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Iets over het water.

Wathetis, waarhetis, en wathet doet
;

DOOR

M. van Lissa.

Aus manchen Samenkorn das ein Vogel hintrug ,
erwuchs mit

der Zeit ein Wald von Bäumen
,

eine neue Schöpfung.
HERDER.

In scheikundigen zin sprekende ,
bestaat water uit één volume-deel

zuurstof met twee volume-deelen waterstof verbonden; d. i. uit twee

gasvormige enkelvoudige ligchamen , die als zoodanig elk afzonderlijk

kunnen worden daargesteld, en dan, onder zekere omstandigheden

en in de juiste verhouding te zamen komende, water vormen, ter-

wijl omgekeerd water
op

verschillende wijzen in deze beide samen-

stellende gassen kan worden ontleed.

Alvorens tot de behandeling van zijn onderwerp over te gaan, ge-

voelt de schrijver dezer schets zich gedrongen, de welwillende toe-

gevendheid zijner lezers in te roepen voor de vele leemten, die

zijnen arbeid gewis aankleven; maar al te zeer is hij overtuigd, hoe

zwak zijne krachten zijn voor zulk eene veelomvattende taak, en gewis

had hij zich daaraan niet gewaagd, wanneer hij niet, gedachtig aan

het hierboven geplaatste motto, de hoop voedde, door zijn werk mis-

schien aanleiding te geven
,

dat ook anderen en beteren hunne talenten

aan dit waarlijk schoone en grootsche onderwerp wijden zullen.

In het opschrift van deze verhandeling hebben wij reeds de hoofd-

deelen doen kennen, waarin wij die wenschen te splitsen; daarvan

zullen wij echter de eerste en tweede kortheids- en duidelijkheids-

halve vaak ineen moeten smelten, terwijl het derde nagenoeg geheel

op zich zelf zal kunnen behandeld worden.
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De dampkringslucht, waarin wij leven en ademen, bevat, zoo als

ieder weet, eene aanzienlijke hoeveelheid zuurstof, en daarin is dus een

der elementen van water vrij voorhanden; hebben wij nu eene inrigting,

die ons waterstof verschaft, en brengen wij deze gassen te zanten,

dan moeten wij dus ook water kunnen maken. Dit kunnen wij ook

werkelijk. Nemen wij een gewoon ileschje en doen wij daarin eenige

stukjes zuiver zink, overgieten wij deze met water tot de liesch

half vol is, voegen wij er dan een weinig sterk zwavelzuur (vitriool-

olie) bij en sluiten wij nu het ileschje goed digt met eene kurk, die

doorboord is door eene glazen buis van een palm

of meer lengte en die puntig uitloopt, dan ontstaat

al spoedig in het ileschje opbruisching, daar er

gasvormige waterstof wordt ontwikkeld. Dit gas

is brandbaar, en zal dan ook, aan de opening

met een vlammetje aangestoken, met eene helder

gele, weinig lichtende vlam blijven branden 1 }.

Laat men nu die vlam spelen togen een porce-

leinen schoteltje of ander koud voorwerp, dan

zullen zich hier weldra druppels water op afzetten,

klaarblijkelijk ontstaan door verbranding der water-

stof in de zuurstof der dampkringslucht. — Ook op

anderen, zoogenaamd eudiometrischen weg, d. i.

door een mengsel der beide gassen door een elektrieken vonk te

laten ontploifen, is de verbinding van zuurstof en waterstof onmiddellijk

daar te stellen.

Nu hebben wij water, maar geenszins zoo als dat in de natuur

voorkomt; ook geen water, dat, — gesteld wij konden het in genoegzame

hoeveelheid vervaardigen
,

— aan onze behoeften kan voldoen ; geen wa-

ter, dat drinkbaar of bruikbaar is ;
want het water

,
dat wij in de natuur

aantreden en dat wij hier bedoelen, is geen zuiver water; het is eene

vloeistof, die water tot hoofdbestanddeel heeft, maar die in meerdere

of mindere mate verschillende stoffen in oplossing of als bij- of inmengsel

') Men moet altijd eenige oogenblikken wachten, alvorens met een vlammetje tot

de opening te naderen, en wel tot al de lucht uit de tiejeh is uitgedreven, om ont-

ploffing te voorkomen.

Fig. 1.
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bevat; — en dat dit zoo zijn moet, zal ons van zelf duidelijk worden,

als wij in breede trekken eene schets geven van de natuurlijke ge-

schiedenis van hel water.

Uit de eerste leerboeken der aardrijkskunde weten wij reeds, dat

de oppervlakte der aarde bestaat uit land en water; — dat het water

tot het land staat ongeveer als 27: 10, en dat de grootste watermassa

zee genoemd wordt. De zee nu is de onuitputtelijke vergaarbak,

waaruit allo water komt en waartoe alle wateren terug keeren ; uit

de zee ontstaan de waterstroomen, die de aarde doorloopen om er zich

tot meren en moerassen te verzamelen of de gronden te besproeijen ;

de onmetelijke uitwaseming, waartoe zij aanleiding geeft en die dooi-

de zon en de winden wordt aangewakkerd, brengt de wolken voort,

welke die winden weder in alle rigtingen verspreiden, die zich in

regen uitstorten, de aarde doorzijpelen, kleine waterstroomen in de

diepte der aardkorst vormen, onderaardsche meren daarstellen, bron-

nen voeden, fonteinen doen springen, zich tot vlieten en beeken ver-

eenigen, rivieren doen ontstaan en, door oenen noodzakolijken kring-

loop, als strooraen tot den oceaan wederkeeren.

Wij willen in gcene nadere geographische beschouwing van dit on-

derwerp treden. Genoeg dat wij thans overtuigd zullen zijn, dat het

onmogelijk is op de aardoppervlakte scheikundig zuiver water aan te

treffen; immers zelfs het regenwater, dat als hot ware door een de-

stillatie-proces is daargesteld, dat dus wel met het kunstmatig gede-

stilleerde water moest overeenkomen in zuiverheid, heeft, vóór het op

de aarde aankomt, reeds verschillende luchtvorraige bostanddeelen op-

genomen ; het bevat gemiddeld 0,0-t van zijn volume aan lucht

(f zuurstof en stikstof, dus niet eenvoudig aanhangonde dampkrings-

lucht) en is vaak ook verontreinigd door zeer geringe hoeveel-

heden ammonia, door stof of vuil of kleine diertjes en eindelijk

somtijds nog door bijzondere plaatselijke of toevallige bijmengselen.

Langs daken en goten wordt dit regenwater dan in do regenbakken

geleid; het vindt dan eerst steenen of andere oppervlakten van grootere

of kleinere uitgebreidheid, waarlangs het moet loopen, alvorens den

bak te bereiken. Dat die oppervlakten invloed kunnen uitoefenen,

wie zal het betwijfelen? en wie kent niet bij name de schadelijke
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gevolgen b. v. van looden daken of van de meer algemeen voorko-

mende looden pijpen? Bijna ieder zal uit zijne naaste omgeving een

waar of verdacht geval van zoogenaamde loodvergifliging, daardoor

veroorzaakt, kunnen aanwijzen, en enkele dier gevallen zijn van alge-

raeene bekendheid. Zoo b. v. dat der vorstelijke familie okleans te

Claremont, in welk geval het water later bleek ruim 0,01 wiglje me-

tallisch lood per Ned. kan te bevatten; voorts de bekende daadzaak, dat

het regenwater te Amsterdam dikwijls met lood is bezwangerd, enz.

Maar al ontmoet liet regenwater gedurende zijn gebeden loop niet

dan sleenen daken en kanalen, dan nog is het verontreinigd door

medegevoerde stof en schuurt het kleine fragmenten van die opper-

vlakten af, waardoor dan ook water uit regenbakken altijd zouten

bevat. Bij al deze schadelijke omstandigheden komen nu nog de onzui-

verheden van den bak zelven en het is dus wel niet te verwonderen,

dat regenwater dikwijls, alvorens tot gebruik geschikt te zijn, door

kunstmiddelen moet gefiltreerd worden.

Van het wolkenwater, dat niet kunstmatig opgevangen wordt, blijft

een deel aanvankelijk op de hooge bergen als sneeuw en ijs aan deopper-

vlakte ; een ander deel dringt onmiddellijk den grond in om deels tot

voedsel te strekken voor de planten, deels door den racnsch in daartoe

ingerigte vergaarplaatsen uit de omliggende gronden te worden verza-

meld als welwater, deels volgt het zijn eigen, straks nader door ons

te beschrijven weg.

