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OVER GEOLOGISCHE TIJDMETING EN DEN 
OUDERDOM DER AARDE. 
DOOR PROF. DR. F . M . J A E G E R . 

Het vraagstuk van de bepaling van den duur der geolo
gische tijdruimten, en daarmede ook dat van de vaststelling 
van den ouderdom der aarde, heeft zich ten allen tijde in 
eene bijzondere belangstelling van de zijde der vî etenschappe-
lijke vorschers mogen verheugen. Inderdaad toch is eene 
exacte meting van den geologischen tijd niet enkel van be
lang voor den geoloog in engeren zin, doch raken de uit
komsten, naar welke hierbij gestreefd wordt, in niet geringere 
mate het gebied van den botanicus, den zoöloog en van den 
onderzoeker op het gebied der algemeene evolutie-leer of 
van de archaeologische wetenschappen. Bovendien interesseert 
de beantwoording van dit probleem ook breedere scharen 
onzer medemenschen; steeds toch heeft de vraag naar den 
ouderdom en de herkomst van ons geslacht óók de aandacht 
van den ontwikkelden leek in sterke mate tot zich getrokken. 

De spreker begon met er aan te herinneren, hoe eenerzijds 
de systematische studie der geologische formatie's, anderzijds 
die van de opeenvolging der fossiele planten en dieren, ons 
in staat gesteld hebben, om de gradueele ontwikkeling van 
het buitenste omhulsel onzer planeet, en daarnevens die van 
de eenvoudigere, primitieve vormen van levende wezens tot 
de latere, méér gecompliceerde, niet slechts globaal te over
zien, maar daarbij ook bepaalde, karakteristieke tijdperken te 
onderscheiden, waarvan de volgorde ondubbelzinnig kon worden 
vastgesteld. 
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Óndanks dit onloochenbaar succes, waarop de geologische 
en palaeontologische wetenschappen kunnen wijzen, bleef echter 
de vraag naar den eigenlijken omvang van elk dier opeen
volgende tijdperken vrijwel onbeantwoord. Min of meer ruwe 
schattingen en onzekere hypothesen moesten hierbij veelal de 
plaats van meer exacte gegevens innemen, In de kosmolo-
gieën der oudere, en zelfs in die der nieuwere volkeren, heeft 
in dit opzicht de fantaisie steeds volkomen vrij spel gehad; 
nog in de 17e eeuw werd eenvoudig bij kerkelijk decreet 
verkondigd, dat de aarde ruim 5600 jaren oud was, Eerst in 
het einde der 18e en het begin der 19e eeuw werd de on
houdbaarheid van zulke voorsteUingen overtuigend in het licht 
gesteld, waar toch reeds de meest gewone geologische en 
palaeontologische waarnemingen steeds duidelijker uitwezen, 
dat de duur van de hier ter sprake komende tijdsruimten 
onvevgelijkelijk veel grooter geweest moet zijn, dan tot dus
verre ondersteld was. 

Reeds alleen de praehisfovische ontwikkeling van het mensch-
dom, welke als met eene der meest recente episoden in het 
geologische en palaeontologische gebeuren geacht moet worden 
te zijn saamgevallen, vult een tijdsinterval van zóódanigen 
omvang, dat daarmede vergeleken, de eigenlijke historische 
overlevering der menschheid als van schier onbeteekenend 
korten duur verschijnt. Spreker ging voor de ietwat nauw
keuriger bepaling van den tijd, die verloopen moet zijn 
sedert de mensch in Europa verscheen, uit van de geologi
sche tijdsmetingen, welke verricht zijn om eenig inzicht te 
krijgen, met betrekking tot de vraag, hoever de laatste of 
quaternaire „ijs-tijd" reeds achter ons hgt? De nauwkeurigste 
gegevens van dezen aard hebben betrekking op de vaststelling 
van den duur der zoogenaamde regressie van de Scandina
vische gletschers aan het einde van den vierden ijstijd, totdat 
zij de tegenwoordige sneeuwgrens bereikten. Doordat zich bij 
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het afsmelten dier gletschers elk jaar in het voorjaar en ln 
den herfst elkaar regelmatig afwisselende dunne laagjes leem 
en zand hebben afgezet, kon men door nauwkeurige uittelling 
dier dubbellaagjes in de glaciale sedimenten van Zuid-Zweden, 
den tijd bepalen, welke voor dien teruggang der gletschers 
noodig is geweest, evenals men den ouderdom van een 
boom kan bepalen door het tellen van zijne zoogenaamde 
„jaar-ringen." De Zweedsche geoloog De Geer stelde op die 
wijze vast, dat de regressie van het land-ijs vanuit Zuid-
Zweden tot een eind ten Noorden van Stockholm, 12000 
jaren geduurd heeft; terwijl voor den teruggang van die 
gletschers van uit Noord-Duitschland tot Zuid-Zweden zelf, 
nog minstens 5000 jaren noodig geweest zijn. De geheele 
periode van de regressie van het land-ijs aan het einde van 
het laatste ijs-tijdvak — van welke gebeurtenis gelijk bekend 
is, de jong-palaeolithische en de neolithische mensch getuige 
geweest zijn heeft dus minstens een 17000 jaren geduurd. 
Als men, — wat zeer waarschijnlijk is, — de oudste ont
wikkelingsperiode der menschheid in Europa, die van de zoo
genaamde C/?e//es-cultuur, onderstelt te zijn saamgevallen met 
den 3en ijs-tijd; en als men voor het voortdringen van het 
land-ijs in de 4e ijsperiode en voor de interglaciale perioden 
een ongeveer even langen tijdsduur onderstelt, — dan zou 
voor den ouderdom der C/ie//escultuur alleen daaruit, reeds 
tot een 50000 jaar te besluiten zijn, terwijl het eerste optreden 
van den mensch in Europa dan zeker langer dan 100 a 150.000 
jaren geleden moet hebben plaatsgegrepen . . . . 

Deze schatl;ing van den vermoedelijken duur van nog maar 
eene der allerjongste gebeurtenissen uit de aardgeschiedenis, 
moet in elk geval de overtuiging vestigen, dat de duur der 
verschillende geologische tijdvakken in het algemeen we! on
voorstelbaar lang geweest is, Aan pogingen om dien duur 
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eenigermate te schatten, en aldus ook te geraken tot de vast
stelling van den ouderdom onzer planeet, heeft het nu, sinds 
men tot dat inzicht kwam, geenszins ontbroken. 

Eene der oogenschijnlijk best gedocumenteerde pogingen 
van dien aard werd in 1862 door den beroemden Engel-
schen natuurkundige William Thomson, ^ later LovdKeivin, —-
gedaan. Hij grondde zijne berekeningen op de beide hoofd
wetten der mechanische warmteleer, en trachtte op grond 
daarvan, en uitgaande van de gedachte, dat de aarde in geen 
geval ouder kan wezen dan de zon, te berekenen, gedurende 
hoe langen tijd de zon, wier dagelijksche warmte-uitstraling 
nauwkeurig bekend is, met die afgifte van warmte op zijn 
hoogst reeds kan zijn voortgegaan? En verder beproefde hij, 
om uitgaande van bepaalde voorstellingen omtrent de ther
mische constanten van en de temperatuurverdeeling in den 
aardbol, uit te rekenen, hoe lange tijd er verloopen moet 
zijn, opdat de aarde zich sedert een bepaalden begin-toestand 
zou hebben kunnen wijzigen tot hare tegenwoordige ther
mische situatie? Thomson kwam daarbij tot de slotsom, dat 
de zon hoogstwaarschijnlijk niet langer dan honderd millioen 
jaren hare warmte aan de omgeving kan hebben afgegeven. 
Voor den duur van de afkoeling der aarde vanuit den gloeiend-
vloeibaren tot den huidigen toestand kwam hij oorspronke
lijk tot een bedrag tusschen twintig en vierhonderd millioen 
jaren, doch later reduceerde hij die grenzen op grond van 
betere gegevens en meer exacte berekeningen, tenslotte als 
gelegen tusschen twintig en veertig millioen jaren, 

Tegen deze conclusie verzetten zich, — en terecht — dc 
geologen, omdat die tijd, naar hunne overtuiging veel te kort 
geacht moet worden, dan dat daarin de geheele vervorming 
der aardkorst zooals die is vastgesteld, zou kunnen hebben 
plaatsgegrepen. Later is ook inderdaad gebleken, dat de oor
zaak van Thomson's misrekening gelegen was in de omstan-
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digheid, dat hij uitgegaan was van de onderstehing, als zoude 
de zonnewarmte enkel en alleen haren oorsprong hebben in 
de gradueele contractie van de bolvormige gasmassa, waaruit 
het lichaam der zon bestaat. Thans moet het wel zeker ge
acht worden, dat ook op de andere sterren, nog geheel 
andere bronnen van warmte-energie aanwezig zijn, behalve 
die, waarmede in Thomson's theorie alleen rekening gehouden 
is. Volgens Eddington zouden, in verband met wat o.a. bij 
de veranderlijke ster in het sterrenbeeld Cepheus van dien 
aard werd waargenomen, Thomson s uitkomsten gevoegelijk 
met 500 vermenigvuldigd kunnen worden! 

