
DR. L. VERHAEGHE EN DE ZEEBIOLOGIE. 
Paul van Oije 

Zeer vcnfc-onderiijk is het feit dat Leon Frederitq (1851-1935). de 
zoon van een geneesheer, met een algemeen wetenschappelijke inslag en 
zelf dokter in de genecskunde, die een wetenschappelijke carriere geko-
zen heeft, bij de talrijke biographien welke hij voor de «Biographie Na-
tionale» leverde. nooit heeft gewezen op de wetenschappelijke en esscn-
tieelsociale kant. 20 tvpisch voor de niedici der Vlaamse gewesten van het 
begin der negentiendc eeuw. 

L. Elaut. in een studie over Dr. Rene van Oye. toont aan hoc de 
gehele atmosfeer van de Vlaamse provincies er een was van een zccr hoog 
peil en een intens intellektueel leven. (1) 

Er heerst thans nog over deze tijd een waas van vooringenomenheid, 
soms minachting en het is alsof Brussel het enige centrum was waar wer-
kelijk aan wetenschappen en kunsten gedaan werd in Belgie. 

Niets is minder waar. In onze provincies was er een intens maatschap-
pelijik leven dat zich niet alleen uitte in openlijke bcdrijvigheid op wcten-
schappelijk- en kunstgebied, maar ook in het intieme leven dcr betcrc 
standen. Naast de verenigingen van allerlei aard. waarin men in de laat-
ste jarcn meer en meer begint een inzicht te krijgen. was ook het feit dat 
in alle kleine steden en zelfs in dorpen van enige omvang bepaalde groe-
pen eens of tweemaal per maand soms zelfs eens per week bijeenkwamcn 
om een avond met elkaar door te brengen. De gesprekken van die men-
sen. de notaris. de vrederechter, soms ook de pastoor. de dokter, de brou-
wer van de gemeente. eventueel de advokaat. waren in 't algemeen zeer 
hoogstaand en zeker hoger dan men zou vermoeden in verhouding tot de 
inhoud van een groot deel van onze tegenwoordige dagbladen met hun 
overwegende beschrijvingen van moordcn. wurgcn, brandstichten en sport. 
Kunst. wetenschap, literatuur maar ook muziekuitvoeringen werden in die 
kringen beoefend en druk besproken. Van een cuturele achterstand der 

(1) L. Elaut, 1964. Rene van Oye en het streven naar een natuurwetenschappelijke ge
necskunde in het partikularistische Wcst-Vlaanderen tijdens de eerste dccennien van 
de Belgische onafhankclijkheid. Biologisch Jaarboek Dodonea, 32, 378-390. 
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Vlaamse provincies is er toen geen sprakc, wel van een ten achtcrstelling ; 
zc kwamen eenvoudig niet aan bod. 

Het centraliserende Brussel kende de provincie niet en sprak in haar 
gcwone zelfingenomenheid met minachting over «la province*. 

Wanneer van uit de provincie iets verscheen buitcn de brusselsc uit-
gaven, dan bleef meestal elke reaktie uit. 

Er was geen werkelijk geestelijk kontakt met wat men honend noem-
de : «la province*. 

Typcrcnd is dat men in «la provinces meer betrekkingen had bij 
voorbeeld voor de genecskunde met Parijs, Amsterdam, Sint Petersburg, 
Barcelona, Leipzig, Turijn, Glasgow, Bordeaux en andere bekcndc medi-
schc centra, dan met het exclusivistische Brussel. 

Het is nu 20, dat thans nog, wanneer de Brusselse instanties een in-
stelling in een provincie een klein gedeelte van de staatssubsidies vcrleent, 
er naar gestreeftd wordt, de zetel ervan. te Brussel te vestigen. zodat 
Brussel de eer oogst en de werkers in de provincie tc zoeken zijn. 

Het centraliserend Brussel houdt het leeuwenaandeel der staatssubsi-
dcs, en voor zover de provinciale instelling geholpen wordt, moct ze een 
grote tol in ruil betalen door haar onafhankclijkheid prijs te gevcn. 

Dc tocstand was vrocgcr wel heel anders ; de vroegcre onverschillig-
heid van Brussel ten overstaan van de provincie heeft zich ontwikkcld tot 
wat we thans zien : een stoffelijk paternalisme. Dit allcs is niet 20 duidelijk 
waar te nemen uit de nog zeer onvolledigc gcgevens welke we in de li
teratuur over het sociale levcn van toen en nu, aantreffen. 

