
UITEN
3()'- JAARGANG N<>. 14 ZATERDAG 4 APRIL 1936

l KRTICALK BLIKSEM UOVEIS DE SAVEMONDING BIJ BELGRADO
{BIJ HET ARI IKLI.: „IIRI OMVRRRSl'RRSCI/lJXSRI.")



4 Ajtril 1936

158 BV 1 T E A

buiten
aan ui te Dieven ̂ ewij

Redactie: Mr. P. J. A. Rqqj^ INHOUD
PaKASOLMIEREN en TERMijj^gp, j,v, SuRINAME DOOR

U. K. KeSLER (slot) „ irp 1CQ
De boerin door Wh. bTz. Jso
Het onweersverkchijnsjjl (geïll.) door F. Bal-
kema BLZ. 157, 159, 1().5—1()8

De fonteinen van Rome (geïll.) door Bettina
^ .Iacometti 160—162
Een merkwaardige cactus (geïll.) door G. D.
Duursma blz. 162

Het roodbor.st.je (geïll.) door KoZweeres blz. 162—163
Het St. Jacobsgilde te St.Maartensdlik (geïll.)
DOOR Dirk L. Broeder blz. 164—16.5

Bisons in een Nationaal Park in de Vereenigde
St.\ten en De sneeuw wi.ikt in de Alpen en
BLOEMEN NEMEN HAAR PLAATS IN (iLL.) . . . BLZ. 168

Men gelieve alle stukken voor Redactie en Administratie bestemd te
zenden naar Rokin 74—76, Amsterdam. Bijdragen dienen vergezeld te
gaan van postzegels voor eventueele terugzending.

Overneming van den inhoud, ook lij gedeelten, is verboden.

Parasolmieren en

termieten in Suriname
DOOR C. K. Kesler {Slot)

V Unrie cjiisixlï' uit hun be-
avond is slechts donkere <ran^reii en
staan, dat /ach oye ^ ^ huv\ elijksreis.
duistere holten a spe . Poniiunn van een nieuw
„aarop <!<■ konrng .'n ^
rijk I'lkuii.lcr |;l„„.,g<.|">u«rl. M „Hoe-

v'"". ' Jjjrt is daar wejnig be-
melingschap
doe loso" (hl

DE mierenmaatschappij en die harer naaste
verwanten verbergt zelfs voor den entomoloog
nog vele geheimenissen, die niet zoo gemak
kelijk op te lossen zijn. In de eerste plaats

reeds doordat er zoo ontzaglijk vele soorten bestaan,
die ieder op haar eigen manier werkzaam zijn. En
soms zoo zonderling, dat men zich met zijn menschen-
verstand afvraagt: Wat bezielt die dieren nu? Waar
om doen zij dit of dat? SQ Soms ligt het doel der
handelingen vrijwel voor de hand. Als de pooten van
de theetafel niet met bakjes petroleum beschermd
zijn en er staat een suikerpot op, dan is het tien tegen
één, dat binnen niet al te langen tijd ook in het zorg
vuldigst schoon gehouden huis myriaden van zwarte
miertjes (soekroe-mira, suiker-mieren, noemt men
die in Suriname) den weg erheen gevonden hebben.
Dat is gedeeltelijk begrijpelijk; zoete stoffen zijn
voor mieren aantrekkelijk, al blijft het voor ons een
raadsel, hoe die duizenden zoo snel den weg naar den
begeerden buit gevonden hebben. Moeilijker ver
klaarbaar is het, waarom men soms plotseling op
een witten muur een plak van duizenden, zenuw
achtig door elkaar rennende kleine miertjes ziet ver
schijnen, die op even raadselachtige wijze een half
uurtje later weer spoorloos verdwenen zijn. De
Cura(;aosche kokkie weet daarvoor een eenvoudige
verklaring. ,,Wroenunga ta loco" (de mieren zijn
gek), zegt zij en daarmede is voor haar de zaak
afgedaan. Loco, gek, noemt zij ook de honderden
z.g. vliegende mieren, die in den vooravond soms
binnen komen, aangetrokken door de verlichting,
op de tafel neervallen, hun vleugels afwerpen en
min of meer onbeholpen trachten weg te kruipen.
Weg te kruipen en zich in veiligheid te stellen; want
de insecten, waarom het hier gaat, beminnen vooral
de werken der duisternis. Die vlucht in den voor-

:n7''da;"d'"eX;;; wr:-xe„,pla,..n. .li, «P som.
kenu, L ^ i.„i^vrouw zoo kunnen ergertn.
iTiitre avonden de liun-viouwmi„c avuii ,^..„<tichimc nesten, die menen de bouwers van de spoiiHai UI
hier mi daar in boonien. oj) de savannen en ook wjlaan de posten der houten huizen aantielt. dezelfdein.secte„^djn. Witte mieren noemt men ze ook wel,
een naam, die even onjuist is als die van houtluizen
want het zijn eigenlijk noch mieren, noch luizen al
zijn zij aan de eersten wel eenigszins verwant. SI Ook
de inrichtiim van hun huishouding vertoont eemge
overeenkomst met die der niiereii-maatschappij Het
best is het maar, ze noch witte mimen, nocli hout
luizen te noemen, maar de meer wetenschappelijke,
van Linnaeiis afkomstige henaming. termieten te
gebruiken. Er zijn in de verschillende tropische ge
westen verschillende soorten termieten en deze kun
nen op een overoiiden stamboom bogen. Eeuwen en
eeuwen geleden, toen in uitgestrekte \> ouden van
varen-, wolfsmelk-, paardenstaartachtige en andere
gewassen de grondstofien gevormd werdmi. waaruit
later steenkoolbeddingen zouden ontstaan, leefden
er reeds, blijkens gevonden afdruksels, insei'ten. die
groote overeenkomst met de tegenwoordige ter
mieten vertoonden. Een overeenkomst, zoo groot,
dat in al die eeuwen het type vrijwel onveranderd
bew aard is gebleven. SI ^ anneer nu de hriiidsvhicht
geëindigd is en de vleugels afgeschud zijn. wat zeer
gemakkelijk gaat. daar in de basis daarvan een plooi
aanwezig is, waarlangs de gazige vleugels zeer ge
makkelijk afbreken, dan begint voor de paren, die
er het leven hebben afgebracht, het ondergrondsche
leven. Slechts enkele van de honderden paren, die
den tocht aanvaardden, slagen erin het zoover te
brengen; voor allerlei roovers, hagedissen, kakker
lakken en verschillende soorten mieren zijn de weer-
looze, onbeholpen dieren een welkome buit en het
moet enkelen al zeer meeloopen. als de bruilofts-
vlucht hun niet noodlottig zal worden. S3 Mannetje
en wijfje verschuilen zich nu in de eene of andere
holtiy waarvan de ingang door het eerste zorg
vuldig wordt afgesloten. Na eenige weken ontwikkelt
het achterlijf van het wijfje zich op bovenmatige
WTjze. Het bevat duizenden eieren, die gedurende een
vrij lange periode tevoorschijn treden (>n waaruit
zich larven ontwikkelen, die in poppen en daarna
m ongeveer volkomen insecten veranderen. De in
aanleg vrouwelijke schijnen zich tot arbeidsters, de
nianne ij e tot soldalen, die de maatschappij be*
schermen te ontwikkelen. Is het zoo ver. dan wordt
ei ^eieg( ( gewerkt aan den uitbouw van het oor-
4>ron'( ij et nynt. waarbij voor dc meeste soorten
n m papier, enz. dient, datnu t de kaken fijn verdeeld en met speeksel bevochtigd wordt. Bij het werken aan Inï ^s^er-

an worden soms meiers lan
ge tunnels van
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aaneen jiekleelde aarde aangelegd, om toch maar
niet door het licht bereikt te worden. Die voorkeur

