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Deze hoogleeraar heeft reeds menig artikel gewijd aan het verband

tusschen de weörsverschijnselen en weersveranderingen en de lichamelijke

of geestelijke gesteldheid van den mensch. Wat hij ons nu aanbiedt

in het hierboven genoemde artikel moet al aanstonds onze aandacht

trekken door het kolossale aantal van 497,262 gegevens, waarop zijn

conclusies berusten.

Prof. dexïer gaat uit van de veronderstelling, dat het weör invloed

op den mensch uitoefent. »Niemand”, zegt hij, „die over het geheel

zijn eigen gesteldheid heeft waargenomen, kan eraan twijfelen, dat

Onder de vele belangrijke vraagstukken op weerkundig gebied

beeft de invloed van het weêr op den mensch somtijds een onder-

werp van ernstige studie uitgemaakt. Somtijds, zeggen wij, omdat in

verhouding tot zijn belangrijkheid dat vraagstuk nog maar weinig

bestudeerd is, zoodat wij heden ten dage vrijwel in het duister

rondtasten, wanneer wij vragen in welke mate de mensch den invloed

ondervindt van de weêrsverschijnselen en de weêrsveranderingen.

In ons land kan men de personen, die getracht hebben eenig licht

in deze duistere zaak te ontsteken, bij enkelen tellen, niet omdat

de middelen om een onderzoek naar het verband tusschen de weêrs-

verschijnselen en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van den

mensch in te stellen, niet aanwezig zijn maar veelmeer, omdat de

belangstelling van onze vaderlandsche geleerden voor meteorologische

vraagstukken in het algemeen nog steeds verre beneden pari staat.

Daarom kan het misschien goed zijn een poging te wagen die belang-

stelling op te wekken door in dit tijdschrift eenige regelen aan het

bovengenoemde vraagstuk te wijden. Een aanleiding daartoe vonden

wij in het verschijnen van een belangrijke studie in het hier te lande

nog weinig bekende Amerikaansche meteorologische tijdschrift; U. S.

Monthly Weather Review
,

van de hand van Prof. EDWIN G. DEXTER.
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zij afwisselt met de veranderingen in het weör. Weörkundige spreek-

woorden veronderstellen een of anderen onmiddellijken invloed van

weêrstoestanden op lagere dieren, en de literatuur is vol van toe-

spelingen op dergelijke invloeden op den mensch”.

Prof. dextek heeft willen nagaan in hoeverre en op welke wijze

het weör den mensch onder zijn invloed hield. Hij heeft daarom »het

gemiddeld dagelijksch optreden van zekere geregistreerde abnormale

gedragingen met haar voorkomen onder bepaalde meteorologische

toestanden vergeleken”.

Alle gegevens omtrent die gedragingen van menschen werden ge-

trokken uit de registers van New-York. Zij hebben betrekking op

het dagelijksch aantal zelfmoorden
,

zoowel geslaagde zelfmoorden als

pogingen daartoe, op inhechtenisnemingen voor aanranding, vecht-

partijen en dronkenschap, op het gedrag in het stedelijk verbeter-

huis en op sommige openbare scholen. Deze gegevens loopen over

tien jaren. Wat betreft de weörsverschijnselen, werden de gegevens

ontnomen aan de opgaven van het meteorologisch station te New-York

en hadden zij betrekking op de gemiddelde temperatuur, barometer-

stand en gemiddelde relatieve vochtigheid, de totale beweging van

de lucht, het algemeen karakter van de weersgesteldheid en den

neerslag op iederen dag van de periode , waarover de gegevens aan-

gaande de menschen liepen.

Wat deze laatsten aangaat, geeft Prof. dextek, nog nader aan,

welke menschelijke gedrags-abnormaliteiten in beschouwing genomen

werden en hoeveel gevallen in iedere klasse voorkwamen.