Bijna alle pogingen, die meer in het bijzonder van geolo
gische zijde gedaan zijn, om tot de kennis van den ouderdom 
der aarde te geraken, berusten op eene vergelijking, — of 
Hever; op eene identificatie, — van de snelheid, waarmede 
het transport van allerlei materiaal in de tegenwoordige periode 
der aardgeschiedenis plaatsgrijpt, met die, waarmede diezelfde 
processen in vroegere geologische tijdperken verloopen zouden 
zijn. Als eenige beweging het karakter van eenparigheid bezit, 
en wanneer tevens de snelheid van die beweging bekend is, 
dan vindt men den daarvoor noodig geweest zijnden tijd, 
door den afgelegden weg, of de dikte der bewogen materi
eele massa, door die snelheid te deelen. Kent men bijv. de 
snelheid, waarmede water door eene buis stroomt, en meet 
men de geheele hoeveelheid water, die weggestroomd is, dan 
geeft het quotient van beide getallen terstond den stroomings-
duur. Kent men de gemiddelde snelheid, waarmede een sedi
ment zich afzet, en meet men de dikte der afgezette laag, 
dan vindt men op geheel overeenkomstige wijze den tijd, die 
voor de vorming van het sediment noodig is geweest. Aldus 
zou men uit de snelheid, waarmede zich het kiezelzuur uit 
eene vulkanische oplossing, of uit die, waarmede zich de 
koolzure kalk uit een of ander koolzuurhoudend bronwater 
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afzet, den tijdsduur kunnen berekenen, die bijv. voor de vor
ming der eenmaal beroemde kiezelzuurterrassen van Ro(oma-
hans, of voor die der stalagmieten en stalaktieten der druip
steengrotten of der versteende katarakten van Pambuk Kalessi 
of van Hamman Meshchoatin noodig is geweest. Op analoge 
wijze kunnen voor dat doel ook de afslijpings- en oplossings
verschijnselen der gesteenten benut worden, zooals die door 
het stroomende water worden teweeggebracht (erosie; denu-
datie). Doch in alle die gevallen moet dan ook de volkomen 
zekerheid bestaan, dat die snelheid gedurende het geheele 
proces steeds dezelfde grootte heeft gehad, en dat geen 
andere processen gedurende dien tijd eene stofbeweging in 
gelijke of tegengestelde richting kunnen veroorzaakt hebben. 
Het schijnt, nu wel zeker, dat het niet mogelijk is, om om
trent die voorwaarden genoegzame zekerheid te verkrijgen 
bij tijdsintervallen van zoo geweldigen omvang, als waar het 
bij de geologische processen om gaat. Integendeel is men er 
thans wel genoegzaam van overtuigd, dat er in dat opzicht 
in de verschillende perioden der aardgeschiedenis van een 
zeer uiteenloopend „rythme" dier processen sprake moet ge
weest zijn, in dier voege, dat de snelheid van analoge ge
beurtenissen in de jongere geologische perioden aanzienlijk 
grooter is geweest dan in de oudere tijdvakken. Aldus moet 
de onderstelling van het uniformitananisme der geologische 
processen als eene niet geoorloofde praemisse bij alle derge
lijke berekeningen aangezien worden; juist in het kiezen van 
die ongewettigde voorstehing als fundament der tijdsduur-
berekeningen is de oorzaak gelegen van de uiteenloopende 
en met elkaar in tegenspraak zijnde uitkomsten der geologi
sche tijdmetingen welke eenerzijds berusten op de studie der 
erosie — en denudatie — verschijnselen, anderzijds op het 
feit van de ophooping van het element natrium, in den vorm 
van zijn chloride, in de bekkens der oceanen. 
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Wat de denudatie en erosie betreft, — zoo is reeds dadelijk de 
onzekerheid opvallend in de vaststelling van de hoeveelheden 
materiaal, die jaarlijks op deze wijze getransporteerd worden. 

Geilde berekfende de verlaging der continenten door de 
denudatie op een voet in 4500 a 6000 jaren; Ooodschild en 
Sollas die in het stroomgebied van de Mississippi op één 
voet in 2400 a 3000 jaren; Clarke meende, dat zij niet meer 
dan één voet in de ruim 9000 jaren kon bedragen. De onder
hnge verschillen beloopen hier 100 a 200 "/o! terwijl het de 
vraag is, of men het recht heeft, om in gevallen als deze, 
nog van „gemiddelde" waarden te spreken. Dergelijke schat
tingen, die echter thans op de meting der sec/ï'menfaf/e-snel
heid berustten, leverden waarden op, die liefst tusschen 17 
en 1584 miUioen jaren shngeren ! 

Door Joly en anderen is voor dit doel van beschouwingen 
uitgegaan over de accumulatie van het chloornatrium in de 
oceanen. Als al het in de zeeën thans aanwezige chloor
natrium door gradueele ontrrekking aan de vulkanische ge
steenten daarin opgehoopt was, dan zou er gedurende de 
geheele aardgeschiedenis eene laag vulkanisch gesteente moeten 
zijn afgeslepen, welke over den geheelen aardbol verspreid 
800 meter dik, en over de huidige continenten gelegen, 
2300 meter dik geweest zou moeten zijn. Op zich zelf is dit 
al hoogst twijfelachtig; maar bovendien is het de vraag, of 
men wel het recht heeft te onderstellen, dat alle zeewater in 
oorsprong zoet water geweest is, aangezien toch de oudst 
bekende fauna der aarde alreeds geheel het karakter eener 
rijk ontwikkelke zee-fauna blijkt te bezitten. Joly vond voor 
den ouderdom der oceanen langs dezen weg een getal van 
tachtig tot honderd miüioen jaren; Becker: zeventig. Holmes: 
negentig, Gregory zeventig a honderd vijftig millioen jaren, 
terwijl Holmes meent, dat die waarden alle best vijf of 
meermalen te klein kunnen zijn! 
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Uit dit alles blijkt wel de volledige onzekerheid, die er in 
de uitkomsten blijft bestaan, welke gegrond zijn op de onder
stelling van het uniforme verloop der geologische processen. 

Er is daarbij geen rekening gehouden met het onloochenbaar 
afwisselende rythme, met de eigenaardige oscillatie's en periodi
citeit, met de pulsatie-cycli der geologische gebeurtenissen in de 
achtereenvolgende tijdvakken der aardgeschiedenis. Juist de in
voering van die ongeoorloofde praemJsse is het, welke alle die 
schattingen en berekeningen grootendeels illusoir maakt. 

Een geheel nieuw stadium is het onderzoek naar den ouder
dom der aarde echter sinds de laatste tien jaren ingetreden, 
als gevolg van de ontdekking en de studie der radio actieve 
verschijnselen. Langs dezen weg toch, zijn er thans uitkom
sten verkregen omtrent den duur der geologische perioden, 
die in nauwkeurigheid en betrouwbaarheid verre staan boven 
die, waarvan tot dusverre sprake was. Immers de natuur 
heeft ons in de radioactieve mineralen en gesteenten, welke 
in de oudere en nieuwere formatie's voorkomen, als het ware 
„geologische uurwerken" geschonken van zóó bijzondere eigen
schappen, dat zij welhaast als ideale „chronometers" kunnen 
geiden, welke in nauwkeurigheid en onveranderlijkheid zelfs 
de beste „astronomische klokken" verre overtreffen! 

Spreker gaf vervolgens eerst eene korte en overzichtelijke 
uiteenzetting van het verschijnsel der radioactiviteit in het 
algemeen, daarbij vooral de aandacht vestigende op het feit, 
dat de atomen van vele der spontaan-uiteenvallende radio
actieve elementen onder meer de zoogenaamde a-stralen uit
zenden, die uit met enorme snelheden voortgeslingerde, positief-
elektrisch geladen deeltjes blijken te bestaan, welke na ver
lies hunner elektrische ladingen, overgaan in de atomen van 
het op één na soortelijk-lichtste element, het helium. Telkens 
als een radioactief atoom zulk een a-deeltje verliest, wordt 
het atoomgewicht met 4 eenheden verminderd, en er één 
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atoom heliumqas geproduceerd. Evenzoo dient te worden 
opgemerkt, dat aan de gelieele reeks van radioactieve om
zettingen, die er, uitgaande van ééne bepaalde atoomsoort; 
radium, uranium, thorium, actinium, achtereenvolgens plaats
grijpen, tenslotte een einde komt, door de vorming van eene 
niet meer radioactief eindproduct der desintegratie-reeks, het
welk in chemisch opzicht zich identiek gedraagt met het 
lood, maar een anc?er atoomgewicht heeft. Aangezien er in 
den toestand van dynamisch evenwicht, hetwelk zich tenslotte 
in het mengsel der achtereenvolgende radioactieve produkten 
instelt, eene bekende en konstante massaverhouding dier ver
schillende radioactieve stoffen in het mengsel moet bestaan, 
zoo kent men precies de hoeveelheid van het in-actieve eind
product of van het heliumgas, dat in een gegeven tijd uit 
eene bepaalde hoeveelheid uranium, thorium of actinium ont
staat. Die snelheid van productie van het helium of van het 
in-actieve eindproduct nu wordt door geene bekende oorzaken 
verkleind of vergroot, noch door temperatuur, noch door 
drukveranderingen. Bovendien geschiedt die vorming dezer 
stoffen uiterst langzaam: één gram uranium bijv. produceert 
één kubieken cm. heliumgas pas in 9,6 millioen jaren, of per 
jaar slechts 50000 miiiioenste Qram, terwijl er één G. van het, met het 
gewone lood chemisch-identieke, doch daarvan in atoomge
wicht verschillende, inactieve eindproduct, pas in 7500 millioen 
jaren gevormd wordt! Evenzoo produceert één gram thorium 
één kubieken cm. heliumgas, pas in 32 millioen jaren. Aldus 
kan men den ouderdom van het mineraal bepalen door na 
te gaan, hoeveel van het helium, of hoeveel van het inactieve 
eindproduct, er in verhouding tot de tegelijk aanwezige hoe
veelheid uranium of thorium, in het mineraal voorkomt, Hoe 
ouder het mineraal is, des te grooter zal de massa-verhouding; 