Dat, hetwelk onraiddellijk opgenoracn wordt door de plantenwereld,

vinden wij terug in de laatste afdeeling van onze schets. Het meer

bepaaldelijk zoo genoemde welwater
,

dat tot huishoudelijk gebruik van

het meeste gewigt is, heeft op zijnen loop door de aardkorst weer

meerdere stoffen opgenomen dan het regenwater reeds bevat, na-

tuurlijk verschillende naar den aard der doorgeloopen terreinen; en

het spreekt dus wel van zelf, dat wij in dat welwater de meeste

afwijkingen zullen aantreffen. In het algemeen is het, in scheikundigen

zin, het onzuiverste
,

en de eigendoramclijke smaak, die er eigen aan is,

is altijd van vreemde
,

daarin opgelosto stoffen afhankelijk. Welwater

bevat vele zouten en behoort dan ook tot de zoogenaamde harde wa-

teren, dat wil zeggen zulke wateren, die niet geschikt zijn tot wasch-
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water, omdat de zeep er geen schuim mede maakt, en niet
voor de

keuken, omdat peulvruchten er niet gaar in koken; — dit een en

ander is afhankelijk van zouten, die met de potasch of soda der zeep of

met de hestanddeelen der peulen in het water onoplosbare verbin-

dingen aangaan. Dat die bijvoegsels vele kunnen zijn, moge blijken

uit het volgende lijstje
,

bevattende eone opgave eener analyse van het

algemeen geroomde water uit de St. Mariapomp te Utrecht:

Uit het voorafgaande zal ons blijken, dat do smaak niet altijd juist

het beste horkenmiddel is voor de deugd of de zuiverheid van water.—

Smakelijk is niet altijd van gelijke bctcckenis als gezond, hoewel

van don anderen kant een bijvoegsel van zulke zouten
,

als in de za-

menstelling van het dierlijk organisme treden
,

niet nadeelig is te ach-

ten. Maar hoe ligt ook schadelijke kunnen worden medegevoerd, kan

onder anderen blijken uit een voorbeeld door den hooglceraar uebig

medegedeeld, die, bij een onderzoek der putten te Gbessen, die allen

met salpeterzure zouten verontreinigd vond.

Aan de wellen, die kunstmatig worden daargesteld, sluiten zich on-

middelijk die water- aanzamelingen, welke van zelf aan de oppervlakte

') G. J. mulder, Commentatio de aquis Hheno-TrajeU. 1824. Bij een later onder-

zoek
,

in 1852 aan liet laboratorium der Utrechtsche hoogcschool iugesteld, be-

droeg dit totaal 1,3045; — een bewijs, dat de gesteldheid oonor bron niet altoos

dezelfde blijft.

In ééne Ned. kan water is bevat;

Zuurstof }
Stikstof i 0,0380

Koolzuur 0,0172
Koolzure kalk 0,3370

n magnesia 0,0760
i) soda 0,5600

Chloor-calcium sporen.
Chloor-sodium 0,1700

Totaal zoutdeelen in wigtjes 1,1432 >).
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der aarde ontstaan, en daar als eenvoudige of als intermitterende

bronnen of als fonteinen voorkomen.

Het regenwater, dat de aardkorst heeft doorzijpeld, vindt namelijk in

de diepere lagen dier korst kanalen of gangen, waardoor het zich vrij

beweegt, totdat hot zich op de eene of andere plaats, op mindere of

meerdere diepte, tot eene groote massa verzamelt; volgens de wetten

der waterweegkunde (hydrostatica) zullen die massa’s nu, 6f dadelijk

aan do oppervlakte te voorschijn treden, daar dan eene eenvoudige

bron daarstellende, of zij vormen door de hoogere drukking, waar-

onder zij bij haar verschijnen aan do aardoppervlakte staan, sprin-

gende bronnen of fonteinen, — of wel zij geven ons, altijd onder den

invloed derzelfde wetten, de vreemde verschijnselen der tusschenpoo-

zende bronnen. Het zij ons vergund eenigc oogenblikken bij de be-

handeling dier verschillende vormen stil te staan en hunne wijze van

ontstaan nader aan te toonen.

Verbeelden wij ons eene doorsnede der aardkorst voor ons te hebben

welker bovenste laag gedeeltelijk uit houwbare aarde, gedeeltelijk uit

rotsen is zamengesteld ; de regen , op die bouwaarde nedervallende,

wordt gedeeltelijk daarin teruggehouden en verbruikt, maar voor

een niet onaanzienlijk gedeelte doordringt hij die om in do kanalen,

vaak door de verschillende lagen, welke die korst daarstellen, gevormd,

zich tot eene grootere massa te verzamelen. Door die kanalen vloeit

Fig. 2.

Schematische voorstelling eener doorsnede van de aardkorst. A. Bouwbare aarde.

B. Rotsachtig terrein. C. Onderaardsch waterkanaal. D. Bron.
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nu het verzamelde water verder en verder, totdat het ergens eene op-

waarts gaande ader ontmoet, waardoor het, onder den invloed zijner

eigen drukking, opstijgt, om dan in het rotsachtig terrein eene min

of meer komvormige uitholing te vinden en daarin zijnen loop te

besluiten.
i

Nemen wij daarentegen aan, dat de plaats waar het water den grond

indringt, aanmerkelijk hooger ligt dan die waar het water te voorschijn

komt, dan zal hot niet eenvoudig als eene stilstaande bron zich ver-

zamelen, maar, volgens de bekende hydrostatische wet, dat water in

vaten, die gemeenschap met elkander hebben, zich tot hetzelfde peil tracht

te verheffen, onder de drukking der hoogere kolom met kracht te voor-

schijn springen; eene kracht, die meer of minder groot zal zijn, naar-

mate van het verschil in hoogte der

beide kolommen, in verband met de

verschillende tegenstanden, die de

vochtzuil op haren weg had te over-

winnen. Graphisch kunnen wij ons

de zaak eenvoudig voorstellen, als wij

de buis A RGD als den weg der

watermassa beschouwen. Vele fontei-

nen in tuinen of buitenplaatsen of op

kleinere schaal in aquaria en bloe-

menmandenworden op die wijze kunst-

matig daargesteld. In het groot zien

wij deze eigenschap toegepast bij hot boren der zoogenaamde Arte-

sische bronnen, waarbij men eigenlijk niets anders doet, dan dat

men, door eene loodregte pijp in den grond te maken, tracht eene

uitlozings-opening op zulk een onderaardsch water-kanaal aan te bren-

gen ,
ter plaatse waar men dit water wenscht te gebruiken. Dat

men hierbij niet op losse gronden te werk gaat, maar de hulp der

geologie inroept om althans bij benadering te kunnen berekenen, of

men al dan niet kans heeft op eene gegevene plaats en op bereikbare

diepte zulk eene waterader te vinden, spreekt wel van zelf. Hoe rijk

overigens de aardkorst met zulke aderen is doorsneden, kan blijken

uit de omstandigheid ,
dat bij het boren eener Artesische put te Dieppe

Fig. 3.
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zeven verschillende waterleidingen op verschillende hoogten werden

ontmoet, totdat men eindelijk, op ongeveer 1000 voeten diepte, eene

aantrof, die onder genoegzame drukking stond om het water tot boven

den grond op te spuiten. En hoe geheel onafhankelijk van elkander

deze onderaardsche waterleidingen verloopen, kan daaruit worden

opgemaakt, dat in de stad Paderborn op korten afstand bij el-

kander 130 bronnen voorkomen, welker water in temperatuur niet

onaanzienlijk onderling verschilt, dus van verschillende diepten moet

afkomen ‘).

De tusschenpoozende, intermitterende of periodieke bronnen vinden

hare verklaring alweder geheel in de natuurkunde. Vooreerst zijn er,

wier waterstand eenvoudig afhankelijk is van den stand der zee. Voor-

beelden daarvan vindt men te Brest, te Cadix en onder anderen in ons

land te Breskens, waar het zoogenaamde Spanjaards-putje (eene ge-

metselde welput achter de 'duinen) regelmatig met vloed en eb op

en nedergaat. Andere beantwoorden duidelijk aan de hoeveelheid re-

gen, die op zekere op eenigen afstand gelegene plaatsen valt. Nog

andere staan in verband met vulkanen, zoo als de Geijser op Ijsland.

Eindelijk kunnen sommige tusschenpoozende bronnen hare verklaring

vinden in de theorie van den Tantalus-beker, een werktuig uit de

physiquo amusante
genoegzaam bekend als een glas, dat het daarin

‘) Dr. F. vv. o. krecke, Beginselen der Alg. Natuurk, Aardrijkskunde. 1845.

Fig. 4.

Schematische voorstelling van de theorie der Artesische bronnen.

AA. Water-ader. BB. Geboorde pijp.
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geschonken vocht aanvankelijk in zich opneemt en bewaart, doch ledig

begint te loopen, zoodra dat vocht eene zekere hoogte heeft bereikt.

De nevensstaandefiguur

moge zulks ophelderen.

Zij A eene verzameling

'van water, door het ka-

naal B gevoed, dan zal

de hevel ODE, waar-

door A met de buitenlucht

in gemeenschap staat,

niet gaan loopen, zoolang

het water beneden het

niveau F blijft, gelijkstaande met den top van den hevel; doch heeft het

eenmaal die hoogte bereikt, dan zal, volgens de bekende wetten, de hevel

blijven loopen, totdat de waterspiegel in A zoo ver is gedaald, dat de

opening B vrij komt, om dan op nieuw te beginnen te vloeijen, zoodra

door nieuwen toevoer het niveau F weder is bereikt of overschreden.

Wij mogen het wel- en bronwater niet verlaten, zonder met een

enkel woord melding te maken van de zoogenaamde minerale bronnen,

die, wat de theorie van haar ontstaan betreft, geheel en al met de

evengenoemde overeenkomen, doch daarvan verschillen door sommige

zelfstandigheden, die zij op haren loop hebben opgenomen. Het

behoort niet tot dozen arbeid in wijdloopige beschouwingen over

minerale bronnen te treden; wij willen er slechts op wijzen
,

dat som-

mige wel onuitputtelijk mogen genoemd worden, daar zij jaarlijks

duizende en duizendo kannen waters opleveren; dat sommige de

vreemdste bestanddeelen bevatten on daardoor met vrucht tot technisch

of medisch gebruik worden aangewend; en dat vele eenen botrekke-

lijk hoogen warmtegraad bezitten, die niet altijd juist van vulkanischen

oorsprong behoeft te zijn
,

maar veeleer een bewijs is voor den diepen

oorsprong der bron; immers neemt de warmte der aardkorst, bij het

naar beneden gaan, aanzienlijk toe, en zou water, dat op 3000 ellen

beneden de oppervlakte zijn reservoir had , daar het kookpunt bereikt

hebben. Voor het overige komen wij ook op deze bronnen in het

verdere gedeelte dezer schets terug.