Dit is te begrijpen, omdat een algemenc kultuurgeschiedenis van onze 
provincies nog niet bestaat, zodat die evolutie vanzelfsprekcnd alleen voor 
enige historici der wetenschappen duidelijk is. 

\Vannccr men ziet dat alle biographien van geleerden uit de provincie 
meestal slechts de man en zijn werk en heel zelden dc man en zijn werk 
in zijn milieu gevcn, dan wordt het duidelijk dat niet alleen de schrijver. 
maar ook de lezer elke personalitcit op zich zelf en gchcel los van al het 
omringende. ziet. Zo is het ten zeerste verwonderlijk dat icmand als Leon 
Fredericq, die zelf de zoon van een dokter afkomstig van Nevele die naast 
zijn medischc praktijk nog tijd vond om aan botanic tc doen en zijn drie 
zoons een degelijke wetenschappelijke opvoeding te geven, deze eigenaar-
dige toestand niet heeft ingezien en er geen nota van gehouden heeft. Leon 
Fredericq was nochtans doctor in de genecskunde en heeft ook zijn ge
hele leven physiologic bcdreven, hij was trouwens een van onze grote fisio-
logen. 
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Voor wat dc geschicdenis van onze gewesten betreft. heeft hij wel 
tal van biografieen in de «Biographie nationale» gcschreven, maar zoals 
reeds aangeduid, nergens de omgeving, het klimaat en de kulturcle en 
vooral wetenschappelijke stand van het gehele milieu mede betrokken en 
geschetst. 

Hij is, afgczicn van dc grote fisioloog. op het standpunt van de ge
schicdenis der wetenschappen, tc vergelijken met ecn schrijver van reper-
toria die nuttig werk doet, maar in feite het synthetisch werk voor ande-
ren voorbercidt en vergemakkelijkt. Zo hebben wij in de «Biographie na-
t ionalo onder Verhacghe, alle gcgevens gevonden die ons op de weg 
hebben geholpen van de noodzakclijke feitenkennis om de figuur van Ver
hacghe en zijn bctekenis in zijn tijd te zien. 

Om de invloed en de waarde van Verhacghe en zijn werk te beseffen, 
moetcn we nu niet alleen zijn publikaties nagaan en iczen maar zc verge
lijken met wat eventueel anderen bij ons en buiten de grenzen van ons 
land, hebben geprestcerd. Doen we dit, dan steekt de figuur van Ver
hacghe hoog boven alien uit. 

Dr. L. F. Verhacghe heeft op de gebieden waarop hij werkzaam was 
pionierswerk verricht. • Daarnaast was hij in veel opzichten een man van 
zijn tijd, die zoals honderden anderen bij ons en daarbuiten. alleen maar 
wat feiten heeft beschreven die de bekende wetenschap kwamen stcunen 
of alleen maar verspreiden. Maar hij heeft ook origineel werk verricht 
van eerste gehaltc. 

Zo bijvoorbecld heeft hij zich met het lichten der zee beziggehouden 
en bij die gclegenheid de Noctiluca miliaris nog eens beschreven en er 
een mooie tekening bijgevoegd van de hand van Aime Mac Lcod, vader 
van Jules Mac Lcod, de latere professor in dc botanic te Gent. Maar dt, 
beschrijving van de Noctiluca miliaris brengt geen nieuwigheden bij, en de 
interprctatie van het geziene is volgens de geest van de tijd. Dc protozoo-
logie zal nog heel wat vorderingen moeten maken vooaleer ecn beter in
zicht van de bouw van Noctiluca zal kunnen gegeven worden. Het is ook 
niet voor dit deel van de bcdrijvigheid van Verhacghe, dat wij zijn werk 
uit de vergeethoek gehaald hebben. De enige verdienste van het bcschrij-
vend morphologisch en systematisch gedeelte van de verhandcling van 
Verhacghe, toont aan dat de auteur en deze die hem geholpen heeft, nl. 
Aime Mac Leod, op de hoogtc waren van hun tijd, meer niet. 

Maar het procfondervindelijk deel, waarvoor L. Verhacghe alleen de 
verantwoordclijkhcid draagt, is meer dan een oppcrvlakkig inzien waard. 