1 Aanteekeningen op openbare scholen 118.020

2 Gedrag op openbare scholen 14.020

3 Gedrag in verbeterhuizen 3.981

4 Inhechtenisnemingen voor aanranding en vecht-

partijen (mannen) 36.627

5 Inhechtenisnemingen voor aanranding en vecht-

partijen (vrouwen) 3.981

6 Inhechtenisnemingen voor dronkenschap (mannen) 44.495

7 Inhechtenisnemingen voor krankzinnigheid (mannen) 2.467

8 Inhechtenisnemingen voor krankzinnigheid (vrouwen) 1.097

9 Zelfmoorden 2.946

10 Sterften 74.793

11 Politiedienaren, door ziekte niet in dienst 191.137

12 Vergissingen in geestesarbeid 3.698

Totaal 497.262
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Prof. dexteb bestudeerde de gevallen uit klasse 1 om den invloed

van minder geraakkelijk te bepalen weérstoestanden op de oplettend-

heid der leerlingen vast te stellen, terwijl in klasse 2 het aantal

leerlingen wordt gerangschikt, die «afkeuringen” kregen voor hun

gedrag. Klasse 3 geeft aan het aantal veroordeelden in «donkere

cellen” van het verbeterhuis op Randall’s eiland. In de klassen 7 en

8 zijn die personen gerangschikt, die door de politie werden opge-

nomen in het asyl, voor het meerendeel voor eerste aanvallen van

krankzinnigheid of voor herhaling van aanvallen. In klasse 11 wer-

den gevallen gerangschikt, dat dienaren van de politie een dag uit

hun dienst afwezig waren. Het doel was om te onderzoeken of er

eecig verband bestond tusschen het wéér en den gezondheidstoestand.

Eindelijk heeft klasse 12 betrekking op de fouten, die gemaakt

werden door bedienden van verscheidene der voornaamste banken in

de omgeving van Wallstreet. Prof. dexteb wilde nagaan of er eenige

overeenkomst was tusschen de veranderingen in het wéér en de gees-

telijke nauwgezetheid.

Hieruit blijkt wel, dat het onderzoek zoo weinig mogelijk eenzijdig

werd ingericht.

Prof. dexteb heeft toen, eenmaal het voorkomen van de bovenge-

noemde gedragsabnormaliteiten kennende, evenals de meteorologische

toestanden, nagegaan bij welke weêrsverschijnselen of weörstoestanden

het voorkomen daarvan regel wordt en wanneer hun aantal grooter

of kleiner dan het normale aantal is. De afwijkingen van het normale

of te verwachten aantal gedragsabnormaliteiten van hot aantal werkelijk

voorkomende werd toegeschreven aan meteorologische invloeden. Men zal

vragen of dit laatste werkelijk geoorloofd is, daar toch zeker ook

andere invloeden in het spel zouden kunnen zijn. Prof. dexteb zegt

echter: «Het recht om zoo te doen berust ten eerste daarop, dat

van alle toestanden het wéér de eenige is, die gelijktijdig voor alle

individuen van een bepaalde gemeenschap verandert en ten tweede,

dat genoeg gegevens verwerkt zijn om practisch genomen alle andere

invloeden, die een toevallig verband met het wéér houden, te

elimineeren.”

«Wanneer wij dan in een staat van 2.000.000 personen opmerken,

dat regelmatig in verloop van eenige jaren, zekere wandaden in

buitengewoon aantal voorkomen gedurende de heerschappij van

bijzondere meteorologische toestanden
,

beweren wij, dat het verband

er een is van oorzaak en gevolg, en dit is het wat wij vinden”.
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Er werden niet minder dan G7 verschillende weörstoestanden in

beschouwing genomen, doordat ten aanzien van de temperatuur 19

trappen (van 5° tot 5°P.), van de luchtdrukking 15 (2.5 tot 2.5 mM.),

van de relatieve vochtigheid 14 (van 5 tot 5 pCt.), voor den wind

14 (van 50 tot 50 mijlen totale verplaatsing per dag) werden genomen ,

terwjjl de algemeene toestand van het weör volgens 3 trappen (hel-
der

,
mooi en bewolkt) en de neerslag volgens 2 trappen (al of niet

neerslag) werd ingedeeld.

Bij het voortgezet onderzoek kwam Prof. dextee tot het besluit,
dat men de gedrags-abnormaliteiten kon rangschikken in twee klasen

en wel als volgt;

Klasse A. Afwezigheid van de openbare scholen, dronkenschap,
sterfte en vergissingen bij geestelijken arbeid.