Noor de werken der duisternis kan, zooals allen, die

Iropisehe ervaringen hehben. wel hekend is, tot zeer
onaangename verrassingen leiden. Het kan voor
komen, dat planken of ander houtwerk er uiterlijk
volkomen gaaf uitziet en inwendig geheel met uit-
geknaagde gangen doorzeefd is. Wij hadden in den
tuin te Paramaribo een ameublement van Madeira

afkomstig, dat in een met palmbladen gedekt tuin-
Imisje stond. Na een maand afwezigheid bleek het
ons, dat stoelen en tafeltje, ja het grootste deel van
het tuinhuisje zoo grondig door de termieten vernield
was, dat er niet veel anders overbleef, dan het huisje
maar af te breken en met de restanten van tafel en

stoelen te verbranden. SI Voor de voeding worden
bepaalde sehimmelsoorten aangevoerd en in het nest
opgekweekt, weer een merkwaardige overeenkomst
met de gewoonten van verschillende tropische mie
rensoorten. De woning en de voorraadschuren der
t(^rmieten bestaan dus vrijwel geheel uit organische
"Stoffen, die, wanneer het nest verstoord en om de
eene of andere reden verlaten wordt, onder den

invloed van de vochtige tropische warmte spoedig
tot ontbinding overgaan. Zulk een in verval geraakt
termietennest in het bosch, waaruit zich in den regel
<^vervloedig schuim ontwikkelt, heeft steeds een
sterken invloed op de verbeeldingskracht der Bosch
negers. SI Voor hen is de geheele omringende natuur
bevolkt met geesten, die de watervallen en stroom
versnellingen, den meest indrukwekkenden boom,
den kankantrie (verbastering van ,.cottontree") en
andere plaatsen bewonen. Steeds dient men voor die
geesten op zijn hoede te zijn; steeds trachte men ze
gunstig te stemmen en zorgvuldig hoede men zich
ervoor hun naam uit te spreken of op andere wijze
hun aandacht te trekken. Een van de gevaarlijkste
van die vijanden der menschheid is een bijzonder
wraakzuchtige geest, ampoekoe of kantamassoe ge
naamd. die zijn intrek neemt in zidke verlaten en
in ontbinding verkeerende termietennesten. SI De
vrees daarvoor is niet alleen tot de Boschnegers be
perkt. maar is eveneens aanwezig bij een groot deel
der verdere negerbevolking. Nog slechts enkele jaren
geleden gaf deze aanleiding tot een geval van zelf
moord bij een inlandschen soldaat van het garnizoen
in Suriname. Deze had hij een patrouille-tocht door
bet bosch zulk een termietennest in een opwelling
van overmoed beschadigd en voelde zich niet lang
<laarna onwel. Het verband lag voor hem voor de
band. de geest was verstoord en wreekte zich op den
rustverstoorder door hem ziek te maken. Voortaan

zou hij steeds diens kwellingen ondergaan, wat hem
een zoodanig gevoel van angst gaf, dat hij in den
vroegen morgen in het bivouac een patroon in zijn
karabijn deed en zich doodschoot.

DE BOERINHet regent. Het waait. Sl De breede weg glimt
in het vale licht: de wind strijkt onstuimig
door het grasveld tegenover mijn huis, en de
hoornen wuiven met hun takken heen en

weer en ruischen als baren. Een troep schooljongens
en twee werklieden trekken op hun fietsen de stad
uit. naar een doryrje ergens in de buurt. Zij liggen
niet hun neuzen of) het stuur. Een dame stuift langs

den weg op haar rijwiel, en haar mantel staat wijduit
als een zeil. Sl Maar de boerin trekt zich van het weer
nu net niets aan. Sl Zij fietst. Anders niet: zij fietst.
Sl Stijf en rechtvaardig zit zij op haar vehikel. Het
oude gezicht bloost onder de witte kap met de ver
achteruitstekende, lange pijpplooien. Het lijf vair de
zwartlakensche japon zit strak orn haar lichaam ge
spannen, en de rokken, die zelfs voor dézen wind te
zwaar zijn, hangen roerlocs naar omlaag, en hewegen
zich slechts met het op en neer gaan van de knieën.
Sl De boerin fietst. Sl Regelmatig als een machine,
ook even onverstoorbaar, even onverschillig voor de
elementen, voor regen en wind. Zij heeft warempel
wel iets anders te doen, dan daaraan te denken. En
het wordt bijna lachwekkend, dat zij zich zóó zeker
en kalm voortbeweegt. Het absoluut mechanische in
het voortstroomende leven van aarde, wind en wol
ken: „Le Rire" van Bergson. Maar ook van haar
wijsgeerige typeering trekt de vrouw^ zich niets aan.
Sl Zij fietst. Sl Saevis tranquilla in undis. Sl Want
zij is een boerin. Ws.

HET ONWEERSVER-
SCHIINSEL

DOOR F. BalkemaZIEEIIER een verschijnsel, dat sinds onheuge
lijke tijden aan het menschdom bekend is ge
weest, getuige het gelooven aan een god van
den donder. Langzamerhand is het onweer van

een goddelijk, boverrmenschelijk mysterie overgegaan
in een wetenschappelijk onderzocht en min of meer
begrepen natuurkundig proces. Echter moet hier
direct bij gezegd worden, dat de oplossing van de vele
hierbij ter sprake komende problemen en zelfs de
meest fundamentcele daarvan nog op zich laat wach
ten. Waarom u hier dan een artikel over het onweer

aantreft? Wel, daarvoor is reden te over. Heeft elk
onweer niet telkens weer uw volle aandacht en wekt

dat niet uw verlangen naar weten op? Zoo niet, dan,
arme lezer, is dit artikel niet voor u bestemd. Boven
dien is juist den laatsten tijd weer zulk aardig werk
verricht, dat het de aandacht van een ieder verdient.
Alvorens over te gaan tot een dieper gaande bespre
king van het verschijnsel is een aansporing tot het
zelf doen van waarnemingen oj) haar plaats. De bij
dit artikel afgedrukte foto's van verticalen en hori
zontalen bliksem spreken voor zich zelf. Maar, hoe
mooi ze ook mogen zijn, de natuur is steeds nog
mooier en bovenal rijker aan vorm en afwisseling dan
deze foto's kunnen weergeven. 83 Laat ons eens
nagaan wat zoo direct al aan ieder van ons bekend
is. De eenvoudigste waarnemingen deden we allen
reeds. n.1. dat een bliksemslag licht geeft, geluid
geeft, vaak grillig gevormd is, vaak vertakt is als een
rivier met haar zijarmen, zoowel tusschen wolk en
aarde als tusschen de wolken onderling kan verloopen
en, lest best, dat geen bliksemslag uit helderen hemel
komt. Dat IS al heel veel, maar toch moet ik u direct
teleurstellen en opmerken dat u met dit geheele arse
naal van waarnemingen niet heel ver zult komen in
het begrijpen van oorzaak, mechanisme en aard van
het verschijnsel. Nu zal mij direct voor de voeten ge
worpen worden, dat ik het belangrijkste vergeet.

