees.
‘Taxi?’ herhaalt hij en wijst duizend rare sylben prevelend, de straat in.
Ik dank: ‘Thank you’ en we stappen vooruit. Voorzichtigheidshalve vraagt mijn
vrouw nog eens. Nu is 't een Engelse, onder een grote, witte sporthoed. Vriendelijk
staat ze ons te woord en legt uit;
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hier stationneren geen taxis, maar aan de overzijde is er een garage. Daar zullen we
wel een taxi vinden.
Men kan moeilijk beweren, dat de garage zeer zindelijk is. Maar ze bevat toch
talrijke rammelkasten. Bij ons zou men ze waarschijnlijk reeds lang naar het
autokerkhof hebben gebracht. In het hokje naast de ingang zit een spleetoog. Hij
begrijpt Engels.
Enthusiast springt hij recht. ‘Taxi! yes Sir!’ roept hij en ijlt de garage in, rukt het
portier van een wagen open en begint aan een daarin slapende gestalte te sleuren. In
fantastisch tempo en met een overvloed van merkwaardige gesten, verklaart hij den
man iets dat ons onbegrijpelijk blijft. Waarschijnlijk, dat een Europees
echtpaaronmiddellijk een taxi nodig had en dat het thans zijn beurt was om te werken.
Het duurt een tijd tot de kerel begrepen heeft waarover het gaat. Plots komt een
behaaglijke maar vluchtige glimlach op zijn hatelijk, ongewassen aangezicht. Het
kwam me toen vóór, alsof hij thans eindelijk de beroemde buit bemachtigd had, naar
dewelke hij sinds jaren verlangend had uitgezien.
Veel te haastig zet hij de motor aan, wendt de wagen om, stoot tegen de muur,
botst tegen de slijkborden vol deuken, der andere wagens, vloekt, lacht, bekijkt altijd
maar aan grijnzend zijn slachtoffers - ons beiden, mijn vrouw en mezelf - en in de
grond had ik liever rechtsomkeert gemaakt, om in alle zekerheid in ons hotel te
souperen, liever dan mij aan deze onheilspellende kerel toe te vertrouwen. Maar in
tegenwoordigheid van dames mogen mannen geen vrees tonen.
Eindelijk is alles klaar. Wij zijn de oude taxi binnen geklauterd, zitten op de met
wasdoek overtrokken en doodversleten banken, welke voering en ressorts doorlaten,
terwijl vooraan de chauffeur met de garagist onderhandelt. Juist, wij hadden den baas
nauwkeurig uitgelegd waarheen we rijden wilden - naar het ‘Café Fédéral’ en het
schijnt wel, dat hij thans bezig is zijn ondergeschikte onze wensen in het Chinees
over te zetten. Als hij maar niets anders zegt! Bij voorbeeld, waar deze rijke
Europeanen het gemakkelijkst kunnen vermoord en uitgeroofd worden. (Voor de
gewone Chinezen zijn, vreemd genoeg, alle blanken rijk!)
De rit begint. Ik neem onze plattegrond, ontvouw hem, leg hem op mijn knieën
en constateer:
‘Hier zijn wij. Nu eerst rechtuit, dan over de brug en langs de overzijde moet hij
een tijdje links houden. Dat is vreemd, wij zijn tamelijk dicht bij de Chinese stad,