Fig. 5.

Schematische voorstelling eener tusschenpoozende bron.
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Het rivierwater komt, zoo als trouwens was te voorzien, vrij

wel in bestanddeelen met het welwater overeen. Rivieren toch ont-

staan óf op de bergen uit de sneeuw- en ijsmassa’s, die zich daar

bevinden (zoo als b. v. de Rijn grootendeels zijn water krijgt uit den

Rheinwald-Gletscher, aan den voet van den Muschelhorn) en dan

zullen zij , op haren loop, alligt dezelfde zouten en verontreinigingen

ontmoeten als het welwater in zijnen onderaardschen loop, — of wol

zij ontstaan al dadelijk uit bronnen
,

die door zulken onderaardschen

toevoer worden gevoed, zoo als b. v. de Donau. Dat dan ook dit

rivierwater nog al tamelijk onzuiver kan zijn, zien wij dadelijk,

als wij het in een glas beschouwen, aan de vuile kleur, dikwijls

minder aangenamen smaak en reuk, en het spoedig vallen van een

sterk bezinksel. De volgende opgave eener analyse van water uit

den Rijn, op ongeveer de helft van zijnen loop geschept, zal dit be-

vestigen. Op 100 Ned. kannen water vond deville:

AVij kunnen ons, voor ons doel, tot dit weinige over het rivier-

water bepalen. Doch, alvorens nu over te gaan tot de beschouwing van

het zeewater, moeten wij nog met een enkel woord melding maken

van de zoogenaamde stilstaande wateren
, poelen, slooten en moerassen,

die toch ook voor een aanzienlijk gedeelte tot de rivieren terug komen

om daarmede naar hunne algemeene verzamelplaats te worden gevoerd.

Op plantaardigen bodem stilstaande, rustende op eene grondlaag van

rottende, aardachtige stollen, vaak de brandpunten der besproeijings-ka-

nalen en door deze mot een aanmerkelijk gehalte van organische stof-

fen belast, zonder geregelde uitloozing, het graf van myriaden in-

fusorien, insekten en grootere dieren, die daarin het tijdstip hunner

geheele ontbinding lijdelijk afwachten, kan het wel niet anders, of

Silicium 4,880.

Aluminium 0,26.

Uzer-oxyde 0,58.

Koolzure kalk

Koolzure magnesia .... . 0,5.

Zwavelzure kalk (gips) . . . 1,47.

Zwavelzure soda . 1,35.

Cbloor-sodium (keukenzout) . . 0,2.

Salpeterzure potasch (salpeter) , 0,38.

Totaal
. .

23,17 wigtjes.
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die stilstaande plassen moeten een water bevatten, dat in de hoogste
mate verontreinigd is, en de beteekenis, in onze taal aan het woord

poel toegekend, doet genoegzaam het volksoordeel daarover kennen.—

Wat dat water is, met andere woorden, wat het bevat, kan voor ons

van betrekkelijk minder belang geacht worden; bruikbaar is het in

geen geval, en het is meer uitsluitend in zijnen nadeeligen invloed,

in zijne miasmatischo besmettelijkheid, dat wij het moeten nagaan; en

dan is de zamenstelling van weinig of geen belang, want nog is het

der wetenschap niet gelukt het schrikbeeld miasme feitelijk daar te

stellen
,

en meestal is het onmogelijk, in bepaald bedorven en sterk

verontreinigd water een bestanddeel aan te wijzen ,
dat als het eigen-

lijk schadelijke beginsel moet worden beschouwd.

Wanneer wij een oogenblik ons herinneren
,

wat in de voorgaande

bladzijden over de verschillende watersoorten is gezegd; hoevele

oorzaken van verontreiniging wij hebben leeren kennen, van dat het

water als regen uit de wolken nederstroomt, totdat het langs kortere

of langere wegen, met weinige of talrijke stations, als ik die verge-

lijking hier bezigen mag, de groote rivieren heeft bereikt; hoe wij

gezien hebben, dat die rivieren op haren loop nog steeds nieuwe bij-

mengsels opnemen ,
— als wij ons herinneren de opgave van de be-

standdeelen, die in déne rivier (de Rijn) voorkomen, — en wij nemen dan

in aanmerking, dat de zee de groote vergaarbak is van alle rivieren, dan

kunnen wij ligtelijk ons voorstellen, dat liet zeewater al zeer onzuiver

moet zijn, zelfs zoo het al niet, onafhankelijk van dien toevoer, nog

eigenaardige bijmengsels uit zich zelf bezat. Gewis is die toevoer van

betrekkelijk geringen invloed te achten bij de enorme watermassa, die

de zee daarstelt, en ware dit zoo niet, wij zouden nog geheel andere

analysen van zeewater vinden, dan wij nu bezitten '). Wij laten hier

een paar daarvan volgen:

') Dat de watermassa uit de rivieren toch ook nog vrij aanzienlijk is, moge

blijken uit de berekening, dat het water uit do stroomen, die Frankrijk bezit, vol-

doende zou zijn om dat geheelc land met eene waterlaag van 20 Ned. duimen dikte

te bedekken.
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AVanneer wij nu deze opgaven vergelijken met die van het Rijn-

water, dan valt het ons al dadelijk op, dat wij nagenoeg dezelfde

bestanddeelen er in aantroffen, doch in verschillende hoeveelheid; het

meest in het oog loopcnd verschil is gelegen in het keukenzout, dat

bij het zeewater bovenaan staat, en alleen ongeveer | der vaste be-

standdeelen oplevert, terwijl het in het rivierwater geheel onder aan

de reeks staat en slechts voor in de verhouding komt. Uit die

omstandigheid zien wij dan ook al dadelijk den naam van zout ivater
,

aan zeewater algemeen gegeven, gebillijkt; hoewel, strikt genomen,

keukenzout in bijna alle waters voorkomt, trouwens veeltijds slechts

tot millioenste gedeelte.

Dat groote zoutgehalte maakt dan ook het zeewater ten eenen male

ongeschikt voor drank of voor huishoudelijk gebruik, en slechts in den

laatsten tijd is men er toe gekomen om, ten behoeve der schepe-

lingen, het zeewater door destillatie tot drinken geschikt te maken;

dat overgehaalde water moet dan echter nog, alvorens te kunnen

worden gebruikt, met lucht en zouten worden voorzien; — gedestil-

leerd water toch is zwaar en moeijelijk te verteren en veroorzaakt

*) G. J. muldek, Verhandeling over de wateren en de lucht der stad Amsterdam

en der aangrenzende deelen van ons Vaderland
,

1827.

§) Michel LévY, Traité de hygiëne publigue et privée, 1857.

IN EEXE NED. KAN WATER UIT ONDERSTAANDE ZEEËN IS BEVAT IN WIGTJES :

Bestanddcelen. Noordzee *), Zuiderzee *). Middell. zee $). Atl. Oceaan §).

Chloor-sodium . . . 22,007 8,005 30,182 27,265
Chloor-calcium

.... 5,045 0,454 — 0 630

Chloor-magnesium.
.

2,300 0,153 3,302 2,892
Zwavelzure kalk . 0,401 0,046 1,392 0,315
Zwavelzure magnesia. 2,402 1,118 2,541 4,210
Zwavelzure soda . . .
Koolzure kalk en mag-

—
— — 0,225

nesia 0,262 0,275 0,118 0,325
Uzer-oxyde — — 0,003 —

liroom-sodium
....

—
— 0,570

Organische stoffen . .
— * — 0,052

Totaal 32,417 10,651 38,108 35,905
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ligtelijk kolijk, terwijl in het algemeen water met lucht moet bedeeld

zijn om drinkbaar te wezen; — wij zagen reeds, dat regenwater 0,04

yan zijn volume aan lucht bevat; — rivierwater bevat daarvan ge-

middeld 0,0287 ; — ook zeewater bevat noodzakelijk lucht, daar anders

geene visschen er in zouden kunnen leven '), en die lucht wordt door

het destilleren er mede uit verdreven. De verschillende wijzen ,
waarop dit kan geschieden, belmoren alweder niet tot ons onder-

werp. Evenmin kunnen wij in nadere beschouwingen treden over de

technische aanwending van zeewater tot het winnen van keukenzout

daaruit, — alle zaken, die, ieder op zich zelve, ruime stof tot uitge-

breide, afzonderlijke verhandelingen zouden opleveren, en welke wij
hier dus slechts ter loops vermelden kunnen.

Wij hebben dan nu den water-cyclus, door ons bij den aanvang

onzer schets op den voorgrond gesteld, afgehandeld. Uit de zee hebben

wij de waterdampen zien opstijgen en ze als wolken zich zien verza-

melen; wij zagen die wolken zich in regen ontlasten; dien regen

op en in de aarde voor een groot gedeelte verzameld worden, en wij

hebben dat water op zijnen loop gevolgd, tot wij het weder aan zijnen

oorsprong, de zee, hebben wedergegeven. Zoo wij daarbij eenige

punten schijnbaar hebben verzuimd; zoo wij b. v. geen bijzonder

gewag hebben gemaakt van het sneeuwwater, dan bestaat dat verzuim

toch eigenlijk niet; do sneeuwvorraing toch is een kristallisatie-proces;

bij kristallisatie worden alle ongelijksoortige bestanddeelen of bijmeng-

selcn buiten gesloten; sneeuw is dus van zelve een hoogst zuiver water,

dat met gedestilleerd water is gelijk te stollen; dat dan ook
, om

goed drinkbaar te zijn, eveneens eerst met lucht en zouten moet be-

deeld worden, terwijl het bespreken van sneeuw en ijs als massa niet

hier, maar eerst later in deze schets zijne plaats behoort te vinden.

