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Weer  in   plan- 

op hel eerste 
hel in werke- 
leven te schei- 

Bacteriën. 

Algemeen wordt al wat ons in de natuur omringt, 
ingedeeld in iwee groote rijken, het anorgani- 
sche en het organische, of wel in het rijk 
der levcnloozo stof en in dat der levende orga- 
nismen. Deze laats ten verdeelt 'men 
ten en dieren. 

Even gemakkelijk als ons dit nu 
gezicht toeschijnt, even mociclijk is 
lijkheid de bezitters van plantaardig 
den van die organismen, welke mei een hooger, 
't dierlijk leven, begiftigd zijn. De verklaring hier- 
van is gelegen in het feil, dal dieren en planten 
in de volgende belangrijke punten overeenkomst 
vertoonen: 1». Het dier is opgebouwd uit micros- 
copisch kleine bouwstecnen, de cellen, die zich 
door deeling vermenigvuldigen, lil cellen van ge- 
lijken bouw en dezelfde herkomst is de plant samen- 
gesteld. Plant en dier hebben derhalve in principe 
.gelijke inwendige structuur. 2o. Evenals 't dier 
is ook de plant een levend wezen. In hare be* 
langrijkste tevens ver rich tingen vertoont ze algeheclc 
overeenkomst met het dier. Voeding en groei, ont- 
wikkeling en voortplanting worden in .planten»- en 
dierenrijk door gelijke wellen bchecrsehl. Ook de 
plant ademt en ontwikkelt daarbij warmte, ze be- 
zit bewegingsvermogen en prikkelbaarheid van 
allerlei aard. 3o. Deze groote overeenstemming lus- 
sehen de levensuitingen van plant en dier kan ons 
niet verwonderen, als we weten, dal liet leven aan 
één en dezelfde •grundsu'bslanz" gebonden is, 'L 
Pro to plasma, dat zich in de cellen bevindt. 
Planten en dieren zullen zich derhalve eerst dan 
met zekerheid van elkaar laten scheiden, als ze 
een meer samengeslelden bouw bezitlen; bij de 
lagere wezens, welke zeer eenvoudig van bouw 
zijn,   vervagen  de  onderscheidingsleekens. 

Dien groolen eenvoud in uilerlijken vorm en 
levcnsuilingcn treffen We aan bij de lalloos vele 
microscopisch kleine organismen, welke te samen 
het ontzagwekkende leger der pro lis ten vor- 
men. Te midden ran dil protistenrijk is de lijn Ie 
zoeken, aan wier eene zijde de prulophytcn, 
de laagste vormen van 't plaiilcnrijk, zich bevinden, 
terwijl aan den anderen kant de protozocn de 
eerste vormen van dierlijk leven vertegenwoordigen. 
Maar trachten we ter wille van de systematiek de 
grens nauwkeurig vasl te stellen, zoodat we kun- 
nen zeggen: Hier is 't einde van de dierenwereld, 
daar is 't begin van 't planlenrijk, dan zullen Wc 
op groote mocielijkheden stuiten en het min of 
meer kunstmatige zullen we bij die indeeling wel 
nooit kunnen ontwijken. 

Wanneer we deze eencellige organismen on- 
der hel microscoop beluren, dan zijn er vele, 
die in levendige beweging door 't gezichtsveld 
dwarrelen, andere liggen stil. zonder beweging. 
en schijnen te sluimeren, terwijl ze de wacht hou- 
den  aan de   uiterste grenzen  van  hel leven 

Hen andere kwestie is dan ook lang gehuld ge- 
weest in het geheimzinnige duister van con «ion- 
keren nacht, het antwoord namelijk op de vraag: 
Waai- komen deze levende microörganisincn van- 
daan? Hoe is 't eerste leven ontstaan.' 

Terwijl er theorieën beslaan, welke verkondigen 
dat de lallooze vormen van plantaardig en dierlijk 
leven, welke we dagelijks aanschouwen, ontslaan 
zijn uit minder ontwikkelde vormen, heeft men 
een Stap verder gedaan en het ontstaan van leven 
uil niet levende stof aangenomen. Deze teer is niet 
nieuw. Wc treffen haar reeds aan bij de (irieksehe 
philosophen in de verre lijden van hel oude Hellas. 
En ook tegenwoordig zijn er nog geleerden, bv. 
Prof. Beysens. volgens wiens mcening A b i o g e.- 
nesis (I ontstaan van loven uit Iovenlooze stof 
onder invloed van de gewone physieo-chemische 
krachten vanuit een borpaakl *) standpunt beschouwd 
•geen volstrekte onmogelijkheid of de gekoesterde 
verwachting, (dat eenmaal in 't laboratorium een 
werkelijk levend wezen langs kunstmaligen weg 
zal worden voortgebracht; niet met zekerheid een 
hersenschim te noemen (is), althans wat betreft 
het eenvoudigst of plantaardig leven." Volgens an- 
deren gaal deze metaphysische redeneering wel 
wal al te vér. 

Deze inleidende opmerkingen laai ik echter ver- 
der   builen  beschouwing. 

't Is de taak der biologen en naluurkenners, uil 
te maken, of Abiogencsis onder bepaalde omslaiv 
digheden beslaat. Vroeger werd deze •g e n c r a t i o 
spontanea" in vele gevallen aangenomen. Tot 
aan de Iweede helft der vorige eeuw zijn talrijke 
onderzoekingen, pro en contra, verricht, toen ein- 
delijk Pasteur door zijne geniale onderzoekingen 
de theorie der generatie spontanea hier uit 
den weg ruimde. Deze eminente Franschman hield 
zich bezig met de vraag, of 't mogelijk ware, dat 
lagere organismen in eiwithoudende vloeistoffen 
van zelf ontstaan konden. Tot dan toe werd dit 
door   velen   voor   waarschijnlijk   gehouden. 