Moesten wij vóór de brug rechts afdraaien...’
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En kijk, wij zijn bij de brug. Onze weg loopt er over, dat heb ik op de kaart kunnen
vaststellen. Maar op het laatste ogenblik werpt de chauffeur het stuur om, drukt op
de gasknop en vliegt naar rechts.
Hier is iets niet in orde. Eerst nog een blik op de plattegrond. Heb ik het dan mis?
Neen, hier ligt ons hotel, daar ongeveer moet de garage zijn en ginds aan de overzijde,
staat het dik kruis, het merk voor het ‘Café Fédéral’. Rechts daarentegen hebben we
onmiddellijk de rode streep die op onze plattegrond de Chinese stad omlijnt. ‘Is er
iets niet in orde?’, vraagt mijn vrouw. Hare stem beeft reeds lichtelijk. Ik stel ze
gerust. ‘Wel nee! alles is in orde.’ Daarbij voel ik mijn hart kloppen tot in mijn keel.
Ik kijk naar den harden rug van onze chauffeur. Hij draagt geen uniform, maar een
gewone muts, een oude, versleten kiel en zijn haar hangt slap neer over de versleten
kraag van zijn jas. Zelfs in de rug bekeken, lijkt de kerel onheilspellend.
Alles wordt me duidelijk. Wij hebben deze vuile vent in zijn slaap gestoord Reden genoeg om ons daarvoor te straffen. Maar, o vreugde, wij zijn immers
Europeanen, rijk maar dom, dommer als een afgejaagde langoor. De straf wordt
eenvoudig en lonend. Het domme, blanke echtpaar stapt zonder de minste achterdocht
in je auto, waarmee je ze zo makkelijk als het maar mogelijk is, daarheen brengen
kan, waar hulp voor hen uitgesloten is, waar hun geschreeuw onopgemerkt uitklinkt,
waar alleen mensen van jou slag wonen, alleen geelkleurige, die deel kunnen hebben
aan je winst en toch zo graag de politie beethebben. Reeds zweven ze me voor de
ogen, de grote titels waarmee morgen de dagbladen zullen verschijnen: EEN
ZWITZERS ECHTPAAR IN HET CHINEES KWARTIER VAN SHANGHAI
VERDWENEN.
Maar we zijn nog niet zo ver, meneer de chauffeur, denk ik, en mijn hand gaat
naar de zak, die ik aan de rugzijde van mijn broek heb, en waar sedert mijn gezegende
kinderjaren, mijn zakmes wacht. Ja, daar is het bereid. Een greep - en als ik ook maar
één enkele steek toebrengen kan! Heel en al zonder weerstand zal men ons niet
ombrengen, zelfs niet te Shanghaï; op de donkerste plaats.
Nog eens buigt mijn hoofd zich over de plattegrond. Het is absoluut zeker, de
schurk raast in volle geweld naar de rode lijn - naar het Chinees kwartier.
Omzichtig bereid ik mijn vrouw op de eerstvolgende minuten voor: ‘Hoor eens,
Meisje, zeg ik, het heeft er allen schijn van, dat de Chinezen veel vroeger uit ons fijn
gesneden kalfsvlees zullen gemaakt hebben, dan dat wij het vandaag nog in het “Café
Fédéral” zullen eten. Die bedrieger daar vóór ons, stuurt juist in de tegenovergestelde

