
Iets over dwallichten .

Het verschijnsel, dat zich in den regel vertoont in de gedaante
van blauwachtig getinte vlammen, of liever zeer vaag begrensde
lichtschijnsels van zeer uiteenloopenden omvang ,

schijnt bij voorkeur

op te tieden in moerassige streken en boven plaatsen, waar dierlijke
ichamen tot bederf of verrotting overgaan en waar phosphorhoudende

waterstoffen zich in aanzienlijke hoeveelheid ontwikkelen en bij ver-

door°
ln!

l

amPki'ingslucht ontvlammen. De verklaring, welke
en van het verschijnsel gegeven is

.
als zoude men namelijk in de

a lc^en niets anders hebben te zien
,

dan ontbrand phosphorhoudend

. lst°fg as
) schijnt echter niet juist te zijn ,

daar o. a, vogel in zijne

’t

10^8n °Vei k0* verschijnsel uitdrukkelijk vermeldt, dat het in

van
T V'ani van Sas geijkt, evenmin als op die

mt
moerasgas, hetwelk

men eveneens ter verklaring heeft te

bulp geroepen.

Schoon het voorkomen van dwaallichten door velen nog steeds voor

eene niet zoo uiterst zeldzame of merkwaardige gebeurtenis gehouden

wordt, treedt dit natuurverschijnsel — te oordeelen althans naai-

de
nog altijd weinige, ten volle vertrouwbare waarnemingen, welke

wij ervan bezitten — toch lang zoo menigvuldig niet op, als vrij
algemeen aangenomen wordt; welke omstandigheid dan ook ongetwijfeld
wel de voornaamste oorzaak zal zijn, waarom, niettegenstaande den

verbazend snellen vooruitgang der natuurwetenschappen in den loop
dezer

eeuw, welke eene juiste verklaring van vele voorheen onop-

losbaar geachte problemen mogelijk heeft gemaakt, de geleerden het

in sommige opzichten, wat den waren aard van het verschijnsel be-

treft, tot op den huidigen dag nog niet geheel eens zijn, en er onder

hen zelfs
nog gevonden worden, die

,
gelijk zulks eveneens nog tot

voor korten tijd ook met den kogelbliksem het geval was, het voor

eene optische illusie, voor gezichtsbedrog houden.

Ui t de verschillende, in meerdere of mindere mate voor de weten-

schap bruikbare, doch helaas op enkele voorname punten lijnrecht
met elkander in strijd zijnde gegevens, welke wij tot nog toe aan-

gaande de dwaallichten bezitten, mag het volgende worden afgeleid.
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Sommige waarnemers houden er zich vast van overtuigd, dat de

elektriciteit —
althans in'sommige gevallen — bij het ontstaan der

dwaallichten eene hoofdrol speelt, eene zienswijze, welke ook door

enkele natuuronderzoekers, onder wie ook volta
,

gedeeld werd, die

het verschijnsel als een stille elektrische ontlading beschouwden. Schoon

zulks niet bepaald onmogelijk is, moet toch deze laatste veronder-

stelling nog door meerdere en hoogst nauwgezette waarnemingen be-

vestigd worden.

De oudste waarneming uit den nieuweren tijd, waaraan men eenig

gewicht mag hechten, dagteekent uit het begin dezer eeuw. Op den

2den December 1807, tijdens eenen stikdonkeren nacht, terwijl er nu

en dan een weinig regen viel, voer deberoemde Koningsberger sterren-

kundige bussel in een bootje op de Wörpe, een riviertje in het hertog-

dom Bremen. Twee mijlen ten noorden van de oude sterrenwacht

Lilienthal, nam hij in de verte, boven een uitgestrekt veen , een groot

aantal lichtjes waar van eene blauwachtige kleur, niet ongelijk aan

die van de vlam van onzuiver waterstofgas. Zij gaven zoo weinig licht,

dat de bodem beneden hen er niet zichtbaar door verlicht werd. Nu

eens was er hoegenaamd geen beweging in de vlammetjes te bespeuren ,

dan weder bewogen zij zich bij geheele groepen ,
evenals zwermen water-

vogels, in eene horizontale richting voort. Op de plaats, waar deze

dwaallichten zich vertoonden , was sedert eenigen tijd veel turf uit-

gegraven ,
zoodat het terrein op die plaats onder water stond. De in

de hoot zich bevindende roeiers , die meermalen zulk een nachtelijken

tocht op do Wörpe maakten, verklaarden het verschijnsel voor iets

zeer gewoons en waren er dan ook niet in ’t minst over verbaasd.