Pasteur bediende zich van een ondorzoekiiigsmet- 
hode, waardoor hij bij zijn proeven alle kiemen 
welke zich eventueel in zijn voedingsbodems moch- 
ten bevinden, deed afsterven en Waardoor hij aan 
nieuwe levens-kiemen den toegang wist te belellen. 
Daartoe werden de vloeistoffen, waarin zich zonder 

*) Dr. J. Tli. Beysens: Cosmologie blz. 227 e, v. 



deze voorzorgen ïnicroörgauisiuon in groote boe- 
veelhcid plegen Ie ontwikkelen, in ecu g!azen kolfje 
gebracht en gekookt. Dooi- de hoogc temperatuur 
worden alle levenskiemen erin gedooid, m. n w. 
de vloeistof wordt steriel en de vloeistof blijft 
steriel, mits men alle nieuwe kiemen verre houdt, 
b.v. dooi- I glas dicht te smelten. Hetzelfde is te 
bereiken door den hals in een lange, ntiuwv ))iii:s 
Uit te trekken en deze naar beneden nan I.' huigen. 
Op deze wijze heeft wel de lucht toegang, maar 
Hiel de onreinhoden, die zich erin bevinden; een 
luchtstroom is in 'I nauwe buisje niel mogelijk, 
hoogstens een geringe luchtvcrplaa!s'!ng, maar hier- 
door blijken de kiemen, die zich overal in de lucht 
bevinden niel meegevoerd te worden. Ook een 
watten prop is gebleken een uitstekende afsluiting 
te geven tegen lagere organismen, Gevalle hel kolfje 
editor nog een tweede buisje, waurdoor men naar 
willekeur een bacterie of ander lager organismt' 
in de steriele vloeistof brengen k m. dan gingen 
die microben onder gunsti go bestaansvoorwaarden 
groeien en weldra bevatte de voedingsbodem een 
groote menigte van deze pygmaeën. Heeft men 
slechts een bepaalde snort toegang verlcnd en alle 
andere soorten welen builen !:• -luiten, dan >»it- 
wikkoll zich een cultuur, waarin alleen die ccno 
soort vertegenwoordigd is. •une culture a 1'clal de 
purelé'\ een ,,r e incull u u r". ()|) deze Wijze is 'I 
mogelijk de eigenschappen van een twpaah'.e soort 
Ie besludeeren. 

Pasteur loonde aldus aan. dal in de gevallen, 
waarin men vroeger abfogenesis vorm i:dde. deze 
in werkelijkheid  niel  aanwezig  was 

Nu echter verplaatst men wei eens de moeielijk- 
bcid en zegt, dat ze desnielle gons laan-do voor zeer 
vele eeuwen, voor millioonon van jaren Wellicht. 
onder andere omstandigheden toch wel zou kan- 
nen zijn voorgekomen. Hierop echter wensch ik 
niel verder in te gaan. waul wilde ik deze strijd- 
vraag in positieven zin beantwoorden, dan rijst 
lei-stond voor ïnïjn geest een reeks van nieuwe vra- 
gen, waarop men Me! antwoord schuldig zou moe- 
ten  blijven 

Muur niel alleen'ontstaat spontaan uit eigen kracht 
nooit leven uil [ovenloözc stof. ;>>k de hulp der 
'menschen aan die doode slid' verleend, bad nooit 
lot resultaat I voortbrengen van leven. d.i. ,,samen- 
werking van alle onderdeden van een geheel, welk 
samenwerken <lil gebed, dal er uil zich zeil' loc 
in staal is. als zoodanig sleeds ten nutte strekt'." 
De niel-georganiseerde natuur, aan zich zeil' over- 
gelaten, heeft nooit het minste streven vertoond 
systemen mei een zoodanige werkzaamheid Ie vor- 
men, ook niel in de producten van Leduc. die reeds 
over de landen deed ruischen een nieuwe, maar 
zonderlinge melodie, waarin hij hel waarnemen van 
s levens ontstaan bezong Dit onderscheid vormt 
een fundamenteel verschil lusschen leven en leven- 
looze natuur met be'der werking en dit elementair 
verschil kan door o n I w i k k e I i n g onmo ,elijk ver- 
effend worden." Bezien wc echter d' .i?vensfnbrica- 
lie' nog wat nader. Oe cellen, waaruil 1 individu 
is opgebouwd. zJijn uit vele verschillende deelen 
samengesteld, welke het levensproces mogelijk ma- 
ken. En deze deelen vormen n io'r een inriclrtihg 
van constante structuur, een machine gei'jk. waar- 
door de film van 't leven wordt afgedraaid, maar 
in de cel is sleeds verandering, welke ten d sol 
heel'l instandhouding van individu en so >rl. Aan 
welke   chemische   formule   willen   de   abiogenósis- 

mannen toekennen de neiging en potentie om zich 
Ie ontwikkelen evenals de bevrachte eicel zich 
ontwikkeien kan tot volwassen individu, aan welke 
de potentie tot voortplanting, aan welke erfelijkheid, 
aan welke bewegingsvermogen, aan welke bewust- 
zijn'! En wanneer wc deze chemische pr >duclon 
te samen brengen, heeft men dan een cel. iu slaat 
voortdurend uit eigen kracht veranderingen te on- 
dergaan, tot instandhouding van individu en soort?! 
Laten we liever bij de werkelijkheid blijven, welke 
ons leert, dal zich eens een physisch-chemiscli 
evenwicht insleli. dat niet verandert, dan passief. 
Al deze pogingen loeren ons niets positiefs, lenzïj 
alleen, dal de genoemde heeren een te groolen 
dunk   van  eigen  capaciteiten  bezaten. 