P. van Denenberg, Jongens en wetenschap. Deel 1

195
richting, d.i. naar de Chinese stad, voor dewelke men ons zo dringend heeft
gewaarschuwd.’
‘Dan zouden we beter hier uitstappen’, sprak ze nerveus.
‘Uitstappen? Uit een voortjagende auto! Haha! Gemakkelijker gezegd dan gedaan!
Het schijnt me dat de auto zijn snelheid nog heeft vergroot. Van uitstappen kan geen
spraak zijn. Maar toch moet er iets gebeuren en wel onmiddellijk.
Nog steeds zijn we midden brede, hel-verlichte straten, Blanken hebben we
weliswaar sedert een hele tijd niet meer gezien en het krioelt meer en meer van
bedelaars, armelijke mensen en allerlei klein gerij. Plots snort onze wagen uit de
verlichte straat onder een tunnel. Het lijkt me maar zo. Daar hebben we die enge,
uitgerokken steeg - op dit ogenblik zijn we de Chinese stad binnengereden!
Ik buig me voorover, klop de kerel op de schouder en sis hem in het oor: ‘Alle
duivels! waar voer je ons heen?’
De Chinees wendt een weinig het hoofd en met een gemenen grimlach: ‘Café
Fédéral!’
Tempo! Tempo! Andere taxis zijn er niet meer. Zelfs de rickshaws, die toch zo
weinig plaats nemen; zijn als van de aarde weggeveegd. Er zijn ook geen trottoirs
meer. Er is zoveel gewemel, dat ik het gevoel heb, dat onze brede slijkborden mensen
meesleuren, andere doorhakken.
Het smalle strookje hemel daarboven is zwart geworden. De valavond heeft
Shanghaï toegedekt en wij vreemdelingen steken midden het gevaarlijkste kwartier
van ene ongezellige havenstad.
Op dit ogenblik zou ik geen slechte cent op ons behoud hebben gezet. Wij zijn
verloren, 't is uit, gedaan! Zwitserland, ons vaderland, onze thuis, onze familieleden
en vrienden ... niets of niemand zien we ooit terug.
Allermerkwaardigst is het, hoe op ogenblikken waarop de zenuwen het ergst
gespannen staan, de wil te leven, de hoop op de toekomst zich laten gelden en zich
niet laten verdringen.
Zolang we rijden, kan er ons niets overkomen, redeneer ik kort. Hoofdzaak is dus,
dat die infame vent, daar aan het stuur van de wagen, niet stopt. Daarbij komt nog,
dat ginds heel ver en nog heel klein, een helverlichte plaats opduikt. Dáár zijn lampen,
dáár is licht, dáár zullen ook mensen zijn om ons bij te staan.
Maar daar duwt ook reeds de kerel, daar voor ons, op het rem. Ik hoor het duidelijk
knarsen en buig me naar voren: ‘Vooruit! Verder! Rijd door, anders schiet ik!’
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Te gelijk heeft mijn rechterhand het goede, rode soldatenmes uit de broekzak gehaald
en het de chauffeur tegen de rug gedrukt ... hij moet maar denken dat het een revolver
is. De Chinees wendt half zijn kop en grijnst gemeen.
‘Vooruit! Niet remmen! Gas! Vooruit! Daar, naar die plaats!’, sis ik, terwijl ik me
zelf moed dien te schaffen. Want ik weet het maar al te goed, als de kerel nu nog van
de rechte baan afwijkt, dan baat noch mijn moed, noch mijn wil, noch mijn
soldatenmes.
God zij dank! hij drukt op de gasknop.
Het gaat in zulke vaart de zwarte straat door, aan de opeengepakte Chinezen
voorbij, dat ik niet eens durf om te kijken, om na te gaan, hoeveel spleetogen onder
de wielen zijn geraakt.
Het duurt net zo lang tot we de plaats hebben bereikt. En werkelijk! met een
elegante zwaai stuurt hij de oude rammelkast over de plaats en stopt vóór een mooi
huis, waarop grote letters prijken: ‘CAFE FEDERAL’.
Wij stappen uit. Ik moet mijn vrouw ondersteunen. Hare knieën beven. Ik zelf
hijg, alsof ik lopend een geweldige afstand heb afgelegd. De chauffeur eist zijn geld
- het zal veel te veel geweest zijn. Maar ik betaal zonder meer. De letters ‘Café
Fédéral’ hadden me gelukkig
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gemaakt. Mij was het te moede, als stond ik vóór Zwitserland en niet slechts vóór
een Zwitsers restaurant.
Onder het souper bestudeerden we nog eens de plattegrond. Natuurlijk, we hadden
het mis gehad. Zonder het te weten, had ik de kaart verkeerd opengeplooid.
Naderhand hebben we beiden hartelijk gelachen en heeft het eten ons uitstekend
gesmaakt. Er was werkelijk kalfsvlees op zijn Zwitsers en appelwijn! En dit midden
Shanghaï! In de grond was dit nog het grootste avontuur.
Vertaling Dr. R.H.

Toverstokjes
Het verdwenen Vijffrankstuk
Wat men zien kan: Op de tafel staat een met water gevuld glas, daarnaast liggen een
vijffrankstuk en een zakdoek. De drie zaken kunnen door de toeschouwers nauwkeurig
onderzocht worden. De tovenaar neemt het vijffrankstuk in de linker hand en dekt
het met de zakdoek, zo echter dat de vorm van het geldstuk, doorheen de stof zichtbaar
blijft. Nu houdt hij het vijffrankstuk, dat steeds door de zakdoek bedekt blijft, boven
het glas en nodigt één der toeschouwers uit het bij de rand, door de zakdoek heen,
tussen de vingers te komen vasthouden en het daarna in het glas te laten vallen. Men
hoort het geld in het met water gevulde glas vallen, maar als de zakdoek is
weggenomen vindt men het geldstuk niet.