Laat ons echter eerst eens nagaan wic Dr. L. Verhacghe was. 
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Op 9 September 1811 wcrd Louis Fran(;ois Verhacghe te leper gc-
boren als zoon van Charles Eugene Verhacghe en Barbe Cecile Denormc. 
Hij stierf te Oostende op 10 mei 1870 : dus op amper 59 jarige leeftijd als 
weduwnaar van Hortense, Josephine, Celestine Lanszwecrt. Hij deed zijn 
humaniora te leper en volgde nadien dc lessen van de «Ecole dc Medicine* 
te Brugge, welke hij verliet als «chirurgijn». 
Nu ging de jonge «geneesheer» met zijn chirurgijnsdiploma naar Parijs 
om er wat meer kennis in de genecskunde op te doen. 

Naar aanleiding van de wet van 1849 deed hij zijn doctoraat in de 
geneeskunde voor de middenjury en behaalde nog een speciaal doctora«t 
te Lcuvcn als doktor in de geneeskunde op de disscrtatie : «Lcs bains dc 
mer», bijgewerkt verschcnen in 1843. Interessant is hicromtrent de studie 
van L. Elaut : «L, Verkaeghe. pionier van de zee- en waterkuur tc Oos-
tende» verschcnen in Periodiek nr. 7 van 1960. 

L. Verhacghe had zich te Oo.stende gevestigd en werd hoofd van dc 
Heelkundigc Dienst van het Hospitaal aldaar. Hij werd tot corresponde-
rend lid van de «Academic de Medicine de Beigique* verkozen in 1853 
en tot werkend lid op 20 juni 1862. In 1870 het jaar van zijn dood. was 
hij tot Voorzitter van deze Academic aangesteld. 

Een niet zeer bewogen leven maar voor zijn tijd echter zeer eervol. 
Verhacghe schrcef tal van artikels over vcrschillende ondcrwerpen 
uit de geneeskunde, waarvan zeer mcrkwaardig zijn. een recks die volgde 
op zijn doctorsthesis en de zeebadcn betreft en een studie over het lichten 
dcr zee. waarover wij hicr wat meer willen ze^gcn. 

Wat dc betekcnis van Verhacghe betreft ten opzichte van dc thalla-
sotherapie. willen we enkel crop wijzen dat Verhacghe vanwcgc de stad 
Oostende zeker ecn veel grotere erkentelijkheid verdicnt. als hem tot nog 
toe bewczen werd. Hij heeft de zeebadcn van Oostende beroemd gemaakt 
en het kleine vissersstadjc Oostende tot wat men later genocmd heeft «La 
reine des plages» ontwikkeld, Het is te hopen dat eens een geneeskundige 
specialist de verdienste van Verhacghe voor Oostende op het gebicd der 
thallasotherapie. in het licht zal stcllen. Ik wil hicr enkel Verhacghe als 
mariene-bioloog. oecoloog en veldbioloog bespreken. AI deze woorden wel
ke specialc facetten van de biologic bedoelen. bestonden in de jaren 1840 
nog niet en tonen dus vî el hoe Verhacghe als een pionier in deze richtin-
gcn mag en moct beschouwd worden. 

Verhacghe is zeker niet de eerste geweest om zeewater ter plaatse tc 
halen en in zijn huis mikroskopisch te onderzoeken. Al de bekende «mi-
kroskopisten »v66r hem hebben dit gedaan, maar Verhacghe is naar mijn 
weten de eerste geweest die gedurende een spanne tijds van twee jaar re-
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gelmatig op dezeifde plaats zeewater hccft gcnomcM en in zijn huislabora-
torium nagegaan. nadat hij ook nota genomen had van alle extcrne om-
standigheden van wedcr en klimaat. Zodoende heeft hij bewczen dat hij 
een begrip had. intuitief misschien. van periodiciteit in de ontwikkeling en 
van de afhankelijkheid der organismen van de uitwendige factoren. Wat 
thans deel uitmaakt van de oekologie. Dat hij icgelmatig. minstens twee 
jaar lang in 1844 e nl845 ter plaatse water onderzocht en allcs naging, 
wat ter plaatse kon waargenomen worden, is wel wat men heden vcldbio-
logie noemt. Dat hij van het zeewater mede naar huis nam en nader onder
zocht voor wat de hoeveelheid en aard der organismen betreft. om het dan 
aan vcrschillende experimenten te ondcrwerpen waarvan hij de resultatcn 
met het waargenomene ter plaatse vergclcek, is wel wat men later zou noe-
men : proefondervindclijkc biologic en oekologie. 