Serieuze, en even wetenschappelijke mannen heb- 
ben zich dan ook gebogen voor dei.) schitterenden 
arbeid van Pasteur's reuzcnlïguur. Hier geldt dus 
niet hel ..Paula rêi"' *), maar van kracht blijft de 
oude leuze: ..Omne vivum ex vivo', ieder levend 
organisme  koml  voort  van een ander levend wezen. 

Hiermee is de theorie der gcuerutio spontanea 
verhuisd naar de Hades der historische nntiquilei- 
len. Als haar rust Ie midden der wazige schimmen 
gestoord werd. dan geschiedde dit voor een groot 
deel floor de ijle looverkrachl van ..llomunculi" 
en ..Aapmenschen'. Spookten deze in de boven- 
wereld, dan kwam er bij gelegenheid leven in haar 
oude leden. En onruslig waarde ze rond mei on- 
lieilspeilenden blik langs de boorden van de zwarte 
Slyx. Maar geen ('baron kwam. die baar hel don- 
kere    water    overvoerde  

Vervolgens zijn nog geleerden van meen ing, dat 
de verschillen lusschen planten en dieren en vooral 
lusschen de verschillende ondcrafdeelingeu in i.-.ler 
van deze beide groole rijken, niel van dien aard 
zijn. dal ze niel door sleeds verdere o. n l w i kf< 
kei ing zouden kunnen ontstaan zijn. Hel ligt 
niel op mijn weg verdei- uil Ie weiden over C: 
verschillende e. vol u t i e tb e 0 H e ë n, veel minder 
is l mijn bedoeling er rechtmatige kritiek .op uil 
Ie oefenen. Dil laai ik aan bevoegder krachten 
over. Zeker, er beslaan feilen, die er op wassen, 
dat er ontwikkeling bestaat, waardoor- aan nieuwe 
vormen l leven geschonken wordt, maar deze feiten 
geven nog niel bel rechl lot l verkondigen oenor 
algemeene theorie, immers, in de ontwikkelings- 
geschiedenis zijn nog vele punten omhuld mei een 
geheimnisvollen sluier; bun verklaring ontgaat «wis 
len eenenmale. of is dikwijl; niet meer dan (outer 
hypothese. Vaak ook is de. evolutietheorie niel een 
gevolg van vaststaande feiten, maar heeft men an- 
dere wetenschappen dienstbaar gemaald a in den 
opbouw   der  apriorislisehe ontwikkelingsleer. 

hl dil verband zegl dan ook Prof. Sichimann 
lerecht. wal betreft de paiaconloLogic: 

..W'emi eine Wissenschaft von so beherrscheo- 
ier Slellung. wie die Abslaiuniungslehrc, nuf Vb- 
wege gerat, so beëinfiuszt sic nalurgemAsz alle 
Wissenszweige, mil deuen sie organisch verknüpfl 
ist.    in    nachloiligor    Weise.    So    ist    es    aucli    dor 
Palaonto'ogie   ergangen   die,   anslatt   eines   uuab- 
hangigen Fundaments, zu einem Vasall der darwinis- 
tisch-haeckelislischen Knlwiekiungslehre wurdc. 
Hei dem niedrigen Slande. in dein die Pali nilologie 
in den I860cr .lahren verharrle, warde sie zumiehsl 
ganz und gar von ihr ins Schiepptau genommen; 
es warden die  Hegril'fe von der Arllrldung und voun 

*;   Alles   vloeit 



Unterliegen im Kam'pfe ums Dasein. von der phylo- 
genetischen Bedeu lung der systematischer! Katego 
riën, von der Einstam'migkeit der kleineren und 
gröszcren Tier- und Pflanzenablcilungen ohne Prü- 
fung in das fossile Material hincingetragen. Kein 
Wunder. dasz die Palaonlologie dicsen Vorschriften 
aus der Studierslube nicht nachkommen konnte, 
und wo sie es versucht hat, Fiasko machte". 

En Prof. Hubrecht  zegt: 
,,Ik kan niet inzien, dat de openhartige erken- 

tenis van de volslagen ontoereikendheid van ons 
denkvermogen om' lot een bevredigende oplossing 
te geraken van de lallooze vragen, die zich aan dal 
alles vastknoopen, minder menschwaardig zou zijn. 
dan die andere door mij ten volle geëerbiedigde er- 
kentenis, dat Waar het verstand niet reiki, hel 
geloot'  aan  't  woord  behoort   Ie  komen.   (Hier  be 
slisse    ieder  voor  zich  zelf)". 

Aldus zien we erkend, dal de menschelijke geesl 
op grenzen sluit, aan zijn weten en kunnen gesteld 
Zelfs de ernstige wetenschap is niel in staal de 
talrijke raadsels, die onstuimig op een natuurlijke 
verMaring aandringen, op te lossen. Nieuwe lijden 
brachten nieuwe hypothesen. En weer trachten 
nieuwere opvattingen gene omver te halen ten 
einde zich zelf te verheffen en boven de oudje 
ruïnen te stijgen tot het zenith van wereldsehe 
beroemdheid. 

Voor hoelang? Wie zal 't voorspellen! 
En terwijl de wereldvermaarde theorieën strijden 

met de wormen, die aan hunne wortels knagen, 
rijst elders een ontwikkelingsleer •als naluurweten- 
schappeiijke hypothese en theorie '. Maar deze ..is 
nog een klein; beseheiden plantje, dat pas sedert 
weinige tientallen van jaren zijn top hoven den 
grond  verheft'.  (Erich  Wasmann;. 