(Vervolg op bladz. 165)
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DE TREVI-FONTEIN TE ROME

DE FONTEINEN VAN ROME
DOOR BettinIEMAND schreef eens, dat er, behalve de oud

heden, drie dingen te Rome waren, die ieder op
zichzelf reeds een reis naar de Eeuwige Stad
loonend maakten: de St. Pieterskerk, het uit

zicht van den „Gianicolo" en . . . de fonteinen. En
hij had geen ongelijk. De fonteinen, de kostbare,
overvloedige, dag en naeht stroomende, glinste
rende fonteinen zijn waarlijk de schoonste sieraden
van de oude stad. In een land, waar des zomers
de zon zóó brandt, dat het asfalt zacht wordt, is
water een bijzonder gewaardeerd element. Alleen
reeds het zien en het hooren ervan brengt troost.
Het is als een oase in de woestijn. In de stille
middaguren, als de brave burgers hun middag
slaapje doen en de stad uitgestorven schijnt,
slippen de straatjongens stiekem even uit de
kleeren en dompelen zich in 't koele water, op
gevaar af, door een agent opgepakt te worden. Dan
zijn er nog velen, die bij de fonteinen gaan zitten
om hun krantje te lezen of even uit te blazen en
die gelukkig zijn, als hun een paar spatjes toe
vliegen. ÖQ Een heel volkje van goden en godinnen
werd uit dit element in het leven geroepen, hetzij
uit de schuimende golven der zee, uit de zilveren
rivieren, of uit koele bronnen. Rome is bij
uitnemendheid de stad van de fonteinen. En iedere
fontein heeft haar legende of anecdote. SI Een
van de meest bezochte is de ,,Fontana dei Trevi".

A Jacometti

Wie deze fontein niet bezocht, heeft Rome niet
gezien en het recht verspeeld er te mogen terug-
keeren. Het volksgeloof zegt namelijk, dat het
voldoende is een stuivertje (soldo) in het water
ervan te werpen, om er zeker van te zijn dat men
Rome zal terugzien. Waar of niet . . ."het regent
stuivertjes in de Fontana dei Trevi en geen wonder
dus, dat de straatjeupl er tegen den avond gaarne
gaat visschen met kleine net jes, ovi^rtuigd altijd wel
rets te zullen vangen, al zijn het geen visschen.
De fontein ligt midden in de oude stad tegen
den achtermuur van het oude Paleis Poli. Het
ontwerp is van Nicola Saldi, ofschoon men zeggen

teekeningen aan Bernini ontleend
had. Zij IS uit het jaar 1762. In het midden troont
een reusachtige Neptunus. die een paar vurige,
snuivende zeepaarden ment. vastgehouden door
eenige tritons. Links is een liguur. die de gezond-
heid voorstelt en rechts een. die de vruchtbaarheid
uitbeeldt. De schoonste van alh- fonteinen is wel
t  ontane op de Piazza Navona. die eigenlijk

vin je^'^cliillende bestaat. Eén in 't midden
ieder iib langw erpige plein en een aanicdei uiteinde. Het middenstuk is een van de

ots stelt vier werelddeelen voor. En de vier
beelden ^laarop vertegenwoordigen vier crroote
rivieren, n.1. de Donau. ,h- Langes. de Nijfen de
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liio (Ie la Plata. De üguur, die
«leii Nijl voorstelt, houdt haar
gelaat in de opgeheven armen
V erborgen. volgens "t volk om
de kerk van de heilige Anges
niet steeds voor oogen te lieb-
l)en. Midden tussclien de vier

tiguren rijst steil een obelisk
omhoog. SI In het jaar 1651
stelde Paus Innoeentius X
deze ter beschikking van Ber-
nini. om er de lontein mede
te versieren. Zoo kwam de

beroemde beeldhouwer op het
idee op de punt van den obe
lisk een duif te plaatsen, die
het olijftakje draagt: het wa
pen van het geslacht Pamphili,
waarvan Paus Innoeentius X

afstamde. SI Ongeveer in den
tijd dat de fontein van Navona ontstond, waren
er twee beroemde beeldhouwers, die om de gunst
van Innoeentius X streden: Bernini en Borromini.

Tusschen beiden heersehte al langen tijd geen
goede verstandhouding, maar door een vrouw ver
anderde deze in diepen haat. Donna Olympia
Pamphili. eerst gevoelig voor de geestelijke op
merkzaamheden van Bernini, liet zich weldra
meesleepen door de meer hartstochtelijke hofma
kerij van Borromini. Onder zijn invloed begon
zij Bernini tegen te werken en te benadeelen waar
zij maar kon. Meer dan eens gelukte het haar
invloed op den paus uit te oefenen en de op
drachten, die Bernini waren toegedacht, te doen
geven aan Borromini. SQ Maar, of Donna Olympia
wilde of niet, de Rivierenfontein van de Piazza
Navona werd aan Bernini opgedragen. Dit meester
werk kwam midden voor de groote kerk van de
lieilige Agnes te staan, die door Borromini ge
bouwd was, bijna naast 't Paleis Doria-Pamphili,
en die den indruk maakt, alsof zij elk oogenblik
voorover kan vallen. S3 Daarom liet Bernini zijn
Nijl-figuur de handen voor het gezicht houden,
als om het gevaar niet te zien. S3 Deze spottende
kritiek is Borromini natuurlijk niet ontgaan. Op
den dag, dat de prachtige fontein klaar was,
stroomde het volk van alle kanten naar het groote
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achthoekige plein om de onthulling bij te wonen
en den Paus te zien, die ieder oogenblik verwacht
kon worden, waarna de fontein onthuld zou wor
den. Rondom het nog bedekte kunstwerk schaarden
zich Rcmeinsche prinsen en edelvrouwu^n, prelaten
en kardinalen, kunstenaars en rijke handelaren.
Daarachter krioelde opgCAvonden het volk. SI Vlak
onder de tribune, die voor den paus was opge
richt, stond Bernini met zijn vrouw, zijn leerlingen
en helpers. SI Natuurlijk waren ook Borromini en
Donna Olympia aanwezig, die opgewonden samen
fluisterden, hetgeen een der leerlingen van Bernini
niet ontging. Hij sloop achter hen en het lukte
hem een deel van het gesprek af te luisteren.
Ontsteld haastte hij zich naar Bernini. ,,Meester,"
zei hij „ik hoorde Borromini zeggen, dat de paus
vergeefs het water zal zegenen. Het water zal
niet te voorschijn komen, zei hij." Bernini plukte
nerveus aan zijn baardje en dacht na, wat deze
woorden te beteekenen konden hebben. SI Zou
Borromini soms de bronnen verstopt hebben? S3
Maar op eens schoot hem iets te binnen, dat licht
wierp op deze duistere woorden. Groote genade!
Het was waar, wat Borromini voorspelde! Het
water kon niet vloeien, de fontein zou droog blij
ven! Heel Rome zou hem hoonen. Wat was het
geval? In de haast om het werk klaar te krijgen,

hadden Bernini en zijn leer
lingen vergeten de gaten te
boren, waaruit het water
nioe.st vloeien. SQ Jongens,"
schreeuwt Bernini, ,,Borro
mini heeft gelijk. We zijn ezels !
Niemand heeft om de gaten
gedacht. Vooruit! in de bas
sins!" SI En Bernini en zijn
getrouwen verdwijnen onder
de doeken, die het werk be
dekken. SI Maar de openingen
waren niet zoo spoedig klaar.
Als wanhopig werkten zij. Het
water begint door te sijpelen...,
het wast in de bassins . . .,

het reikt tot de knieën, hm
stijgt tot het middel. Steeds
wcuken ze door. Eindelijk
is alles klaar. SI Trompetten
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schallen, de Paus betreedt de tribune en ze^^ent
de fontein. Ais de doeken worden weggenomen

aardsclie reserv(

toch zoovee

zij hel OJ. uileret /.uimge wlJM
vo<.dseI en voclit algefieven ■ — ■

(lat de

Een prachtigkan blijvenleven

rini. «iJ Hoewei Rome de stad van de steeds
vloeiende fonteinen is, hebben de zeven heuvelen,
waarop zij gebouwd werd, geen enkele bron. Ai
bet water komt uit de bergketens,
die zich ten Noorden en Oosten van
Rome uitstrekken, en geweldige
aquaducten, waarvan de eerste door
Appuis Ciaudius in 441 v. C. werd
gebouwd, brachten bet water naar
de stad. De Pausen hebben de aqua
ducten zoo goed mogelijk onder
houden en nog steeds zijn er twee
of drie van de veertien, die er ge
weest zijn, in werking. Daarnaast
bestaan tegenwoordig natuurlijk mo
derne waterleidingen. Het lager ge
deelte der stad is niet van eigen
water verstoken, daar bier op diverse