Laten wij nu het zee-biologisch. dus ook hydrobiologisch werk van 
Verhacghe nader beschouwen. 

In 1848 verscheen in deel 22 van de «Meinoires couronnes et memoi-
res des savants strangers publics par I'Academic royale des sciences, des 
letters et des beaux arts de Belgique» een werk getiteld : «Rechcrches sur 
la cause de la phosphorescence de la mer dans les parages d'Ostende, par 

le doktcur Verhacghe, chirurgien de I'hopital civil d'Ostende, membre 
de plusicurs societes savantes (Presents a la seance dc ['Academic royale. 
Ic 15 mai 1846)». 

Wat al dadelijk opvalt is dat de auteur zeer voorzichtig zegt «dans 
des parages d'0,stende» ; hij wil dus niet m^er bewcren dan wat zijn on-
derzoekingen ter plaatse hem geieerd hebben. 

Wel zien we dat hij in de tekst rckening houdt met wat andere onder-
zoekers v66r hem hebben gevonden. maar dit is voor hem geen reden om 
zijn konklusie te vcralgcmcnen. daar waar hij alleen de zee bij Oostende 
heeft kunnen nagaan. Hij zegt duidelijk en met nadruk dat, hetgeen hij 
nagegaan en onderzocht heeft te Oostende en de gevolgtrekkingcn ervan 
betrekking hebben op Oostende en omgeving. meer niet. 

Verhacghe begint met zijn onderwerp uiteen te zetten en hij zegt 
waarom hij 26 nauwgezet en lang heeft waargenomen ; «... la neccssite 
d'employer des moyens d'observation plus precis, et surtout continues 
longtemps pour arriver a la resoudre (la question) d'une maniere satisfai-
sante et mieux en harmonic avec les progres dc la science*. 

Nu geeft Verhacghe een kort overzicht van de vcrschillende opvattin-
gen omtrent het lichten der zee vanaf de oudheid tot zijn tijd. 

Dit overzicht munt uit door beknoptheid en toch duidclijkheid en zo 
komt hij tot de studie van Suriray verschcnen in 1836 die de Noctiluca 
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miliaris bcsclirijft en onder wiens naani zij in dc wetenschap bekend is, 
alhoewel dit anders zou moeten zijn. Terloops gezegd, het zou wel de 
moeite waard wezcn eens de geschicdenis tot op heden van dit organisme 
na tc gaan. 

Verhacghe beschrijft in detail wat cenieder kan zien van het lichten 
der zee en trckt de aandacht crop dat bij ecn badcr die s avonds ecn zee-
bad neemt, bij het verlaten : «une foulc dc points de globules lumineux 
restent attaches a sa peau pendants quelques moments*. 
Hij wijst crop dat het lichten der zee het gehele jaar door voorkomt, maar 
niet altijd even intens en hij toont aan waarom. Zijn konklusies zijn juist 
en komen volledig overecn met wat men thans nog aanneemt. Een intense 
fosforcscentie in kleine plasjes, zelfs op het vochtige zand, allcs wordt 
nagegaan en beschreven en de verschillen verklaard, 

Verhacghe laat optnerken dat tijdens een woelige zee het lichten 
steeds vermindert, dat het zelfs verdwijnt, maar dat het zodra de zee wcer 
kalm is onmiddellijk vveer begint. Verhacghe gaat na waar de zee Ket 
sterkst fosforesceert en waar minder en toont aan dat dit afhangt van het 
aantal fosforescerende diertjes (animalcules). Later zal hij aantonen dat 
dit aantal van vcrschillende faktorcn afhangt, maai dat het grootste getal 
noctilucas in de zomer aan te treffen is en het kleinste in de winter en dat 
alleen de vorst de «dicrtjes» doodt. In het begin van de herfst is het licht-
effekt het mooist omdat de avonden zeer donker zijn en «... une longue 
suite de beaux jours a favorise I'accumulation progressive dc ces genera
tions de noctiluqucs*. 

Verhacghe toont ook aan dat de meeste atmosphcrische omstandig-
hcden geen invloed hebben op de ontwikkeling van de noctilucas. Dc au
teur bewijst dat. telkens wanneer de zee maar enigzins fosforesceert hij 
noctilucas aantreft, hoe weinig ook, maar tclkcns als het zeewater geen 
spoor van fosforcscentie vcrtoont, hij tcvergeefs naar noctilucas heeft gc-
zocht. 