Wanneer we dan ook hel o n t s l a a n v a n h e I 
leven, he t ontstaan .van planten e n v a n 
dieren en het ontslaan van nors p ronk e- 
lijke slam vormen, in staal zich te ontwikkelen! 
lot ,ynaluurlïjke" soorten, in elk van deze beide 
rijken verklaren Willen door 't ingrijpen van een 
oorzaak die machtiger is dan de krachten dezer 
wereld, dan lijkt me dit niet zoo'n goocheltocr, 
als die,waartoe Haeckel zich verleiden liet in ,,hci 
geval der drie clichés', toen hij, om den zoozeer 
begeerden stamboom des menschen aan hel publek 
te toonen, de ontbrekende phased eenvoudig ging 
aanvullen met voortbrengselen van eigen phanlasio 
Om te bewijzen, dal de jongere ontwikkelingsstadia 
van den mensch gelijken op die van hoogere zoog- 
dieren, geeft Haeckel o. a. drie. afbeeldingen, Waar- 

, van de eene heette afkomstig te zijn van den 
mensch, de tweede van den aap en de deroV 
van den hond. De gelijkenis was inderdaad vol- 
komen, dank zij 't feit, dat ze afgedrukt waren 
met...   een  en  dezelfde   houtgravure. 

Ik kan den geachten lezer de kwelling der anti- 
these: hem plotseling uit hooger sferen neer Ie 
voeren in het rijk der laagste levende wezens, niel 
besparen. 

Voor het ongewapende oog is de groole meer- 
derheid dezer eenvoudige levensvormen geheel vér- 
borgen. Eerst 't microscoop leert ze ons kennen. 
En al is het aantal van hen. die van hel beslaa|n 
dezer •eerstelingen' ,,keine Ahnung'' hebben, 
stellig afgenomen, toch bestaan hierover vaak nog 
zeer onvolledige, ja zelfs averechlsche voorstellin- 
gen. Daarom zal ik van een groole groep van bewo- 
ners   dezer    wondere    wereld   cenige    hoofdlijnen 

trachten te construeeren. Deze groote groep, die 
van veel nut is voor de instandhouding der natuur, 
maar ook nameloos wee veroorzaken kan. wondt 
gevormd door de lallooze vormen van Bacteriën. 

Nu tb, Dec. 1911. .1. H. STAHMANS. 

De vorm der Aarde. 
I. 

Geographic en Geologie zijn twee wetenschappen, 
die beide lot doel hebben de kennis onzer aarde. De 
eerste bepaalt zich meer in het bijzonder tot do 
sludic van de aard-oppervlakte, de tweede vraagt 
naar het hoe en het waarom van de vorming der 
aaide. • 

Welke is dan die vorm.' Bolvormig en eenigszins 
afgeplat aan de polen! Dat is het antwoord, hetwelk 
iedereen onmiddellijk op die vraag zal geven. Zóó 
immers heeft hij het steeds geleerd. Toch kunnen al 
dadelijk Iwee vragen worden gesteld. De eerste: 
hoc weel men dit?; de tweede: is het antwoord wel 
geheel juisl? » 

Hoe weet men dan, dat de aarde bolvormig en 
aan de polen eenigszins afgeplat is.' De alleroudste 
volken stelden zich de aarde voor als een platte, 
ronde schijf. Het vaste land werd geacht Ie liggen 
in het midden, terwijl de zee, de Oceanus, hel 
land in een wijden kring omgaf. Doch al spoedig 
moest men tot een juister denkbeeld konien. Hel 
gebogen oppervlak der zee toch is met hel bloolc 
oog zichtbaar. Ook het bekende verschijnsel dal 
naderende schepen uit de zee schijnen op te dui- 
ken en dat voor de schepelingen, die. hel land na- 
deren, de kust uit de zee schijnt op Ie rijzen, 
moest noodzakelijk de overtuiging doen ontslaan 
dal het oppervlak der zee en dus ook der aarde 
gebogen is. Van daar lot het beeld van eene bol- 
vormige aaixle is niel verre. 

De school van Pylhagoras schijnt de eerste ge- 
weest te zijn, die de bolvonnigheid dei- aarde er- 
kend heeft; en al spoedig heeft zij middelen gci- 
zocht om de grootte, d. i. den straal der aarde Ie 
meten. Het eerst is eene meting uitgevoerd door 
Erathoslenes van Alexandrië • 230 jaar v. C. •1) 
Hij vond voor een vierde gedeelte van den aard- 
omtrek ruim 11 562 K.M. Sinds die eerste meling 
tot in de eerste helft dei- 17e eeuw zijn een aan- 
tal metingen van den omtrek der aarde geschied, 
die minder of meer van elkander afwijkende resul- 
taten gaven. Doch alle kwamen in één opzicht 
overeen: steeds werd aangenomen dal de aarde 
zuiver bolvormig was. Wij voegen hier bij, dal de 
eerste, werkelijk vertrouwbare, meting is gedaan 
in 1615 door onzen landgenoot Willebrordus Snel 
•- ook Snellius genaamd • hoogleeraar te Leiden. 

In  de  eerste   helft   der   17e   eeuw   begonnen   de 

1) De methode van Erathosteues was geene andere 
dan die, welke bij alle volgende metingen • in het 
algemeen graadmetingen genoemd • toegepast is. 
Men bepaalt zich door directe meting de lengte van 
den boog tusschen twee plaatsen, die op denzelfden 
meridiaan zijn gelegen. De verticalen in de uiteinden 
van den boog snijden elkander in één punt binnen de 
de aarde en vormen niet den boog een cirkelsector. 
Vervolgens kan men door astronomische waarnemingen 
insgelijks bepalen den middelpuntshoek van den sector. 
Uit de lengte van den boog en de waarde van den 
middelpuntshoek volgt door berekening de straal. 