Materiaal: 1 vijffrankstuk, 1 zakdoek, 1 bierglas, waarvan de bodem ongeveer
dezelfde doorsnede heeft als het vijffrankstuk; 1 horlogeglas, zo groot als het
vijffrankstuk.
Hoe je het doet: Je knelt het horlogeglas in liet vlak van je linker hand, zodat je
je vingers vrij bewegen kan. Onder het doek, vervang je het vijffrankstuk door het
horlogeglas, waarvan de vorm zal doen denken dat het geldstuk steeds op zijn plaats
gebleven is, terwijl je het onder het doek in je hand hebt geklemd. De toeschouwers,
waarvan de ganse aandacht naar het doek gaat, merken niet, dat je de linker hand
met het geldstuk in je broekzak steekt. Het horlogeglas, dat op de bodem van het
bierglas viel, is onzichtbaar; zomede lijkt het geld werkelijk verdwenen.
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De afgerichte Muis
Wat men zien kan: Wie de voorstelling geeft houdt een zwarte, opgevulde muis in
de hand. Op bevel loopt het diertje vooruit, wendt zich om, komt zelfs voorzichtig
uit een hoed gekropen en kijkt behoedzaam over de rand.
Materiaal: Je vraagt je zuster of je moeder, uit zwart doek de vorm van een muis te
snijden. Dien stop je vol met zagemeel of met lapjes

en daarna laat je hem toenaaien. Een paar pareltjes uit wit glas zullen de ogen zijn,
de staart, een zwart geverfd stukje koord. Aan de neus van de muis bevestig je een
lang, donker vrouwenhaar (Fig. 1).
Hoe je het doet: Je knoopt het uiteinde van het vrouwenhaar aan de knoop van je
vest en je houdt de muis op je vlakke hand, zodat het vrouwenhaar opgespannen staat
(fig. 2). Wil je de muis op je hand

vooruit laten lopen, dan hoef je enkel je hand van jou weg te bewegen en onmiddellijk
trekt het opgespannen haar de muis vooruit. Al naar gelang de ligging en de beweging
van je hand en de opstelling van de muis, zal het diertje de meest verscheidene
bewegingen uitvoeren. Plaats je nu de muis in een zwarte hoed en trek je aan het
haar, terwijl je ondertussen de hoed een klein stukje van jou verwijdert - wat de
toeschouwers nauwelijks zullen bemerken - dan schijnt het diertje van zelf uit de
hoed te klauteren. Voor het wellukken van je kunststukje zijn een paar voorwaarden
ten stelligste vereist: het deel van de kamer waarin je werkt, mag niet al tehetverlicht
zijn, maar moet in de schaduw liggen en je moet ervoor zorgen, dat je kostuum van
donkere kleur zij. Op die wijze kunnen de toeschouwers het haar niet zien en ze
zullen zich vruchteloos afvragen, hoe zulk een eenvoudig dingetje, dat dan nog uit
kleerstof is vervaardigd, afgericht worden kan.
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Een knaap doorsteken of doorzagen
Wat men zien kan: Een knaap schuift in een kist en laat het hoofd aan het ééne, de
voeten aan het andere der beide uiteinden der kist uitsteken, daar beiden opengebleven
zijn. De tovenaar grijpt een lang mes of een degen en langs enkele smalle spleten
die in de wanden van de kist zijn aangebracht, steekt hij herhaalde malen dwars door
de kist, zodat de knaap onvermijdelijk moet getroffen zijn. Te oordelen naar het van
smart vertrokken gelaat en de spartelende voeten, moeten de steken de jongen heel
wat doen lijden. Maar zodra de knaap uit zijn schuilplaats glipt, blijkt het, dat hij
spijts de vele steken, ongedeerd bleef.
Dit toverstukje heeft echter een variante: de tovenaar kan namelijk onder de ogen
der toeschouwers de kist dwars doorzagen.

Fig. 1

Materiaal: Een oude kist (Fig. 1), die lang genoeg is, om de knaap van aan de
voeten tot aan de hals in te sluiten, en hoog genoeg, om hem tee te laten daarin
voorovergebogen - zittend plaats te nemen, zoals Fig. 2 toont. Daarbij komt nog een
lang mes of een degen; voor het doorzagen der kist, een grote zaag.
Hoe je het doet: Vóór de voorstelling begint, heeft een knaap reeds plaats genomen
in de kist: hij draagt dezelfde kousen en schoenen als de jongen die later in de kist
glippen zal. Hoe hij zich in de kist ophoudt,