Nadat Verhacghe door tal van waarncmingen ter plaatse duidelijk 
heeft aangetoond dat de noctilucas het lichten der zee veroorzaken en 
men er zich zou aan verwachten dat hij zijn ondcrzock als beeindigd zou 
beschouwen, gaat hij over tot een nieuw kapitcl waarin hij nu met proe-
ven ten huize bewijst dat hetgeen de waarncming in de natuur hem ge
ieerd heeft, door laboratoriumonderzoek bevestigd wordt. 

Hij wijst er cerst op dat de proeven zeer eenvoudig zijn en eenieder 
ze zelf thuis kan hcrhalen. 

In een bokaal van 5 tot 6 liter schept hij bij het uitcinde van het sta-
ketscl zeewater en laat het enige tijd rustcn tot al de zandkorrels welke 
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door dc beweging in suspentie gehouden werden. gezonken zijn en dc noc
tilucas integendeel aan de oppervlaktc komen. In ecn klcinerc flcs met 
gcwone nauwc hals wordt nu voorzichtig het stilstaand water van de op
pervlaktc uit de grotere bokaal in de kleinere fles gebracht, hetwclk hij 
weer laat rustcn. De noctilucas verzamelcn zich in de nauwc hals en men 
kan bovenaan ecn laag van 2 tot 3 mm waarnemen, gevormd door nocti
lucas. Verhacghe geeft ecn tekening van dit feit. Wanneer dc fles gc-
schud wordt verspreiden zich de noctilucas min of meer naar de dicpte. 
Ook hiervan geeft Verhacghe een tekening. Dat het wel noctilucas zijn 
gaat Verhacghe na door ze met een loupe te bekijkcn. Nu gict Verhacghe 
een gedeelte van de noctilucaslaag in ecn horlogeglas en ondcrzockt ze 
met nog meer aandacht ; uiteindelijk brengt hij er enkele op een objekt-
glas om zc onder dc mikroskoop na te zien. Er is dus niet de minste twij-
fel meer dat hij wel dcgelijk Noctilucas miliaris Suriray onder zijn mi
kroskoop heeft. Dit illustreert hij met een prachtige tekening van de hand 
van Aime Mac Leod. Verhacghe heeft dus bewczen dat hij in al zijn ver-
dere ondcrzoekingen wel met noctiluca te doen heeft. 

Nu begint hij ecn recks proeven. Hiij schudt de fles en dc fosforcs
centie vcrtoont zich daar waar de noctilucas te vinden zijn. Achterecnvol-
gens wordt het zeewater geschud of even door een kleine plotse schok in 
beweging gcbracht : telkens bemerkt hij een fosforcscentie welke na enkele 
ogenblikken verdwijnt. maar bij de lichtstc beweging van de bokaal weer 
tcvoorschijn komt. 

Deze procf wordt vcrschillende dagen herhaald en de auteur bemerkt 
dat wanneer de zee maar even fosforisceert, hij in zijn bokaal ook maar 
enkele lichtgevende puntjes kan waarnemen ; bij nader ondcrzock zijn die 
puntjes noctilucas. 

Na vcrschillende keren en in verschcidcne omstandighedcn deze proe
ven herhaald te hebben. konkludeert Verhacghe: «I1 y a toujours un rap
port constant direct entre le nombre de globules lumineux que Ton remar-
que dans I'cau a I'obscurite et celui des noctiluques que Ton y decouvre a 
la lumiere du jour, ce qui demontre d'une maniere percmtoire que cc sont 
ces animalcules seuls qui sont cause dc la phosphorescence de I'eau*. 

Verhacghe gaat ook na wat er gebeurt wanneer hij gcleidclijk licht 
in de donkere kamer laat binnenkomen en ziet dat dc fosforrcsccntie ook 
minder sterk is en eindelijk niet meer waargenomen wordt. Hij ondcrzockt 
wat er gebeurt wanneer hij langdurig dc flcs blijft schuddcn en ziet het-
zelfde als wanneer dc zee door ecn storm langere tijd woelig is. 