Eenigzins vreemder schijnen de waarnemingen, welke in 1841 Dr.

P1LOPANTI te Bologna omtrent soortgelijke verschijnselen in een ita-

liaansch tijdschrift mededeelde. Na van een schilder vernomen te

hehben, dat deze op zekeren avond, als het ware van onder zijn

voeten, ui|; de straatsteenen een »vlammenden kogel” had zien op-

stijgen — of zulks tijdens een onweder plaats vond, vermeldt het bericht

helaas niet! — waarvan hij de hitte duidelijk in het gelaat gevoeld

had, besloot filopanti, die, wellicht geheel ten onrechte, het ver-

schijnsel met dwaallichten in verband bracht, eindelijk deze laatsten

eens nauwkeurig te gaan bestudeeren, hetgeen hij toch reeds lang

voornemens was geweest. Tot zijn niet geringe teleurstelling bleef

echter zijne nieuwsgierigheid, hoewel hij nachten achtereen op, vol-

gens de algemeen heerschende zienswijze voor het waarnemen van
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het verschijnsel hoogst gunstige plaatsen doorbracht, geruimen tijd

onbevredigd. Natuurlijkerwijze had filopanti ook onder die plaatsen
de kerkhoven niet vergeten, maar ook daar was van een dwaallicht

geen spoor te zien. Ten laatste echter had hij het geluk in drie

nachten telkens éón licht waar te nemen. Het eerste scheen hem toe

uit den grond op te stijgen, verhief zich tot omstreeks 12 voet

daarboven en verdween toen eensklaps onder een dolfen knal. Het

tweede dwaallicht bewoog zich in horizontale richting voort en werd

een tijdlang door den waarnemer gevolgd; ten laatste verdween het

over een water. Nadat filopanti weder vele nachten achtereen nauw-

lettend had uitgekeken, zag bij eindelijk weder een dwaallicht en

wel boven een veld, waar men bezig was hennep te rooien. Wegens
do geringe lichtsterkte hield hij het in den aanvang voor een phos-
phoresceerend

gas. Ten einde dienaangaande zekerheid te verkrijgen
,

hond hij een bosje werk aan een stok en volgde het licht, dat zich

statig voortbewoog. Toen hij het met den stok bereiken kon, geraakte
16 lenneP dadelijk in brand, waardoor hij tot de overtuiging kwam,

at
geheimzinnige licht, dat spoedig daarop verdween, geen

phosphoresceerend, maar inderdaad een brandend gas was. Schoon

ilopakti nog vele nachten daarna op dezelfde plaats doorbracht, zag
uj geen enkel dwaallicht meer.

6 later door zijn Afrika-tochten zoo beroemd geworden vogel,
eens

op een donkeren
, regenachtigen avond

, langs de moerrassige
oeveis van een stilstand water, in Saksen, in den omtrek van Kamenz,

hl
t

l0 aan *'ad kleine vlammen waar. De bewoners dier streek ver-

aar „n hem, dat zij dit verschijnsel reeds zeer vaak gezien hadden.

,

1 81 kwam vogel ter oore , dat boven eene kleine, drassige, door
en dooisneden weide bij Leipzig dikwijls dwaallichten waargeno-

weiden. Op een kouden Novemberavond bij een vrij helderen

Dresde^n
° on^waar<^e hij boven een sloot langs den spoorweg naar

spreidde'
Z601 e 'n vlammetje, dat niet veel meer licht ver-

d ,

’ n een Ph°sphoruslucifer
,

welke in het donker zachtjes tegen

,

gewteven wordt. Het vlammetje verdween even spoedig als

w

° 6” en was ' a ee n paar sekonden nam hij het wederom

,

6n We op dezelfde plaats, doch ook ditmaal was het plotseling

den
m dd

W° nei1

’ dwaaHicht verhief zich circa 3 duim boven

aan te be,

6 '^ 611 en was duim hoog. Beweging was er niet

sich later

3 '16 *116n

' 6n een^e andere natuuronderzoekers uit Leipzig
naai deze plaats begaven om zich met eigen oogen van
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de juistheid der door vogel gedane waarnemingen te overtuigen,

konden deze geen spoor van dwaallichten ontdekken.