meer   wetenschappelijke   onderzoekingen,   die   o.a. 
geleid   hebben   tot   juistere   denkbeelden   omtrent 
den   vorm   der   aarde.   Galilei   ontdekte   de   wetten 
van den vrijen  val dei- lichamen. Tycho Brahé had 
een groot aantal gegevens verzameld betreffende de 
beweging der planeten  en  der maan.   tTit deze ge- 
gevens  en andere door hem zelf verzameld,  leidde 
Iteppler   zijne   drie   beroemde   wetten   al'   betref- 
fende   de   beweging   der   planeten   en   der   maan. 
Doch   de   grondslag    voor   alle    verder   onderzoek 
Werd  gelegd  door  Newton   in zijn   beroemd  Merk: 
•Principia    mathematica     philosophiao    naluralis". 
Newton,   steunend  op   de   proeven   van   Calileï.   de 
empirische  weiten  ran   Keppier en andere sterre- 
kundige   waarnemingen,  ontdekte  dal  alle die   ver- 
schijnselen en Wetten konden  verklaard worden uil 
ééne algetneeue wet. die hij nauwkeurig formuleer- 
de:  de Wet  der  zwaartekracht.   Het doel  van   zijne 
studie    was   hoofdzakelijk    de    verklaring    van   alle 
bekende   slerrekundige   verschijnselen,   die   zich  bij 
den loop der  planeten  en  der maan   voordoen.   Hij 
vond  daarbij  dat  enkele  afwijkingen   in  den   rcgel- 
ïnatigen  loop der  maan   konden   verklaard  worden 
door aan  Ie  nemen  dat de aarde  niet  zuiver bol- 
vormig maar aan de polen eenigszins afgeplat was. 
Redenen   om zulks aan   Ie nemen  vond hij daarbij 
in  twee  feiten:   Ie dal de planeet Jupiter sterk-is 
afgeplat,   wat door  een  kijker  duidelijk  is  waar  te 
nemen   en   2c   in   de   slingerproeven   van   Richer, 
die   eenc   afplalting   der   aarde   zeer   waarschijnlijk 
maakten.   Newton   berekende   uil   enkele   gegevens. 
die hem ten dienste stonden, de afplalting djer aarde 
en vond daarvoor 1 230. Rij zijne berekening maakte 
hij  gebruik van   Iwec  veronderstellingen,  n.1.   Ie dat 
de aarde in alle hare deelen  van gelijke- dichtheid 
was en  2e dal .de aarde den  vorm bezat eener om- 
draaiings-ellipsoïde 1).   Tevens    beschouwde    hij    de 
aarde   als  eene   vloeibare   massa.   De  eerslc   dezer 
veronderstellingen   is  uit  den   aard  der  zaak   moei- 
lijk te bewijzen en is ook niet waarschijnlijk. Toch 
is  uit latere  onderzoekingen gebleken,  dal  zij   ni.'l 
veel van de Waarheid kan afwijken. De tweede ver- 
onderstelling.   n.1.   dal  de   aarde   voor   hel  grootste 
gedeelte  vloeibaar moet zijn, wordt ook lieden  ten 
dage  o]) goede gronden  algemeen  aangenomen.  De 
vaste korst der aarde is niet dikker dan omstreeks 
72 K. M., d.i.   1/91 van den aardstraal.  Neemt men 
de  aarde aan  als  eenc  vloeibare  massa dan  moet 
zij  door  de  draaiing om  hare  as  noodzakelijk  den 
vorm   aannemen   eener     omdraailngs-ellipsoïdc   • 
sphaeroïde •.   Dit  werd  door  Newton  onbewezen 
aangenomen,   doch   is   later   door   Clairault   als   een 
noodzakelijk gevolg uil de algemeenc wel der zwaar- 
tekracht afgeleid. / 

In 1669 had Picard eene nieuwe graadmeting in 
Frankrijk begonnen. Zij Werd voortgezet door Cassini 
en beëindigd in 1716. In 1720 publiceerde Cassini 
het resultaat dier meting en uit deze scheen Ie 
volgen dat de aarde aan de polen niet afgeplat, 
maar toegespitst was. Alsnu ontstond tusschen de 
•Ncwtonislen"      en   de   •Cassinisten"    een    hevige 

1) Eene ellips heeft zooals bekend den vorm van een 
eenigszins piatgedrukten cirkel. Hare grootste middellijn 
wordt genoemd groote as, hare kleinste kleine as. Beide 
staan loodrecht tot elkander. Laat men de ellips om de 
kleine as wentelen dan ontstaat een lichaam genoemd: 
omdraaiïngs-ellipsoide of sphaeroïde. Een sphaeroïde heeft 
dus ongeveer den vorm van een bol, die aan twee zijden 
eenigszins ingedrukt is. 

strijd, totdat de Fransche Akademie heslool de 
kwestie voor goed uit te maken door twee nieuwe 
graadmelingen te organiseeren, de eene nabij den 
evenaar, de andere zoo hoog mogelijk in het noor- 
den. De eerste werd uitgevoerd door Rouguer, La 
Condamine en Godin in Peru, de tweede door 
Mauperluis. Clairault. Camus en Lemoniiier in Lap- 
land. Uit de uitkomsten van beide metingen, die 
met groote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid uil- 
gevoerd waren, volgde met zekerheid dal de aarde 
aan de polen afgeplat is. De strijd was beslist en 
Xewlon  in 't gelijk gesteld. 

Op de genoemde graadmeling zijn tot den tegen- 
woordigen lijd, nog een aantal andere gevolgd. 
Wij noemen slechts die van .Méchain en Delambre 
• 1792•1808 •. omdat deze den grondslag heeft 
gevormd  voor de   vaststelling  van  den  meter. 