Verhacghe onderwerpt nu de noctilucas aan dc invloed van alcohol, 
een alcoholische oplossing en zuren ; de noctiliica.s rcageren door tc fosfo-
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resceren, maar na een zekcre tijd zijn zij vcrnietigd en kan er geen licht-
effekt meer verwekt worden. Hetzelfdc gebeurt. maar dan gcleidclijk, 
wanneer men alcohol druppel na druppel aan het zeewater met levcndc 
noctilucas bijvoegt. 

Met ecn pipette zuigt Verhacghe water op van het onderstc deel van 
de fles en toont aan dat dit niet fosforiseert tcrwijl toch niets in de chcmi-
schc samcnstelling verandert is : alleen komen er geen noctilucas in voor. 
Wanneer deze procf niet volledig lukt en er bij het schudden enkele 
lichtende puntjes waar te neraen zijn, is dit enkel te wijtcn aan het feit 
dan enkele noctilucas medegekomen zijn ; men kan die dan ook in het wa
ter terugvinden. 

Men ziet hoe nauwkeurig Verhacghe tc werk gaat en hoe hij alle mo-
geiijkc fouten nagaat en ondcrzoekt in hoever zc zijn konklusie eventueel 
zouden kunnen ontzenuwen. Nu filtreert Verhacghe het zeewater waarin 
noctilucas voorkomen door ecn papierfiltcr en toont aan dat het gefil-
treerde water volstrekt niet meer lichtcnd is onder welke voorwaarde ook. 
Anderzijds, heeft hetgeen op de filter bleef wel de lichtende eigcnschap 
behouden indien men er evcnwcl zorg voor draagt dat deze massa niet 
uitdroogt. Bij ondcrzock met dc loupe van de massa op het papier, 2iet 
hij dat hij dc noctilucas uit het water verzamcld hccft. Brengt hij nu deze 
laatste weer in het gefiltrecrdc zeewater, dan wordt het opnieuw fosfores-
cent. Doet hij het niet, dan ziet hij dat «le filtrage de I'cau h travers du 
papier, la rend pour toujours obscure*. 

Deze proef bewijst ten stelligste dat «par clle meme, I'cau de mer n'est 
point phosphorcscentc*. 

Na al deze proeven is dc wetenschappelijke ondcrzoeker L. Ver
hacghe nog niet voldaan. Hij neemt nu twee horlogeglazen en brengt er 
ongeveer dezeifde hoeveelheid zeewater met noctilucas in. Z e worden in 
het donker even geschud en gevcn ongeveer een gelijke hoeveelheid lich
tende punten. Nu worden in het licht alle noctilucas uit het ene in het 
andere glas gebracht : in het donker geeft dit glas waarin alle noctilucas 
gebracht werden, meer lichtende puntjes. terwijl het andere geen lichtende 
puntjes meer vcrtoont. 

Maar Verhacghe is nog niet tcvrcden. Hij brengt zovecl noctilucas 
in een horlogeglas, tot de gansc oppervlaktc crmede bedekt is ; nu bemerkt 
hij dat in het donker, na een kleine schudding, de gansc oppervlaktc fos
foresceert alsof het een aaneensluitend licht was, zoals in voile zee wan
neer de fosforcscentie haar hoogtepunt bereikt hccft. 

Het lichten hccft dus met het chemismc van het water niets te maken, 
ook niet met rottende stoffen of met elektriciteit, want alleen het aantal 
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noctilucas is vcranderd en alle andere omstandighedcn zijn gclijk gebleven. 
Verhacghe doet nog ecn proef die zccr eenvoudig maar toch doeltrcffend 
is. In een recks horlogeglazen brengt hij zeewater dat cerst door ecn pa
pierfiltcr gcfiltrccrd werd en bij schudden ook geen lichten meer vcrtoont. 
Nu brengt hij achtcrccnvolgens in dc horlogeglazen respcktievclijk ^^n, 
twee, drie, vier, enz. noctilucas. Hij brengt deze horlogeglazen in het don
ker en schudt ze ; in het eerste ziet hij een lichtcnd puntjc, in het tweede 
twee lichtende puntjes, enz. evenveel als hij noctilucas in dc schaaltjcs ge
bracht heeft. Eindelij'k dompelt Verhacghe zijn hand in sterk fosforcs-
cerend zeewater en ziet wanneer hij ze terugtrekt vcrschillende lichtende 
punten op zijn hand ; hij brengt die lichtende punten onder de mikroskoop 
en neemt waar dat elk lichtend puntjc een noctiluca is. 