inactief eindproduct ^j^^^gijgj^^ omdat de teller van die breuk 
radioactieve stor 
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steeds grooter, de noemer echter steeds kleiner wordt. De 
bepaling met behulp van het inactieve eindprodukt is méér 
vertrouwbaar dan die, waarbij de hoeveelheid van het in het 
mineraal geoccludeerde helium wordt gemeten: immers dit 
laatste gaat, als gas, in den loop der eeuwen voor een deel 
door lekkage verloren, waardoor men den betr. tijdsduur steeds 
te kort vindt. Mocht er in de bestudeerde mineralen van te 
voren reeds eenig gewoon lood aanwezig zijn geweest, dan 
kan men toch de hoeveelheid van het met het lood chemisch-
identieke, inactieve eindproduct daaronder zéér wel bepalen, 
en wel door eene meting van het gemiddelde stoomgewicht 
van het afgescheiden lood, welk getal het midden zal houden 
tusschen het atoomgewicht van het gewone lood en dat van 
het zoozeer op lood gelijkende, inactieve eindproduct. Uit 
de gevonden middelwaarde kan men dan gemakkelijk de 
mengverhouding der twee lood-soorten berekenen. 

Nog eene andere methode van ouderdomsbepahng van 
mineralen en gesteenten, die evenzeer op enkele eigenschappen 
der radioactieve stoifen, n.l. in de eerste plaats op het zoo
genaamde „doordringend vermogen" der door de verschil
lende radioactieve atomen uitgeslingerde a-deeltjes berust 
is mogelijk geworden door de studie van de zoogenaamde 
„polychroïtische halo's." Men verstaat daaronder systemen 
van mikroskopisch kleine, concentrische, gekleurde ringen, 
welke men rondom bepaalde radioactieve insluitsels van vele 
mineralen waarneemt. Door mikroskopische uitmeting dier 
ringen kan men uit de verhouding van de stralen der opeen
volgende ringen, tot een besluit komen omtrent de geaard
heid van het in het centrum van het stelsel zich bevindende 
radioactieve insluitsel. Door meting van de hoeveelheid daar
van en door vergelijking met de halo-vormende werking van 
een geijkt standaardpraeparaat dier radioactieve stof gedurende 
een gemeten tijd, kan men den duur der radioactieve inwerking 
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in het onderzochte mineraal, en dus den m(n/m«m-ouderdom 
daarvan, vrij nauwkeurig leeren kennen. 

Men heeft nu op een der geschetste wijzen tal van radio
actieve manium- en thovhtmminer:alen uit allerlei geologische 
formatie's, en waarvan men zeker weet, dat zij gelijktijdig 
met die formatie's ontstaan zijn, voor het gezegde doel ge
bezigd. Vooreerst is dan nu gebleken, dat de aldus bepaalde 
ouderdom dier geologische formatie's in precies dezelfde volg¬
orde stijgt, als waarin de geologen die formatie's sinds lang 
gerangschikt hadden; hetgeen dus al dadelijk een fraaie proef 
op de som was! Maar tevens kon nu ook de minimumduur 
van elk dier geologische formatie's in jaren aangegeven worden. 
Aldus bleek, dat sinds de vorming der oudste lagen, waarin 
men nog fossielen van eenmaal levende organismen aange
troffen heeft, — dus sinds de zoogenaamde Praecambrische 
formatie, 14 a 1600 millioen jaren verloopen zijn; sinds de 
Silurische en Devonische periode, 350 tot 470 millioen jaren; 
sinds het steenkolentijdvak een 340 millioen jaren; sedert het 
door zijn heftige vulkanische activiteit gekenmerkte. Tertiaire 
tijdvak, een 50 a 70 millioen jaren; en sinds de Miocene en 
Phocene perioden, resp. 20 en 10 millioen jaren. Bij zulke 
tijdsduren vergeleken, is de totale duur der ontwikkeling van 
het menschdom slechts eene onbeteekenende episode! De ge
heele geschiedenis der menschheid is, in vergelijking daar
mede, slechts als de levensinhoud van een ééndaagsche vlieg. 
De ouderdom der „azoïsche" gesteenten, — dat wil dus zeggen 
de tijd, die verloopen is sinds de vorming van de eersfe be
kleeding van den aardbol, — is zeker op meer dan 2000 millioen 
jaren te stellen, en de ouderdom van onze planeet zelve met 
een 3000 millioen jaren wellicht nog te kort geschat. . . 

Op grond van deze gegevens kunnen nu, als men ze com
bineert met de beste langs andere wegen verkregen uit
komsten, de uiterste grenzen worden aangegeven voor den 
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duur der opeenvolgende perioden der aardgeschiedenis. [Bavvell). 
Uit een overzicht dezer soort blijkt dan, dat de duur dier 
verschillende perioden werkelijk schier onmetelijk lang ge
weest is, — een feit, dat ook voor de biologie van enorme 
beteekenis is, omdat het een overtuigend beeld geeft van de 
buitengewone langzaamheid, waarmede zich het evolutie
proces der levende wezens voltrekt, — langzamer, dan men 
van biologische zijde vroeger wellicht ooit heeft willen er
kennen. Als men op het standpunt staat, dat de weg der 
biologische evolutie er een is van „error en trial" der natuur, 
dan geven deze uitkomsten in zekeren zin eene voorstelling 
van het geweldige aantal van toevallige, tot geene doel
matige en blijvende effecten gevoerd hebbende combinatie's 
van mogelijkheden, die in de natuur eerst nutteloos gepas
seerd moesten worden, alvorens er daaronder ééne enkele 
gereahseerd werd, die voor de evolutie inderdaad bruikbare 
potentie's in zich droeg. 

Davwin achtte 200 millioen jaren een te korten tijd voor 
den duur der geheele biologische evolutie sinds het Praecam-
brium; thans blijkt die schatting op zijn minst nog tienmaal 
te klein geweest te zijn. 

Nu er aldus van den duur der achtereenvolgende tijdvakken 
op de hier geschetste wijze althans eene eenigermate ver
trouwbare voorstelling verkregen is, is het omgekeerd óók 
mogelijk geworden, om thans met meer kans op succes de 
vraag te benaderen, omtrent het njthme, der geologische 
processen in de verschillende perioden der aardgeschiedenis. 
Immers de resultaten bijv. der sedimentatie, liggen vóór ons 
in de dikte der afgezette lagen. Weliswaar verkrijgt men aldus 
voor de snelheid dier processen slechts grove middelwaarden, 
maar die toch eenigen indruk geven van de verschillen in 
gemiddelde snelheid gedurende elk van die tijdvakken. 

Aldus blijkt in het Palaeozoïsche tijdvak de sedimentatie 
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gemiddeld één meter sediment geleverd te hebben in 7900 
tot 10000 jaren; in het Mesozoïsche tijdvak in 4900 jaren; 
In de Kainozoïsche periode in 2600 jaren, en in het Quater
naire tijdvak één meter laagdikte in 1000 jaren. Het quater
naire tijdvak is er blijkbaar een van sterk verhoogde activi
teit. — een resultaat waartoe men ook op grond van geheel 
andere geologische verschijnselen gekomen is, en dat verband 
houdt met allerlei factoren; de opheffing der continenten, de 
bergvormende bewegingen in de aardkorst, het geringe niveau
verschil tusschen zeespiegel en continenten na den Permischen 
en Pleistocenen ijstijd; enz. Dit resultaat illustreert opnieuw de 
onhoudbaarheid van de voorstellingen omtrent het uniforme ver
loop der geologische processen, zooals die aan de vroegere tijds-
bepahngen in de geologie steeds ten grondslag gelegd worden. 