Ook van knobr, professor in de natuurkunde aan de hoogeschool

te Kiew, bezitten wij eenige waarnemingen van dwaallichten. De

twee merkwaardigste daaronder zijn wel de volgende: nog student

zijnde, wandelde knobr eens, reeds laat op den avond, op den

straatweg van Schlieben naar Herzberg, door eene moerassige land-

streek. Na juist een donker bosch, waardoor de straatweg liep,

achter zich gelaten te hebben, nam hij aan den zoom van het bosch ,

boven een weide, eenige lichten waar, welke hij eerst dacht dat af-

komstig waren van boeren, die wellicht de weide in waren gegaan

om paarden op te halen. De schemering was evenwel nog sterk ge-

noeg om op de open vlakte nog menschen te kunnen zien, vooral

als dezen brandende lantaarns bij zich hadden, doch hoe hij ook

tuurde, van menschen of paarden was niets te bespeuren.

Nog een weinig verder voortgewandeld zijnde
,

was knoiui getuige

van een niet minder verrassend en indrukwekkend soortgelijk natuurver-

schijnsel. Op een afstand van slechts enkele schreden nam hij namelijk

een zeldzaam prachtig dwaallicht waar. Het zwak geel gekleurde licht

scheen door de bladeren van eenige hooge rietstengels heen, terwijl

de achtergrond gevormd werd door een , een halven cirkel vormend,

kreupelboschje van esschen, zoodat het fraaie licht als het ware in

een groene nis prijkte. Kreupelhout, riet en gras werden zoo liefelijk

en fantastisch beschenen door het dwaallicht, dat de wandelaar het

inderdaad schoone schouwspel geruimen tijd in verrukking gadesloeg.

Gaarne iets naders omtrent den aard van het verschijnsel willende

weten, richtte hij zijne schreden naar de plek, waar het zich ver-

toonde, doch wegens den zeer moerassigen bodem was het niet

mogelijk het dwaallicht geheel te naderen. Toch slaagde knorr er in

zóó di4ht bij te komen, dat hij de rietstengels met de vingers be-

reiken kon. Met zijn stok boog hij er eenigen op zijde, waardoor het

bovengedeelte van het circa 5 duim hooge licht vrij kwam. Wat de

kleur betreft, zoo was de kern mat en zonder glans met een zwak

gelen tint, terwijl het naar den rand toe eerst licht- en vervolgens

donkerpaars werd, om eindelijk in de donkere ruimte vaag begrensd

uit te vloeien. Er heerschte volkomen windstilte en ook aan het licht

was niet de geringste beweging te ontwaren, ja, merkwaardigerwijze
kon het zelfs door eene kunstmatig voortgebrachte luchtstrooming

slechts in eene geringe beweging gebracht worden en bij lange na
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zoo sterk niet als een gewone vlam. De met een dun metaalreepje

bekleede punt van den stok vertoonde niet de geringste temperatuurs-

verhooging, nadat hij stellig een kwartier lang in de vlam gehouden

was, geheel in tegenstelling derhalve met het door filopanti waar-

genomen dwaallicht. Ook was er niet de minste wijziging in den om-

vang en de gedaante van het licht te bespeuren, als knobr met zijn
stok in den moerassigen bodem roerde.

Den 22steu October 1855, des morgens te 3 uur, werd er niet

ver van Keldern, bij Altdöbern in Saksen, een niet minder merk-

waardig versebijnsel van dezen aard waargenomen, doch waarvan eene

juiste verklaring zeker moeielijk te geven is. Boven den vijver van

een daar gelegen kasteel vertoonde zich een licht van niet min-

der dan 12 voet hoogte, hetwelk zich boven eene in de nabijheid
staande arbeiderswoning verhief, zoodat men op eenigen afstand