Klasse B. Wanorde in de openbare scholen en het verbeterhuis

en inhechtenisnemingen voor aanranding, vechtpartijen

en krankzinnigheid.

Zelfmoord kon in sommige opzichten gerangschikt worden in klasse

A, terwijl het bleek, dat dienstverzuim door politie-beambten blijk-

baar niet onder den invloed van het weör stond, zoodat die gevallen

verder buiten beschouwing kunnen bljjven.

«Analyses van deze verschillende soorten van werkzaamheid of

staking van werkzaamheid leveren den grondslag voor mijne stelling,

dat weértoestanden onmiddellijk invloed uitoefenen op de levenskracht,

daar het waar schijnt te zijn, dat al de daden van klasse B veroor-

zaakt worden door overmaat, terwijl die van klasse A hun grond

vinden in gebrek aan levenskracht,” zegt dexter
,

en voegt er aan

toe: »op de openbare scholen geeft het doen van iets gewoonltjk

meer kans op het krijgen eener afkeuring dan het niet-doen van iets.

Het is gewoonlijk de werkzame, energieke jongen, hij, die zijn leven-

digheid moet intoomen, die de afkeuringen krijgt.” Prof. dexter

meent te mogen aannemen, dat de volwassene, die in het verbeter-

huis zit, in dit opzicht niet veel verschil met het kind zal maken
,

ter-

wijl het ook met hen, die gevangen werden genomen , omdat zij zich

schuldig maakten aan aanranding of ruzie, evenzoo zijn zal, omdat

deze daden een uiting zijn van toegenomen levenskracht. Eindelijk

heeft Prof. dexter de gevallen van in verzekerde bewaringneming

van krankzinnigen onder klasse B gerangschikt, »omdat,” zegt hij,

»acute mania toeneemt onder elke omstandigheid, die een verhooging

van zenuw-energie ten gevolge heeft. De dagelijksche schommelingen
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in kracht, die allen hebben ondervonden, zijn niet zoozeer schomme-

lingen in de physieke- als wel in de zenuwen-energie (als men deze

onderscheiding maken mag) en bij personen onderhevig aan mania

zouden de gevolgen zijn als onze aanteekeningen doen zien.”

Schijnbaar daarmede in strijd is het, dat de gevallen van inhech-

tenisneming wegens dronkenschap gebracht worden onder klasse A.

en niet onder de gevallen, die, oppervlakkig beschouwd, wijzen op

energie-ontwikkeling. Prof. dexter zegt echter dat, al moge een be-

schonkene misschien uitingen van levenskracht geven, de oorzaak

zijner dronkenschap gezocht moet worden in een depressie van zijn

levenskracht. »Wij mogen,” zegt hij, »met recht besluiten, dat velen

yan de habitués van de politiehoven strijden tegen hunne neigingen

om te drinken, daar zij de gevolgen kennen. Wanneer de levenskracht

overvloedig is, doen zij het met goed gevolg, dagen, misschien

weken lang zijn zij overwinnaars, maar eindelijk komt de tijd, dat

de strijd te zwaar is en zij bezwijken. Dat was de dag toen hun le-

venskracht haar laagste eb bereikte.”

Na deze algemeene indeeling van de gedrags-abnormaliteiten aan-

gegeven te hebben
,

bespreekt dexter den invloed van de weersgesteld-

heid op de levens-functies. Sommige weörstoestanden hebben ten gevolge,

dat de levens-energie toeneemt, anderen, dat zij afneemt. Lage tem-

peraturen schijnen vrij remmend te werken op de levens-energie,

bij toenemende temperatuur heeft ook een toename van levenskracht

plaats totdat een temperatuur van 30°(J. (85°P.) bereikt is. Bij grooter

warmte heeft dan plotselinge verandering plaats en wordt de invloed

der temperatuur op nuttige werkzaamheid nadeelig. s>Bij dit punt,”

zegt dexter, wien wij verder woordelijk zullen volgen, »bereikt de

wanorde in het werk haar minimum, terwijl sterfte, zelfmoord en

misslagen bij geestes-arbeid tot een onrustbarende hoogte stijgen.