Fdfo Koity

L O PU OP HOR

voor
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schappelijke naam van dez(^ IlleJrk\^aar ^ „
tus is Lopbopbora Williainsii. Hij werd in 1845

bet eerst uit Mexico naar Europa overge
bracht. De oudste bekende in
woners van Mexico- de Azteken,
vereerden deze cactus als een ei-
lige plant. De zonne-kalender van
dit op zeer boogen trap van ont
wikkeling staande volk beeft frap
pante overeenkomst met de heilige
cactusplant, evenals bv. de aan baar
verwante, nog maar sedert 1928
bier bekende Aztekium Ritteri ten
voorbeeld strekte voor oude Azte-
kisclie beeldbouwwerken. SI Lopbo
pbora Williainsii werd door de Mexi
canen ,,pellote" of ,,peyotl ge
noemd. Als geln^imzinnig bandels-

plaatsen bronnen opborrelen, die de daar gelegen middel werd zij al vroeg naar de Indianenstammen
buizen van water voorzien. SI Tegenwoordig is in de Vereenigde Staten overgebracht. De planten
Rome dus wèl voorzien van water. Op alle pleinen, werden in schijven gesneden en gedroogd, en dan
in parken en plantsoenen murmelen fonteinen, als ,,mescal" op de godsdienstige feesten genoten.
Geen straatje of steegje,
dat niet een fonteintje
bezit van dag en nacht
vloeiend koel water. S!

Zomers, als zelfs de wa
terleiding der buizen
lauwwarm is, gaan de
bewoners met buncbian-

tiflesscben koel, friscb
water uit de fonteinen

balen. Waarlijk, aan wa
ter ontbreekt het thans

niet in de Eeuwige Stad.

Merkwaardig zijn de ge
volgen bij het nuttigen
van deze hoogst merk
waardige mescal. Want
de plant bevat een sterke
gifstof, mescaline, welke
een hallucinaties bren
gende bedwelming ver
oorzaakt. niet ongelijk
aan lit-t opinm. Men ziet
zieh als een verschij-

Een merkwaar

dige Cactus
DOOR G. D. DuursmaDe hierboven afge

beelde cactus is

in menig opzicht
hoogst merkwaar

dig. S! Vooreerst wat
den uiterlijken vorm betreft. VergelÜW
andere bolcactussen, dan i^^t z(i
geribde voorkomen, dat dezen soorte^ duidelijk
Verder ontbreken de doorns wpllro ^ ̂igen is.

™0|-verreweg
ii-Aiii ui;nken wii

aan een gedoomde plant. ̂  Dan wat ®l^<^iirig
stelsel betreft. Deze cactus toch bezit h
peenvormigen wortel, welke diep in den 1 ü
dringt, terwijl baast alE andere cactussen dïnne

roo

de meeste cactussen zoo karakteristiek '
bij den naam „cactus" denl<

fijnvertakte wortels hebbe

d noHsr.i e

ninfi; uit <le p;eesten we

reld. men ziet tonen en

hoort kleuren. SI De
Amerikaanscbe regeering
heeft thans den handel
in dit cactus-gif verbo
den. maar in bet geheim
geeft de inbeemscbe be
volking zieb nog w"el
over aan dit verderfe

lijke genotmiddel. De
medisebe wetenschap

ook aandacht aan deze

n. In dev^^n Wi*
wortel verzamelt de plant een groote hoeveeltiS
reservevoedsel en reserve vocht. En w anneer in den
drogen tijd bet bovengrondsche deel der jdant bijna
geheel ineenschrompelt, dan wordt van de onder-

beeft de laatste jaren
plant g(?scbonken; er worden geneesmiddelen tegen
loo t pijn en tuberculose uit bereid. Alles bij-
Len genomen hebben wij dus niet te veel gezegd,
( a opbopbora Willianisii in menig opzicht een
merlovaardip cactus is. Een plant zoo rijk aan
^l' .'1'^ gunnen wij gaarne baar bescheiden} aa s in onzi vei zanieling. En al zijn baar bloempjes
ein en onaanzienlijk, al mist ze een imposante

g oeiwijze en karakteristieke bedoorning. ze blijft
voor ons een cactus met een geschiedenis
een grqs verleden.

uit
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HET ROODBORSTJE
DOOI{ Ko ZWEEHESEen van onze populairste vogeltjes is wel liet

roodborstje. Het aantal verhalen van rood
borstjes, die 's winters aan het raam komen
tikken, die hun nestje bouwen in uw studeer

kamer of" zieh nog vertrouwelijker gedragen, is
legio. 83 \ eel van wat er in die verhalen verteld
wordt, moeten we met een korreltje zout nemen.
Maar met dat al blijft het roodborstje toeh een
vogeltje, waarvan we 's wdnters veel plezier be
leven. Niet alleen dat het met de andere vogels
van het voederplankje komt snoepen, maar het
waagt meer. Het komt tot op de vensterbank,
komt zelfs in de kamer, en niet zeiden Aveten wij
het zoo ver te brengen,
<lat het van onze hand

eet. 83 Waarom nu juist
het roodborstje, oogen-
sehijnlijk zoo'n schuw en
bedeesd diertje, op zoo
vertrouw elijken voet met
den mensch staat, weet
ik eerlijk gezegd ook
niet. In de eerste plaats
hebben we bij een en
kele vogelsoort evenals
bij den mensch meestal
zeer uiteenloopende in-
dividueele verschillen.

Maar verder valt het toch

niet te ontkennen, dat be
paalde vogelsoorten veel
vertrouwelijker zijn, dan
hun vaak nauw verwante

vriendjes. 83 Soms is
daarvoor een duidelijke
reden aan te wijzen. Zoo
als bij de morinelplevier,
<lie den mensch niet kent,
en dus ook niet heeft

leeren vreezen. Daardoor

is dit vogeltje zoo ver
trouwelijk, dat het zich,
als het zich in den trek-

tijd in ons land ophoudt,
zeer dicht laat benaderen

laat kieken van zeer korten afstand. Bengt Berg,
<le bekende Zweedsche ornitholoog, heeft met dit
vogeltje in het broedgebied nog veel wonderlijker
resultaten bereikt, waarvan hij vertelt in het boek
,,Mein Freund der Regenpfeifer", een van zijn
mooiste werken. 83 Doch aan den anderen kant

is de bejegening van bepaalde vogels door den
mensch aanleiding geweest, dat deze vogels zich
terecht in den meest letterlijken zin des woords
op een afstand houden. 83 Wat hiervan ook zij,
het roodborstje is een vogeltje, dat zich bij voor
keur in de onmiddellijke nabijheid van de men-
schelijke woningen ophoudt. En zoodra de dagen
wat milder gaan worden, vertelt het ons met
zijn helder, opgewekt gezang, dat het weer lente
gaat worden. 83 De harsige knoppen van de
kastanje zwellen nu en de dagen worden merk
baar langer. De groote toeloop van vogels op de
voederplaats vermindert, we zien ze nu ook veel