Na dan nu al het water beschouwd te hebben, dat als zoodanig

voor ieder herkenbaar op de aarde voorkomt; na gezien te hebben,

') De hoeveelheid lucht, die het water bevat, vermindert met de hoogte boven

de oppervlakte der zee. Zoo kunnen in de meren, op de toppen der Cordilleras,

die 3G00 ellen boog zijn, geene visschen meer loven, omdat het water te weinig
lucht bevat.
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dat dit alles verre is van eenvoudig water te zijn, gelijk wij dat hebben

gevormd door de vereeniging van zuurstof en waterstof, maar over het

algemeen een mengsel van water, met talrijke vreemde bijmeng-

selen, laten wij hier nog de beschrijving volgen, hoe goed drinkwater

behoort te zijn, of: wat goed drinkwater is.

Drinkwater moet zijn: helder, kleurloos, goed met lucht be-

deeld, zoet, koud in den zomer, warm in den winter, reukeloos, van

eenen frisschen, eigenaardigen, aangenamen smaak; — niet laf, niet

scherp, niet ziltig, niet brak, niet bijtend, niet zwavelig; — het moet

bij het koken niet troebel worden') en geen bezinksel laten vallen; —

zeep oplossen zonder vlokken te vormen en bij het koken de peulgroen-

ten niet hard maken (Michel levy
,

loco cit., torn. 2, pag. 11).

Toen wij van den regen spraken, vonden wij, dat slechts een ge-

deelte van dat water den door ons beschreven loop volgt; een ander

deel, zeiden wij, dat den grond indringt en onraiddellijk door de plan-

tenwereld opgenomen wordt; dit water nu is geheel aan onze ver-

dere onmiddellijke waarneming onttrokken, en oppervlakkig bespeuren

wij daarvan niets. Toch is de hoeveelheid waters, die in de drie

rijken der natuur gebonden of verborgen beslaat, zeer aanmerkelijk: —

planten en dieren bestaan voor het grooter deel van hun gewigt uit

water, en wel in die mate, dat b. v. het gemiddelde gewigt van een

mensch op (14 kilo’s stellende, daarvan ongeveer 42 a 43 kilo’s of

ongeveer (1(1 °/
Q

water is (uurdacu), en in de planten is deze ver-

houding nog sterker; daar toch komen soorten voor, waarbij 90 °/
Q

der geheele massa uit water bestaat
,

terwijl zelfs de zwaardere hout-

soorten
,

zoo als b. v. eikenhout 20— 30, de ligtere ,
b. v. populier- en

wilgenhout, 40—50 °/
0

water bevatten. Maar bovendien, dit water,

') Het troebel worden bij liet koken maakt het w ater niet altijd minder goed;

dat toch komt
voor, wanneer water door ingemengd koolzuur moer koolzure kalk

opgelost houdt, dan het geval zijn kon, als het door koken dat koolzuur verloren

heeft. Koolzure kalk nu mag tot 0,001 gerustelijk in drinkwater voorkomen en,

verre van schadelijk te zijn, is het van zulk belang voor het dierlijk organisme,

dat, zoo als houssi.nqault heeft aangetoond, do jonge dieren het grooter deel van

den koolzuren kalk, dien zij voor hun skelet behoeven, uit het water putten.

“) 15. v. Ceratophyllum demersum
, eene in water levende plant (van kun van ax.-

kemade, Plantenkunde, 1852).



239WAT HET IS, WAAR HET IS, EN WAT HET DOET.

dat als zoodanig vrij in de bewerktuigde weefsels aanwezig is, is niet

het eenige, dat er in voorkomt; bij bijna allen treedt in de zamen-

stelling der vaste doelen nog eene aanzienlijke hoeveelheid water-

stof en zuurstof, en in velen in die verhouding, dat zij te zamen

juist water vormen kunnen: — zoo b. v. in de zoogenaamde kool-

stof-hydraten (waartoe onder anderen de cellenstof en het zetmeel

behooren), welke alle bestaan uit waterstof en zuurstof in de ge-

melde verhouding met eenige aequivalenten koolstof verbonden, en

die veelal slechts om de bestanddeelen van één aequivalent water

van elkander verschillen. Reeds valt ons dit groote watergehalte

van
zelf in het oog ,

als wij b. v. onze groenten in verschen of ge-

droogden toestand met elkander vergelijken of de planten beschou-

wen, als zij op stam bloeijen en als zij daarna in oen herbarium aan

ons worden voorgelegd.

Maar ook in het onbewerktuigde rijk is nog eene aanzienlijke hoe-

veelheid water verscholen, die zich niet zoo dadelijk aan ons doet zien.

Vele kristallen bezitten een groot water-gehalte: zien wij b, v. een kristal

van gewonen aluin, dan biedt ons dit een zeer kenmerkenden kristal-

vorm aan, namelijk dien van een octaëder met afgestompte kantenen

hoeken: — wordt nu zulk een kristal op een porceleinen schoteltje of op

een platina-blikje gegloeid, dan zien wij het zooveel water ontwikkelen,

dat het daarin smelt, terwijl het na verdamping van dit water als een

wit poeder achterblijft; dit water bedraagt niet minder dan vieren-

twintig deelen. Ook hot zwavelzuur koper-oxyde (de algemeen bekende

koper-vitriool), een fraai blaauw kristal van den dubbol-scheeven zuil-

vorm, heeft, om als kristal te bestaan, 5 deelen water noodig en gaat

bij gloeijing, door verlies van dit water, in een zwart poeder over ;
—

hetzelfde is bij vele andere zouten liet geval.

Als wij nu eindelijk nog
herinnerd hebben

,
dat ook de lucht zelve

met waterdamp, d. i. water in zeer lijn verdeelden toestand, bezwan-

gerd is, dan geloof ik, dat wij wel niet te stout spreken, als wij op

de vraag: waar hel water is? tot antwoord geven: overal! — Op, in

en onder de aarde! - op de toppen der bergen, duizende voeten

boven hare oppervlakte, en in bronnen, wier diepte eveneens duizende

voeten moet bedragen; — in dieren, in planten en in gesteenten; —
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in do lucht, die wij inademen; — in de spijs, die wij nuttigen; —

in de teug die onzen dorst lescht, overal is water.

Wij gelooven dus ook het tweede deel van ons opstel voldoende te

hebben behandeld ; immers kon het, zoo als wij reeds zeiden, onze

bedoeling niet zijn, bij het stellen dier vraag de geographie van het

water op het oog te hebben ; wij hebben die enkel aangeroerd voor

zoo veel noodig was tot de verklaring van het ontstaan der verschil-

lende watersoorten, en daarom ook moesten deze beide vragen; wat

hel water is en waar het is, noodzakelijk in en met elkander hare

beantwoording vinden.

Gaan wij thans over tot do uitwerking van het derde gedeelte van

ons opstel: wat het water doet.

Wat het water doet? — Wij zagen het voor een gedeelte reeds in

do voorafgaande bladzijden: in de natuur is alles zoo dén geheel, is

alles zoo in elkander gestrengeld, zijn de overgangen zoo bijna on-

merkbaar, dat wij in een geschrift, dat over do natuur handelt, nage-

noeg nimmer eene streng gescheidene verdeeling in hoofdstukken

kunnen volhouden; het doel en het middel en do weg smelten zoo

harmonisch te zamen, dat wij niet van de stof, het water, en van den

weg, dien het allegt, of de plaats, die het inneemt, konden spreken,

zonder onwillekeurig do uitwerkselen voor ons te zien.

Immers wij zeiden, dat dieren en planten allen een overgroot ge-

deelte water bevatten, en waartoe nu kan dal water dienen, anders

dan om den vorm, den omvang aan die organismen te geven? Om

de zamenstellende deelen dier ligchamen, waarin het bevat is, te doen

zijl» wat zij zijn; om den stengel tot stengel, do plant tot plant;

om de spier tot spier, het dier tot dier te vormen? Wij spraken

van rivieren en meren en bronnen, van regen en van sneeuw, en

van zelf gedachten wij toen den zegen brengenden regen, die onze

akkers drenkt, en wij erkenden het water als de maglige hulp des

landmails. Wij loofden, zonder woorden, in het eenvoudige water

den bode des Heeren, die de pogingen des zaaijers moet ondersteunen

en doen gedijen, opdat hij te zijner tijd kunne maaijen; en wij

gedachten ook die zilveren aderen, die nu eens als zacht vlielende,
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murmelende beekjes
,

elders als trotscbe rivieren
, nog verder als brui-

schendo stroomen haar net om den wereldkloot slingeren; die, —zoo

als de dichter zegt, — de wereld in koningrijken splitsen en het vor-

stelijk regtsgebied bepalen, maar ook do eerste geleiders van den

handel, de drijfveren der industrie, de natuurlijke slagaderen der be-

schaving mogen genoemd worden.

