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Echo’s
,

DOOR

W.M. Logeman.

Daar wij allen iets aan natuurkunde gedaan hadden, was ons de

verklaring van dat akustisch verschijnsel niet onbekend.

Eon van ons deed ocliter do vraag', en wij waren goon van allen in

staat daarop eon antwoord to geven, of hot namelijk mogolijk zou zijn,

natuurlijk met inachtneming van do wetten van do terugkaatsing van

het geluid, oon muur of gebouw of iets dergelijks zoodanig met opzet

te laten bonwon, dat dit met zekerheid een een-, twee- of meer lotter-

grepige echo zon vóórtbrengen? De meestcu waren van oordeel dat die

onderneming, hoe ook volgens de wetten der wetenschap ultgovocrd,
best kon mislukken en hot toeval in deze kwestie een grootc rol speelde.

Ten einde omtrent deze vraag zekerheid te krijgen, besloten wij die

vraag te onderworpen aan uw
oordeel als redacteur van hot Album

der Natuur, met beleefd on vricndeljjk verzoek ons in
een der vol-

gende nummers uw oordeel daaromtrent te willen mededeèlen.

Niet twijfelende of u zal aan dit verzoek, mogelijk ook belangrijk

Ik ontving voor eenige dag
en,

toen het laatstvorig nommer van dit

Album reeds afgezet was, den volgenden brief:

WelEdele Heer!

Voor een paar weken een pleziertochtje met eenige vrienden naar

Muiderberg makende, bezochten wij natuurlijk ook de beroemde echo

aldaar.
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voor anderen, gevolg willen geven en n vooraf onzen dank betuigende,

noem ik mij ook namens mijne reisgezellen

Amsterdam,

24 Juli 1881.

Uw onderdanige dienaar.

c.

Ik wil trachten in do volgende regels aan hot verlangen van don

schrijver (of schrijfster?) te voldoen. Om daarbij allo misverstand to

voorkomen, begin ik met te doen opmerken dat mijne opinie gevraagd

wordt alleen met betrekking tot do mogelijkheid van het maken eener

inrichting, die mot zekerheid oen twee- of meer lettorgropigo echo geven

zal. Indien do wcnschcn der vragers
zich vorder uitstrekten, indion zij

een voorschrift wenschtcu tot hot kopiöeren der echo te Muiderborg

mot alle bijzonderheden —
zooals hot hoorbaar zijn van het terugge-

kaatste geluid, voornamelijk op oene andere plaats, dan die waar ge-

sproken wordt — dan zou de zaak veel mooiehjker zijn, zóó moeielijk

zelfs, dat ik niet gaarne oen oordeel over het al of niet mogeljjke

daarvan zou uitsproken, zonder vooraf hot verschijnsel nog eens uit-

voerig op do plaats zelve te hebben onderzocht.

Men verhaalt dat in hot begin dezer eeuw oen vermogend Engelsch-

man do zaak daar zoo opmerkelijk vond, dat hij besloot om, hot mocht

kosten wat het wilde, oen dergelijk wonderding op zijn landgoed te

doen namaken. Hij zond dus een architekt naar Muiderberg, die daar

alles hoogst nauwkeurig opnam on namat on nateckonde en opteokende,

om daarna in Engeland een in allo opzichten getrouwe kopie daaivau

tot stand te brengen. Het resultaat was nul of bleef althans zéói vei

beneden do verwachting.

Ik kan natuurlijk voor de waarheid van dit verhaal niet instaan,

on als hot waar is, dan nog is het zeer mogolijk dat die architekt

physicus was en dus bij zijnen arbeid iets over het hoofd zag

dat hom onwezonlijk toescheen, en waarvan toch alles afhing. Maar

wel weet ik dat ik, nu misschien twintig jaren geleden voor het laatst

Muiderberg bezoekende, over het verhaal nadacht en.... het vrij geloof-

waardig vond.

Dus een meer of min veollettorgrepigc echo wonscht men on meer

niet. Als ik mijn taak door dit op te merken beperk, dan haast ik

mij daarbij te voegen dat ik dit niet wonsch te overdrijven, on dus

door “een Echo” niet versta iets dat alleen hoorbaar is in bijzonder

gunstige omstandigheden, maar iets dat alleen door bijzondere om-
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standigheden onhoorbaar of onduidelijk wordt. Dit is een onderscheid,