Al deze proeven werden verscheidene malcn herhaald en de waarnc
mingen in de natuur werden gedurende twee jaar rcgclmatig gedaan en 
alle omstandighedcn genoteerd. Verhacghe drukt crop dat hij nooit enige 
fosforcscentie heeft waargenomen wanneer er geen noctilucas aanwezig 
waren alhoewel de andere organismen er waren als naar gewoontc. terwijl 
er altijd noctilucas aangctrof fen werden wanneer het water fosforesceerde. 
Verhacghe eindigt met aan te tonen dat het lichten van rottende haring 
of andere vissen niet te vergelijken is met de fosforcscentie der zee die zich 
zo typisch in lange strcpen kan voordocn in de maanden augustus en Sep
tember en die in andere maanden ook vookomt - evcnwcl minder intens -
volgens het aantal noctilucas zoals Verhacghe heeft aangetoond. 

Nu volgt ecn vicrde hoofdstuk waarin Verhacghe het heeft over de 
plaats van de noctilucas in het systeem, de morphologic van de noctiluca 
enz. Hicr wijkt dc auteur in niets af van de toen gangbare meningen. Van 
zeer groot bclang in de geschicdenis van dit organisme is het feit dat bij 
het opstel van Verhacghe twee tekeningen van noctiluca zijn gevoegd van 
de hand van Aime Mac Leod. Deze tekeningen zijn schittcrend. Veel 
wccrgaven van noctilucas in latere en zelfs tegenwoordige Iccrbocken zijn 
lang niet zo nauwkeurig als deze die in het besproken werk voorkomen. 
W e willen er bij voorbeeld op wijzen dat Mathias Schleiden in zijn groot 
werk; «Das Meer* (1876) dat mooi geillustrcerd is een becld geeft 
van noctilucas dat op verre na niet zo goed en wctcnschappelijk nauw
keurig is als dc tekening van MacLeod. Dit werk verscheen nochtans veel 
later, nl. in 1876. 

De uitleg van het geziene en trouw weergegevene is natuurlijk vol
gens dc opvattingcn van dc tijd. 

De tabel die het werk sluit is wcer zo typisch voor Verhacghe en - in 
zijn tijd teruggcplaatst - van zo groot bclang. dat wij er nog even willen 
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bij stilstaan. Verhacghe gaat telkens. en dat is zccr regelmatig, soms vcr
schillende dagen na elkaar,, zowel in de winter als in de zomer, de Icntc 
en de herfst, dc tempcratuur na van het water, van de lucht. dc stand van 
de barometer, de wind, de bewolking, dc toestand van de zee : kalm, woe-
hg, zeer woelig, enz., de graad van de donkerte, men lette wel niet de 
graad van het licht, eu de graad van de fosforcscentie, in verband met het 
aantal notilucas in ecn bepaalde hoeveelheid water : allcs wordt zeer 
nauwkeurig onderzocht en nagegaan en alle details genoteerd. Gedurende 
twee jaar houdt Verhacghe dit vol, zodat wij dan ook zeker kunnen zijn 
dat zijn gevolgtrekking betreffende dc invloed van de uitwendige om
standighedcn op het «lichten dcr zee* niet op losse bewcringen berust. 

Wanneer wij nu ovcrzichtelijk nagaan, dan zien wij dat het werk van 
Verhacghe uit vier delen bestaat, waarvan 1 en 4 van minder bclang zijn 
voor ons, maar 2 en 3 integendeel rcchtvaardigen dat Verhacghe niet al
leen om reden der chronologische ontwikkeling, maar ook geestelijk, als 
eerste zeebioloog in Bclgic genocmd en geeerd wordc. 

Wij hebben een eerste hoofdstuk waarin Verhacghe de geschicdenis 
schctst van het onderv/erp. 

Zoals elk goed ondcrzoeker toen deed, begint hij met de oudheid, t.t. 
z. de Gricken, maar hij gunt ze gelukkig maar een paar lijnen. Vanaf de 
XVIIe eeuw tot aan zijn tijd, maakt hij de geschicdenis. Voor zover wij 
zonder speciaal ondcrzock kunnen oordelen, is deze geschicdenis juist, er 
is echter niets origineels aan. 