Wat het water doet? vraagt het die duizende en duizende reizigers,

die er onophoudelijk hunnen weg langs afleggen; — wat liet doet?

vraagt het den koopman, wiens kielen rijk bevracht de terugreis van

Indie hebben aanvaard; — wat hot doet? vraagt het den fabrikant,

wien het geklepper van zijn waterrad als de welluidendste muzijk

in do ooren klinkt; — wal het doet? vraagt het den werkman,

die met bkamah’s uitvinding alléén het werk van tien- en tientallen

verrigt; — wat het doet? vraagt het den Alpen-bewoner, die slechts

met levensgevaar aan de lawine is ontsnapt; vraagt het den nijveren

landman van den liommolerwaard ,
wien have en goed, ligt meer dan

dat, door het vernielend element is ontnomen; want gerustelijk kunnen

wij op het water schiller’s keurige regelen overbrengen, waar hij

van het zuster-element zingt:

Wohlthutig ist des i'euers Macht,

Wenn sio dor Mcnsch bezubmt, bewaobt,

ünd was cr hildet, was er sehafft,

Das dankt er dieser Himmelskraft;

Doch furchtbar wird die Himmelskraft,

Wonn sio der Fessol aich entrafft,

Einhertritt auf der eignen Spar
Die freio ïochter der Natur.

Dean die Elemcnto bassen

Das Gebild der Menschenband.

Waarom zouden wij niet eerst dit treurige gedeelte onzer taak af-

doen en het water in zijne verwoestende kracht beschouwen ? Nog

klinkt ons de treurmare in de ooren —
die noodkreet, die het ons kil

om het hart deed worden: —
Maas en Waal is doorgebroken!

Waartoe echter de herinnering aan die jammeren verlevendigd! —

Wat zijn wij met onze krachten tegen die reuzenkracht? Hoe nietig is

ons werk
,

als wij den arbeid van jaren en jaren, met opoffering

van tonnen schats bijeengebragt, in een’ enkelen dag, door een’ enkelen
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aanval van dien verschrikkelijken vijand zien vernietigd ! — Wij stonden

niet lang geleden aan Walcheren’s zeestrand; — kort te voren hadden

wij den West-Kappelschen dijk bewonderd, zoo als hij daar lier de

schuimende golven op zijne breede borst opving om ze grommend en

brommend naar zee terug te kaatsen : — wij, nietige schepselen, hadden

ons verhoovaardigd op ons werk, en wij zeiden: ziet, dat kan de

mensch ! dat kunnen wij Nederlanders! Zoo breidelen wij de zee en

stellen wij paal en perk aan hare invallen! — en nu Waar

was nu onze zelfvoldoening? Waar was onze glorie? — één uur, —

één slag en maar al te goed had de vijand zijne overmagt getoond!

Als dunne twijgen waren de zware balken door midden gebroken, —

als spinrag de ijzeren bouten verscheurd; — als ligte schelpen steenen

verre weggeworpon, voor wier vervoer menschenkrachten te kort

hadden geschoten!

Iloffnunglos
,

"Weicht dor Mensch der Götterstarke,

Mussig sieht er seino Wcrke

Und bewundrend untergehen.

Dat deed de zee!

En de rivieren ? wanneer wij niet in ons Vaderland, helaas, do

treurige waarheid kenden uit de maar al te vaak herhaalde doorbra-

ken, wie zou gelooven, dat die liefelijk daarheen kabbelende stroomen,

zoo regelmatig tusschen dijken besloten, in vernielend vermogen niet

bij de groote watermassa behoeven achter te staan? dut ook de rivie-

ren woest gewold en reuzenkrachten bezitten? — Die het geluk had

een der groote watervallen van nabij te beschouwen, — die den

Staubbach in stoute pracht van 300 ellen hoogte naar beneden zag

storten
,

— ot die het goddelijk schouwspel mogt zien van den Nia-

gara, als hij een watergordijn van meer dan 1200 ellen breedte en 50

ellen hoogte vormt en tuimelend en woelend en schuimend van de

rotsen neêrdalende, den omtrek doet daveren door zijn geweld ; hij,

die in de tropische gewesten de beken zag, die, door den regen ge-

zwollen, van bijna uitgedroogde, naauvv opgemerkte vlieten tot woeste

bergstroomen zijn aangewassen, in hare dolle vaart alles medesleu-

rende wat zich op haren weg voordoet, — hij kent de kracht, die

ook rivieren en beken in verschrikkelijke vijanden kan veranderen.
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Maar zelfs daar, waar het water door den killen adem der bergen

of in het gebied van den wintervorst (de poolstreken) tot ijs is ge-

stold, zelfs daar treedt maar al te vaak zijne vernielende kracht te

voorschijn. Op de bergtoppen zich onophoudelijk ophoopende en door

eigen gewigt zamenpakkende en vaster wordende, ontstaan uit de aan-

vankelijk losse sneeuw en de ligte ijskorst aanzienlijke massa’s, die zich

langzamerhand op de hellingen verzamelen en daar de zoogenaamde ylet-

schers vormen: ijsvelden, die zich verscheidene uren gaans in lengte en

breedte kunnen uitstrekken en wier dikte soms tot honderde voeten

bedraagt, terwijl zij in zulk een aantal voorkomen, dut men op de

Zwitsersche Alpen van den Mont-Blanc tot de grenzen van Tyrol 400

gletschers vindt, welker gezamenlijke oppervlakte op 90 vierkante

geographische mijlen geschat wordt '). Het bovenste gedeelte van zulk

een gletscher bestaat dan ook meestal nog uit losse sneeuw, die trou-

wens altijd in vrij groote hoeveelheid op de toppen der bergen voor-

komt , geraakt nu door de eene of andere oorzaak een gedeelte dezer

sneeuw in beweging, dan rolt dit naar beneden en vormt het begin van

een sneeuwval oi lawine. Op zich zelve onschuldig, neemt deze sneeuw
,
al

naar beneden rollende, door aanhechting meer en meer toe en verkrijgt

te gelijkertijd eene steeds klimmende snelheid, totdat zij eindelijk aan-

groeit tot eene rcuzenmassa
,

in hare vreeselijke klacht door niets te

sluiten en hoornen, huizen
,

ja geheele dorpen met zich medevoerende

of op het einde van haren loop begravende.

Een andere vorm, waaronder de ijsmassa’s gevreesd zijn, is als

drijf- of poolijs: bergen van ijs, uit torenhoog op elkander gestapelde

schollen zamongesteld, in die opeenstapeling vaak de grilligste figuren

vormende en in de verte huizen, kerken, torens. wallen, steden van

eene schitterende witheid den reiziger voor oogeu tooverende; —

daarbij aaneen gevroren tot een klomp zoo vast en hard, dat de breek-

tuigen er
weldra bot op

worden en dat slechts het buskruid met zijn

alvernielend vermogen ons helpen kan om ze
,

door er mijnen in te

graven, uit een te doen spatten. Onze tollens schetst ons zulk een

schrikgevaarte, als hij in zijn dichterlijk tafereel: de Overwintering der

Hollanders op Nova-ZemUa ,
er van zingt:

loco dt.
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Alleen oen zware Homp ,
die op de scherven kruit,

Geeft in dit zwijgend graf een donderdof geluid; —

Verschriklijk dreunt die toon het siddrend volk in de ooren:
’t Gevreesd gevaarte naakt, dat ze in do verte hooren;

liet naakt; — verdelgend en verbreedend giert het aan

En spat de brokken weg, die ’t in zijn loop weerstaan.

Ontzettend is zijn kracht’, zijn razen en zijn rollen ;

’t Sleept schuim en golven mee, die om zijn korsten stollen;

liet stuift den rukwind voort, die ’t najaagt wat hij kan,

En alles bonst en dreunt on klotst en scheurt er van.

Hot naakt; — on ieder knielt en stort zijn jongste bode

Voorwaar wel eene levendige beschrijving, die ons dit grootsche

natuurgewrocht in al zijne verschrikkelijkheid voor oogen stelt!

Wij zouden hiermede genoeg gezegd hebben van de schadende kracht

van het water, ware het niet, dat wij nog moesten stilstaan bij eenige

andere niet minder noodlottige uitwerkselen , althans middellijk door

het water te weeg gcbragt. Terwijl wij toch ons voorstellen later

nog terug te komen op het water in verband beschouwd met de ge-

zondheid en den leefregel, meenen wij thans reeds een woord te

moeten wijden aan de rampen door do uitwasemingen van moerassen,

door het zoogenaamde moerasgif veroorzaakt. Ieder kent die bij

name, —
ieder kent, velen vreezen de Zeettwschc koortsen, de eenvou-

digste, de onschuldigste vorm dier vergiftiging, die ontstaat daar, waar

moerassen en stilstaande wateren voortdurend nadcelige dampen aan de

lucht afstaan en zelfs daar, waar het zeestrand, met de eb ledig loopende,

aanleiding geeft tot do periodiek terugkomende ontwikkeling van zulke

hoog4 schadelijke inmengselen der lucht; — maar niet ieder kent de uit-

werkselen dier doodendc poelen in hunnen geheelcn omvang. Wij zullen

eenige voorbeelden er van aanvoeren. De Engelschc troepen, in 1747 in

Zeeland gestationneerd, hadden zooveel van de koortsen te lijden, dat

bij een korps, the Boyal Infantnj, slechts 4 gezonden overig waren ').