Tenslotte dan nog iets over den ouderdom van ons aller 
weldoenster: de zon. Hare leeftijd moet, in verband met de 
verkregen resultaten, minstens op 3000 millioen jaren gesteld 
worden, en bedraagt waarschijnlijk aanzienlijk méér. De hoe
veelheid warmte en stralende energie, welke zij in dezen 
schier onmetelijken tijd in de wereldruimte heeft uitgestraald, 
is echter zöó reusachtig groot, dat de contractie van het gas
vormige zonnelichaam daarvoor nauwelijks tot een bedrag 
van 1 "/o of 2 "/o rekenschap zou kunnen geven. De seculaire 
contractie kan daarom onmogelijk langer opgevat worden 
als de eenige energiebron, uit welke de zon haar warmte-
voorraad put. Er kan geen twijfel aan zijn, dat die energie 
voor verreweg het grootste deel uit geheel andere bronnen 
afkomstig is. Ook met de radioactiviteit komen wij er niet: 
Wilson en Holmes toonden in 1903 aan, dat zelfs indien de 
zon geheel en al uit uranium en thorium, in radioactief even
wicht met hunne dochter-elementen, bestond, de dagelijksche 
warmte-uitstraling hoogstens een 30 "/Q Z O U bedragen van 
die, welke in werkelijkheid wordt waargenomen! Die om-
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zettingen geschieden namelijk véêl te langzaam. Het denkbeeld 
is geopperd, dat de condensatie van telkens vier waterstof" 
kernen tot één /ze/mm-atoomkern, bij welk proces een massa
verlies van circa 0,8 " / Q intreedt, wellicht de bron van die 
warmte-energie der zon zou zijn. Immers als slechts één tiende 
gedeelte van de op de zon voorhandene waterstof aldus in 
heliwn overging, dan zou de daardoor aan de zon ten goede 
komende energie, volgens Eddington, reeds voldoende zijn 
om hare temperatuur, ondanks de geweldige uitstraling, ge
durende een 1000 milhoen jaren op peil te houden. 

Maar ondersteld, dat tenslotte dus die energie-bron mocht 
blijken te schuilen in de geweldige energie der atoomkernen, dan 
nóg zouden wij hulpeloos staan tegenover de beantwoording der 
vraag: hoe en in welk proces was het, dat die thans uitge
straalde energie eenmaal geabsorbeerd en opgezameld werd? 

De door ons bijgewoonde dissipatie der astrale energie, 
kan slechts ééne enkele fase zijn van een periodiek proces, 
dus van een eventueel ook weer ergens in de ruimte in tegen
gestelden zin verloopenden cyclus van veranderingen, die 
zich herhaalt in den naar beide zijden, in het verleden en 
in de toekomst, als onbegrensd te denken tijd. Omtrent de 
geaardheid van het cyclische proces, dat de periodieke ge
boorte en ondergang der kosmische stelsels beheerscht, hebben 
wij nauwelijks eene vage voorstelling, en waarschijnlijk ligt 
vorschen daarnaar bij den huidigen stand der wetenschap 
ook nog wel vérre buiten de competentie van elke weten
schappelijke onderzoekingsmethode. 

En zoo verzinkt dan het oogenblik der geboorte van ons 
wereldstelsel in den peilloozen afgrond van het verleden, en 
omvat de geologische tijdmeting met haar resultaat van dui
zende millioénen jaren, tenslotte niet veel meer dan de lengte 
van ééne enkele golfbeweging, van ééne enkele rimpeling op 
den onmetelijken oceaan van den Tijd . . . . 
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R Y T H M I I S D E R G E O L O G I S C H E P R O C E S S E N . 
Sedimentatie. 

4. Pleistoceen Gemiddeld 1 Meter in 1000 jaren ^ 
(sterke bewegingen der 
aardkorst) 

3. Kainozoïsche Tijdvak. Gemiddeld 1 Meter in 2600 jaren 

2. Mesozoïsche Tijdvak. Gemiddeld 1 Meter in 4900 jaren 

1. Palaeozoïsche Tijdvak. Gemiddeld 1 Meter in 7900 tot 
10000 jaren 



AARDGASSEN 

D O O R PROF. D R . B . G . ESCHER. 

Zoo er één kracht in de aarde bestaat, die in staat is in 
centrifugale richting te werken, dus loodrecht omhoog, is het 
wel de spankracht van gassen, die in of onder de aardkorst 
voorkomen. Wordt aan deze gassen onder druk de gelegen
heid gegeven te ontsnappen, dan sleuren zij gewoonlijk vloei
stoffen of beide tegelijkertijd omhoog. 

In verband met hun ontstaanswijze kunnen de aardgassen 
in twee groepen worden verdeeld, in vulkanische en sedi
mentaire. De eerste kunnen ook magmatische, de laatste 
organogene aardgassen worden genoemd. 

Alle gesteenten der aardkorst kunnen hetzij direct, hetzij 
indirect worden afgeleid uit het magma, dat is een gloeiend-
vloeibare oplossing van talrijke stoffen, zoowel weinig vluchtige 
als zeer vluchtige, in elkaar. Het magma komt voor in of 
onder de aardkorst, die zelf is opgebouwd uit gestold magma 
en daaruit Ontstane andere gesteenten. 

Van gesteenten, die op groote diepte uit het magma door 
uitkristalliseeren ontstonden, is graniet een bekend voorbeeld. 
Dergelijke dieptegesteenten komen door gebergte-vormende 
bewegingen vroeg of laat aan de oppervlakte en worden 
dan aangetast door weer en wind en door stroomend water. 
De gemakkelijk oplosbare bestanddeelen worden het meest 
opgelost, de moeilijk oplosbare minder en deze worden nadat 
zij uit het gesteenteverband zijn bevrijd mechanisch getrans
porteerd, zwevend in het rivierwater of rollend over de 
bedding. Gedurende dat transport worden de gemakkelijk 
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splijtbate mineralen versplinterd, de niet splijtbare minder ge
broken, en wordt ook de oplossing in de hand gewerkt, door 
het grooter aangrijpings oppervlak dat ontstaan is door de 
vergruizing van het materiaal. 

Tenslotte komt in zee terecht le, het opgeloste gedeelte, 
2e fijn materiaal, dat in hoofdzaak uit klei-bestanddeelen 
bestaat, en grover materiaal, in hoofdzaak kwartszand. Onder 
de opgeloste stoffen neemt calciumcarbonaat CaCOg een zeer 
belangrijke plaats in; het wordt door zee-dieren en -planten 
gebruikt om hetzij een beschuttend omhulsel te vormen (schelp
dieren) of om een inwendige verstijving van het weeke lichaam 
te vormen (koralen). Voor het vraagstuk, dat heden avond 
behandelt wordt is echter van meer belang, dat ook zeer 
kleine levende wezens, het microplankton, dat in het water 
zweeft, CaCOg gebruikt om schaaltjes te vormen. Gebruiken 
de foraminifeeren aldus CaCOg uit het zeewater, eencellige 
plantjes, de kiezelwieren of diatomeeën halen uit het zeewater 
kiezelzuur (SiOg) om hun ragfijne dierlijke pantsertjes op te 
bouwen. 

Na hun dood bezinken deze eencellige planten en dieren, 
en met hun schaaltjes ook de organische stoffen, die er in 
zijn opgesloten. 

Die organische stoffen worden scheikundig veranderd o.a. 
geoxydeerd en verdwijnen in veel gevallen in gasvorm. 

Maar indien de sedimentatie van het afgestorven micro
plankton niet te ver van de kust geschiedt, kan dit organogene 
sediment door klei worden bedekt. Oxydatie kan dan niet 
meer plaats vinden onder de hermetische afsluiting door klei. 
Er vindt nu onder hooge druk en verhoogde temperatuur 
een bitumisatie-proces plaats. Engler heeft door proeven aan
getoond, dat zoowel plantaardige als dierlijke vetten door 
destillatie onder druk in petroleum veranderen. 

De aardolie is nu vermoedelijk afkomstig van een bitu-



19 

misatie-proces van mikroplankton. Het geologisch onderzoek 
heeft namelijk geleerd, dat aardolie gewoonlijk voorkomt in 
of bij aardlagen die vol zijn van mikroörganismen. 

De Monterey-leiën van Kalifornië zijn opgevuld met millioénen 
van diatomeeënschaaltjes, men kan bijna zeggen dat deze 
800 meter dikke formatie uit diatomeeënschaaltjes bestaat. 
Zi j zijn geïmpregneerd met aardolie en de aangrenzende zand
lagen zijn de rijke reservoirs, waaruit aardolie gewonnen wordt. 
Op Java zijn het foraminifeeren die de aardolie geleverd hebben. 

Aardolie is een oplossing van allerlei koolwaterstoffen in 
elkaar: gasvormige, vloeibare en vaste. Zooals deze zeer 
samengestelde oplossing in de aarde voorkomt is zij slechts 
bestaanbaar door de hooge druk waaronder zij verkeert. 
Wordt de druk opgeheven, dan ontwijken de gassen uit de 
vloeistof en sleuren deze zelf mede, evenals het uit een spuit-
waterflesch ontwijkende koolzuur het water meesleurt. 

Aardohe komt meestal in zandige formaties voor evenals 
grond-water in de duinen, dus tusschen.de porieën der zand
korrels. Bij de winning van aardolie blijft een groot gedeelte 
in den bodem omdat het capillair wordt vastgehouden door 
de zandkorrels. De kracht van de uitbarsting der aangeboorde 
aardolie is soms zoo groot, dat belangrijke hoeveelheden 
zand mede worden uitgeworpen, dikwijls met het gevolg dat 
de boorinstallatie bezwijkt door het mechanisch doorschuren 
van de balken van den boortoren en door het gewicht van 
het zand op het dak der boorinstallatie. Hiervan zijn o.a. 
in Rumenië talrijke gevallen bekend. 

