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Dit haof dstuk uertelt ouer de tríomf van de Burgem_eester uan

Maagd"nburg, ouer zijn trots en ziin eenzaainheid. - Het verhaalt

uetder, hae t ti de lucht woog en het u)eet uaorspelde_en daardoor

de naarrl uan een touenaar lereeg. De butgets uan Maagdenburg

willen weten wat de meisjes in Weenen leosten en vetnemen alleen,

hoe zíj de heer uon Guerícke' te betitelen hebben. - De uonk in de nacht

b"egint te gloeien en het teuen uan een groot rnan dooft utt,

OP DE RIIKSDAGEN, OP DE VREDESCONGRESSEN EN
aan het keizerlilke hof van 'V/'eenen ziet men onder de vele andere

afgevaardigden de heer Otto von Guericke. Hi; is oud geworden. Met
zi{n krullend haar en wapperende baard, met zijn schoenen rnet 9BS-

pen en gestoken in zwar te, zíjden rok, met ,het portret van de keizer

in een medaillon op zijn borst, lijkt hi; volkomen op de andere diplo-

maten van ziin tiji" "!V"at hem onderscheidt in de kring der politici, is
het aureool van de tovenaar, dat hem omstraalt, ziin gloeien de zwarte

ogen en zijn lijkbleek gezicht. De zaak die de diplomaat von Guericke

tJ behartigen heeft, i; aleen maar belacheliik. Het is de zaak va:i

Maagd*rrËurg, een opstandige en veÍslagen stad die, tegen alle ver'
diensten in, àanspraak maakt op haar oude rechten. I)e zaak v&&

Maagdenburg is zo belangrijk of onbelangrijk als biivoorbeeld in de

Z0ste eeu\r/ Ë*t probleem vari de handel in blanke slavinnen voor de

Verenigde Natils. Op de agenda staat zij op zijn hoogst onder &*

rubriek « diversell >)'

Niettemin behandelt iedere diplomaat de Heer rron Guericke az*ï

bijzondere hoÍfetrijkheid" De man is de gunsteling van de Bisschop

van Mainz, de keízer heeft hem ín audiëntie ontvangen en d" g el**r&*

geestelijken zoeken omgang *!t hem. Een lid van de unív ersít*it íx

\ff'ti*rburg, de ]esuïeterpui*r Schott, heeft een boek oYer Gztzri*.k*

geschrer"rr, en het kan alleen rnaar goed zijn als men r*et ?a e*e *.&*
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op vriendschappeliike voet staat. \Mant wie toen, op het einde van
de Rilksdag in Regensburg, nog niet vertrokken was, heeft kunnen
meemaken, dat de Maagdenburgse ingenieur in een glazen bol heeft

laten zien, hoe nevel, wind en regen ontstaall, Bovendien doet er een

waanzinnig gerucht omtrent hem de ronde. Men ureet niet of men

het moet geloven of niet ? Men beweert namelijk, dat de afgevaardig-
de van Maagdenburg in het bezit is van een weegschaal waarop hil
de lucht kan \Megen. Er moeten zclÍs mensen zíin, die dat geloven"

Zii hebben opgetekend, wat de Heer von Guericke op zijn weegschaal

3ls het gewicht van de lucht heeLt berekend- De geh eimzinni.ge Íor-
mule luiàt : << De luchtdruk is geiijk aan die van een waterkolom van
20 el >>, Het is eÍg veei verlangd aan te nemen, dat een volwassen
politicus aan de lucht ook maar enig gewicht zou kunnen toeschrijven.
Als de lucht gewicht heeÍt, moet men dat toch op zijn schouders kun-
nen bemerken. I.latuurlijk is het bet er te doen alsof men het geloof t.

Als de keizer er zelfs geloof aan hecht...

Wat \À/aar is moet overigens lv.aar blilven- Er zrin betrouwbare
getuigen, die verklaren, dat de afgevaardigde van Maagdenburg op

àen heldere namiddag de geheimzinnige voorspelling heeft uitgespro-
ken, dat er over twee uur een zwaar on'w'eeÍ zou kom en opzetfen" De
hemel rffas blauw en het 'was niet zwoeler dan op ieder.e andere

zornerdag. Hier \À/as dus een prachtige gelegenheid om de tovenaar

te ontm**k*r*rr. De Heer voÍr Guericke had nameli;k voor een merk-
waardig e zull gestaan, rvaarin een klein houten mannetje op en neer