') Dat de zeelucht zelve niet ongezond is , bleek het best daaruit, dat terzelfder tijd
het goheele eskader van den admiraal mitohel , dat kort van den wal af lag, zeer

gezond bleef; — eveneens waren in 1809 Engelsche schépen, die slechts 800 voet

van den wal verwijderd bleven, geheel vrij van koorts. Dat dan ook de zeelucht in

liet algemeen gezond is te achten, is eene van ouds bekende zaak, enreeds voor hon-

derd jaren schreef een Vaderlansch geleerde : dat do ondervinding leert, dat zeelieden

op zee veel gezonder zijn dan op hot land. Docet experienlia naulas melius se haberc

in mvi qmm in terra. [Eouvpe, de morbis naviyaniium, Leiden, 17G4],
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In 1800 zijn van de troepen derzeli'dc natie op Walcheren j aan

koorts overleden. In 1660—1670 heerschto te Leiden eene epidemie

van koortsen, door professor syi.vids beschreven
,

die eveneens ruim

g van de bevolking wegsleeptc. In 1762 stierven in Bengalen 30,000

negers en 800 Europeanen aan de verderfelijke moeraskoortsen (lind).

Toen in 1805 de moerassen om Bordeaux werden droog gemaakt,

telde men in die stad in vijf maanden tijds 15,000 koortslijders,

waarvan 3000 er het leven bij inschoten. En nog in den jongsten tijd

(1837) hadden de Fransche troepen in Algcrië zoo veel van de moeras-

koorts te lijden, dat van eene geheelc kompagnie, 182 man sterk,

slechts 1 onder-officier aan de besmetting ontsnapte >), terwijl in de

Pontijnsche moerassen en do Toscaansche maremmien jaarlijks gemid-

deld 60,000 slagtofiers door het moerasgif worden weggesleopt.

Maar ook de uitmondingen der groote rivieren geven ligt aanleiding

tot zulke miasmatische uitwasemingen, enhier vooral door de neerzettin-

gen van vergane planten en slib, op haren ganschen loop medegevoerd,

en die bij den verminderden snellen afvloed op den bodem zakken en

daar aanleiding geven lot hot ontstaan van banken en platen, waarop

dan weder duizende en
duizende insekten en infusorien hun graf

vinden. Wij wijzen ton voorbeeld op de cholera, dat product der

uitwasemingen aan de monden van den Ganges; op den slechten

gezondheidstoestand der geheele Italiaansche kust van Napels tot

Genua; op de typhus-epidemien, die in de laatste jaren het dorp

Katwijk teisterden enz.

Wij kunnen hiermede de lijst der nadeelige werkingen van het

i\ wi;
w aren zelve in de gelegenheid een paar jaren ccno koorts-epidemie naauw-

keurig gade te slaan, tijdens wij met de militaire geneeskundige dienst te Breskens

waren belast. Van do twee kompagniën infanterie, die de bezetting uitmaakten,
hadden wij somwijlen tot ruim 90 zieken in do zieken-inrigting, zoodat dan ook in

2 maanden tijds (Augustus en September 1859) driemalen versterking van hot garni-

zoen moest worden gevraagd, daar do noodzakelijkste wachtposten niet meer konden

bezet worden tan een detachement artillerie, 17 man sterk, waren er oens 12 te

gelijk in do infirmerie. -
Wii mogen hierbij herinneren, dat wij toen, even als in

1858 (toen het niet veel beter was), oenen zeer droogen, heeten zomer hadden, on

verkeerden dus eenigzins onder dezelfde omstandigheden als die gewesten, waar de

miasraatischo ziekten het hevigste zijn. - Doodelijke gevallen zijn ons toen echter

slechts 2 voorgekomon.
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water sluiten, na ten slotte nog herinnerd te hebben, dat het door den

mensch in de ruwe middeleeuwen zelfs als pijnigings-middel is aange-

wend, terwijl ook bij de ordaliën of Godsoordeelen het water als proef-

middel gebruikt werd.

Allereerst moeten wij dan nu het water beschouwen als de meest al-

gemeene ,
de natuurlijkste drank voor mensch en dier; ja, zoo als wij

reeds zagen, er is geen drank zonder water ; want alle vruchtensap-

pen, alle kunstmatige dranken, door beschaving, weelde of behoefte

uitgedacht, bestaan voor het grooter deel er uit of worden er mede

zamengesteld.

Hoe goed ivaler moet zijn, wij vermeldden het bereids (bladz. 238);

hoe bet gewoonlijk is of' boe het voorkomt, wij zogen bet op ver-

schillende plaatsen, waar wij over de verschillende watersoorten han-

delden; — dat het onze ligchaamsdeelen haren vorm geeft, dat het

een hoofdvoedsel is zelfs voor de beenderen, wij hebben het eveneens

besproken ;
— maar wij spraken nog niet meer bepaald van het water

als drank beschouwd. En zouden wij die grootc, die eerste weldaad

in het water ons geschonken onopgemerkt mogen laten? Wie uwer,

mijne lezers! heeft niet met wellust, met eene onbeschrijfelijke weelde

de koele teug waters genoten, als de koorts het ligchaam verteerde,

het bloed kloppend door de vaten joeg, do droogo tong aan het

brandend verhemelte deed kleven? —
Welke drank is met een frisch,

helder glas water gelijk te stellen, als wij vermoeid van eenen langen

moeijejijkcn weg, bezweet, met slof bedekt, van dorst versmachtend,

eindelijk de plaats der ruste hebben bereikt? Een genot, dat echter

vaak al te duur gekocht is, als de voorzigtigheid werd vergeten , en in

plaats van de koele frische dronk, ijskoud water genuttigd : —getuigen

de historische verhalen van Alexander de groove aan derivier Oxus, —

van den Dauphin van Frankrijk, zoon van frans I, — getuigen het de

noodlottige gevolgen van het gebruik van ijs en ijskoud water tijdens

de cholera-epidemie te Parijs in 1825 ,
toen daardoor zelfs vermoeden

bij het volk ontstond, dat de fonteinen vergiftigd zouden zijn.

Water is de natuurlijkste, de beste drank op eiken leeftijd, voor

elk gestel, in elk klimaat, onder alle omstandigheden; — goed water
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is een eerste vereischte om gezond te kunnen blijven; — goed,
ruim drinkwater is eene weldaad voor eene stad; — eene weldaad,
die niet genoeg op prijs kan gesteld worden. Nooit kan er genoeg

lof worden toegezwaaid aan die mannen, die Neerlands hoofdstad

eindelijk verlosten van het ellendige Vechtwater om haar het zuivere,
gezonde duinwater te schenken. Zien wij dan ook de gedenkstukken
der Romeinsche bouwkunst, dan behooren tot de meest trotsche schep-
pingen daarvan waterleidingen , bestemd om aan misdeelde steden soms

mijlen ver het onontbeerlijke drinkwater toe te voeren.

Nog verder ging pkiesnitz; niet genoeg dat hij het water als het

noodigste levensmiddel beschouwde
, zag hij er ook het middel in om

de kwalen en ziekten te herstellen, die onze ligchamen maar al te vaak

teisteren, en de waler-geneeskunst (d. i. do geneesmethode met uit-

sluitend gebruik van koud water) onder zijne handen gevormd en door

dikwijls bekwame adepten verder ontwikkeld en uitgewerkt, nam weldra

eene hoofdplaats in onder de verschillende wijzen, waarop de genees-

kunde hot menschdom tracht te helpen 1). Uitgebreider nog is het medi-

cinaal gebruik van het water, onder den vorm van dc zoogenaamde

minerale wateren en minerale bronnen (zie hierover, bladz. 233). Verre

van ons het nut te betwisten, dat minerale baden, dat het gebruik van

staal- of' zwavelwateren b.v. kan hebben bij sommige ziekten, —

verre

van ons ook
,

hier eene lans te willen breken ten voor- of ten nadeele

der veel meer bestreden water-geneeskunst; wij eerbiedigen elks opinie

ten deze en herinneren slechts de oude spreuk: varüs modis bene Jit, dat

wij vrij vertalen zouden: langs verschillende wegen kan men zijn doel

bereiken ; — maar toch willen wij een enkel woord zeggen tegen den

tegenwoordig algemeenen vorm, waaronder die baden gebruikt wor-

den,
— Badplaatsen! wie kent de beteekenis van dat woord niet ? Hoe

weinigen zien er over het algemeen eene plaats in om hunne gezond-

heid te herkrijgen, hoeveel moer azen op de aankondigingen dier ver-

*) Dat de koudwater-geneeskunst niet zoo geheel van nieuwe dagteekening is,
maar vroeger ook al aan het koude water heilzame, genezende kracht werd toege-
kend

, blijkt onder andoren uit cone plaats bij kallek : et aquae frigidae usu nupero

febrimn malignarum vehemenliam remisisse , testimonia exstant (ook bestaan er bewij-

zen, dat soms door het gebruik van koud water de hevigheid van kwaadaardige
koortsen is verminderd). \Elementa Fhysiologiae,

tom. VI, pag. 240].
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blijven als doel eener gcnotvollo reis, als uitspanning; — hoevelen

gaan er heen, gezond naar ligchaam en geest, om er diep rampzalig

van terug te keeren !
— Badplaatsen ! zoo lang do speeltafel naast de

bron staat, zoo lang do roulette met of zonder zero en refait eenc eerste

plaats in de advertentiën der eigenaars bekleedt; — zoo lang zullen zij

altijd hot schoono doelwit missen, waartoe zij kunnen leiden ; — zoo lang

zullen zij oneindig meer tot verderf dan tot genezing strekken ;
- - zoo lang

zullen zij slechts bepaald voor óón persoon heilzaam zijn: voor den pach-

ter der speelbank, wien de bronnen jaarlijks zijne slagtoffers toevoeren.