Lage luchtdrukking bewerkt verhooging van de levens-energie, het

omgekeerde komt voor bij een langere kwikkolom. Wat de gesteldheid

der relatieve vochtigheid aangaat, werkt een droge atmosfeer opwek-

kend, terwijl een vochtige deprimeerend werkt. Voor geen enkel

ander meteorologisch verschijnsel is de uitwerking zoo duidelijk.

Een studie, die ik maakte van het gedrag van kinderen op de open-

bare scholen van Denver (Colorado), waar de overheerschende toe-

stand een met geringe vochtigheid is, maar waar bij tijden de atmos-

ferische vochtigheid bijna het nulpunt bereikt, toonde aan
,

dat op zulke

droge dagen de wanorde steeg tot zevenmaal de normale. Aangaande
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den wind
,

vindt men, vreemd genoeg ,
dat stilten een zeer groote

deprimeerende uitwerking hebben in New-York. Gedurende haar heer-

schappij is de sterfte abnormaal hoog en er komen driemaal zooveel

absenties onder de schoolkinderen voor dan normaal. Gelijktijdig

worden de politiehoven zoo goed als werkeloos. Het schijnt mjj toe,

dat deze omstandigheden practisch genomen het gevolg zijn van ge-

ringe ventilatie op groote schaal.

»Voor dagen van verschillend karakter, aangewezen door zonne-

schijn-autografen 1
en ook door den neörslag, vinden wij invloeden

zooals wij die verwachten zouden te vinden; droog en helder weêr

werkt opwekkend, we6r van een tegenovergesteld karakter ook tegen-

overgesteld. Het gedrag is, hoe ook beschouwd
,

het best op bewolkte,

vochtige dagen, terwijl de sterfte groot is. Zelfmoord evenwel ver-

toont hier de belangrijke afwijking, dat hij overvloedig voorkomt op

mooie, droge dagen.

» Eenige belangrijke feiten, die niet reeds ter sprake gekomen zijn,
worden door mijne onderzoekingen aangetoond.

»Ten eerste. Er schijnt reden te zijn om te kunnen besluiten,

dat de invloed van den weórstoestand bij kinderen duidelijker uitkomt

dan bij volwassenen.

»Ten tweede. Dat vrouwen gevoeliger zijn voor zulke invloeden

dan mannen. Bewijzen hiervoor worden gevonden in het onderzoek

van de inhechtenisnemingen voor aanrandingen en vechtpartijen,

waarbij de seksen in afzonderlijke tabellen waren gebracht.

»Aan het slot van de uiteenzetting mijner denkbeelden over

het geheele vraagstuk van den invloed van het weör, wil ik opmer-

ken
,

dat wij niet kunnen veronderstellen
,

dat bijzondere meteorolo-

gische toestanden de onmiddellijke oorzaken zijn van de gedrags-ab-

normaliteiten, die met hen afwisselen. Ik heb vastgesteld, dat zelf-

moord veel meer voorkomt, wanneer de barometer laag staat, dan

wanneer hij een hoogen stand heeft, maar ik zou niet willen beweren
,

dat een lage barometerstand ooit iemand tot zelfmoord heeft gedreven.

Het eenige wat men kan onderstellen is, dat gedurende zulke atmos-

ferische toestanden de algemeene gemoedstoestanden zoodanig zijn,

dat men sommige dingen waarschijnlijk zóó doet.

»Dit zou even zoo zijn voor eenige van de andere onderzochte ge-

drags-abnormaliteiten. Wij kunnen op grond van de geheele reeks

1 Instrumenten, welke den zonneschijn registrceren.
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studiën beweren te hebben aangetoond, dat de levensfuncties tot op

zekere hoogte veranderen met de weérstoestanden en dat deze ver-

anderingen kenbaar worden door physiologische en psychologische

verschijnselen. Meer dan dat kunnen wij thans niet zeggen.”