meende, dat die in brand stond. Meer van nabij gezien, aanschouwde

men het licht evenwel in zijn ware gedaante en leverde het een

ontegenzeggelijk eenig schouwspel op. De 2 voet breede lichtkolom

liep in een aantal scherp begrensde en sterk lichtgevende punten of

spits' toeloopende stralenbundels uil, en geleek veel op een reusachtige,

K°i' en^6 korenschoof. Het verschijnsel verhief zich volkomen verti-

a
°P oppervlakte van het water, dat door geen zuchtje werd

wogen en verlichtte den geheelen, in een vrij dichten nevel ge-
60

t oratrek. Enkele seconden nadat deze lichtzuil verdwenen was,
vei toonden zich plotseling op dezelfde plaats een groot aantal kleine

vlammetjes van I—2 voet hoog, welke allerlei vreemdsoortige be-

wegingen uitvoerden; na eenigen tijd waren ook deze vlammetjes
verdwenen.

Lenige gevallen uit den laatsten tijd mogen deze reeks waarnemin-

gen besluiten.

P zekeren avond van het jaar 1874 keerde de heer v. gabnieb,
in gezelschap van den heer v. uechtbitz, van een bezoek op het

‘ n

> per rijtuig naar hun beider woonplaats Cosel terug. Het

ongeveer 11
Uur. Links van het rijtuig, op een afstand van

sc atting omstreeks 100 nieter”, aldus schrijft de heer v. gah-

heid
' >>0n^waal<^en WÜ boven eene moerassige weide, in de nabij-

in do™
1 u^ens^e vestingwerken, een helder lichtschijnsel, dat wij
Banvang voor een wachtvuur of iets dergelijks hielden. Onder

1
Die Natur (1880).
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het verder rijden naderde dit geheimzinnig licht ons echter tot op

eenen afstand van circa 10 schreden van den straatweg en vertoonde

zich nu als eene omstreeks 2 tot 3 voet hooge, blauwwitte vlam,

welke eenige oogenblikken heen en weer flikkerde en zich daarna

weder verwijderde. De ons rijdende koetsier verklaarde het verschijnsel

voor een in die streek dikwijls voorkomend dwaallicht.” Verscheidene

maanden later nam de heer v. garnier nogmaals op dezelfde plaats

een dergelijk verschijnsel waar.

In Septembsr 1885 nam de heer glogner, opzichter over de vis-

scherijen te Giersdorf, het volgende verschijnsel waar. » Na een zwaar

onweder”, aldus meldde de heer glogner aan prof. dr. reimann te

Hirschberg in Sileziii, aan wiens artikel »Zur Irrlichtfrage” 1 deze

en de hierna nog volgende mededeelingen zijn ontleend, »maakte ik

omstreeks middernacht met mijnen vij verwachter een patrouilletocht

door de heide van Giersdorf naar Hermsdorf, toen op eens een nog

nooit door ons gezien natuurverschijnsel zich aan onze verbaasde blik-

ken vertoonde. Plotseling namelijk verhieven zich of liever ontston-

den , ongeveer een 150 schreden van ons verwijderd, een 30 tot 40

vlammen. Natuurlijkerwijze bleven wij stilstaan in afwachting van

hetgeen er verder gebeuren zou. Na eenige oogenblikken ontwaarden

wij, dat deze vlammen zich tot één enkele groote vlam samentrokken
,

die e.msklaps als eene reusachtige vuurschoof vóór ons stond. Een

sterke luchtstrooming hief haar omhoog, waarna het verschijnsel

spoedig verdween.

Op een der eerste dagen van October 1886, des avonds tusschen

11 en 12 uur, wandelde de heer iioffmann, onderofficier bij het

5'le eskadron van het ls| e regiment uhlanen van Marzdorf naar Spil-

ler, kreits Löwenberg, toen hij ongeveer 1200 schreden vóór zich

uit een heen en weder schommelend licht ontwaarde, hetwelk hij in

den beginne voor dat van een voorbijrijdenden wagen hield. »Ik na-

derde”, zoo schrijft de heer hoefmanN
,

»de plek echter tot op een

200 pas en zag toen, dat het licht zich aan de westzijde van een

links van den weg gelogen klein sparreboschje bevond en wel dicht

bij de aan den rand van dit boschje staande boomen
, terwijl het zich nu

en dan tusschen eenige boomen scheen voort te bewegen. Het verschijnsel

vertoonde zich als een heldere vlam
, gelijkende op die van een handvol

brandend stroo en was ongeveer 1 voet hoog en een halve voet breed.