Fig. 2

kan je op Fig. 2 duidelijk zien. Hij moet in de kist glijden vooraleer het dekblad met
kleine spijkertjes aan de frontzijde wordt gehecht. Om te beginnen trekt hij de knieën
hoog, opdat zijn schoenen doorheen de kleine opening niet zichtbaar worden. De
knaap welke
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tijdens de voorstelling langs de andere zijde binnen moet, perst als hij eenmaal in de
kist zit, zijn knieën vast tegen de borst en steunt de toppen zijner voeten tegen een
blokje, dat, naast de spleet, in het midden der kist en langs de binnenzijde aan de
bovenste plank is vastgespijkerd. Nu kan je de kist doorboren, zonder een der knapen
te kwetsen, je kan de kist zelfs midden doorzagen en de twee delen ver van mekaar
werpen, met het van smart vertrokken gezicht op de ééne zijde en de spartelende
benen op de andere, maar je moet er zorg voor dragen ‘het schrikwekkende beeld
van het doorgezaagde lichaam’ de toeschouwers te besparen, door de zijden waar de
kist werd doorgezaagd met een karton te bedekken. Om het minste ongeval te
vermijden, moet je, natuurlijk vóór het experiment de plaats waar zal gezaagd worden,
nauwkeurig afbakenen, bij middel van een stok bijv., die ge door de spleet duwt, om
de ligging der beide knapen in de kist te bepalen. Als de kist doorgezaagd is, stel je
de twee delen ervan weer naast mekaar, trek je de kartons weg en de knaap wiens
kop uit de kist steekt, glipt glimlachend buiten en strekt de benen. De knaap, die
langs de andere zijde ligt, geeft hij een duw, opdat hij op het gepaste ogenblik de
voeten intrekke. Komt hij daarmee te laat, dan is het met de illusie gedaan.

De Fles en het Glas, die van Plaats verwisselen
Wat men zien kan: Op de tafel staat een groene fles en een klein glas. De tovenaar
glijdt over elk voorwerp een hoge kartonnen cylinder. Trekt hij de cylinders weg,
dan bemerken we, dat beide voorwerpen hunne plaats hebben verwisseld, t.t.z. het
glas staat waar de fles stond en de fles waar het glas heeft gestaan. Weerom worden
glas en fles met de cylinders bedekt en weerom bemerken we, dat dezelfde
verwisseling plaats heeft gehad.
Materiaal: Twee grote niet doorschijnende wijnflessen zonder bodem. Wie niet weet,
hoe een fles de bodem wordt ontnomen, leze aandachtig hoe dit kan geschieden. Op
ongeveer 2 cm van de bodem, wikkel je om de fles een dikke koord, die je voorheen
met benzine of met alkohol goed hebt doordrenkt. Deze laat je ontvlammen en terwijl
de koord brandt, doe je de fles voortdurend draaien. Zo gauw de koord is opgebrand,
doop je de fles in koud water; waar de koord gelegen heeft zal de bodem afspringen.
Springt hij echter niet af en komt er
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alleen een barst, dan hoef je de fles alleen maar tegen een houten wand krachtig aan
te slaan. De scherpe kanten van het glas stomp je af met een oude vijl of met
schuurpapier.

Fig. 1

Dan hoef je nog: twee papieren cylinders die je maakt van opgerold en
samengekleefd pakpapier. De cylinders moeten ten minste zó hoog zijn als de flessen
en zo wijd, dat ze makkelijk over de flessen schuiven, zonder echter tussenruimte te
laten. Aan de bovenzijde worden de cylinders met een schijfje zeer sterk papier
toegeplakt. Dit schijfje wordt langs de buitenste rand met de schaar uitgetand, zodat
de tanden, als ze eenmaal goed met lijm zijn bestreken, makkelijk aan de rand van
de cylinder kleven (Fig. 1). Verder hoef je nog twee kleine drinkglaasjes.