en

ROODBORSTJE OP EE

%
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N BLOEIEN DEN WILG

zelfs uit de hand sleepen — ze zijn

meer door den tuin rondscharrelen, op zoek naar
natuurlijk voedsel. De meezen buitelen rond de
twijgen en inspecteeren elk reetje en spleetje, of
er zicli niet een nog w at verkleumde kever of starre
vlinderpop bevindt. De merels zoeken tusschen
het dorre blad naar huisjesslakken, de spreeuwen
loopen op een omgespit stukje te zoeken naar
ritnaalden en emelten en ook het roodborstje laat
zich niet onbetuigd. 83 Daar sluipt hij door de
i'ibes. Een oogenblikje zit hij stil, zich koesterend
in het lentezonnetje, dan barst hij los in een vroolijk,
weldadig geschetter. We kunnen hem nu mooi
bekijken. De teekening is niet zoo bizonder op

vallend. Zijn pakje is
grauwbruin, de onder
zijde wat lichter. Aan de
keel heeft hij een don
kere, roestbruine vlek.
„Rotkehlchen"" noemen
de Duitschers hem, w^at
nog iets precieser is. 83
Evenals het pakje, is
liet gezang maar een
voudig, doch frisch en
klaar, vroolijk en onbe
kommerd. Eigenlijk zingt
hij den heelen wdnter
door, maar in het voor
jaar wordt het liedje toch
lichter en ijler. Of mis
schien verbeelden we ons

dat ook maar, omdat

alles dan lichter en zon

niger is. 83 Tegen den
avond zit hij in de ijle
kruin van een berkje te
zingen. Donker teekent
hij zich af tegen den lich
ten avondhemel. Hij lijkt
nu nog veel kleiner, maai
de heldere toontjes drup
pelen als regendroppen
door de avondstilte. 83

Wat later zien we hen

nu met z'n beidjes — met allerlei
draadjes en pluisjes. Als we gaan zoeken, zijn we de
woning al spoedig op het spoor. Aan de achterzijde
van het tuinhuisje is de rietmat beschadigd, en in
de donkere grot, daardoor ontstaan, zijn ze bezig,
hun home in te richten. Erg aanlokkelijk ziet het
er niet uit, maar de vogels schijnen bij de keuze
van een woning nu eenmaal andere maatstavcm
aan te leggen dan wij. 83 Half April is het legsel
voltallig. Vijf roomkleurige eitjes, met roodachtige
moesjes erop. Na een dag of veertien vertelt een
zwak gepiep ons, dat de jongen geboren zijn. Af
en aan vliegen de ouden, met vliegjes en mugjes,
met rupsjes en wurmpjes. Zoodra de jongen gi oot
genoeg zijn om zichzelf te kunnen redden, woiden
ze het nest uitgejaagd. Dan beginnen de ouden
aan een tweede legsel, dat vaak nog gevolgd woidt
door een derde. Zoo werken ze den heelen zomer
onafgebroken door en slechts de broedtijd vormt
een kleine verademing voor de rustelooze diin-tjes.
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Het St. jacobsgilde te St. Maartensdijk
DOOR Dirk L. Broeder

ter
die bet eekenen. <

TTtj een merkwaardige oude vereemgmg geweest, bedevaart naai san jago 1595 en de vol
die helaas met bijna alle andere gilden in de gaan, te weten nir. Jan Willem

18e eeuw uitstierf, hoewel het St. Jacobsgilde een gende jaren rentmeester ̂ ^a^ I St. Maar
der eerste was, want het gaf den geest in 1754, toen van Oranje, p'aai van iiure pi^ter Cuper.
het laatste lid overleed. Wij zeiden: uit meer dan één tensdijk en Scherpemsse, voor . driemaal
oogpunt, omdat dit gilde eenvoudig een feestgezel- omstreeks dezen tijd burgeinees
schap was, zonder verdere pretenties, maar dat toch toe schepen der stad, en Mannus baljuw
zoo nauw verwant was aan den ouden godsdienst, van 1590 af schout of plaatsvervang< i Aan den
waarvan het opschrift van den grooten zilveren was. Hierbij wordt het jaartal lo9o v ei im . ^
Peker — Hi zii- en achterkant .-taan aetres fuerunt zii- en

Compostelle — getuigt,
waarbij de namen der drie
bedevaartgangers, die naar
San Jago di Compostella,
in Spanje, gingen, vernield
staan. En juist dit gods
dienstig element heeft me
nigmaal de vraag doen rij
zen of het gilde een kerke
lijk was. Ds. J. Was ̂), die
reeds in 1850 uitvoerig over
dit onderwerp schreef, wijst
nadrukkelijk op het gods
dienstig element, doch mr.
A. Meerkamp vanEmbden,
die na zijn onderzoek in de
archieven van het gilde en
die der gemeente St. Maar
tensdijk het werk van ds.
Was belangrijk kon aan
vullen, zegt, dat reeds in
den tijd der oudste gilde-
boeken het gilde slechts een
feestgezelschap was-). Wij
ontleenen aan deze twee

bronnen dan ook de belang
rijkste gegevens op dit ge
bied, die wij later zullen
benutten. ^ Het voor
naamste wat wij van het
gilde bezitten, de archieven
daargelaten, zijn drie zilve
ren voorwerpen, een beker
met deksel, een kleinere, open kelk, en een lepel, die
alle in het Museum van het Zeeuwsch Genootschap
te Middelburg te zien zijn. SI De groote beker, een
fraai voorbeeld van zilversmeedkunst, heeft een
hoogte van 28 cm. en een breedte van 10 cm. Op het
kunstig, met lofwerk versierd, voetstuk en den steel
staat een kelk, die uitwendig fraai bewerkt is, de
onderste helft met lof- en schulpwerk, de bovenste
helft met lofwerk en inscripties, die juist de quin-
tessens zijn van het gilde, want deze inscripties ver
melden namen, die bijna zonder uitzondering die van
vooraanstaande burgers van St. Maartensdijk zijn,
zoodat het geenszins een ambachtsgilde — een werk
mansbond — geweest is, zooals de meeste gilden.
Bovendien wijst de inscriptie erop, dat de Hervorming
slechts langzaam tot de Zeeuwsche eilanden door
drong, want in het gegraveerde lint staan hovenver-

]) 'Zie Nelialoiinla; jaarboek 1850, p. 223 en volfr. 2) Zie Arelilef
Zeenwseli Genootsehap 1923, p. V en vol<:.

Fnfn Hekkins
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jaartallen lóBl en lóllmet
telkens een aantal namen,
die dus later aangebracht
zijn, terwijl aan den binnen
kant nog zes namen en het
jaartal 1694 vooi komen.
Het deksel, dat eveneens
rijk versierd is. heelt tot
knop het beeld van een pel
grim met stal. S] De tweede
beker is zonder deksel en is
14 cm hoog en 11 cm breed.
Op den versierden voet met
steel staat de ojien kelk,
die het sehulj)- oi ananas
motief vertoont, met in

den bovenrand vier namen

en den datum 25 Juli 1631.
De gildelepel is 181 2 cm

lang en is achterop den steel
voorzien van de letters

A.D.M.C.. ti'rwijl alle drie
voorwerpen verschillende
zilvermerken vertonnen,
namelijk respectievelijk D
— het merk van Breda —

ster; Zierikzee — G — peli
kaan. die zich de borst

openpikt; en tenslotte de
lepel met een Z, waarvan
de rest uitgesleten is. S!
De geschiedenis van het St.
Jacobsgilde is een lang-
het gilde en de regeering
waarbij de Hervormde ge

meente een handje meehielp. In den tijd der oud
ste gildeboeken, in 1579, wordt er melding van ge
maakt, zoodat wij de oprichting omstreeks dien
tijd moeten zoeken. Het jaartal 1595 oj) den beker
zal het jaar der vervaardiging zijn en niet. zooals
ds. Was veronderstelde, het jaar waarin de drie ver
melde personen naar San Jago di Compostella in
Spanje ter bedevaart togen. Sl Het bezit van het
plde bestond uit landerijen, waarvan de oiibrengst
jaarlijks door de gildebroeders op feestelijke vijze ge-
duiende diie dagen 111 somptueuze maaltijden werd
omgezet. Getrouw aan het gebruik van amlere gilden
wilden ook de broeders van St. Jacob een beker heb
ben waartoe men dan ook op 8 November 1594
besloot Ieder lid betaalde eei/zekere som wambb
et cntieegeld van een juist toetredend lid oevoegd
werd, doch volgens de rekening 1 595--1595^ k: ain