Bij heftige erupties worden wel eens de boorstangen uit 
het boorgat naar boven geperst. Op Tarakan is het eens 
voorgekomen, dat na deze stangen de binnenste verhuizing 
van het boorgat werd uitgeworpen, toen volgde achter elkaar 
de andere verhuizingen, en toen het boorgat onbekleed moest 
dienen om de ontsnappende gassen naar buiten te leiden, 
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werd dit trechtervormig verwijd en verdween tenslotte de 
geheele boorinstallatie in den krater. 

De economische beteekenis der organogene aardgassen is 
zeer groot. 

In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika bestaan ter
reinen die uitsluitend aardgas leveren, dat door pijpleidingen 
vervoerd wordt en steden van gas voorziet. 

Uit sommige aardgassen, die met aardolie, optreden wordt 
tegenwoordig benzine gewonnen door compressie der gassen. 
Een derde economische beteekenis, die ook bestaat wanneer 
het gas zelf waardeloos is, ligt in de opheffende werking ten 
opzichte van vloeistoffen. Wordt een gasrijke aardoliesoort 
aangeboord, dan begint na boring de aardolie op te spuiten, De 
olie wordt dus kosteloos aan de aardoppervlakte gebracht. Met 
het afnemen van den gasdruk neemt ook de productie aan 
aardolie af en ten slotte moet worden overgegaan tot het uit
scheppen op pompen van de boring. Dat vereischt echter 
niet slechts kostbare installaties maar ook brandstof om de 
pompwerktuigen in beweging te brengen. 

Waar de aardolie in zandige formaties voorkomt is een 
aanvangsproductie van 2 millioen liters per etmaal reeds zeer 
groot te noemen. In Mexico zijn de maximale producties 
echter een veelvoud daarvan. Zoo leverde de boring Cerro 
Azul, No. 4, tot 1920 de grootste aardolieput van Mexico 
kort na de aanboring 42 millioen hters aardolie per etmaal 
op. In Mexico komt de aardolie voor in den bodem zooals 
leeken zich dat gewoonlijk voorstellen, in open onderaardsche 
reservoir in kalksteen. Daarom kan daar de olie veel vlugger 
naar het boorgat toestroomen, is de productie per etmaal ook 
veel grooter, maar de productie-duur veel kleiner dan bij 
groote producenten elders. 

Goede aardolieterreinen zijn in het algemeen slechts voor-
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handen, waar hermetisch afsluitende kleilagen boven en onder 
de aardolie-voerende laag voorkomen. 

Hebben de aardgassen zichzelf een uitweg naar boven 
kunnen banen dan is het gebied gewoonlijk niet ontginbaar. 
Dan zijn echter tevens ontstaan de zoo belangwekkende slijk-
vulkanen. Het ontwijkende aardgas sleurt soms grondwater 
mee omhoog en vormt uit grondwater en klei de slijkvulkaan-
velden, onbegroeide moddervelden met één of meer kegel
vormige bergjes of modderpoelen waaruit periodiek gas met 
modderwater opborrelt. In Roemenië zijn slijkvulkanen bekend 
die tot 5 M . lange blokken van zandsteen uitgeworpen hebben. 
Zi j moeten vroeger heftige erupties hebben vertoond; die 
uitgeworpen zandsteen komt uit 200 M . diepte. Vegetatie 
ontbreekt bijna volkomen op deze moddervelden, ten deele 
omdat steeds nieuwe modder aangevoerd wordt, ten deele 
omdat het water dat uitgeworpen wordt zout is. Bij aard
olie komt gewoonlijk zoutwater voor en dikwijls treden in 
de buurt van aardohelagen steenzoutbeddingen op. Dit is in 
zooverre niet vreemd daar zoowel aardohe als zoutbeddingen 
in ondiepe zeeën ontstaan. Zoo komt in Roemenië een reeks 
van steenzoutpijlers voor, liggende in een lijn van productieve 
aardolieterreinen. 

Wel is waar worden in Ned.-Indië geen steenzoutbeddingen 
bij aardolieterreinen gevonden. Maar toch treedt er zeewater 
in veel aardolie boringen op, en ook brengen de slijkvulkanen 
van Java voor zoover zij met organogene aardgassen in 
genetisch verband staan, zoutwater aan de oppervlakte. Dit 
heeft bij den grootsten slijkvulkaan op Java zelfs aanleiding 
gegeven tot een locale zoutindustrie. 

Het water dat door den moddervulkaan bij Koewoe ge
leverd wordt, wordt in duizenden overlangs gespleten bam
boes gegoten, waarna de zon voor indamping zorgt en uit 
elk bamboe-gootje een minimale hoeveelheid zoutkristalletjes 
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kan worden uitgekrabt. Alweer een voorbeeld van de eco
nomische beteekenis der aardgassen. 

Het wordt tijd over te gaan tot de behandeling der be
langrijke groep der magmatische gassen. Een der meest typische 
eigenschappen van het magma is, dat het een oplossing is 
van talrijke stoffen in elkaar, waarin ook zeer vluchtige be
standdeelen voorkomen. Die vluchtige bestanddeelen zijn op
gelost in andere onder hooge druk en hooge temperatuur. 
Maar zoodra druk of temperatuur of beide dalen, wordt het 
physisch-chemisch evenwicht verstoord en ontstaan er in het 
magma reacties. Bij dergelijke reacties zijn soms de gassen 
niet meer bestaanbaar in de oplossing, zij moeten zich onder 
hooge spanning een uitweg zoeken, zij doorbreken de aard
korst en sleuren dan met zich mede dat magma, een gloeiend-
vloeibare stof en de vulkanische eruptie is ontstaan. 

Het hangt nu van de scheikundige samenstelling en van 
de temperatuur van het magma af op welke wijze de vul
kanische eruptie zich openbaart. Soms vloeit lava betrekkelijk 
rustig uit een krateropening, in andere gevallen wordt de 
vloeistof fijn verstoven en stolt in de lucht tot vulkanische asch. 

De opbouwende werking der magmatische gassen is groot; 
door hun spankracht brengen zij geweldige hoeveelheden 
materiaal aan de aardoppervlakte, zij stapelen de vulkanische 
producten op tot die mooie vulkaankegels en tot groote 
lavadekken. 

Ter illustratie van de werking der vulkanische gassen worden 
nu eenige nieuwe uitbarstingen van Java, met behulp van 
kaarten, profielen en lantaarnplaatjes gedemonstreerd, zonder 
daarbij in details af te dalen. De Goenoeng Galoenggoeng 
ten N . W . van Tasikmalaja vormde eens een regelmatige 
vulkaankegel, totdat de Zuid-Oost zijde van den kraterwand 
bezweek en een groote aardstorting veroorzaakte, waarvan 
de resten terug zijn te vinden in het land der 10.000 bergjes 
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bij Tasikmalaja. W i j weten niet wanneer dit gebeurd is. Daarna 
was de nu hoefijzervormige krater aan drie zijden omsloten 
door 500-1000 M . hooge rotswanden, terwijl in het Zuid-
Oosten slechts een lage afsluitdam aanwezig was. Daarachter 
moet een flink kratermeer hebben bestaan. Althans in 1822 
is dit water door een eruptie uitgeworpen en op zijn weg 
in de richting van Tasikmalaja heeft het 114 dorpen verwoest 
waarbij ruim 4000 menschen omkwamen. Het was een der 
beruchte warme lahar's die wij aanstonds bij den Kloet nader 
zullen leeren kennen. Tot 1894 was de Galoenggoeng rustig. 
In dat jaar vond een uitbarsting plaats, die gepaard ging 
met het uitwerpen van asch en bommen. Achter de lage 
afsluitdam bleef een klein kratermeer over. 

Op den nacht van 17 op 18 Juli 1918 vond een zwakke 
eruptie plaats die nauwlijks werd opgemerkt, omdat de uit
geworpen lava bijna uitsluitend in den onbewoonden krater 
neerviel. De controleur van Tasikmalaja bezocht den krater op 
20 Juli en vond tot zijn verbazing in het kratermeertje een 
eilandje van 30 M . doorsnede. Maar dat eilandje groeide, 
aanvankelijk vlug, later langzamer. Er ontstond een lavadom 
die toen ik op 11 Augustus 1918 den krater bezocht, nog 
teekens van leven gaf. In de eerste weken moet het vooral 
s nachts een schitterend gezicht zijn geweest, te zien hoe in 
de afgestolde korst van dien lavadom een barst ontstond, 
waardoor het gloeiende gesteente zichtbaar werd. Deze nieuwe 
berg, de „Goenoeng Baroe" is in den tijd van ongeveer drie 
weken gegroeid tot een pudding met elliptisch grondvlak, 
met een lange as van 600 M . een korte van 400 M . terwijl 
de hoogte + 130 M . bedroeg. Ziehier een voorbeeld van 
een rustige en volkomen ongevaarlijke uiting der vulkanische 
aardgassen, die een klodder magma uit het eruptiekanaal 
persten als olieverf uit een tube. 

Geheel anders is de werking van den Kloet die in den 
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nacht van 19 op 20 Mei 1919 één zijner beruchte uitbarstingen 
had, waarbij 5500 menschen het leven verloren. 