Fig. 2

Hoe je het doet: Je plaatst vóór jou op tafel de twee kleine drinkglaasjes en je
overdekt het glaasje rechts met de groene fles, die het glaasje niet laat zien (Fig. 2a).
De tweede fles steek je in één der cylinders. Dit alles gebeurt natuurlijk buiten het
weten der toeschouwers om. Bij begin van het toverstukje, laat je de cylinder die de
fles bevat, over het glas links glijden, maar je let op, dat de fles niet uit de cylinder
glipt. De cylinder die niets bevat, schuif je over de fles aan je rechter kant (Fig. 2b).
Als je nu de twee cylinders wegneemt, moet de fles links op tafel blijven staan, de
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andere moet met de cylinder weggenomen worden, wat je makkelijk kan door de
linker cylinder lichtjes aan te vatten, de rechter stevig (Fig. 2c). De toeschouwers
voor wie slechts één glas en één fles bestaan, denken nu, dat de twee voorwerpen op
geheimzinnige wijze van plaats veranderd zijn. Het stukje kan vele malen op dezelfde
wijze herhaald worden.
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De Helderziende
Wat men zien kan: Aan elk der aanwezigen geeft de helderziende een blad papier en
een enveloppe; dan nodigt hij ieder van hen uit, een korte zin of een spreekwoord
van ten hoogste twee regels op het papier te schrijven, het blad in de enveloppe te
steken en deze toe te kleven. Naar zijn zeggen te oordelen, zou de helderziende
bekwaam zijn, de inhoud van ieder enveloppe te lezen, zonder deze laatste open te
breken. Als hij de enveloppen inzamelt, geeft de helderziende elk der aanwezigen
een nummer, naar gelang hem de brieven worden overgereikt en schikt de éne boven
de andere, nummer 1 bovenaan. Dan gaat hij aan tafel zitten en, met een potlood
schrijft hij op elke brief het nummer, dat hij gaf aan hem die ze hem overhandigde.
Drukt hij nu de eerste enveloppe op het voorhoofd, onderwijl de ogen sluitend en de
toeschouwers het nummer tonend dat op de enveloppe staat, dan kan hij de aanwezigen
mededelen, wat er op de brief in de enveloppe staat. Nu breekt hij zelf het couvert
open en komt tot de overtuiging, dat hij in magnetisch transe juist gezien heeft. Hij
gaat op dezelfde wijze door met alle enveloppen en op het einde kunnen de
toeschouwers onderzoeken of alles klopt.
Materiaal: Zoveel enveloppen en blaadjes papier als er aanwezigen zijn; daarbij
enkele potloden.
Hoe je het doet: Eén der aanwezigen kent de truc en verraadt jou, wat hij op zijn
briefje denkt te schrijven. Bij het inzamelen der enveloppen neem je de zijne eerst
aan. Heb je éénmaal alle enveloppen in de hand, gerangschikt volgens de nummers,
die je de aanwezigen gegeven hebt, dan leg je de bovenste enveloppe, waarvan de
inhoud jou trouwens bekend is en die eigenlijk nummer 1 zou hoeven te dragen, heel
onderaan. Dit doe je natuurlijk zonder dat iemand het merken kan, het liefst terwijl
je gaat om aan tafel plaats te nemen. Hier nummer je de enveloppen elk op haar beurt,
de orde houdend die je volgde om ze in te zamelen, zodat die enveloppe nummer 1
krijgt, welke het briefje van persoon nummer 2 bevat, enz ... zoals je op de afbeelding
zien kan. Op die manier krijgt elke enveloppe een nummer dat ééne eenheid hoger
staat dan het nummer van de persoon, die jou de enveloppe overhandigde en het
briefje schreef dat erin steekt. Druk je nu de bovenste enveloppe met nummer 1
gemerkt, maar briefje nummer 2 bevattend, aan het voorhoofd, zo kan je heel envoudig
de tekst geven dien je vriend jou verraden heeft maar die heel onderaan ligt. Je
kameraad bevestigt natuurlijk, dat je juist gezien hebt en middeler-
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wijl open je de enveloppe en kan je rustig briefje nummer 2 lezen en doen alsof je
wou nagaan of je goed gelezen hebt. Als je daarna enveloppe nummer 2 aan het
voorhoofd drukt, ken je reeds de inhoud van briefje nummer 2 dien je van buiten
zeggen kan. Daarna open je ook dit couvert en lees je briefje nummer 3. De laatste
enveloppe bevat het briefje van je kameraad en zijn inhoud ken je. Je moet er echter
op