Iets anders is het met de zeebaden in ons land; — niet zoo

helsch in hare verleidingen als de beruchte Duitsche badplaatsen,

zoo als Homburg, Baden enz., bieden zij over het algemeen , en vele

zelfs in zeer geringe mate
,

slechts die uitspanningen aan , welke als

het ware noodzakelijk zijn voor vele der hooge gasten, die ze bezoe-

ken. Wel wordt voor velen ook het verblijf in die oorden meer

eene modezaak dan een offer aan de geschokte gezondheid, maar,

al moge nu ook voor de wezenlijke kranken die drukte, dat gewoel

minder gewenscht zijn ,
— welnu, dan bestaan er vooreerst badplaatsen ,

waar dezelfde uitwerking met minder opofferingen is te verkrijgen,

en ten andere is het zeestrand ruim genoeg om zelfs in het druk be-

zochte, bijna vorstelijke Schcveningen, een elk te vergunnen geheel

naar eigen welgevallen te leven, zonder door de mede-badgasten ge-

stoord of zelfs opgemerkt te worden. Voor ons persoonlijk gevoelen

echter zouden wij in verreweg het meerendeel der gevallen, waar de

zeebaden kunnen aangewezen zijn , bij overigens gelijke omstandighe-

den , de geschiktheid eener badplaats in omgekeerde reden stellen tot

hare beroemdheid, met andere woorden: wij zouden onze patiënten

altijd weinig bezochte, stille zeeplaatsen bij voorkeur aanraden.

Aan de behandeling der uitwerkselen van het bronwater sluit zich

van zelf de beschouwing dier voortbrengselen ,
die door de natuur uit

bronwater worden gevormd. Wij bedoelen hier niet de zoogenaamde

versteeningen, dat zijn omkorstingen van houten, ijzeren of andere voor-

werpen met kristallen van hot een of ander zout, dat, in het water der

bron opgelost, zich om die vaste ligchamen afzet, maar de van zelf ont-

staande vormingen door nederzetting van vaste stof uit water daargesteld.
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Gewoonlijk is het hoofdbestanddeel van zulke produkten koolzure

kalk. Water toch, dat veel koolzuurgas bevat, kan van dat zout, door

eene scheikundige verbinding , veel meer opgelost houden, dan wanneer

het dat koolzuur heeft verloren. Vaak gebeurt dit laatste dadelijk

als het water aan de lucht komt, daar het dan onder mindere druk-

king geraakt dan waaraan het op zijnen onderaardschen weg was on-

derworpen , en het gas dus ontsnappen kan; alsdan valt de koolzure

kalk als een wit poeder op den bodem, en de grond, waarover zulk

eene bron nu verloopt, wordt weldra met eene kalklaag bedekt. Op

deze wijze is b. v. uit de bron van St. Allyre in den loop der tijden

door do nedergeplofte kalk een ontzaggelijke muur van 78 ellen lengte

en <3 tot 6 j el hoogte gevormd, benevens eene niet minder grootsche,

natuurlijke brug '). Er is echter een andere vorm, waaronder dit

verschijnsel meer algemeen voorkomt. In alle beschrijvingen van grotten

of bergholen, door reizigers bezocht, vinden wij met verheffing ge-

sproken van de schitterende, phantastische tooneelen , hun in de reus-

achtige gewelven aangeboden door de zoogenaamde druipsteenen ; — daar

lezen wij van een orgel met kolossale beelden en ornamenten ver-

sierd; elders van draperien in sloute plooijen als een marmeren

gordijn opgehangen; dan weer van guirlanden, van fonteinen, van

groepen ,
van zetels, kortom van alle mogelijkc vormen , zeker dikwijls

slechts door eene overspannen verbeelding er aan geschonken, als het

tooverachtig licht der flambouwen er op scheen en duizendvoudig er

door weerkaatst, gebroken en weer teruggekaatst werd; — maar allen

komen toch daarin overeen, dat ze aan die onderaardsche zalen en

gangen eene onuitsprekelijke schoonheid bijzetten, dat ze vaak in

haren bouw, in hare constructie, in hare massa iets onbeschrijfelijk

grootsch , reusachtigs bezitten, waar geen werk van menschenhanden

mede is te vergelijken. En toch zijn al die druipsteen-vormingen

slechts door droppelen waters gewrocht!

JJoor spleten van het gewelf dringende, komt het over-koolstofzuren

kalk bevattende water aan de lucht en verliest dan, op do zoo even

gemelde wijze, zijn overvloedig koolzuur; dan, terwijl het water nu

gedeeltelijk ook verdampt, laat het een zeer klein deeltje enkel-kool-

') Dr. F. W. C, KKECKE,
loco dl.
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stofzuren kalk aan het gewelf zitten; toch is dat deeltje groot genoeg

om tot kern te strekken voor andere deeltjes, en zoo geschiedt het,

dat door het onophoudelijk filtreren van water door die spleet, zich

ook onophoudelijk meer deeltjes afzetten, die primitief eenen hangenden

kegel vormen (evenals een ijskegel, welke vorm ook veel voorkomt),

doch door voortdurende aanvoeging eindelijk de meest verschillende

figuren aannemen; dit zijn dan de zoogenaamde stalactieten. Doch

dit is niet alles: de waterdroppel, die, na haar gedeelte kalk te hebben

achtergelaten, naar beneden valt, bevat nog altijd kalk, die nu bij de

verdere verdamping van het water op den bodem achterblijft, daar

dan tegenover of beter gezegd onder den stalactiet een dusgenaamde

stalagmiet vormende; deze, zoo als te begrijpen is, minder verscheiden

in vorm dan de eerste, doch over het algemeen over grootere opper-

vlakte uitgebreid. Als merkwaardige grotten in dit opzigt zijn bekend

do Bauman’s-grot en Bielsgrot bij Rubeland in het Hartzgebergte.

Na dan zoo de natuurlijke, als ik het zoo noemen mag, vrijwillige

uitwerkselen van het water te hebben nagegaan, zijn wij nu genaderd

tot eene andere reeks van werkingen, namelijk die, waar de mensch

het water als beweegkracht aanwendt.

Even krachtig als het in de natuur zijn kan, even vermogend is het

ook hier, waar bovendien door doelmatige werktuigen en inrigtingen,

soms met geringe massa aanzienlijke magtsontwikkeling wordt verkre-

gen. Als de eenvoudigste vorm van water-beweegkracht zien wij de

waterraderen optreden. Het oorspronkelijke beginsel is dit: in den loop

eener riviir of elders, waar een verval van water is, wordt boven

den waterspiegel een rad geplaatst, welks rand met breede uitsteeksels

is voorzien en wel zoodanig, dat het water deze uitsteekbladen over het

grooter deel hunner oppervlakte aanraakt. Het water nu in zijn val

tegen een zoodanig blad komende
, drijft het bewegelijk om zijne as

opgehangen rad een eind voort; op het oogeublik, of liever vóór dat

het uitwerksel van dien eersten stoot is uitgeput, herhaalt zich dezelfde

werking tegen een tweede blad en zoo vervolgens, waardoor dan het

rad eene gestadige, rondgaande beweging verkrijgt en behoudt.

Vele zijn de wijzigingen en verbeteringen aan deze oorspronkelijke
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waterraderen
,

die ook in hunnen eenvoudigsten vorm nog veel in ge-

bruik zijn, aangebragt; wijzigingen, die meestal ten doel hebben zich

naar de plaatselijke omstandigheden te schikken, zooveel mogelijk partij

te trekken van eene kleine massa of een gering verval van water,

en om te gelijk nadeelige wrijving ,
voor zooveel dit kan , te vermij-

den en dus de grootst mogelijko hoeveelheid productieve kracht te

erlangen. Zoo zijn er raderen waar het water van boven op stroomt,

andere, die den schok tegen de onderste helft van hunnen omlrek ont-

vangen;
— de meeste staan vertikaal op de oppervlakte van den

stroom
,

andere echter hebben eene horizontale rigting; — deze hebben

vlakke, gene hoekige
,

andere gebogen schepbladen ; — de eene soort

is als het ware in eene kast of gleuf besloten, bij eene andere beweegt

het rad zich vrij in de watermassa ; — eindelijk zijn er in den laatsten

tijd eene soort van waterraderen in toepassing gebragt, die op een

geheel ander beginsel steunen, namelijk op den rugwaartschen stoot, dien

eene uit een vat uitstroomende vochtmassa geeft. Op dit beginsel be-

rusten de zoogenaamde turbines, die onder anderen bij de groote in-

dustriële etablissementen te Mühlhausen in gebruik zijn, —
Het is

Fig. 6.

Waterrad in zijn eenvoudigsten vorm.
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hier natuurlijk do plaats niet om wijdloopig over al deze werktuigen te

spreken, ook niet om de voordeelen op te sommen, die de eene boven

de andere hebben kan. Voor ons doel is het genoeg, dat wij ze ver-

meld hebben, als mede de grootste krachtsuitingen gevende
,

door het

water voorgebragt, daar b. v. in het Schwartzwald
eene turbine be-

staat, de turbine Fourneyron , die met een verval water van 108 ellen,

doch met een stroom van slechts 0,55 ellen omvang, 40 paarden-

krachten geeft J ).