veel moer wezenlijk dan hot menigeen al aanstonds zal voorko-

men. Wie ooit naar Echo’s hooft gezocht of ook zonder zo opzette-

lijk te zoeken, slechts belang genoeg er in stelt om zo op te mer-

ken als er zich een onverwacht voordoet, die weet dat, als men aan

dit woord de eerste der boven aangeduido betockenissen hecht, Echo’s

in elke stad of dorp niet op een, maar op oen groot aantal plaatsen

te vinden zijn, en op het platteland hier on daar ook. Tusschon hui-

zen zijn het zeer dikwijls veelvuldige, dat is zulke, die één geluid

twee of meermalen herhalen. Hoe dikwijls, dit hangt alléén van do

sterkte dos geluids af. Als een handslag twee malen duidelijk terug-

komt, dan kan men verzekerd zijn, dat een pistoolschot vier en meer-

malen zal gehoord worden,

In den regel bemerkt men van dit alles ter wereld niets. Om er

iets van te hooren, moet men zich op een der daartoe geschikte plaat-

sen bevinden bjj stil weder, des avonds, of boter gezegd in don laten

avond, eenige uren na zonsondergang. Dan namelijk, en dan alleen,

is de lucht tusschen hot geluidgevend voorwerp en het oor des waar-

nemers aan de eene en het terugkaatsend vlak aan de andere zijde, van

genoegzaam gelijkmatige dichtheid om het geluid, bij de voortplanting

zoowel in de eene als in de andere richting niet zoo aanmerkelijk te

verzwakken, dat hot onhoorbaar wordt op oen afstand waarop het an-

ders niet alleen hoorbaar, maar zelfs duidelijk verstaanbaar wezen zou.

Deze verzwakking is voor het onderwerp dat wij hier behandelen
van

overwegend belang: hot zij mij dus veroorloofd daarbij nog een oogen-

blik stil te staan.

Do geluidstrilliugon worden, als zij, zich in do eene middenstof voort-

plantend, de oppervlakte oouer andere treffen, altijd voor een deel tcrug-

gekaatst, voor een ander doel in die tweede stof opgeuomen en daarin

voortgoplant, als deze veerkiachtig is. Wat er geschiedt als zij dit niet

is, dus wat er altijd mode geschiedt — want geen lichaam is volmaakt

veerkrachtig —
kan hier buiten beschouwing blijven. Hier is alleen

dit van belang: hoe grootor hot verschil is tusschen de beide midden-

stoffen, vooral wat hare dichtheid on veerkracht aangaat, dos te groo-

tor is het dool dat teruggekaatst wordt onder overigens gelijke om-

standigheden ,
des te sterker is de terugkaatsing, zooals men gewoonlijk

zegt, dus des te kleiner het deel, dat doorgelaten wordt, of des te

grooter do verzwakking van hot oorspronkelijk geluid. Nu zou men
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naar bot bovenstaande allicht meenon dat bij den overgang van het

geluid uit een luchtlaag in oen andere, die alleen in temperatuur on

daardoor in dichtheid van do eerste verschilt, hot teruggekaatste deel

zoor gering moest zijn on dus evenzeer de vermindering in sterkte

bij hot doorgclatone. Maar do proeven, die tyndall voor weinige

jaren over do voortplanting van sterke geluiden — mistsignalon

aan do kusten
— voor do Engelsche regeoring heeft gedaan, hebben

integendeel bewezen, dat daarbij do terugkaatsing on dus de ver-

zwakking door do zoo even genoemde oorzaak zeer aanmerkelijk kunnen

zijn. Neemt men nu hierbij in aanmerking datwat bij oen voortplanting

in één bepaalde richting merkbare schade doet, dit dubbel doen moot

bjj oen echo, dan behoeft men alleen nog te bedenken hoe dikwjjla

het dos daags voorkomen kan on bij helder weder voorkomen moot,

dat het ceno gedeelte van oen grondvlak sterker verwarmd is dan het

ander, in welk temperatuurverschil de lucht daarboven uoodzakelijk

deolou moot, om overtuigd te zijn dat dit een volkomen toereikende

verklaring oplevert van hot boven beschreven onhoorbaar zijn van

zoovele echo’s, die luid on verstaanbaar klinken als oen of meer uren

na het ondergaan der zon de lucht overal van gelijke dichtheid is

geworden.

En dan zal do lozer misschien geneigd zijn te vragen: hoe ter we-

reld een echo nog hoorbaar kan zijn op oen zonnigen dag? Indion het

voorafgaande hem aanleiding zou geven om, wist hij niet datook dan

nog vele echo’s zeer duidelijk zijn, hot bestaan daarvan a priori te

betwijfelen, dan is hij volkomen voorbereid tot het beschouwen van

do zaak, die ons hier in de eerste plaats bozig houdt, uit hot rechte,

uit hot oonige praktische oogpunt. Want dan is hij tot do overtui-

ging gekomen dat, om “kunstmatig” een echo of liever de inrichting

welke die oplovert te maken, het niet genoeg is om een muur te

plaatsen op omstreeks 18 meters afstand, als men ecu eenlettergre-

pige
,

en op het dubbel daarvan, als men een tweelettergrepige wenscht

te verkrijgen; maar dat hiorbjj een aantal zaken moeten in acht ge-

nomen worden, zal men wat ik hierboven als een ware echo aanduidde

zien ontstaan en niet slechts wat men kortweg oen “nachtecho” zou

kunnen noemen. Mot andere woorden: do vraag is hierbij niet wat

men te doen heeft om eenige terugkaatsing van hot geluid to ver-

krijgen naar do plaats waarvan het afkomstig is, maar hoe men hot

moet aanleggen om die terugkaatsing zoo sterk to doen zijn, dat het
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geluid heel wat verzwakking op zijn weg hóen en terug kan verdra-

gen,
zonder op te houden hoorbaar on, voor gearticuleerde klanken

,

verstaanbaar te zijn.