Principieel heeft de Kloet sedert langen tijd hetzelfde eruptie
karakter vertoont. Sedert 1811 heeft gemiddeld om de 18 jaren 
een uitbarsting plaats gehad, en indien de lezing van Van 
Hinloopen Labberton van de Paraton, de beschrijving dér 
Kediri-dynastie, juist is, heeft tusschen 1311 en 1481 gemid
deld om de 21 jaren een uitbarsting plaats gehad. Dit zou 
inderdaad wijzen op een buitengewoon regelmatige eruptie 
rythmus. 

De krater van den Kloet is ondoorlaatbaar voor water. 
Na elke eruptie werd hij daarom langzamerhand met regen
water gevuld, hetgeen in zes jaren geschiedde. Een volgende 
eruptie moest dus dwars door het water (30 millioen M^.) 
plaats grijpen. Dit water werd dan bij elke eruptie plotseling 
uit den krater geworpen. Hierop berust de bijzondere soort 
van vulkanische katastrophe, die typisch is voor den Kloet. 
Die 30 millioen M^. water stroomen vooral in die richting 
van den krater af, waar de kraterrand het laagst is, en aan
gezien het vulkaan oppervlak kegelvormig is, divergeert deze 
hoeveelheid water, daarbij verschillende beddingen volgend 
en nieuwe vormend op den vulkaankegel. Het geweld van een 
dergelijke watermassa is zoo groot, dat het op zijn weg naar 
omlaag de beddingen omwoelt en beneden aankomt als 
modderstroom. Bovendien zijn met het kraterwater vermengd 
heete uitwerpselen uit de kraterpijp, zoodat een warme modder
stroom, of zooals men in Kediri zegt een warme „lahav" 
beneden aankomt. 

In 1901 had een soortgelijke uitbarsting plaats, die toen 
gelukkig slechts 144 slachtoffers eischte. Maar de ramp van 
1919 had voorkomen kunnen worden indien na 1901 gedaan 
was hetgeen nu geschiedt; het graven van een tunnel om 
het water uit den krater af te tappen. Er zal weer een uit-
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barstiiig van den Kloet komen, dat kan over eenige jaren 
gebeuren of over 20—30 jaren, en indien de magmatische 
gassen dan geen water in den krater vinden, zal de eruptie 
niet meer tot een zoo omvangrijke katastrophe kunnen leiden. 
Misschien zal er dan wat meer schade worden aangericht 
aan de plantages die op het bovenste gedeelte der heUingen 
van den Kloet liggen, maar de groote ramp zal dan toch 
worden voorkomen. 

De derde Javaansche vulkaan die onlangs van zich deed 
spreken is de Merapi die verhoogde werkzaamheid begon 
te vertoonen op 3 Augustus 1920. 

Principieel vertoont de Merapi een soortgelijk eruptiever
schijnsel als de Galoenggoeng; ook de Merapi vormt een 
lavadom. Maar het verschil bestaat hierin, dat de lavaprop 
van den Galoenggoeng onder in een laag liggende, wijde 
krater werd gevormd en dat de lavaprop van den Merapi 
boven op den top van den vulkaankegel wordt gevormd in 
een kleine krater. De lava stijgt aanvankelijk uit den krater-
pijp in den krater en begint deze te vullen. Zoodra de ge
heele krater gevuld is, vormt zich een lavadom boven den 
krater, puilt uit, en tenslotte brokkelt hij af. Er vinden dan 
steenlawines plaats van droog, warm materiaal. Onder den 
val breken de lavastukken en ontsnappen de gassen die er 
nog in waren opgesloten. Als drooge, heete lawines de vulkaan
helling afrollende kunnen zij ook dood en verderf brengen. 
Zoo werden op 12 October 1923 35 bewoners op de West
helling gedood, Voorloopig is het hierbij gebleven, maar de 
toestand kan gevaarlijk worden. Reeds vroeger hebben der
gelijke lavaproppen boven den krater uitgestoken en deze 
zijn alle vernield, volgens Dr. Kammerhng in 1822, 1849 en 
1872. Nu groeit de prop weer sedert 1883 en heeft een bij
zonder grootte hoogte bereikt. Vermoedelijk zal ook deze 
prop eens uit elkaar worden gejaagd wanneer de magmati-
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sche gassen minder geleideüjk vrij komen en minder gemak-
kehjk kunnen ontwijken. Dan bestaat er gevaar, dat bij het 
uiteen spatten van den lavadom de brokken en splinters 
verderf brengen op de hellingen van den Merapi. 

Na deze voorbeelden van de slechte zijde der vulkanen 
moeten wij even stilstaan bij bet goede, dat zij ons brengen. 
Esthetisch beschouwd leveren de vulkanen ons die verrukke
lijk mooie profielen, die zacht concave lijn die wij overal 
ontmoeten bij vulkanen, die opgebouwd zijn uit los materiaal 
of uit losse producten afgewisseld door lavastroomen. 

Na de Kloet-uitbarsting in 1919 is gebleken, dat de versch 
gevallen vulkanische asch niet vruchtbaar was. Ruimschoots 
weegt daartegen echter op, dat de vulkanische asch na ver
weering zeer vruchtbare bodemsoorten oplevert. Hoeveel 
landen hebben hunne vruchtbaarheid niet te danken aan 
vulkanen; ik noem slechts Java, Sumatra en Italië, Per saldo 
brengen de vulkanen meer goed dan kwaad al zijn het soms 
verraderlijke ventielen van het magma. 

De vulkaan in het ruststadium vertoont weer andere wer
kingen die eveneens aan de magmatische gassen moeten worden 
toegeschreven. In de eerste plaats denken wij hierbij aan de 
solfatoren, die zwavelhoudende dampen uitblazen. 

In den krater van den Papandajan geven de solfatoren 
aanleiding tot de winning van zwavel op bescheiden schaal, 
Een nog zwakkere graad van vulkanische werking vertoonen 
de fumarolen die geen zwavel afzetten. 

Zeer eigenaardig zijn de sofponi (= blazers) die bij Vol-
terra in Toscane voorkomen. Weliswaar komt in hun buurt 
geen vulkaan voor, maar toch moeten deze uitwasemingen 
van gassen worden toegeschreven aan het magma, dat hier 
in vergelijking met andere plaatsen dichter onder de aard-
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oppervlakte moet voorkomen. Het merkwaardige dezer gassen 
is dat zij boor-lioudende verbindingen bevatten, waaruit 
sedert 1777 boorzuur en andere boorzouten worden gewon
nen. In 1838' ging men er toe over kunstmatige soffloni in 
het leven te roepen door het boren van gaten, en in 1907 
waren 71 natuurlijke en 330 kunstmatige soffloni in exploitatie. 

Een tweede merkwaardigheid van dit solfatorenveld is, dat 
de warmte der gassen (HO °—190° C.) gebruikt wordt voor 
de opwekking van electrische energie. 

In 1918 werden de gassen gebruikt om stoomketels te 
verwarmen, waarmede drie lage-druk stoomturbines van 4000 
P.K. elk, gedreven werden, die op hun beurt weer dynamo's 
dreven, waarmede Volterra, Masda, Sienna, Livorno en Flo
rence van electrischen stroom werden voorzien. Gedurende 
den oorlog, tgen de prijzen voor steenkolen in Genua op
liepen tot 20 pond per ton, nam men gaarne een dergelijke 
krachtbron te baat; of echter na terugkèer tot meer normale 
steenkolenprijzen een dergelijke installatie economisch zal zijn 
moet nog blijken. 

Ook in Java is het denkbeeld geopperd de solfatoren-
velden als krachtbronnen te ontginnen. Daar zijn deze velden 
echter veel kleiner dan in Toscane en bestaan er nog tal 
van andere bezwaren; zoodat het voorloopig wel niet zal 
komen tot een ontginning. Over 50 jaren misschien, zeker 
over 100 jaren zal de aardolie-voorraad der aarde uitgeput 
zijn; gelukkig dan nog lang niet de steenkolen-voorraad. Maar 
ook daarmede zal ons nageslacht rekening moeten houden en 
tenslotte zullen, indien de waterkrachten der aarde niet meer 
in staat zijn voldoende energie te leveren, gedachten als die 
van Parsons om een schacht van 19 K .M. diepte te graven 
en daarmede de warmte uit het inwendige af te tappen, wel
licht ingang vinden. 

De allerzwakste uitingen van de magmatische gassen worden 
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geïllustreerd door de koolzuurhoudende spuitende bronnen, 
•zooals die van Namedij bij Andernach, die om de drie tot 
zes uren gedurende 6 minuten een waterfontein van 60 Meter 
hoogte opwerpt. Het drijvende agens is hier het koolzuur 
dat vermoedelijk uit het vulkanische Eifelgebergte afkomstig is. 

Tenslotte zij nog melding gemaakt van een post-vulkanische 
uiting waarbij weliswaar magmatische gassen geen directe 
rol spelen. De geysers spuiten intermitteerend door de span
kracht van waterdamp, dat ontstaat uit boven hét kookpunt 
verhit water. Het Yellowstone National Park en IJsland zijn 
de meest bekende geyser gebieden. 



OVER D E PSYCHOLOGIE DER PRIMITIEVE 
B E E L D E N D E KUNST. 

D O O R PROF. D R . K . H . B O U M A N . 