.bewoog. Dat mannetje stond hij vaker peinzend te beki;ken en toen
It ii op die stralende middag 'weer terugkwam van ziin conferentie
met het stomme poppetje, voorspelde hii het onweer" 'Wat waar is,

kan men niet verheimelijken. Prompt na twee ureïl betrok de lucht

en het onweer brak los. De zaak mag zijn zoals ze wíL, er ziin hier
maar twee mogelilkheden. Ofwel de Maagdenburger kan een on\rreer

maken als hil wil, of hi; weet werkelijk, ook al is er geen wolkje aan

de lusht, hoe het 'weeï zal worden.
De bedienden van de vreemde diplomaten hebben die vaË cle

Maagdenburger uitgehoord. Maar veel hebben die mensen niet los-

gelatln, maar in ieder geval weet men wel zó veel, dai de Heer voïr

Guericke erg geheimzinnige spullen bii zich heeft als hii op reis is"

AIs hi; vertrekt, worden er apparaten ingepakt, $/aar gren mens Yan

vermoedt waa r ze voor moeten dienen. Kornt men dan met de wagen

in de buurt va1 een beng, dan wordt er uitgestapt en de apparaten

urorden de hoogte opgesleept. Af en toe wordt er gepauseerd" De
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appeÍaten urordÉn npgesteld, EEn pnrnp rnrordt in beweging ,gehracht'
er wsrdt aan rrentieià gedraatd, het sist en kookt ín die-drmgeR' er

lr,rorden aagtekeninqem gemaakt en dan trekt men Hxeer lrarder' Vraagt

mËn aan de Heer vnrr Ëuerlehs, u,rat hii daar eígenliik uÉtvoert' dam

rËgr hij, dat hij de diehtheid Yan de lueht meet.

Een krer, ;d de Erocken" hee{t een bediende zu Een belachelijhe

qtrasen bst latEn val.len en daar heeft de hurgemeester tmen eeu spek'

takel *r,rËr gemaak,t, alsnf 8r eËn moprd geheurd lva§' In zijn hui'q in

fulaagdeghr.rrg ffioÉt het er overiqens g'alppig uitaiet' Daar zijn hele

pla,foïds doaibonken nm de rnder elkander liggend5 karners tË veu'

binden, er staan grmte glazen bn}treru en koperen kageÏs, die hll * Caca-

hus r: nnernt. Euifen tegem het huis is frclu*r,'ens die buis met' het 'dan-

sende mannstje aang*Ëra*ht. om het uur komt er Èem schrilve,r, dle

het rnamraeËje strak àanstaart_ dan duet hÍ; arsnf het hnuten popp*Ëie

henr iets hÉe{t ingeftruÍsterd, sehrijft dat op f,ïI gaaf- $fefrr lnreg'

ï{et ,erhaeingrïekkendste is ea}efer ,,roel wat hÍj de Keurrrarst v&n

Branderrhongt hËefit laten eien Ën rtraË relfs CIp de nieu:nrste nrumten

sraat afgeheer[. r+il heefr twce knperen hasve bmllem heel eenvoudig

,o **g*í e&aau guut*1d, dat eij weliswaar in e3kaar Fassen' maaf op

g*eïl enkere *"nL, aail ellcaar zÍin vastgernaakt" uit die hahre hmllen

ïreeft hij uret ;;" F*rnp de Xucht ,veggeuogËn. Tenminste' híi beureert'

dat hij er de }ueht uitgercgen heef{ *-" de halve hullen $ras rec}rts

err liruke een rÍng bcvestígfr, gu* ellee vaii die beide ringen heeft hti

t'a,*al[ paarden g*spa*nËn. Mut ranselde de paarden geduclrË umet

sËr*pcil! m*ar du-dieuen kr*g*n de bn1 niet uiËcen, ïr{adat de paarden

wÉef $rargn afgesBanneï], Ís hii naar de bnl tuegegaan' heeft aan een

kraan gedra*ii sodat ,nen iets kon horen sissen Erl filiiten en taEn

$íaË de bor qnÉetr in rijm turee hetrften uiteengevarlen. De munters heb-

ben de hele g-*n*ortuiliu heel nauwkeurig uitgebeeld en ïran een in-

scripËie ,*ouuï*n die luidt : * 'wat viÈr-en-tr*rinÉig paarden nief lukt,

,rolËreogt de saehte hand .,an de diplamaaf »'

Allemaa1 ;.-d En wel daar kan nien nÉg affiernaal vrede mEË

hehbcn. M"àu helemaal pluis is het mËt diÉ Ínail tach nÍet'

fittn vftn Guericke $,ras met d* jaren erg ËBnaaam gewcrden' t{i1

had ge,ere lusf meer am nng rnet rruen tussen zílrr vinqïtt te spelen'

Torn hÍi de hjÏaagdenborgers een 
- 
nnta van zijn verhli;fskssten in

lffenen 6ad g*=orrà*o, ,'rJ*gËn zij hrrn goedn:roedÍg' o[ de nneisjes in

*
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"W"eenen dan zu duur RraïEn. Hij anturocrdde erg Euur, dat zijn hoofd
niet naar avrRturen sÈond; dar ril herrr konden betalen en daarmee
basta.