Zijn daartoe bepaalde voorschriften te geven? Ik aarzel niet om

die vraag ontkennend te beantwoorden. Neen, de natuurkunde bezit

daartoe nog geen gegevens genoeg, geen numerische gegevens vooral 1

Wel weet zij ongeveer te zeggen wat hierbij schadelijk zal zijn on wat

voordeelig, maar de mate van schadelijkheid of voordeel van dit alles

in getallen uit te drukken... ik geloof niet dat oen physicus ter wereld

dit gaarne op zich nemen zou. En hierop toch komt het aan,wil men

met zekerheid vooraf zeggen kunnen dat deuitkomst bevredigend zal zjjn.

Maar, ik haast mij dit hierbij te voegen, dit te beweren is niet

hetzelfde als te zeggen; wie het onderneemt zich “een echo te maken”

op een geschikte plaats, handelt dwaselijk on moet zich op een teleur-

stelling voorbereiden. Integendeel, ik ben overtuigd dat zulk een onder-

neming allo kans van slagen heeft, als zij onder leiding van oen degelijk

zaakkundige wordt aangovat, die zich niet voorstelt om in eens en

door de uitvoering van een in alle bijzonderheden vastgesteld ontwerp

zijn doel te zullen bereiken, maar begint te experimenteeron met ge-

makkolijk te verplaatsen en te veranderen houten schuttingen, daar-

mede in ’t eerst misschien slechts een éénlettergrepige “nachtecho”

verkrijgt, om die door trapsgewijze vorgrooting en verbetering tot

oen ware echo en eindelijk tot een voellettergrepige te maken. En dit

zal hem zeker gelukken, indien hij maar niet te zeer wordt gehaast

on daardoor gedwongen om resultaten op te maken uit een te gering

aantal waarnemingen.

Ik wees daar, door als proefnemingsmiddel “houten schuttingen” te

vermelden, de terugkaatsende vlakken als eerste en belangrijkste onder-

deelen van elke echo-inrichting aan. Ik meen te mogen aanradeu om,

althans wanneer men geen veelvuldige echo begeert, deze nooit “plat”

te maken, maar altijd in den vorm van een cilindervlak, dat do

loodlijn op de plaats waar de spreker en de waarnemer staan moet

tot as heeft. Ik zog: de loodlijn, niet de vertikaal. Slechts als het

terrein, waarop men arbeidt zuiver waterpas is, vallen beide zamen.

Daarom kiezo men liefst geen terrein, dat van genoemde aslijn af,

naar het torugkaatsend vlak “oploopt”. Als zulk een terrein zich voor-

doot, dan plaatse men dit vlak altijd op het laagste gedeelte. Het

zou mij niet verwonderen als men in dit geval het vlak zonder schade,
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ja mot voordooi misschien, vertikaal plaatsen kon, althans wanneer

do zoooven bedoelde helling niet al te groot is. Geschiedt dan do terug-

kaatsing niet voornamelijk in do richting van don waarnemer, zij ge-

schiedt des te meer naar den grond en dit is een voordeel, naar mijn

inzien veel grooter dan men gewoonlijk vooronderstelt. Die grond immers,

als zij effen en hard is, kaatst op hare beurt een zeer groot deel

van hot daarop onder oen scherpen hoek invallende geluid terug juist

naar de plaats waar het wezen moet. En deze terugkaatsing — die

als hot “dragen” van het geluid door een effen grond of een water-

vlak aan allo waarnemers bekend is — zij in de eerste plaats is hot,

naar ik meen, die een “nachtecho” tot een echte echo maken moot.

Ik zou hier gaarne nog heel wat bijvoegen, maar dan zou misschien

opnieuw de uitspraak van boileau worden bewaarheid:

le secret d'ennuyer ,
c’est celui de tont dire.

Ja, misschien heb ik in al het bovenstaande do grens der geoor-

loofde uitvoerigheid reeds overschreden. Is dit zoo, dan kan ik daar-

voor goeno andere verontschuldiging aanvooren dan mijn verlangen om

niet aan do geachte vragers oen noodzakoljjk onvolkomen on onvol-

ledig antwoord te geven, zonder to gelijk aan te wijzen, waarom dit

antwoord niet geheel voldoende wezen kan.

Haarlem, Aug. 1881.