Vrij spoedig ontstond eenc nieuwe wetenschap- 
pelijke kwestie. De verschillende graadmelingen wa- 
ren alle mei groote zorgvuldigheid geschied. Men 
kon dus niel aan de eene de voorkeur geven boven 
eene andere; men moest hare resultaten als even 
waarschijnlijk aanzien. Toch waren die resultaten 
onderling verschillend. Nu is geene enkele meting 
ooit volkomen zuiver. De oorzaak er van ligt in 
de onvolmaaktheid onzer zintuigen en onzer in- 
strumenten. Men kan bij eene meting nooit verder 
komen dan lot het vaststellen van eene grootste en 
eene kleinste waarde, tusschen welke de ware 
waarde der meling moet gelegen zijn. Elke genie- 
ten grootheid is dus binnen zekere grenzen rekbaar 
en samendrukbaar. De genoemde kwestie is nu (deze: 
Uit de beschikbare, verlrouwbare graadmelingen al' 
Ie leiden dien vorm en die grootte der aarde, zóó 
dat alle die graadmelingen, minder of meer binnen 
de vastgestelde grenzen uitgerekt of samengedrukl, 
er op passen. M. a. w. vast te stellen de waar- 
schijnlijkste vorm en grootte der aarde, zooals die 
volgen uit de gebruikte graadmelingen. Deze vraag 
is echter alleen oplosbaar indien men er bij eene 
veronderstelling maakt. Deze nu was: dal de aarde 
eenc onrwentelings-ellipsoïde, eene sphaeroïde, was. 
Nu mag deze veronderstelling nog zoo waarschijn- 
lijk zijn. zij is en blijft eenc hypothese. Na eenige 
min of meer nauwkeurige oplossingen der vraag 
door Laplace, Delambre en anderen werd zij het 
eerst zuiver wetenschappelijk behandeld door Le- 
gendre en na hem door vele anderen. De voor- 
naamste oplossing is gegeven door Bessel • 1837- 
en de door hem gevonden resultaten worden tegen- 
woordig nog algemeen aangenomen. Volgens Mes- 
sel is: • 
lenglc  van een meridiaan-kwadranl      1 0 000 856 M. 
afplalting 1/209 
straal  van den evenaar 6 377 397 M. 
halve  draaiingsas 0 356 079 U. 

Alle geleerden, die zich met de vraag hebben 
bezig gehouden, kwamen daarbij lot liet resultaat 
dat de verschillen tusschen de verschillende meo- 
tingen niet enkel te Wijten konden zijn aan de 
onvermijdelijke fouten der metingen, maar dal de 
aarde op enkele punten merkbaar van den veron- 
derstelden  sphaeroïde-vorm moest afwijken. 

Dit nu gaf aanleiding om de kwestie van een 
anderen kant te bezien. De veronderstelling dat de 
aarde een omwentelings-ellipsoïde moest zijn be- 
rustte op de reeeds genoemde berekeningen van 
Newton en Clairault: dal eenc vloeibare wentelen- 
de massa noodzakelijk den vorm eener omwente- 
lings-ellipsolde   moest   aannemen.   In   1831   toonde 



Jacobi   echter  aan.  dat  conc   wentelende  vloeisloi- 
massa onder bepaalde omstandigheden ook den vorm 
eencr drieassige ellipsoïde 1) kan aanneinen. Kcno 
eerste proeve om uit een aanlal dei' uitgevoerde 
graadme tingen den waarschijnlijkste!] vorm dei- 
aarde Ie bepalen in de veronderstelling dal d|e narde 
een drieassige ellipsoïde zoude zijn. geschieddfc 
door v. Sclniberi • 1850 •. Eene meer systema- 
tische berekening werd in 1860 door Clarke onder- 
nomen.   Hij   vond: 
aequator-lcwadranl 10()!7 7<il   M. 
afplatting van den aequalor 1/3913 
kwadrant van den grootslen merdlaa'i 10 001 (>(>.'! M. 
afplatting van dezen 1/289 
kwadrant van den kleins len meridiaan 10000 391 M. 
afplall'ng   van  dezen t/310 

De grootste meridiaan mioesl ten O. van Green- 
wich voorbijgaan op een afstand van 1 .'1° r>8' O. L. en 
zou dus ongeveer over Berlijn heengaan. 

Zóó is op I oogenblik nóg de stand der kweslio 
betreffende den wiskundigen vorm der aarde Hot 
resultaat korl samengevat is derhalve: 

De  aarde  kan  met  groole  benadering  beschouwd 
worden   als eene  omwcnlolings-cllipsoade: 
lengte v. e. meridiaan-kwadrant ruim     to 000 000 .M. 
middellijn van den evenaar omstreeks      12 755 K.M. 
as   der   aarde   omstreeks 12 712 K.M. 

Verschil 13 K.M. 
afplat ting iets minder dan 1 '300 

Met zekerheid kan men zeggen dal een aanlal 
afwijkingen bestaan, die niet Ie wijten zijn tan 
de onvermijdelijke routen der metingen, maar aan 
de afwijkingen van den werkelijken vorm van den 
berekenden, wiskundigen vorm. 

Teekenend zijn de woorden. <>f liever de vcr- 
zu. lil ng, die Boscovisch in 1755 neerschreef, toen 
hij de onmogelijkheid inzag om uil de verschillende 
graadmetingen overeenstemmende resultaten te ver- 
krijgen : 

Quocumque Ie vertas, nihil cerium, sibi con- 
slans   el   regulare   occuril. 

Waarheen ge u ook wendt, niets is er wal zeker 
is en zich  zelf gelijk blijft,  niets wal  regelmatig is 

Maastricht.   Jan    1915.       L.   A.   .1.   KMI l.l.l-lli. 

Wintervergadering van't N.H.G. in Limburg, 
ge V. uden Ie Siltard, den 6 Januari 1.1. 