Tuen de Keirer hem in cïe adelstand had verhevea, wenster de
Maagdenhurgers hem welisuraar geluk, rilaar zij deden alssf tussen
hun vierde burgerneester en hen alles bij het oude gehleven was" Hi3
moest hen eerst in een brief ercp opmerkzaarn .maken, dat zij hem als
Ëen adetlilk persoon hadden tne te spreken. Dat dEden Ëij ook En

ste]den hun rvraaltneming uít. Tuen hij lvser vnor langere tijd in
Maagdenburg r&.as, deelden ze herrr mee, elat de raae{ tot aijn spijr
niet in staat \1ra§, een belofte te hnuden, die hern vroÈSËr" in de glorÍe-
tiid van zijn pnlitieke suecessen waÉ gedaan. Men hael hem en eijn
nakornelingen toen r.rijsteïïing van alle belastingen toegeeegd. Zeleer.
het ging ínaar sm driehonderd Taler p*r ja*r, trlaar in alle gevatr

getuigde hËt van grove ondankbaarheíd hem die sCIm in te houden.
De Heer Von Guerieke verkacht zijn huÍs En ging Íraar Hamburg,
naar rijn rnon. Fas zijn trijk kwam $,reer naar Maagdenhurg terug"

De huogmoedige Ottn von Gurricke had niet veel meflserl meer in
zijn gezelsehap nodig" De nachten waarin hij slapeloos lxla§, hracht
hij duor hij eÉn geheirnzinnige ui,,ravÉlbol en de dagen gehruikte hij
Ërn hrieven te schrijven. Hij correspondeerde met enkele gele*rde
lieden. De belangrijkste van hen was Leibniz. lff'at hij ovrrigens nog
aan de noersld had rnee le delen, stnnd in rJe bneken Éver de « Ïoïieuwe
fuïaagdenbr:rger Frneven ». Hij had die in het buitenland, in Àrrster-
darn, doen uitgeven. In díe hseken stnnd alles wat de wereld weterl
moest. Er stnnden ook verbazenel heknopte beweringen Ín over de
iucht, die §/ii nakcrrnelingen niet anders dan rnet ontaag behoren te
Iesen"

« De lucht is een strffelilk íets, de hitte dn*Ë haar uiËz*tten, de
koude verdicht haar; meÉ kan haar samenperseft, Inaar verdichting
en verdunning zijn practisrh begrensd, De iucht heeft gewicht en

drukt zishzelf te;amen, lryant de onderste lagen ;ijn dichter dan de

hagere. Zii drukt np alles. trn haar snderste lagen komt wat r,1,ater-

danrp lroor, nu eËil,s rneer, dan rveer eËfls ruat minder, naargeÏang de

wÉËrsgesteldheid. De lucht rnerandert rJe lirhamen ER is in staat
warrnte en koude met rieh te voeren. Eil neernt geluid Ën geuren op

eyenals uocht en damp, Haar invloecl op het heeielde ÉÍezen is q/on-

derhaarlijk. Uii *mgee[t, bescherflt, bevochtigt en vErfriet de sehepse-

len donr haar berarrging. Ten behneve van hun geanndheid dringf rij
in hen d*or en hnudt rodaenrle het ïeven in stand, dnor het aden:ien
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nnugetrrlk [e maken. De luehr heeÍt gernrichr" Aïs de ]uehr geen gevricht

had z*u eij *;;;ii-s*", TengevolgL ïan haar gewinht drakt de nucht

nier aleen *p rilhr*If, **ur oot np atrïe rp de h*deml*o de lucht*zer

&ÉR1,{Eulge Àingeïx Ën urrel eteeds even leraehtíg- Daf kunnen wij men*

sen niet he*e&en, nnndat .*íii zelf in de luchË trerren, die ons r''an alle
panren gelalkm;rifi" m*geeft En ,Éns dnnrdrinBt, zrqxat urii.in _evennricht
blijrren. 