In de water-perspompen zien wij eene andere toepassing der hydro-

statica op de industrie. Do hydraulische pers, die wij als type daar-

van boven reeds gedachten (naar haren uitvinder gewoonlijk Bramah-

pers genoemd), berust op de eenvoudige wet, dat de drukking, door

eene vochtmassa uitgeoefend, eigenlijk volstrekt niet afhankelijk is van

hare massa, maar het product is van twee factoren, namelijk de

uitgebreidheid van hare grondvlakte, vermenigvuldigd met de hoogte der

vochtkolom, onverschillig welke do vorm van het vat zij, waarin het

vocht bevat is
, —

dat zij dus dezelfde blijft op het vlak A
, onverschillig

welke der bovenstaande vormen het vat hebbe. De kracht der pers

zal dus geheel al hangen van de verhouding tusschcn den doormeter

van don zuiger-eylinder A en de middellijn van den cylinder B
,

die

het water in de aanvoerbuis c perst, en tevens van de lengte van den

hefboom D, als bijkomende kracht-vermeerderende omstandigheid.

Onbegrijpelijk zijn de krachtsontwikkelingen, die met die waterpersen

kunnen plaats hebben, en veelvuldig is het gebruik, dat tegenwoordig in

') Men berekent, dat, wanneer de Seine even boven don Pont-Neuf werd opge-

stopt , men beneden die brug een verval zou krijgen ter grootte van 2000 paarden-

krachten
, bij laag water zelfs. Ch. ue launay, Cours element, de Mécanique, 1851.

Fig. 10.

Fig. 9.Fig. 8.Fig. 7.
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do techniek er van wordt gemaakt: zoo b. v. zijn de reusachtige kokers

der ijzeren spoorweg-brug tusschen liet graafschap Carnarvon en het

eiland Anglesey met behulp van zulke persen geplaatst! Op de spoor-

lijnen begint men er gebruik van te maken, door bijzondere
, vrij zamen-

gestelde inrigtingen om geladen wagens gemakkolijk op te heffen; —

maar bovendien vindt men ze in bijna elk groot magazijn , waar goede-

ren ter verzending zaamgeperst kunnen worden, — in elk industrieel

etablissement, waar eenige aanzienlijke drukking moet worden uitgeoe-

fend , — bij het Fransche en andere legers tot het ineen persen van het

hooi voor de folirage, en ook in ons land, onder anderen te Kuilenburg

in de fabrijk van gedroogde en zaamgeperste groenten aldaar aanwezig.

Kortom, nagenoeg overal waar do stoomkracht
op de industrie is toe-

gepast, zal men onder de werktuigen een of meer hydraulische persen

aantreffen, nog ongerekend die, welke door één man in beweging worden

gezet om in pakhuizen en bergplaatsen hare vermogende hulp te leenen.

Fig. 11.

Hydraulische of Bramah-pers.
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Wij noemden zoo even een woord, door ons met voordacht tot nog

toe niet gebezigd; wij spraken van de stoomkracht!
— Welk een on-

eindig veld breidt zich eensklaps door dat tooverwoord voor onze

oogen uit!
— Stoom, het magtwoord onzer dagen! — Stoom, de

groote drijfveer van alles wat thans op den naam van machine aan-

spraak maakt!

Gewis niemand zal het wraken, als wij dat gedeelte van ons on-

derwerp (want stoom toch is water — wat stoom dus doet, doet wa-

ter) geheel ter zijde laten en ons bij deze enkele vermelding bepalen;

het is zoo algemeen bekend, het is zoo uitgebreid, het is zoo ge-

wigtig, dat eene schets in algemeene trekken tot niets zoude leiden;

en dat van den anderen kant eene eenigzins uitvoerige bewerking niet

slechts do grenzen van dezen arbeid, maar al ligt die van eenen jaar-

gang van dit Album zoude overschrijden. Genoeg dat wij hebben

herinnerd, dat stoom eigenlijk slechts een andere vorm van water

is; dat dus, waar wij van stoomkracht, van stoommachines spreken,

wij eigenlijk slechts de werkingen van het water op het oog hebben,

en dat wij dus wel niet te veel zeiden
,

toen wij het water de drijf-

veer der industrie noemden.

Brand! brand! — akelig weerklinkt die noodkreet in het nachtelijk

uur langs de straten, en brand! brand! bauwt de echo het geroep

na, dat weldra door duizende keelen herhaald, de burgerij op de been

heeft geroepen om met vereende krachten den gevreesden vijand het

hoofd te bieden; en terwijl het klokgebrom het heinde en ver

verkondigt, dat de roode lucht onheil teekent, komen do brandspuiten

in ijlende vaart aangerold om uitdoovende waterstralen in den vuur-

gloed te werpen.

Wat ware hier ons vermogen zonder de hulp van het water!

Straks zagen wij vuur en water hun geweld vereenen om onder de

leidende kracht des menschen het wonder onzer eeuw, de stoomkracht

te scheppen; hier zien wij door dezelfde leiding beiden elkanders

geweld beteugelen. Maar alsof dit nog niet genoeg ware om des

menschen beheerschende rnagt over de elementen te doen uitblinken,

gaat bij in de stoute vlugt zijner uitvindingen nog verder en doet
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hij het water door het vuur, dat het moet biusschen, dubbel heil

aanbrengend werken door de weldadige stoom-brandspuiten ,
die niet

meer enkele waterstralen, neen, die waterstroomen in de vlammen

uitbraken en wier uitblusschend vermogen onbegrijpelijk en bijna

onberekenbaar is.

Dat wij niet te veel zeggen, staven wij daardoor, dat er in Enge-

land zulke stoomspuiten bestaan, die per minuut ongeveer 800 Ned.

kannen water geven kunnen.

Nog eene andere, zij het dan ook meer beperkte aanwending van

het water in de kunsten moeten wij hier vermelden, ofschoon daarbij

de werking ontstaat door de zamenstellende deelen en niet door het

water zelf. Wij bedoelen de zoogenaamde bijdro-oxygeenvlam en het

Drummondsche kalklicht.

Wanneer toch zuurstof en waterstof, uit afzonderlijke openingen op

een stuk krijt te zamen komende , daar verbranden , ontstaat er een

zeer helder licht, zoo scherp, dat het bloote oog het slechts zeer korten

tijd kan verdragen en dat de vlam eener kaars, voor dat licht gehou-

den, eene duidelijke schaduw op den wand der kamer werpt. Men

heeft van dit licht partij getrokken voor vuurbakens, enkele malen ook

bij het des nachts arbeiden aan groote werken
,

maar meer algemeen

ter verlichting van mikroskopen, geheel op de beginselen der zon-

mikroskopen gegrond, waar dan deze lichtbron in de plaats der zon

gebezigd werd. De meeste dezer toepassingen echter zijn tegenwoor-

dig door de eenvoudigere, en vooral meer te temperen photo-elek-

trische verlichting vervangen geworden.

Het is ons ónmogelijk het vele en velerlei gebruik, dat nog van de

eigenschappen van het water in de techniek gemaakt wordt, op te

sommen. Bijna geene kunst of handwerk toch, die er niet in meerdere

of mindere mate nut van trekt. Zoo herinneren wij nog slechts als

voorbeeld, dat do glasblazer de eigenschap van water om bij hoo-

gero temperatuur zich tot damp uit te zetten benuttigt om op eene

gemakkelijke wijze holle voeten aan glazen voorwerpen, b. v. aan wijn-

glazen, te maken, door namelijk eenen groenen boomtak in den gloei-

jenden , massieven
, glazen tap te steken

,
waardoor eene peervorraige



25ü IETS OVEIt HET WATElt. ENZ.

uitholling ontstaat. En deze voorbeelden zouden wij bijna tot in het

oneindige kunnen vermenigvuldigen; maar wij bepalen ons tot hut

medegedeelde, dat dan toch de hoofdtoepassingen bevat.

Eindelijk
, nog in eene andere rigting zouden wij het water kunnen be-

schouwen. Welke die is? Zij had wel bovenaan in onze schets mogen
t

voorkomen. In de tegenwoordige tijdsomstandigheden
,

nu elke courant,

elke boek- of' plaatwinkel ons om strijd het woord waterweg doet lezen.

De parelen van Ncêrlunds stedenkroon, Amsterdam en Rotterdam,

achten haar bestaan afhankelijk van die waterwegen. Dat toovei'vvoorcl

heeft lijden lang do gemoederen in 's lands vergaderzalen en de ge-

moederen van een groot deel des volks vervuld; dat woord, liet

prijkte in vurige letteren aan don Amslel en het IJ, toen de hoof'd-

stad op ’s Konings geboortefeest van hare dankbaarheid wilde doen

blijken; dat woord, het strekke ook ten besluit aan dit laatste deel

onzer schets, terwijl hot schier voldoende is het uit te spreken om

er hot gewigt van te doen gevoelen.

De waterwegen toch, in het algemeen door ons elders reeds de

slagaderen der beschaving genoemd, zij vormen den rijkdom van

Nederland; zonder water geen handel! zonder handel geen welvaart!

Ontneemt ons, ontneemt het trotsche Albion zijne koopvaardij, en

ontzenuwd liggen de staten ter neder. AVat maakte dc kooplieden

van Tyrus tot vorsten; wat verhief het trotsche Aquileja tot de

koningin der steden; wat maakte de republieken van Italië, de

medicus tot wat zij waren; wat deed ons Neerland groot worden?

Waardoor' schonk COI.UMüus ons eene nieuwe wereld; waardoor

veroverden onze vaderen, in streken duizende mijlen van ons verwij-

derd, een koningrijk met koningrijken lot provinciën? — En op al die

vragen hebben wij slechts één antwoord: dat alles geschiedde met de

magtige hulp der waterwegen!