In de bovenstaande gevolgtrekkingen, waartoe üexter komt, vinden

wij iets terug, dat zeer nauw verwant is met eene bij ons en ook

zeker elders heerschende volksmeening, dat kinderen gevoelig zijn

voor de komende weersveranderingen, een meening, die in hoofd-

zaak gegrondvest is op de door velen waargenomen rumoerigheid van.kin-

deren
,

wanneer ingrijpende weersveranderingen ,
bijv. storm, op til zijn.

Prof. dexter is niet zoover gegaan om te beweren
,

dat kinderen

gevoelig zouden zijn voor op handen zijnde veranderingen. Hij toont

slechts aan, dat de mensch in het algemeen gevoelig is voor atmos-

ferische toestanden en dat bij de kinderen deze gevoeligheid grooter

schijnt te zijn dan bij volwassenen. Dit is ook o. i. de juiste wijze

om een oplossing te vinden voor het vraagstuk van het verband

tusschen de gesteldheid van den mensch en het wéér.

De mensch kan niet gevoelig zijn voor een weérstoestand, die^eerst
na eenigen tijd zal optreden. Aangenomen, dat hij invloed onder-

vindt van de heerschende weersgesteldheid, hetgeen door dexter vol-

doende is aangetoond, dan bestaat die invloed uit een of meer

werkingen van een of meer meteorologische factoren, zooals tempera-

tuur, vochtigheid, enz. op het lichaam. Doch er kan van niets anders

sprake zijn dan van den invloed dier verschijnselen, welke op het

oogenblik heerschen en geenszins van nog komende verschijnselen.

Daarom is het geheel onjuist om te spreken van de gevoeligheid van

kinderen voor den komenden weOrstoestand en zij, die eenig verband

zoeken tusschen de weörsverschijnselen en de gemoeds- of lichaams-

gesteldheid van den mensch, moesten niet den komenden maar den

heerschenden weérstoestand beschouwen.

Daarmede is het niet gezegd, dat er geen verband zou bestaan

tusschen het gedrag der schoolkinderen en de gedrags abnormaliteiten

van volwassenen en het te verwachten weör; want het is het meest

waarschijnlijk
,

dat een bepaalde weérstoestand,
welke op een bepaalde

manier den mensch aandoet, ook door een bepaalden weérstoestand

gevolgd zal worden. Is het b.v. inderdaad waar, dat schoolkinderen

rumoeriger zijn als er stormachtig weer op handen is, dan zetelt de

oorzaak dier rumoerigheid niet in dat stormachtige wéér zelf maar

in de daaraan voorafgaande verschijnselen.
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Bvenzoo moet het zijn bij de dieren. Het is moeilijk te ontkennen ,
zonder in strijd te komen met eeuwenoude ervaringen , dat sommige ,

zoo niet alle dieren zich als weêrprofeten schijnen te gedragen. Maar

dat die dieren den invloed zouden ondervinden van weörsversehijn-

selen, die eerst na eenigen tijd, na dagen en weken, zouden op-

treden
,

is veel moeilijker aan te nemen dan dat op den weêrstoestand,

waarbij die weörprofeten zekere gedrags-abnormaliteiten vertoonen ,

regelmatig een andere weêrstoestand zou volgen, welke dan schijn-
baar door die dieren werd voorspeld. Dat zulk een vrij regelmatige

opeenvolging van bepaalde weCrstoestanden zou bestaan, kan men op

grond van onze tegenwoordige kennis van het weOr aannemen en de

waarde van de weörprofeten in het dierenrijk wordt er heusch niet

door verminderd.

Het is de taak der weerkundigen die regelmaat in de opeenvol-

ging der weOrsverschijnselen op te sporen en hare wetten zoodanig
vast te stellen, dat de weervoorspelling ook uitgeoefend kan worden

zonder dat men gebruik maakt van de hulpmiddelen uit het planten-

en dierenrijk, die misschien wel dienstig zijn, maar ons dikwijls in

den steek laten omdat wij er niet altijd over beschikken kunnen.

Niettemin blijft het van zeer groot wetenschappelijk belang te

weten welken invloed het weCr op den mensch uitoefent.

’s Gravenhage, 15 Mei 1903.