Aanwezig de beeren: Arnoldls F.. Arnoldls.l.. Bag- 
gen II A.. Beckers .).. Mevrouw Beckers-Corlcn. 
de hoeren Camp v, d. A.. Claessens \V. E. .1.. Cre- 
tners .1 . Cremers L.. Gier de A., Dormans .1., 
Gil jam .1 B., Frees 1).. Kerekbofl's 11.. Laar v.d.J., 
Lntiers II. Miehieis ().. Mommers M.. Petri .1.. 
Ritzen .1 Stnrmans .!.. Theunissen A., Vromen W, 
.)..  Wensten .1    II..  Wever de  A. 

De hoeren Urn. Lienaerls. Sprenger «MI Dr. v. <1. 
Meer hadden bericht gezonden niet op de verga- 
dering   aanwezig   Ie   kunnen    zijn. 

in    l   openingswoord   zegl   de   Voorzitter,  dal 

1) Een drieassige ellipsoïde kar. vergeleken worden 
met het lichaam, dat uit een elastischen bol • van 
caoutchouc b. v. • ontstaat, door hem te gelijkertijd 
van boven en van beneden, en van rechts en links eenigs- 
zins samen te drukken. De afmetingen in de richtingen, 
van voren naar achteren, van links naar rechts, en van 
boven naar beneden, zijn de drie assen. Zij zijn ongelijk 
van lengte en staan loodrecht tot elkander. 

I    Bestuur   eenigszins   huiverig   was   geweest   «leze 
vergadering   uit  te  schrijven. 

Immers, hoe weinigen maar. voelen in de tegen- 
woordige benarde tijdsomstandigheden iels voor 
meer   Ideeële belangen! 

Doch de drang, die er van den kant van verschil- 
lende leden is gekomen, om lóeh maar een verga- 
dering te heieggen, hoeft 1 Bestuur doen besluiten 
deze   bijeenkomst   Ie   Siltard   te   houden. 

Met genoegen constateert spreker, dat velen aan 
den   oproep gehoor  hebben  gegeven. 

Waar op alle vergaderingen van 'I N. II. G. steeds 
gezelll-held   heeft   gubcerschl gezelligheid,   die 
aan   l wetenschappelijk cachet onzer bijeenkomsten 
geen   afbreuk deed hoopt   bij,  dal   ook   op   deze 
vergadering   gezelligheid   moge   zijn. 

Dal de 'vriendschapsbanden nader worden toe- 
gehaald. Dal degenen, die lol nu toe al Ie bang' en 
ai Ie bleu waren, om op n Vergadering met me- 
dedoclingcn en waarnemingen voor den dag !e k >- 
nmn.   hunne   be-.chrnomdhoid    'ns   mogen    afleggen. 

Mn dal 'n ieder voldaan over wal hij Ie dezer 
vergadering   zag  en   hoorde,   naar   buis   moge   gaan! 

De Secretaris, de heer G il jam bracht verslag 
uil van <le vorige Winlervergndering. gehouden Ie 
Maastricht. Waar I de eerste keer was. dal de Se- 
cretaris >.ijn functie ais dusdan'g in I openbaar 
waarnam, meende de Voorzitter verplicht Ie zijn 
den aanwezigen Ie wijzen op de accuratesse, waar- 
mee de heer Gil jam zich  van z n  laak gekweten had. 

Dr de Wever uil Xulh demonstreerde enkele 
ptuiilonsoorten, welke Ihaiïs midden in den winter 
in tuinen rn parken prijken mei bloemen of sie- 
rende,   vruchten. 

Vooreerst de To,» ver hazelaar of ToiuverniMtt, die 
nu n schal van duizenden goudgele linivorm'. • 
bloempjes  draagt. 

Deze. de Japanschc 'I'. Hamamolls arboréa), zegt 
spreker, is van de drie bekende soorten wei de 
mooiste. 

n Aiderc, II. Zurkarininnn. bloeiI in Maart April 
ook nog vóór 'I blad en de Virginische T. tloct 
dil   in   den   herfsl   mei   «Ie   bladeren 

Hij tie Toovcrhazo'aars gaan alle bloempjes haast 
tegelijk   open   en   duren   ongeveer    twee    maanden. 

Dan laai hij de \aakle Jasmijn kijken. Ook deze 
pflaul bloeit s Winters mei groole g(\e bloem,MI. 
aan lange, dunne roeden \-ormige lakken, Hij haar 
zijn echter maar n gedeelte der bloemen heel 
open De bloei duurt mei liusrlionpoozon lol I 
voorjaar. Maar tie Jasmijn moet, in tegenstelling 
mei de  vorige   plant,  beschut  staan. 

Daarna vertoont hij een Cotonesislfrsoiirl (1. S.i- 
monsü) we Ne vol schitterende, knrmijnro >do bes- 
sen   zil. 

De struik wordt 2 Meier hoog. De bliempjes 
zijn niel onaardig, rose-wil, maar klein; de blade- 
ren zijn glimmend. Leerachtig en blijven lol in 
December groen. 

Vreemd is I. dal de vogels de bessen dezer pbïnl 
mei rust laten, ofschoon ze nauw verwant is met 
Meidoorn. I.ijslerbes en andere vrurhlenheoslers. 
Alléén in uitersten nood willen de vogels er wel ns 
van  eten. 

De Chineest he Liguster, welke Dr. de Wever Iaat 
kijken is nu. midden in don winter, gelooid met 
groole trossen, eswarle, blauwberijpte bessen. Ook 
deze schijnen weinig bekoring Ie hebben voor vogels. 

s Zomers buigen de slanke lakken onder den 
last   der   witte   bloemlrossen.   die    n   ielwal   tinaan- 



genanten geur (Verspreiden. 'I Loof blijft u>l de 
Lenle groen, I Is derlialve eene in alle opzichten 
aan te bevelen Sierheester, die zich zelfs met 
schaduw  tevreden stelt. 