1 Bas Wetter (1896, heft 9).
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Toen ik nog wat naderbij gekomen was, zag ik het lichtschijnsel bijna
vlak boven den grond, waarna het, heen en weer schommelend,

langzaam omhoog steeg, plotseling uitdoofde en boven den bodem

eensklaps opnieuw opflikkerde. Opmerkelijk was het, dat elke vlam

wel ongeveer 15 seconden hoven den grond zweefde, eer zij weder

omhoog steeg. Binnen het tijdsverloop van 10 minuten nam ik dit

omhoog stijgen, uitdooven en weder boven den bodem opflikkeren,
11 of 12 malen waar. Duidelijk kon ik zien, dat eenige vlammen

onder het omhoog stijgen in eene draaiende beweging waren. Eenigen

bereikten de hoogte van de sparren, anderen daarentegen slechts de

halve hoogte. Het einde van het verschijnsel heb ik niet afgewacht,
daar het mij te lang duurde. Van een of ander geluid werd niets

door mij vernomen. Er bevinden zich daar ter plaatse twee bronnen
,

doch het terrein is niet zeer moerassig. Rondom strekt zich weide-

grond uit. Het was tamelijk donker op den avond der waarneming.
Den dag vooraf had het, na eene lange vochtige periode, opgehouden

met regenen.”

Ten slotte volgt hier nog de uitvoerige beschrijving van een door

mevrouw hoffmann-scholtz en hare beide dochters in de maand Januari

dezes jaars waargenomen dwaallicht, welke zeer interessante bijzon-

derheden
,

door mevr. hoffmann
,

met eene schetskaart van het terrein
,

aan bovengenoemden dr. heimann
, op diens vriendelijk verzoek om

eenige nadere inlichtingen, werden toegezonden.

»0p uw verlangen,” zoo luidt het schrijven, »deel ik u hieronder

zeer gaarne alle. bijzonderheden van het door mij en mijne dochters,
°P den

weg van Straupitz naar Pohlsdorf in Silezid, in Januari van

dit jaar
waargenomen lichtverschijnsel, mede en zulks nog met meer

genoegen, daar het door u in de Haynauer Zeitung dienaangaande
gelezene, klaarblijkelijk niet door een ooggetuige is opgesteld en daar-
door niet geheel met de feiten overeenkomt.

j

00raf zij ppgemerkt, dat Straupitz hoog en Pohlsdorf, alsmede

(St

lar

'
aan grenzende Panthenau, laag en vochtig gelegen is. Aan de

laupitz-Pohlsdorfsche grens daalt het terrein sterk bergaf. In de laagte
1 zich eene weide uit, welke van den straatweg omstreeks 200

°n verwijderd en van deze door bouwland gescheiden is. Links
enst

zij over hare geheele breedte aan een bosch , dat voornamelijk uit

e^ /0n'

en berkenhout alsmede uit hazelnootstruiken bestaat.
001 Zoomen

omgeven beek deelt haar in een meer van den straat-

° vei wijderd, grooter, rondom door boomen omringd gedeelte en



30 IETS OVER DWAALLICHTEN.

een kleiner, slechts twee morgen groot gedeelte, dat aan het bouw-

land grenst. Beide gedeelten zijn hier als de Falken-Wiese en de Tscheschen-

dorfer-Wiese bekend. Van deze laatste loopt dwars door het bouwland

tot aan den straatweg een smalle sloot.

Den 12Jen Januari waren akkers en weiden met eene tamelijk dikke

laag sneeuw bedekt. De temperatuur bedroeg tegen den avond 1°C.