letten, dat de toeschouwers niet al te zeer naderen, terwijl je de enveloppen opent,
opdat ze het geschrift niet erkennen. Zijn echter alle couverten geopend en alle briefjes
door jou uitgenomen, dan mag iedereen zich van de juistheid van je zeggen komen
overtuigen. Nu zal niemand meer kunnen constateren, dat de briefjes niet in de voor
hen passende couverten staken.
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Merkwaardige Uitslagen
1 × 9 + 2 = 11
12 × 9 + 3 = 111
123 × 9 + 4 = 1111
1234 × 9 + 5 = 11111
12345 × 9 + 6 = 111111
123456 × 9 + 7 = 1111111
1234567 × 9 + 8 = 11111111
12345678 × 9 + 9 = 111111111
123456789 × 9 + 10 = 1111111111
1 × 8 + 1= 9
12 × 8 + 2 = 98
123 × 8 + 3 = 987
1234 × 8 + 4 = 9876
12345 × 8 + 5 = 98765
123456 × 8 + 6 = 987654
1234567 × 8 + 7 = 9876543
12345678 × 8 + 8 = 98765432
123456789 × 8 + 9 = 987654321
De breuk 1/7 of als deling 1:7 geeft het getal 0,142857 plus een klein overschot.
Rekent men met dit overschot verder, zo bekomt men steeds dezelfde cijfers 142857.
Men noemt zoiets een periodische breuk en in dit geval een periode van zes cijfers.
Vermenigvuldigt men dit getal 142857 met 1, 2, 3, 4, 5 en 6 dan bekomt men volgende
getallen: 142857, 285714, 428571, 571428, 714285, 857142.
Het meest merkwaardige aan deze getallen is wel, dat ze allen uit dezelfde cijfers
zijn samengesteld en dat deze steeds dezelfde rangorde bewaren, onder dit
voorbehoud, dat steeds een ander cijfer aan het hoofd komt te staan. Vermenigvuldigen
we echter het getal met 7, dan krijgen we geen getal meer, dat door dezelfde cijfers
is gevormd, maar onze uitkomst geeft ons enkel negenen, nl. 999 999. Deze uitkomst
kan alleen door de aard van het getal 0,142857 worden uitgelegd, dat, zoals we weten,
1/7 is. Met 7 vermenigvuldigd zou de uitkomst eigenlijk 1 moeten zijn. Daar echter
de deling 1:7 steeds een overschot laat, zo blijft de uitslag onzer vermenigvuldiging
altijd onvolledig: ze kan niet 1 geven, wel dat getal dat het dichtst bij 1 ligt, hier dus
0,999 999.
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Schrijft men om het even welk getal dat uit drie cijfers bestaat, twee maal neer, dan
bekomt men een getal dat steeds deelbaar is door 7.
Hier volgen twee voorbeelden:
Het getal 973 twee maal neergeschreven, geeft:
973 973:7 = 139 139.
Het getal 368 twee maal neergeschreven, geeft:
368 368:7 = 52 624.
Vertaling Dr. R.H.

Denkpuzzle
Het geheimzinnige Brandkastslot. Twee inbrekers hebben, na een lange moeizame
arbeid, een onderaardse gang in het keldergewelf van een bank gegraven. Daar vinden
ze niets dan een grote brandkast die zo goed gebouwd is dat ze er met hun werktuigen
geen vat op hebben. In de deur van de kast zijn 12 sleutelgaten aangebracht. Tot
grote verwondering en vreugde van de dieven hangen de 12 sleutels er naast, aan de
muur. Maar de sleutelgaten hebben allemaal dezelfde vorm, zodat niet te herkennen
is welke sleutel in een bepaald gat past. Een gebruiksaanwijzing op de deur verklaart
dat de kast pas dan open gaat, als ieder van de twaalf sleutels in het juiste gat zit.
Aanvankelijk denken de inbrekers dat het open maken van de deur een eenvoudig
zaakje is. Als de eerste sleutel in iedere opening blijkt te passen, en ze dus niet met
iedere sleutel apart proberen kunnen voor welk gat hij bestemd is, wordt het probleem
al moeilijker. ‘We moeten eerst de twaalf sleutels, op goed geluk af, in de twaalf
gaten steken en dan stelselmatig iedere sleutel afzonderlijk verplaatsen, om altijd
weer een nieuwe ordening in de reeks te krijgen’, meende een van de dieven. ‘Zo
zullen we zeker spoedig de vereiste volgorde van de sleutels vinden’. Weldra hebben
de dieven in het verplaatsen van de sleutels zo'n vaardigheid gekregen dat ze iedere
seconde twee sleutels in de gaten kunnen verwisselen. Toch hebben ze bij het
aanbreken van de dag nog geen succes. Ze verlaten het gewelf door het hol waarvan
de opening achter een gordijn verborgen
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is en ze zullen 's avonds terugkomen. Daartoe hebben ze zes dagen tijd, want ze
weten dat het gewelf 's Zaterdags door de oppasser schoongemaakt wordt, waarbij
het hol zeker zou ontdekt worden.