durige
van

strijd tusschen
St. Maartensdijk,
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lurii rio^ te korl. Men kwam ook overeen om ieders 1657 hersteld moest worden, vond de stad daarin een
\Napen of merk op den beker te doen griffen. SI Wan- stok om den hond te slaan, en gedaehtig de aete van
neer de tweede beker en de lepel vervaardigd zijm is tlonatie van prins Maurits wendde zij zich tot hooger-
niet bekend 4Ileen weten we uit „de memorye van hand en werd bevestigd in haar dubieuze rechten. De
de Sint-Jaeob juweelen", dat ze er in 1617 waren, n^geering der stad gelastte den broeders voortaan de
want dan wordt melding gemaakt van „den cop, den paehtsominen aan den thesaurier al te dragen. Doch
kelek en den lepeF'. De drie daarbij vermelde hoorns de gildebroeders waren toen nog veel minder van
zulien drie zilveren St. Jacobsschelpen geweest zijn, plan om hun bezit op te geven dan ooit te^ren en
attributen van dezen heilige, die evenwel verdwenen appelleerden biJ ^ . i .
zijn. SI Vele malen heeft de magistratuur van St.
Maartensdijk getracht om het giide met zijnRoomsch-
katholieke strekking opgeheven te krijgen en zijn
bezittingen ten bate der stad aan te wenden, teneinde
van de opbrengst de poorten en wallen in staat van

waarschijnlijk, ^o^r de schepen
bank van St. Maartensdijk in het ongelijk gesteld te
zijn. Het einde van het heen en weer geschrijf w^as,
wel wat ing
dat het gilde bleef bestaan. De partijen waren echter

eboiK^f^^' magistratuur en kerk ston
den niet zoo fel meer te

verdediging te brengen.
Te dien einde w endde de
stedelijke regeering zich
tot prins Vlaurits, die heer
van St. Maartensdijk was,
om het bezit te doen con-
fisqueeren, „waervan het
jaerlicx revenu by de ge-
meene gildebroeders werd
verteert; en alsoo de Paii-
selicke religie by dezelve
werd gestigt en dagelicx
meer persoonen thaer-
<ler devotie soecken te
brengen, door het hebben
van sulcke ofte dierge-
lieke maeltvden". S! Het
request hielp in zooverre,
dat de stadhouder het
verzoek in 1624 inwillig
de. De goederen en lande
rijen werden onder den
hamer gebracht, doch de
geboden prijzen waren
zoo laag, vermoedelijk
door de machinaties der
vooraanstaande gilde
broeders, dat menden ver
koop niet doorzette. Het
gilde was voornemens,
het koste wat het kos
ten mocht, zich tegen de
w ederrechtelijke inbeslag
neming van zijn goederen
te verzetten. Doch de magistratuur gelastte de over
schrijving ten name der stad en ging zelfs zoover om
het gilde civiel aan te spreken voor de vervallen pacht
over 1623 en 1624. De gildebroeders bekommerden
zich echter in het geheel niet om al deze hesluiten,
gingen voort hun bijeenkomsten te houden en bleven
in het bezit hunner goederen. De stedelijke regeering
van St. Maartensdijk liet hen trouwens ook met rust
tot 1657. Doch ook de Hervormde gemeente trok
van leer tegen het gilde en zijn „paepsche gront en
nature" en zij achtte het ontoelaatbaar, dat sommige
van haar leden „deelachtig werden aan de tafel des
Heeren en de tafel der duyvelen" (men leze: de tafel
van het St. Jacobsgilde). Deze verdwaalde schaapjes
w erden dan ook ter verantwoording geroepen en voor
de keuze gesteld: lut het gilde of uit de keik, want
luen verweet den gild{4)roedeis, dat ze dooi hun
trrandioze maaltijden de Hervormden voor zich
Trachtten te winnen. Toen de Noorderpoort in

Fot'> Ht'kkiug
DE KELK VAN HETST, JACOBS

jj. yft
■  ■

x/sarA

genover het gilde en dit
laatste besloot het jaar-
lijksche provenu,dat over
bleef na een soberder
feestviering dan weleer,
te verdeelen onder de ar
men. Doch op dit punt
was men wel eens ver
geetachtig.De kerkelijken
hoopten hieruit en uit het
feit, dat een onderling
geschil tusschen de broe
ders ontstaan w^as, pro
fijt te trekken, doch het
geschil w^erd bijgelegd en
het gilde bleef bestaan.
§3 Reeds in het begin der
18e eeuw raakte het St.
Jacobsgilde evenwel in
verval. De feestmaaltij
den werden slechts om de
twee jaar gehouden, hoe
wel vooraanstaande man
nen uit de stedelijke re
geering lid waren. De zil
veren voorwerpen, waar
onder toen nog de drie
St. Jacobsschelpen, waren
reeds in bew aring gegeven
bij den rendant, maar
toen het laatste lid, dr.
Caesar Roelandi, in 1754
stierf en de stad zich
confisqueereii, waren de

drie schelpen niet aanwezig. Het grondbezit en de
twee zilveren bekers met lepel wx^rden door den ma
gistraat bij resolutie van 13 September 1754 aange
slagen en bleven in het bezit van St. Maartensdijk,
totdat de gemeente de zilveren voorwerpen in 1922
ter beschikking stelde van den Commissaris dei-
Koningin in Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarles van
Ufford, die ze een plaats in het Museum van het
Zeeuwsch Genootschap gaf.

Het onweersverschijnsel
(Vervolg van bladz. 159)WE hebben hier met <;en eleetrisch ver

schijnsel te maken, dat weet toch ieder
een", zult u ojimerken. Zeker, dat is zeei

■>' belangrijk en dat weet iedereen, maar u
dat 99,9% van het mensch-

GILDE TE ST. MAARTENSDIJK

haastte het gildebezit te

zult moeten toegeven
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(lom dit van hooren zeggen weet en het zeil" nog
nooit werkelijk waargenomen, d.w.z. vastgesteld
heeft, want zoo zonder meer is dit niet vast te stellen.
Deze karaktertrek van het onweer moest weten
schappelijk ontdekt worden en ik zou willen zeggen
dat het wetenschappelijk onderzoek begonnen is met
de ontdekking van den electrischen aard van het ver
schijnsel. Idet was omstreeks 1750, dus nog niet
eens zoo erg lang geleden, dat men voor het eerst in
deze richting begon te speuren en al spoedig vol
doende zekerheid had over den electrischen aard van
het onweer. Een bliksemslag is een electrische ont
lading tusschen een electrisch geladen wolk en de aarde
of tusschen electrisch geladen wolken onderling. Het
is een electrische vonk van extra groot formaat; dat
is alles. Verderop in dit artikel zal een weinig nader
op den electrischen kant van de zaak worden inge
gaan. Om echter de lezers niet af te schrikken, zal
eerst het voor den leek meest interessante deel van
het wetenschappelijk onderzoek worden besproken.
S3 Zoojuist is opgesomd wat al zoo door directe
waarneming aan een bliksemslag is op te merken.
Dit kon echter de onder
zoekers nog niet bevre
digen en daarom werd
naar methodes gezocht
om meer inlichtingen te
verkrijgen. De eerste stap
in de goede richting was
het fotografeeren vaneen
bliksemslag. De eerste
bliksemfoto dateert van