Het is een ervaringsfeit dat indien men gaat spreken over 
„kunst" er niet geringe gevaren zijn om te worden misverstaan. 
En wat mag gelden te dien opzichte over kunst in het al
gemeen, is zeker in hooge mate geldend voor beeldende kunst 
in het bijzonder. De maatstaf die ieder voor zich pleegt aan 
te leggen voor de bepaling wat wel en wat niet meer tot de 
kunst behoort te worden gerekend, is zoodanig verschillend, 
dat er al heel hcht strijd ontstaat of dit of dat kunstproduct 
wel aan de strenge eischen voldoet, die de een wèl de ander 
niet wenscht te stellen. 

Zeker is het dat de kunstenaars onderling daarin niet overeen
stemmen en dat er geen communis opinio bestaat. Wie de 
allermodernste kunstenaars hoort zal van hen soms kunnen 
ervaren dat de grootste kunstgewrochten van onze klassieke 
Hollandsche schilderschool b.v. niet voldoen aan de eischen, 
die men aan een kunstwerk moet stellen; men mag er aan den 
anderen kant van overtuigd zijn, dat onze klassieke kunste
naars, indien zij de werken van velen van hun tegenwoordige 
kunstbroeders konden zien, zoo ongeveer van dezelfde opinie 
ten hunnen opzichte zouden zijn. Maar hoe het zij de defi
nitie van „kunst" is ten alle tijde een wat vage geweest. 
W i l men b.v. de zeer hoog gestemde eischen als maatstaf 
nemen die Tolstoi stelde, dan zou inderdaad veel van onze 
beste kunstwerken niet tot het domein der kunst mogen ge
rekend worden. 
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Onder alle die wisselende omschrijvingen en bepalingen is 
er echter een die, algemeen bekend, misschien nog de voor
zichtigste definitie geeft; „l'art c'est la nature vue a travers 
d'un temperament". Als uitgang van de volgende beschouwingen 
schijnt deze formuleering steUig de beste en voor hen die 
meenen mogen dat de kunstproducten, waarover hier zoo 
straks zal gesproken worden niet alle voldoen aan hun bijzondere 
opvattingen over kunst, zou dan toch nog de vrijheid over
blijven om het onderwerp van deze voordracht op te vatten 
als een beschouwing over het primitief „beeldend vermogen". 

Men kan de psychologie van de kunst van uit tweeërlei 
oogpunt bewerken. De beoefenaren van deze wetenschap 
(o.a. Lipps en Lange) kunnen zich op het standpunt stellen 
dat zij wenschen na te gaan; welke aandoeningen bij ons 
worden opgewekt, wanneer wij een kunstwerk beschouwen. 
Zi j vragen dan ook; wat zegt het kunstwerk ons? Deze 
psychologen verlangen niet te weten welke motieven, noch 

.welke psychische qualiteiten de kunstenaar had, toen hij zijn 
werk schiep; zelfs stelden zij uitdrukkelijk vast: L'homme n'est 
rien; l'oeuvre est tout" (Flaubert). Op deze wijze bestudeeren 
ze eigenlijk alleen de psychologie van den kunstbeschouwer. 

Een andere wijze van beschouwing is van ietwat jongeren 
datum. Deze stelt zich de vraag welke aandoeningen bij den 
kunstenaar zelve in het spel waren, toen hij zijn kunst schiep 
en welke psychische qualiteiten hij vertoonde. Het kunstwerk 
is voor hen niet in de eerste plaats een aesthethisch gegeven, 
maar een psychisch probleem. 

Beide wijze van bestudeering staan in zeker opzicht geheel 
tegenover elkaar en beide pakken het probleem van tegen
overgestelde zijde aan. In één opzicht komen zij overeen en 
wel in het feit, dat zij het kunstwerk als uitgangspunt van 
hun beschouwingen nemen. Maar de eene is daarbij geheel 
subjectief, de andere objectief. 
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Dit verschillende uitgangspunt bepaalt tevens een zeer ver
schillende werkmethode. Gaat men uit van den beschouwer 
— dus subjectief — dan zal men geneigd zijn juist de hoogste 
en volmaakste kunstu erken tot studie materiaal te kiezen. 
Het is er immers om te doen den indruk van den beschouwer 
zoo intens mogelijk te maken om daaraan te bepalen, welke 
aandoeningen in hem gewekt worden. Gaat men daarentegen 
uit van de vraag welke psychische qualiteiten den kunstenaar 
eigen zijn, dan is het eenvoudiger en beter zich niet te wenden 
tot die hoogste kunstwerken, die veel te gecompliceerd zijn 
inaar kiest men liever de meett primitieve kunstwerken als 
object. Het zijn dan de eerste menschelijke kunstgewrochten, 
de oerkunst, die in de allereerste plaats de belangstelling 
trekt. Daar toch liggen de problemen eenvoudiger en is hun 
oplossing gemakkelijker. 

Nu is deze laatste wijze van bestudeering van jongeren 
datum en eigenlijk eerst mogelijk geworden, nadat de vroeger 
zoo volmaakt onbelangrijke kunstwerken van primitieven een 
onderwerp van diepgaande studie voor psychologen zijn 
geworden. 

Een der eersten, die de belangstelling in deze richting 
hebben geleid is C. RICCI (1887: L'arte dei Bambini) die 
de ons allen zoo bekende, maar voorheen als kunstuiting zoo 
weinig gewaardeerde, kinderteekeningen tot studieobject koos. 
Sedert zijn ook de teekeningen en beelden van primitieve 
volkeren en ook van uitgestorven volkeren door ethnologen 
en psychologen (o.a. VERWORN) aan een onderzoek onder
worpen. En ten slotte is men ook zijn aandacht gaan schenken 
aan de kunst der krankzinnigen (o.a, RÉJA, PRINZHORN). 

Het resultaat is geweest dat men in alle deze drie groepen 
van kunstontwikkehng een niet onduidelijk parallelisme is gaan 
ontdekken. Men heeft treffende overeenkomst gevonden in 
de wijze waarop in elk van deze drie groepen de uitbeelding 



32 

der buitenwereld en der binnenwereld des kunstenaars voor 
den dag kwam. 

Men heeft leeren inzien, dat de ontwikkeling van de kinder
kunst opvallende gelijkenis vertoonde met de ontwikkeling 
der beeldende kunst der primitieve oermenschen en men heeft 
daarin de bevestiging willen zien van een goed bekend bio
logisch principe, dat aangeeft hoe de ontwikkehng van het 
menschdom nog telkens weer bij de ontwikkeling van elk 
menschenkind, zij het dan ook in verkorte en dikwijls sterk 
gewijzigde vorm, wordt doorloopen. 

Hoe sterk deze overeenkomst ook moge zijn, toch kan onder 
omstandigheden afwijkingen op dien regel worden gevonden, 
die aan het einde van deze voordracht zullen moeten besproken 
worden. 

W i l men nu het kunstwerk als uitgangspunt kiezen voor 
beschouwingen over de psychische quahteiten van den kunste
naar, dan zal men moeten vooropstellen, dat daarin uit alle 
voornaamste gebieden van het psychische leven elementen 
zijn terug te vinden. De vraag of men wel zulke gevolg
trekkingen mag maken uit een werkstuk alléén, en nog wel 
geheel afgescheiden van den maker zelf, is voor het kunst
werk niet moeilijk te beantwoorden. Als men bedenkt dat 
een kunstwerk er bij uitstek op berekend is om psychische 
qualiteiten van den eenen mensch op den anderen over te 
dragen, en zelfs daar alléén zijn waarde en beteekenis aan 
ontleend, dan is nergens zoo als hier de kans op slagen 
gunstig. 

Men zal dus niet alleen de technische vaardigheid (het 
motorische deel) maar ook de gemoedstoestand van den kunste
naar, zijn wenschen en neigingen en zelfs zijn onbewuste 
processen — en zelfs deze in zeer bijzondere mate! — (het 
intra-psychische) in zijn werk weervinden kunnen; maar boven-
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dien zal men kunnen nagaan in hoeverre hij de natuur buiten 
hem naar waarheid heeft waargenomen of heeft willen weer
geven (het sensorische gedeelte van het psychische proces). 
De door hem waargenomen buitenwereld en zijn eigen binnen
wereld zullen zich in het kunstwerk getrouw afspiegelen. En 
het zijn vooral deze beide voorstellings complexen, die de 
ontwikkelingsgang der kunst beheerschen. 

De geschiedenis der cultuur geeft ons telkens weer opnieuw 
de strijd tusschen beide werelden aan. Deze ontwikkelings
gang vindt haar uitdrukking in de voortdurende afwisseling 
tusschen; realisme en romantiek, — impressionisme en expres
sionisme physioplastiek en ideoplastiek of hoe men verder 
deze beide phasen der kunst heeft willen bestempelen. Elk 
kunstwerk moet noodwendig deelen van beide in zich bevatten 
en het is ondenkbaar, dat de kunst zich uitsluitend tot een 
van beide werelden zou kunnen bepalen: de ongesymboh-
seerde werkelijkheid zou ons onverdragelijk zijn evenals de 
uitbeelding, die zich volkomen aan den vorm zou willen 
onttrekken ons niet meer roeren kan. 