boven het vriespunt. Er heerschte volkomen windstilte. Bij den be-

trokken hemel was het, in weerwil van de sneeuw, te zes uur toch

reeds zeer duister. Omstreeks dezen tijd verlieten wij Straupitz om

te voet naar onze, omstreeks s/i uur van daar verwijderde woonplaats

terug te keeren. Toen wij de Pohldorf’sche grens waren genaderd,

werd onze aandacht getrokken door een onrustig brandend licht, dat

zich op een’ afstand van naar schatting 500 schreden, boven de

bovenvermelde Palkenwiese, welke zich vóór ons, links in de diepte,

uitstrekte j zonder eene bepaalde richting te volgen heen en weder

bewoog. Onze weg liep bergafwaarts en dus naar het geheimzinnig

lichtverschijnsel toe. Eensklaps sprong de vlam op de Tscheschendorfer-

wiese over en danste en huppelde daarboven in alle mogelijke rich-

tingen. Daar dit gedeelte der weide naar den kant van den straatweg

niet met hoornen beplant is, maar geheel en al open ligt, konden

wij het zeldzaam, nog nooit door ons waargenomen verschijnsel

duidelijk en op ons gemak beschouwen. Nu eens bevond de vlam zich

dicht boven den bodem
,

dan weder verhief zij zich tot op eene halve

manshoogte. Opeens steeg zij omhoog tot de hoogte der boomkruinen en

splitste zich daar in twee kleine vlammetjes, welke in de toppen der

hoornen uitdoofden. Onmiddellijk daarop echter verscheen er boven den

bodem eene andere vlam. Hetzelfde verschijnsel herhaalde zich nog

een tweede maal. Langzaam voortwandelend en meermalen staan blij-

vend, hadden wij ongeveer 10 minuten noodig , om bergafwaarts het-

zelfde niveau met de weide te bereiken. Toen wij de plek genaderd

waren, waar \de sloot, die door het bouwland uit de weide komt,

uitloopt, sloeg het lichtverschijnsel boven de weide plotseling eene

bepaalde richting in en bewoog het zich met groote snelheid — zon-

der overdrijving even snel als een in vollen yang zijnde wielrijder

langs de sloot naar ons toe, om eensklaps, wellicht nog een 50 pas

van ons verwijderd, zonder eenig geluid te verdwijnen. — Geruimen

tijd bleven wij nog staan en zagen daarna nog telkens weder om,

doch geen spoor van iets, wat naar een dwaallicht geleek, viel er

meer te ontdekken. Tot slot zij nog opgemerkt, dat het licht ietwat
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grooter ‘was, dan dat van een gewone stallantaarn ; het had een geel-
rode kern en daarom heên een tamelijk groote, blauwe krans of

zoom. Het brandde zeer flikkerend en wierp niet zulke regelmatige
stralen als lantaarnlicht.”

Bij lezing van bovenstaande berichten over dit merkwaardig na-

tuurverschijnsel, welke blijkbaar vrij van .elke overdrijving zijn, valt

het al aanstonds op, dat die berichten in vele opzichten met elkander

ln tweestrijd zijn. Nu eens is er sprake van een werkelijke vlam,
die hitte geeft en zelfs voorwerpen in brand steekt, dan weder van

een slechts lichtend schijnsel, hetwelk de temperatuur van geruimen
tijd daarin gehouden voorwerpen niet in het minst verhoogt; som-

tijds blijft het licht onbewegelijk op dezelfde plaats, om daarentegen ,

' n at>dere gevallen, zelfs bij volkomen windstille
,

raadselachtigerwijze
111 voortdurende beweging te zijn. Dit een en ander in aanmerking

nemende, is het waarlijk geen wonder, dat aan de verbeelding een

luim veld
voor allerlei vermoedens wordt opengelaten en dat men

ook
nog heden ten dage omtrent den waren aard van het verschijnsel

n
°g zoo goed als geheel in het duister rondtast, wat trouwens ge-

leedelijk te verklaren is uit de omstandigheid, dat het verschijnsel
ei dwaallichten nog veel zeldzamer zijne waarnemers vindt, dan

het
andere, ofschoon waarschijnlijk niet zóó zeldzame verschijnsel

van den kogelbliksem. Welke verklaring van het ontstaan der dwaal-

lichten men dan ook reeds heeft gegeven of nog zal geven, zoo

schijnt, de waarnemingen van bovengenoemden heer glogneii en van

meviouw hoffmann-scholtz in aanmerking nemende, de mogelijk-
1 niet uitgesloten, dat, althans in sommige gevallen, de electrici-

hit daarbij inderdaad medewerkt.

Moge een zorgvuldig onderzoek ons binnen een niet al te lang
J i oop met den

waren aard van ditnog vrij geheimzinnig phenomeen
bekend maken!

Ha arlem, Oct. >96 H. Overhoff