1883. Het duurde toen

nog 20 jaar voordat dit
van groot belang werd
door een wonderbaarlijk
eenvoudige truc, dien
Walter met succes wist

toe te passen, doorn.l.de

Om

.jt
nz

haar baan in
voor een vol-
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„ .7;in vond niei) wel
de camera van

slagen met meei dan v meeha-
het gemiddelde ligt bij Verduidelijken zij eerst
nisme van een bliksemslag ^ donzelfden weg
vermeld dat de d^elontladingen alle <h ^
volgen, omdat de eerste de iu(dit la ^
zoodanigen toestand f . ̂  .rebaandegende ontlading gemakkelijker 1. zoeken
pad te volgen dan een eigen dtS:De vakman zegt dan dat diOuc iM om
ontlading sterk geïoniseerd woidt SI
goede geleider voor electriciteit is g "
Waarom nu niet alles met (um slag is
vindt zijn verklaring daarin, dat ( < < < ^
lading de electrische lading van de wolk jk
wegvoert. Direct w orat deze w eer aangevu ( . w aar ij
ter plaatse een gemakkelijken weg naai < ( aai( e ge
vonden wordt, zoodat. zoodra de aanvoti van t ec
trische lading voldoende is, het s])el opnieuw an e

totdat de aanvoer onvoi-
vraaji moet beant-

ginnen. Dit gaat zoo door,
doende wordt

Foto Van Dijkcamera te laten draaien.

Walter vermoedde, op horizontale bliksem
grond van waarnemingen, die hij in zijn laboratorium juist één keer
aan lange electrische vonken deed, dat een op het oog
enkelvoudige bliksemslag niet uit één enkelen slag
zou bestaan, maar uit een aantal slagen, die elkaar
zóó snel opvolgen, dat het menschelijk oog de aparte
slaeen niet onderscheiden kan en slechts één schicht

O

ziet. Daarbij moeten dan de aparte slagen tevens alle
denzelfden weg volgen, daar anders de snel na elkaar
verloopende en langs verschillende wegen gaande
slagen als een enkelen, maar zeer gecompliceerden
slag gezien zouden worden. Als nu het fototoestel
tijdens den slag draait van b.v. Oost door Zuid naar
West, dan zullen de aparte slagen gescheiden worden,
omdat in het tijdsverloop tusschen tw^ee opeenvol
gende z.g. deelontladingen de camera gedraaid is en
b.v. de tweede deelontlading daardoor op een andere
plaats van het negatief opgenomen wordt dan de
eerste. Inderdaad bleek Walters vermoeden juist.
Zoo vindt u op zijn hier weergegeven foto één slag.
die uit vijf deelontladingen bestaat, waarvan de
eerste links en de laatste rechts staat. De tijden, die
tusschen de opeenvolgende deelontladingen verliepen,
zijn resp. 0,0360, 0,0364, 0,0283 en 0,1440 seconden.
Doordat deze tijden zoo kort zijn, kan het menschelijk
oog de deelontladingen niet apart zien, maar merkt
slechts één enkelen slag op. Bij de vele foto's, die met

met leeren Om

indruk .naakt

. Nog een laatste
woord worden. Moet dat fotot(jestel niet met eeii la-

zend(^ vaart ronddi aaien.
Gesteld ik neem een blik
semslag op. die op 1 linken
afstand zijn prachtig en
gevaarlijk spel sjieelt en
dat de deelontladingen
0,03 seconde na elkaar
komen. Heeft de camera
een lens im^t een brand
puntsafstand van 16 cen
timeter en wil ik de op
eenvolgende deelontla
dingen nog op een al-^tand
van 0.5 centimeter van

elkaar op de foto krijgen,
hetijeen oimeveer over-
eenkornt met de hier ge
geven foto. dan moet de
camera in één minuut

een iteer ronddraaien, dus even snel als de

secondewijzer van uw horloge. Dat met deze rotatie
snelheid heel goed te w erken is. laat zich gemakkelijk
denken. SQ De camera van Walter is echter nog
onvolledig. We w eten nu dat één slag in w erkelijkheid
uit meer deelontladingen bestaat, maar hoe staat het
nu met éen enki-'le deelontlading? Hier staan w(^ nu
weei net zoo tegenover als vro(^g(^r ti^^emtver den
slag als geheel. Spc^ciaal willen w e weten w aar de slag
begint en eindigt en hoe hij zich daar tusscln^nin ge-
diaagt wat betreft "voortplantingssnelheid i^nz. Het
kan immers heel goed mogelijk zijn dat de slag halver
wege tusschen wolk en aarde betfint en zich naar
boven en beneden ontwikkelt en b.\. eerst snel. later

Dit kan ons de camera van ̂  alterlangzamer etc
 d^il te verduidelijken het volwude

(,e,teld u fotografeert met de eamera van Vi alter eet
hhksen.slag. d.e.i u ais een zuiver reehte. verticale

Als t-ij» er nog veie mogelijkheden.
etnd •' ' "P <1e aardee.ndigt en onderweg met steeds gelijke snelheid ziin
weg haam, zal het nu duidelijk zip, dat met ,1e rotee-

e™la.,en o;7h T" " f - 'ikje uit het loodgesldgf n op lu^t negatief komt en in plaat.
van fDoven naar bened " van zuivervctii ijuven naar Denerten over de fottA 1 j

van e,-,,
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I'.J.V IFS BLIKSEMSTRAAL MET
ni- Ri)I i:ere.\DE camlra r.-i.v wal-
/ /■ R ril ..nRTPES IXXAI.EX DER

RIIVSIK-'

slaü zich van wolk naar aarde

seinslag — vaiiPisa.
Iininers als het be-
•finpnnl van den
slag jnist midden
op de loto valt, zal,
als de slag even la
ter op de aarde aan
komt, het trefpunt
eventjes nit het
midden liggen, om
dat in den tijd dien
de slag noodig heeft
om van wolk naar
aarde te komen, het
fototoestel een beet
je verder gedraaid
is. H oe sneller de

zich van wolk naar aarde beweegt, dus boe
korter de slag duurt, des te minder is
bet fototoestel gedraaid en dus des te
minder is het trefpunt uit het midden
verschoven en dus des te minder scheef
komt de bliksemslag op de foto. De
grootte van die verschuiving of wel
de mate van scheefheid vindt men na
tuurlijk door vergelijking van een ^ al
terfoto met een foto die genomen is
met een stilstaande camera, welke in
dit geval dus zuiver van boven naar
beneden over de foto loopt. Uit den
boek, dien de richting van den slag in
een bepaald punt van de ^alteidoto
maakt met de richting in het overeen
komstige punt op de ,,stilstaande fo
to". bepaalt men de voortplantings-
snelheid van de deelontlading. Het
beginpunt bepaalt men in principe al
dus. dat op een Walterfoto alles wat
later gebeurt meer naar b.v. recbts is
verschoven. Legt men dus een „stil
staande foto" en een Walterfoto op
elkaar, zóó, dat de slag op de Walter
foto b.v. geheel rechts van den slag
op de „stilstaande foto" valt, terwijl
ze zoo ver naar elkaar toe worden ge
schoven dat ze elkaar toch tenminste nog ergens
aanraken, dan zullen ze elkaar juist in het begin
punt raken. Immers de rest ligt op de Walterfoto
overal rechts van den slag op de „stilstaande foto" en
dit wijst immers aan dat de rest van den slag later
plaats vond dan het punt van aanraking. Wanneer
dit duidelijk is, zal het tevens duidelijk worden waarin
nu de camera van Walter in gebreke blijft. Om de
deelontlading in finesses te leeren kennen, zijn een
Walterfoto en een „stilstaande foto" noodig, dus
twee foto's. S3 Dat inderdaad de Walterfoto alleen
onvoldoende is, kan nog als volgt worden toegelicht.
,\|s we denzelfden, verticalen, rechten slag van zoo

maar nu in de veronderstelling, dat hij

HOORN BLIKS

juist nemen,

en

w a s

EM AFLEID ER
iXiiKi' (irimschl)

wat

, , . • ■
midden tusschen wolk en aarde begint en zich naar
boven en beneden met steeds gelijke snelheid uit-

dan zal de Walterfoto nu een geknikte lijnbre idt.
laten zien. Zooiets als de rechterhelft van de hoofd
letter K. Dus behoort bij één bepaalden vorm van

shm nog een willekeurig groot aantal Walterfoto s,jkheden die <h; slag in zich bergt,
voortplantingssnelbeid enz.

een

al naar de
wat

moge

betreft beginpunt.