*Znals 
de' 1rÍssen narmeliik in het water geen druk flËEraf,Í-

ïrrorden, EB hespeuren de sehepselen in de lueht no'g ininder van Ëen

J*igirilke druk" u*t gewirhr vaïï de luehr bíi de nppervlakte van de

uurË* is gelÍjk ,an d*t vaft een uraterko3om 1Ían Eflger/E*r E0 h{aag-

Jà"É**HuË uíl*n' u .*
vpn GuerirkÈ rffag vtr*r zijn tijdgenmten deuelfd* bezienswaardig-

heid geu,-orden als Grethe in een ïatere eËuÏr vÉor de zijne uBï1 weEEÉ'

1fif,te zieh ru&aÍ E,,Ërr ín het herit kon stellcn .nan ËËr1 eanhevelingsbrief

die de deur vam de griize onderzceker v*ffr he*a apendr" liet dit niet

na. Maar de msesten die hem hezqehten voelden rieh teleurgesteld'

De oude Ïreer xnr*E hrffenÍlk eÍr ooi belangstellíng ïrÉnr elk beznek'

rnflflr tussen hem en de anderen bleef tseh altiSd de afatand van hef

urantr.ausxen hrstaan. Daarover beklaagt sieh vfrrral de geïeerde reÍs*

genoat ïa,* de Hertmg ïa,, Chevreu§e, de ht[arquis ds M*neanys, die

iï a*t «]ournal des \Ëyug*sp merdÍng rnaakt van eiin hexaek bÍj ottn
ïrnn Guericke" HíÍ scfutl?t daarÍn, dat Guericlqe h,rm uiel ËEn Faar

Frefireu heeft getànnd, Inaftr ïuut_ 
terughuudend bleek tr zijn bij het

g*roen van eeo Lulichting daarbii. Hut geheim van de T raterbarumeter'

ïou*r**e Gue,riqke het uIËEr vilorsFEïde, heeft hil hem niet uiteenge-

zet. Ee Muo**iys hnnrde de ****uhnilg pas Tut de Hertsg vaft Fhu-
,"re*Ee. Aarr du=L had de burgemÉÈstËr het geheÍni ,*rËfls*s diens hBge

m'raatsehappelijke §unttie verradeR- r *-! Í i

De tr*rn*o*uonnd vam de nnderrseker $rag gewíjd flan de expcrí-

nruenten rnet de zwavelhul" Helaas bezitten rrij bi3'na He,EÍï.getuigenís-

§Ba E.rr*r die pu**o*n. "1fi111 
w,.r,eten echter, dat rij ten doet hadden, het

elertris*lru guh*Ím van de u.er*ld te dorrgrnmden. "&lleen de verrmíng,

,rnarr de bntr ïfitras al een helangrijk getuigenis vail. de terhnisehe han-

dighetd 1íar de nude ingenieur. Hii had een grote gïaaen, bnl ffiet

stukjes ,*ur*l gevuld *" de =,u,uo*i 
aan het kuÏqen gebrarht' Tnen

de su,raïel in dJ kogel daarna gestnld raras, slueg híj de glaÏ1n 1r*rm

stuk en hisld de z*Iuvelhrl or*r. D* dnmrhoryrde hsl schp*f hÍj nxrÉr

Ëen [jreren as rrraar hÍj EÉï] kruk aBn vastmraakte. Hii legde de hsÏ

*B fóee lagrru, draaAde r:,et de ene hand de lcrule en eleetriseerde de

b,ol dnor dÉ andere vrijc hand np d* uwatreÏ te leggen.
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?0) Ëer*te rhrt.risrermarhine met draaibare zwavelhol van Orto vora Guericke, 16{3.

Om,te kunnen hegrijpen, lffat Guericke van die brl dacht te leren,

irrneten urij weten. iat sedert de legendarisehe ontdekking vare de

aantrekkÍngskracht van ge$,'reïen harnsteen tot aan de tijd van Otto
vftï1 Gueriàke geen mens een trermCIeden Ïrad vafl het rnÍeuÉn der

electriciteit, Par trrVillian: Gilbert- liifarts van Koningin Elísabeth van

Engeland, zet de eerste tastende schreden in de duisternis, waar dit
grote natuurgeheim in gehukl is, Guericke vnlgt heur moedig na.

tn*o hii de zrrravelboi lang genoeg nret rijn hand ilelvreverl had,

onrdekte hij tr,l,ee nieuwe rvetten der electrische energie : haar flàrl-
trekkingskracht, haar afstntencle kraeht en haar geleidhaarheid.