Wat het tweede deel betreft ,dit bestaat gchcel uit eigcn werk, Ver
hacghe vcrhaalt in detail alles wat hij opgemerkt, nagegaan en ter plaat
se onderzocht heeft. Ook hier zou een grondig ondcrzock moeten aan
tonen in hoever die waarncmingen dc herhaling zijn van wat andere reeds 
gedaan hebben. Deze tijdrovende navorsingen zijn voor ons doel echter 
onnodig, daar wij enkel de geschicdenis van de Hydrobiologie in ons land 
voor ogen hebben. In dat opzicht kunnen wij met absolute zckerheid zeg-
gen dat niemand voor Verhacghe aan enig zeebiologisch en oecologisch 
ondcrzock. - want de studie van Verhacghe is dit - ooit gedaan heeft. Men 
bedenke : twee jaar na elkaar, regelmatig op dezeifde plaats het water 
onderzoeken, is ecu werk dat een geweldigc dosis wilskracht en uithou-
dingsvermogen vergt. Dat hccft bij ons niemand voor Verhacghe gedaan. 
Naast de regelmatigheid moeten wij ook dc grondigheid bewonderen 
waarmede deze ondcrzoekingen verricht werden. 

Het derde hoofdstuk is weer gchcel nieuw, ten minste bij ons. Ver
hacghe doet een reeks proeven om te bewijzen dat de noctilucas oorzaak 
zijn van het lichten der zee. Maar wat opvalt is dat de auteur na elk on-
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derzoek dat positief uitvalt, nog verder gaat en nicuwc en nog nauwkeu-
riger proeven doet tot hij een noctiluca zelf neemt en zc als een lichtend 
puntjc onder de mikroskoop brengt; na deze procf nog aantoont dat de 
aaneengesloten lichtende band die men soms aan de kust kan aantreffen, 
het resultaat is van ontelbare noctilucas, die naast en bij elkaar ecn aan
eengesloten lichtende massa vormen, Als experimenten met levende orga
nismen zijn de proeven van Verhacghe ecn model van cxperimcnteel bio-
ligisch onderzoek. Even als voor het tweede hoofdiituk kunnen wij hier 
zeggcn dat Verhacghe in Belgie zeker geen voorganger heeft gehad. 

Het vicrde hoofdstuk is een morphologische beschrijving van de noc
tiluca. Hier geeft Verhacghe wat gewcten is met de uitleg van dc tijd 
waarin het stuk gcschreven is ; niet beter, niet slechter en ook niets nieuws, 
enkel wat algemeen aangenomen was. Dc tekening van de noctiluca van de 
hand van A. MacLeod is hier origineel en uitstckend. Voor zover ons be
kend is het dc beste en nauwkeurigste wccrgave van ecn noctiluca die tot 
dan toe gemaakt werd. 
Naast het werk over het lichten dcr zee hccft Verhacghe zich nog bezig 
gehouden met andere mariene ondcrwerpen zoals : «Du flux et du reflux 
dc la mer, avec cartes et planches explicativcs». Dit werkje van 24 biz. 
is een uitcenzctting van de studies van Whcwell, J. Lubboch en Germar. 

Waarom Dr. Verhacghe dit werkje, dat een op zichzclf staande pu-
blicatie vormt, heeft uitgegeven, is een raadsel. Het behclst niets nieuws, 
niets oorspronkelijks, niets origineels en niets pcrsoonlijks. Het toont ons 
alleen aan dat de auteur op de hoogtc was van veel vraagstukken betref
fende dc zee. Het zou een zeer mooi nummertjc gevormd hebben in een 
populair-wetenschappelijke reeks. Als uitgave op zichzclf geeft het ecn 
ki'jk in de psyche van de auteur, die wel iets van ecn ondcrwijzer moet 
gehad hebben. 

Een tweede gebicd waar Verhacghe nieuw en persoonlijk werk hccft 
gelevcrd is dc heelkunde, maar hicrvoor verwijs ik naar de studie van L. 
Elaut , verschcnen in «Periodiek*. Op ecn derde gebied hccft Verhacghe 
ook nog gewerkt en met groeiend succes over gcpubliceerd, nl. dit der 
Thallasotherapie. Ook hier heeft deze polyvaleute maar daarom niet min
der ernstige en scherpe ondcrzoeker persoonlijk werk gelevcrd. 

Hij heeft onrcchtstreeks door zijn werk Oostende, het kleine vissers
stadjc van - 15.000 inwoners, tot dc bekende wereldbadplaats «la reine 
des plages* gemaakt. 

Oostende mag dit niet vergetcn. 
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