Nog demonstreert Dr. de Wever enkele Hikori- 
ii(Mcil   uit  't   Park   te   Amstenrade. 

Waarschijnlijk is een dezer boomsoorten nergens 
anders in ons land, in zoo oude exemplaren ver- 
tegenwoordigd. Evenals de Walnoot dragen ze eerst 
op tateren leeftijd  vruchten. 

Be noten zijn zoo hard, dat ze slechts met ge- 
weld zijn isluk te krijgen. Ze worden niet gegeten. 

Dr. .1. Hoekers, Heek, vertoonde een Mistel, 
afkomstig van 'n Perebooni te Klcin-Genhout vBcek). 

Ofschoon in de Flora's vermeld staat, dal de 
Maretak veel op Peren huist, vindt men hem daarop 
maar zeiden. 

Er zijn in Z.-Limburg slechts een vijftal vind- 
plaatsen bekend. 

Ook had Or. 1!. meegebracht de bekende Witte 
Kerstroos en de andere, zeer zeldzame soort met 
grootc  donkerpurperen bloemen. 

Beide planten trolseeren zelfs 'n sneeuwlaag, 
waarbij juist de bloemen der laatste soort zoo 
prachtig afsteken. 

Dr. A. de Wever, Nuth, laat alsnog zien slukjes 
verkalkt hout uil de beekjes te Geulle, dicht bij 
den watermolen. 

't Alluvium Ie Geulle en Bunde schijnt zoo sterk 
kalkhoudende bronnetjes te bevalten, dat de kalk 
zich in een vrij dikke laag om alle voorwerpen, 
welke in dat water voorkomen, afzei. Er heeft 
iets plaats als in "t meer van Rokanje. 

'n   Echte   kalkl'lora,   gelijk   in   't   krijtland,   komt 
echter hier ter plaatse niet  voor.  Wel zijn er kalk 
minnende planten in overvloed  vanaf Terhagen  tol 
Bunde en ook te Vlieck (L'lcslraten). 

Op  'n meter diepte  zitten  er  te  Geulle   tallooze, 
fossiele   schelpen  in  de  blauwgrijze   klei.   Hierdoor 
is  waarschijnlijk 't hooge  kalkgehalle   van  't beek- 
water te verklaren. 

De heer A. Theunisscn, Amstenrade, 
slrccrde   een  slecn   afkomstig   uit 

demon- 
'n  grin (groeve   te 

Amstenrade, waarin zich de. afdrukken bevonden 
van een Zegelbnoiu S gTaria). Dergelijke afdrukken 
zijn in 't Carboon zeer gewoon. In een griutgroeve 
werd voor zoover hij weel. in Limburg nooit eene 
dergelijke  vondst gedaan. 

Rector Cr enters, Raath, vertoonde eene groote 
en kleine Hoef ijzer neus (Phinolophus hipposideros 
en Rh. ferrum equinuW), waarvan de eerste in Ne- 
derland  zeer zeldzaam  is. 

Alle vrouwelijke Phinoliphidac hebben achter aan 
den huik, dicht bij de schaambeeiustreek, twee 
korte, platte, tepelvormige aanhangsels, welker doel 
onbekend   is. 

Wijlen Dr. Jensink uit Leiden bevond dat ze 
zich in den regel paarsgewijze in de nabijheid der 
geslachlsopening vertoonen en de gedaante hebben 
van ongebruikte tepeltjes, zooals men ze ongeveer 
kan waarnemen in den zak van enkele buideldieren. 

Spreker meent, dat ze 'n rol spelen bij of dade- 
lijk na 't baren. 

De heer de Gier, Sittard, vertoont ten slotte, 
n  reeks van  mooie lichtbeelden uit Zuid-Limburg. 

Tal    van    lieve    plekjes,   aardige    kijkjes    worden 
o])   'I    doek   gelooverd   en   door achtereen volgens 

hein   besproken. 
Terecht zei de 

den  heer de Giei 
Voorzitter in een dankwoord aau 

, dal we, om mooie natuurlaferee- 
leu te zien, niet naar elders behoeven te gaan. 

Zuid-Limburg biedt ze ons overvloedig. 
Nadat vastgesleld was de Zomervergadering Ie 

houden te Venlo en de Muandelijksche vergaderin- 
gen weer geregeld te Sittard te doen plaats vinden, 
werd   de  welgeslaagde   Wintcrvergadering gesloten! 

Maandelijksche Vergaderingen. 

op aangedrongen 
weer geregeld  te 

houden. 
De eerstvolgende vergadering zal daarom plaats- 

vinden Ie Sittard jOranje-Hotel), Woensdag 24 Fe- 
bruari   e. k.   tegen   half  zes. 

HET  BESTUUR.- 

Van   verschillende kanten is  er 
Ie  MaamJe.üjksche Vergaderingen 

•i 

VERZOEKEN. 
1. Wie mededeelingen of bijdragen voor 't volgend Maandblad wil inzenden, 

wordt vriendelijk verzocht ze ons zoo gauw mogelijk te zenden. 
2. Mochten er leden zijn, die de Maandbladen niet bewaren, dan zouden ze 

ons ten zeerste verplichten, als zij ze aan ons wilden afstaan. 
Het gebeurt heel  dikwijls,   dat   er  navragen   naar  Maandbladen   komen, 

waaraan we, wegens de beperkte oplage, niet kunnen voldoen. 
3. Met 't oog op 'n juist verslag der Maandelijksche Vergaderingen, geven 

wij hun, die op deze bijeenkomsten mededeelingen doen, in overweging, deze 
mededeelingen   in   't  kort op schrift te brengen en ze ons ter hand te stellen. 

JOS. CREMERS. 