Zijn Lntdekkiagen heeft hii aan LeibnÍz meesrdeeld. De fílosnryf

verzaek1 bem orn eËn exemplaar l'an de zu'avelbol, zndat sok hii
prCIeven zou kunnen nemÉn. Guericke had aan de hntr een merkwaar-
dig geknetter en *en lichtverschilnsel \lraarslenornen, zo otrgeveer als

xïranrleer rren suiker plet. LeíhniE u,iI dat Elreneens zien" Hll sluit
zich in Frankfrrt des naehts in zijn studeerkarner np met de hotr en

neenrt een merkwanrdig verschijnsel trflaar, dat vóÉr hern n*g' geen

menselijk ong, oak rlat van de geoefende fttt* vcn Guericke niet, had

gezien t nll =i*t de eerste kunstmatig opgerrrekre eiertrÍsehe vsnk"

Leibnjr cet ;ieh dirzelfde narht noS aan rÍjn "tehrijftafe1 en schriift
Guericke een hrie[, r,rraarin hij hern or.er het eichtl:aar r,qrorden van de

l,nnk herieht, Maar Guerirke is aan hrt eind t'an zijn trevenskrarht.

'-
,
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Ziin geest kan de ontdekking, die Leibniz gedaan heeft. niet rneËï

rratten . Ziln levenslieht flikkert nog strechts.

Hi1 antwoordt de [i]ssoo[: « [J,*r brief van 31 ]anuari heeft urii de

aankomst van de zwaveiho} hevestigd en dat u B/egens andere u'erk-

;aamheden nog niet alle próÈven ermËe heht kunnen nemem ; maar de

ra,armte en- de*vooken hebt t dus urel gemerkt ? Flu u,.reet ik niet of

er hier missehien eËn misverstand in het spel is, q.'iil rnij van warmte

bij de kngel niets bekencl is, de vanken echter moeten .nretr van het

Iichten afknrnstig eijn ; als men er nret droge ha*den 's Rachts nf in
Een donker vertrek overheenstrijkt" dan b*gint de zrvavetr lichtver-
schijnselen te vert6fleil, ssals ook suiker dset" r>

Het leven van de grot* burgerneester van Maagdenburg Sing op

I I Mei ldB6 's rniddags om drie uur ten einde. In e.en «ln fuïemoriarn»

v&n een tijdgenoot u/oïdt daaron:trent gezegd :

« Gpd heeÏt hern dr grote genade verleend om nog op hoge leefti;d

goed van verstand, geheugen, gezieht en gehonr te zijn en nog goed

iu kunnen etEn Èn drinkrn" Alleen het spreken, Iopeu en staan was

met de tiíd rnneilijker voor hem geu,'nrdeR' i)

Otts von Guericke rÀras vier*en*rachtig jaar toen hii stierf, Híí
wrrd ten grave gedragen met al de piechtlgheid die bil zijn afgerneten

karakter er ,rutÀi*osten paste. De burgers van Hnmhurg zetten hem

hii in de 5t. Nicnïaas-kerk, Àan de spits van de stoet sehreed aller-
eerst de hurgemEester van Hamhrurg helemaal a]lren, achter hern

krr,ramen twee herauten in ïnuurmantelg en met staven, daarop volg-
den de usËn van Guericke en xijn kleinkind, dienaren te paard in
rmu.cudracht Én daarna de heren ductnrs, edetrlieden, ruag.istraatsprr*

songn efl een groot aantal burgers in lange manteÏs, ÀÏlen hieÏden

witte ,nraskaarseil in de hand-
De stad fuïaagdenburg narn het besluit het staffelij]q overschot van

haar groutste zoön nret grote plechtigheid van Hanrburg naar zíjn

,,aderstad terug te t,nerÉn, D* kleinannfl \'an GuerÍcke houu'de in de

h{aagdenburger L(erk van lret hTicnlai-stift een fami]iegraf. Daar werd

onk fitt* von Guericke ín hijgezet. Toen echter in 1806 de Fransen

Frlaagd*nburg hinnendrangen, r'",erd de kerk rran het Sint Hienlaas'
stift Éul= o.r*i knp tnt lararet ingericht. Iflings rï,,erden de grafkelders

npgeruimd, ,-r,aarander nnlt ïret farníliegraf van de Guerickes. Het

geËeente v.rn Otto vófl Girericke r,verr{ met veÏr. andere ele stad uit-
gereden en BII een hroP gÉIvÈrpen.

DaarmeË lvas het laatste inoat er aards ï,Ias aan deaË lr1aft vnnrgneC

verdrr,nenen ín het Niets. lnaar hii altild 3o nafrr geeocht had'