Het zal nu ook duidelijk zijn dat omgekeerd uit de
Walterfoto de vorm van den slag op de „stilstaande
foto" met IS terug te vinden. De camera van Walter
blijft dns in zooverre in gebreke, dat voor verdere
inlichtingen ook nog een stilstaande camera noodig
IS. Nu is lu.t uitpluizen van het mechanisme van een
deelontlading een veel moeilijker werk dan het split
sen van een slag in zijn deelontladingen, omdat de
deelontlading enorm veel korter duurt dan een ge-
heele slag. Dit uitpluizen met behulp van de coni-
binatii- ,,W alterfoto en ,,stilstaande foto" stuit op
de onnauwkeurigheid van de stilstaande foto. Deze
is sten^ds verbreed, o.a. doordat tijdens den slag het
bliksemkanaal door den heerschenden wind nieeti^c-
voerd wordt en daardoor breeder op de foto komt.
Als dus een deelontlading op de Walterfoto vergeleken
moet worden met de overeenkomstige deelonllading
op de ,,stilstaande foto", is dit onmogelijk, omdat

deze op de laatste niet is te onder
scheiden. En nu komt de groote stap.
Het wezenlijke van deze methode is dat
ik twee foto's heb, die genomen zijn
met twee camera's, welke ten opzichte
van elkaar bewegen. „Welnu", zegt
Boys, ,,ik neem twee draaiende came
ra's, waarvan de eene recbtsom
de andere linksom draait". Dit
zeer geraffineerd, want nu is op beide
foto's de slag in zijn deelontladingen
gesplitst, terwijl ze tevens ten opzichte
van elkaar bew^egen en dus in staat zijn
de gewenscbte inlicbtingen te geven,
want wat op de eene foto naar rechts is
verschoven, is op de andere juist naar
links verschoven. Nu was deze bewe
ging of draaiing slechts noodig om den
slag in deelontladingen uiteen te rafe
len en ook daarvoor bedacht Boys iets
nieuws, waardoor hij tenslotte toch
slechts met één camera behoefde te
werken. Als ik een fototoestel neem,
dat stilstaat, maar waarvan de lens
niet vastzit, maar langs een rechte
lijn voor de plaat langs beweegt b.v.
van links naar rechts zal ook alles

op dezelfde plaats, maar later gebeurt, op
een andere plaats op de plaat worden afgebeeld,
omdat op een lateren tijd de lens meer rechts is
gekomen. Ook nu krijg ik een uiteenrafelen van
den slag in zijn deelontladingen. Neem ik nu
een stilstaand foto
toestel met twee
lenzen op eenigen
afstand boven
elkaar, waarvan
de eene naar rechts
en de andere even
snel naar links be
weegt, dan krijg
ik op het negatief
de twee gewenschte
series deelontla
dingen. Zoo'n be
weging van (h; len
zen zou echter niet ,u.,ksemstraal met
heel lang kunnen de camera mee rot eer ex de eer-
,  ̂ , /EX \'AX BOYS riT „l'ROCEEDIXI.S OE
uuren, omdat an- ////•■ royae society jg.;/"
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ders de fotografische plaat heel groot zou moeten
zijn. „Welnu", zegt de listige Boys, „we laten de twee
lenzen draaien". Als ik een lorgnet aan de brug vast
houd en ronddraai, bewegen de twee lenzen voort
durend met gelijke snelheid, maar in tegengestelde
richting, want ais het lorgnet b.v. rechtop staat, dus
de eene lens boven de andere, dan gaat de eene
lens naar

rechts, als de
andere naar

links gaat, of
bij een ande
ren stand de
eene lens naar

boven en de
andere naar

beneden, dus
steeds in te-

ge n g e s telde
richting en dit
moesten we

juist hebben.
Plaats ikzoo'n
draaiend lorg
net voor een

fotografische
plaat en fat- BISONS IN EEN NATIONAAL PA

'tiik levert bet toestel
camera van Boys? uitvinder zelf
nog veel meer moeilijkheden o])--  - •• ^(>zegd onder
heeft, het zi)

ongunstige

heden, 26 jaar zonder ïdukte pas daar
zijn vinding te boeken. b Zuid-Afrika

CS. schhteren,..- .es

i

onistandig-
iracbt resultaten met

rna, nog

Alrikaansche
uitaten

niet de door
hen gemaakte
verbet erde edi
tie van de ca
mera van Boys
te verkrijgen.
Zij geven dan
ook het laatste
nieuws over

.-structuur en

ont VS ikkeling
van den blik-
.->emslag. In de
eerste plaats
kwam n.1. aan

het licht dat

elke deeiontla-

ding nog weer
samengesteld
was. Dit had

"■ege-
rs e

RK IN DE VEREENIGDE STArE\

soeneer ik dan de heele zaak nog een beetje tot het de camera van Waltt r ook kunnen toonen. maar we
een bruikbaar toestel is geworden, dan ben ik klaar mogen niet vergeten dat destijds de fotogratie nog
en heb een z.g. camera van Boys. U vindt hier een niet zoo enorm ontwikkeld \v as als thans. Op de
foto, met de
camera van

Boys geno
men. Op de
bovenhelft
vindt u een
aantal deel-
ontladingen
van één
bliksem-
slag. Diame
traal er te-
g e n O V e r
vindt u weer
hetzelfde
beeld terug.
Bij deze ver-
ge lijking
moet de bo-
venheiftvan
links naar
rechts en de
onderhelft
van rechts
naar links
gelezen wor
den. Precies

»' • ?.N 1

DE SNEEUW WIJKT IN DE ALPEN EN BLOEMEN NEMEN IIAAR PLAATS IN

thans
bier
ven foto van
S choniand
en Collens
vindt u en
kele deel-
oiitiadingen
die een
\ - V O r m
hebben en
wel op de
bovenhelft
met een

z \v a k ken
neerhaal en
sterken op

gelijk zijn de twee helften dan nog niet en juist dit lading, die van de wolk naar de aard<

-
baal en be
ueden na-
t u u r 1 ij k
juist anders
om. Yv elnu.
hieruit volgt
dat elke
d e e 1 ontla
ding bestaat
ui t een
z\\ akke ont-

verschil moet het mechanisme van een deelontlading
in detail opleveren. Ten overvloede is in het midden
de ,,stilstaande foto" afgebeeld. U ziet duidelijk
het verschil in breedte tusschen den slag op deze foto
en de aparte deelontladingen boven en beneden. D(!
vertakkingen, die op de ,,stilstaande foto" te zien
zijn, zijn pas bij de latere deelontladingen ontstaan,
zooals geheel rechts en links op de foto te zien is.
Heeft u moeite gehad met het begrijpen van de

beweegt, dez.g. voorontlading, die. zoodra zij de aarde bereikt
gevolgd wordt door (mui veei sterkere ontladiim van
de aarde naar de wolk langs bet kanaal dat d< ^
ontlading heeft achtergelaten. De tweede
heet hoofdonllading. In bijna alle
deelontlading zoo samengesteld uit voor- en Imofd-

-al ly es he^HH. ka.

Ie voor-

ontlading
gevallen is een

en noot