De beide inbrekers zijn er echter vast van overtuigd dat ze de juiste volgorde van de
sleutels de volgende dag al zullen vinden en dat het alleen aan een grillig toeval ligt
dat het nog niet gebeurd is.
Nu moeten jullie eens uitmaken, waarin de inbrekers zich vergist hebben, want jullie
mogen nu al weten dat ze nooit in het bezit van het geld in de kast zullen komen.

P. van Denenberg, Jongens en wetenschap. Deel 1

207

Oplossingen van de Denkpuzzle's
Oplossing van de Denkpuzzle met de Dobbelstenen. Met twee dobbelstenen kun je
de getallen 2 tot 12 als volgt werpen:
Het getal 2 (1+1)

1 maal

Het getal 3 (1+2, 2+1)

2 maal

Het getal 4 (1+3, 2+2, 3+1)

3 maal

Het getal 5 (1+4, 2+3, 3+2, 4+1)

4 maal

Het getal 6 (1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1)

5 maal

Het getal 7 (1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2,
6+1)

6 maal

Het getal 8 (2+6, 3+5, 4+4, 5+3, 6+2)

5 maal

Het getal 9 (3+6, 4+5, 5+4, 6+3)

4 maal

Het getal 10 (4+6, 5+5, 6+4)

3 maal

Het getal 11 (5+6, 6+5)

2 maal

Het getal 12 (6+6)

1 maal

De som van de verschillende worpen
bedraagt

36 maal

Oplossing van de Denkpuzzle van de Scholieren. Er waren 58 scholieren op het
sportterrein. Hoe kun je dat naar de gegevens berekenen? Eerst valt het toch op dat
bij elk van de genoemde vier rijen telkens twee scholieren ontbreken om de rijen te
vullen. Als je twee scholieren bij het aanwezige aantal optelt, krijg je een totaal dat
deelbaar is door 3, 4, 5 en 6. Het kleinste getal dat aan die eis voldoet is 60; het komt
ook ongeveer overeen met het aantal scholieren in de twee klassen. Nu hoef je enkel
nog de twee scholieren af te trekken die je er voor het gemak van de berekening had
bijgenomen en als resultaat blijven er 58 scholieren.
Oplossing van de Denkpuzzle van de geheimzinnige Brandkast. De beide inbrekers
hebben niet gedacht aan het aantal mogelijkheden waarop de sleutels altijd in de
gaten gestoken kunnen worden. Volgens een eenvoudige rekenkundige formule
kunnen namelijk 12 voorwerpen 479 001 600 maal van plaats veranderen. Dat heeft
de bouwer van de brandkast goed geweten, en daarom was hij ook zo onbezorgd bij
het bewaren van de sleutels. Gesteld dat de in-
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brekers elke nacht twaalf uur lang hadden gewerkt en daarbij één verplaatsing per
seconde hadden gedaan, dan hadden ze bij de 32 jaar nodig gehad om alle
mogelijkheden te proberen. Misschien zouden ze er na de helft van deze tijd in
geslaagd zijn de juiste volgorde te vinden, maar dan waren ze ook al lang gesnapt.
Oplossing van de Denkpuzzle van de Redding van de Schipbreukeling. Het nachtelijk
afdrijven inachtgenomen komt de schipbreukeling elke dag 3 kilometer dichter bij
het vasteland. Na de achtste nacht heeft hij dus een afstand van 8 × 3 = 24 kilometer
afgelegd. Na de elfde nacht heeft hij 33 kilometer achter zich. De volgende dag doet
hij de overblijvende 12 kilometer en bereikt 's avonds het vasteland. Daarmee heeft
hij 12 dagen en 11 nachten voor de overtocht gebruikt.
Oplossing van de Denkpuzzle van de Woekeraar. De zoon is verreweg de grootste
woekeraar want na 26 weken zou het bedrag, dat eerst maar uit een centime bestond,
door de wekelijkse verdubbeling tot 671 088 frank gestegen zijn.
Oplossing van de Denkpuzzle van de Spelers. Er zijn in 't geheel zeven knapen.
Oplossing van de Denkpuzzle ‘Hoe oud is Hans?’ Hans is 12 jaar oud, zijn vader
driemaal zo oud, dus 36 jaar.
Oplossing van de Denkpuzzle ‘De Locomotief’. De locomotief draaide op een
draaischijf. Schoorsteen en ketel bewogen daarbij naar links, het stuurhokje en de
kolewagen naar rechts. De ketel bewoog zich langzamer dan de schoorsteen en de
kolewagen vlugger dan de stuurhut.
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