Indien men zich nu allereerst wendt tot de kinderkunst, 
althans tot de teekeningen, die door de kinderen van onze 
cultuurlanden ons dagelijks geleverd worden, dan blijkt hoe 
het kind niet teekent datgeen wat hij werkelijk ziet maar 
datgeen wat hij weet van zijn object. Hij geeft de werkelijk
heid der buitenwereld niet weer, maar is tevreden met zijn 
zeer eenvoudige versymboliseering daarvan. Volgt men in 
zijn teekeningen de ontwikkelingsgang van het kind, dan volgt 
men tevens de verrijking van zijn kennis der buitenwereld. 
Zijn „transparante" teekeningen, waarin ook datgeen wordt 
weergegeven wat feitelijk niet gezien kan worden en zijn 
neiging om in „vogel-perspectief" zijn objecten weer te geven, 
zooals deze onmogelijk kunnen gezien zijn, zijn van die methode 
de uitdrukkingen. 

3 
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Dit zeilde, principe vindt men terug bij de kunst der nog 
levende wilde volkeren en bij den waarlijk praehislorischen 
mensch. Ook hier de onvolmaakte en sterk versymboliseerde 
werkelijkheid der buitenwereld, de neiging tot uitbeelden van 
ongeziene dingen en het vogel-perspectief. Zelfs in de bloei
tijden van klassieke kunst (als de Aegyptische) vindt men 
deze elementen terug en steeds vindt men dat eigenaardige 
mengsel van symboliek en schablone, naast streven naar 
realisme. 

Deze strijd der beide bovengenoemde elementen; de juist 
waargenomen buitenwereld en de eigen binnenwereld, is in 
werkelijkheid de strijd tusschen de uiting der individualiteit 
en de overgeleverde conventie. De tijden waarin naar de on
bevangen uitbeeUing der buitenwereld gestreefd wordt, zijn 
dan ook vaak juist die, waarin ook op ander gebied de 
individueele uitingen in de cultuur naar voren komen; de 
tijden van verontachtzaming der waarneming en het over
wegen van overgeleverde vormen, zijn eveneens vaak die 
waarin een teruggang in de cultuur kan worden waargenomen, 
ReaÜstiek duidt op vooruitgang, romantisme op teruggang 
van cultureele factoren. Deze opvatting heeft niet zoozeer 
betrekking op de wijze van uitbeelding van het individu, maar 
geldt vooral voor bepaalde cultuur-perioden. Er zijn in histo
rische tijden in elk geval twee perioden aan te wijzen, waarin 
de algemeene opbloei van cultureele waarden innig gebonden 
zijn geweest aan het naar voren treden van felle individuali
teit en expansie, naast een overweldigend streven naar realis-
tiek in de beeldende kunst: de beschaving van Hellas en die 
van de Renaissance. 

Hieruit vooral moge de innige samenhang blijken tusschen 
de kunst en de cultuur; en dit is zelfs in zoodanige mate 
het geval, dat men in de kunst inderdaad een waardemeter 
van onze. beschaving zal mogen zien. 
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Aan de hand van de kunstvoorbrengselen der volkeren 
kan dit probleem nader worden toegelicht. 

Beschouwd men de kunst (of wat daaronder volgens de 
in den aanvang gegeven definitie zou kunnen worden ver
staan) der Europeesche volken uit het Neolithicum, omstreeks 
3000—2500 jaar v. Chr., dan is deze duidelijk ideoplastisch 
en vrijwel geheel gevangen in het schablone. Ook bij de 
overgang naar een geleidelijk veel hoogere trap van ont
wikkeling naar het metaal tijdperk, blijft zij bij de uitbeelding 
der werkelijkheid (mensch- en dierfiguren en portretten) bijna 
geheel in deze phase staan. Maar allengs ziet men hier en 
daar een begin tot het zuivere waarnemen en weergeven dezer 
figuren. Zoo gaat de belangrijke cultuurperiode van Hallstatt 
gepaard met een duidelijk merkbaar streven naar realisme, 
waarbij echter slechts een zeker niveau bereikt wordt dat 
niet wordt overscheden. 

Duidelijker nog bemerkt men die ontwikkeling in de landen 
rondom de Aegeïsche zee; daar ziet men van af de laatste 
periode van het Neolithicum (b.v. in de oudste stad van 
Troje) in het brons tijdperk en later geleidelijk met het ont
staan van een hoogere beschaving de realistiek meer en meer 
naar voren komen en ten slotte in de klassieke kunst van 
Hellas haar hoogtepunt bereiken. Zeer geleidelijke overgangen 
zijn het die deze perioden met elkaar verbinden, Dit streven 
naar volkomen juiste weergave der menschelijke en dierlijke 
figuur wordt juist op het hoogtepunt afgebroken; dan treedt 
weer de conventie op en de overgeleverde vormen, de copie 
en ten slotte weer het symbool, zij het dan ook in ietwat 
gewijzigde hoedanigheden en op hooger niveau. 

Het zelfde kan men waarnemen bij de ons zooveel beter 
bekende kunstperiode der Renaissance. Van de laatste kunste
naars der late Gothiek, tot de volle Renaissance, van af 
Cimbabue over Giotto, Gaddi, Donatello, Chirlandajo, Rafael 
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tot Michelangelo loopt de lijn van het ontwaken der re
alistiek. 

Evenwel blijft steeds elk kunstwerk de eigenschappen dragen 
van de wijze waarop het psychologisch ontstaan is, Altijd is 
het een mengsel van realisme en romantiek, van impressio
nisme en expressionisme, van physioplastiek en ideoplastiek, 

Voor de kinderteekeningen is dit meermalen met klem van 
redenen verdedigd en het geldt evenzeer voor de primitieve 
kunst der natuurvolkeren als voor de kunstgewrochten der 
klassieke tijden. Maar er is dan steeds een meer of een 
minder van een der beide samenstellende componenten; beide 
vinden een harmonische vereeniging in de groote kunstpro
ducten der allergrootste kunstenaars. 

Met het oog op de hier beschreven ontwikkelingsgang 
mag men dus beweren dat inderdaad de kunstontwikkeling 
van het individu langs de zelfde banen verloopt als die der 
soort. In den beginne is de uitdrukkingswijze ideoplastisch, 
en eerst gaandeweg wordt zij physioplastisch. 

Maar nu zijn er toch zeer belangrijke afwijkingen op dien 
regel gevonden; althans schijnbaar, 

In het midden der vorige eeuw (1863) zijn voor het eerst 
die merkwaardige grot-teekeningen gevonden van den holen-
mensch. Anthropologische en geologische studiën hebben ons 
overtuigd dat er lang voor de allereerste beginselen van onze 
tegenwoordige beschaving, hoe oud men die ook zou willen 
nemen, in een tijdperk dat stellig minstens 30.000 en wellicht 
100.000 jaren voor onze jaartelling gelegen is, menschen in 
Europa geweest zijn die een kunst van zoo overweldigende 
realistiek gemaakt hebben, met zoo weinige sporen van ide
oplastiek, als daarna nauwelijks weer in die mate is voorge
komen. Dit menschen soort (Aurignac-menschen) heeft in de 
ontoegankelijke en eeuwig duistere holen en grotten van 
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Frankrijk en Spanje dier- en menschenfiguren vervaardigd, 
die getuigen van een vaak bijna volmaakte waarneming van 
hun jachtdieren. En toch kan hun cultuur nauwelijks zoo heel 
veel boven die van de meest primitieve trap van allereerste 
menschontwikkeling verheven zijn geweest. Zij verkeerden 
nog in het tijdperk, dat men het paleolitische noemt, waarin 
nog slechts zeer ruw bewerkte steen als werktuig werd ge
bruikt. Opmerkelijk is het hoe die kunst geheel verdwenen is, 
lang voordat de neolithische mensch met zijn geometrische 
versiering en versymboliseering zijner kunst geboren was. 

Het is waarschijnlijk dat het verdwijnen van deze wonder
baarlijke realistiek toe te schrijven is aan een geheele nieuwe 
geestesrichting, die haar ontstaan dankt aan het feit, dat sedert 
die lang vervlogen eeuwen de mensch de beschikking heeft 
verkregen over het woord en de taal. Een keer in het bezit 
van deze kostbare schat, kon een hoogere kuituur zich ont
wikkelen, konden grooter groepen zich vormen en kon het 
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woord, als symbool, dienen om de juiste en onbevangen 
waarneming der natuur te ontgaan om langs korteren weg 
en met besparing van veel psychische energie te geraken tot 
een niet te overziene schat van voorstellingen. Anatomische 
studiën hebben inderdaad zeker gemaakt dat de Aurignac 
mensch nog niet over een behoorlijke spraak kon beschikken. 
Eerst de geslachten die na hen kwamen konden in het volle 
bezit daarvan geraken. 

Nu is het opvallend hoe die oer-oude realistiek nog hier 
en daar bij natuurvolkeren wordt aangetroffen, die met den 
verdwenen paleolitischen mensch te vergelijken zijn. En 
niet alleen dat, maar men kan die zelfde natuurgetrouwe 
physioplastiek ook soms waarnemen bij kinderen, die nimmer 
de volkomen beschikking hebben gehad over de spraak en 
die overigens een intact waarnemingsvermogen bezitten. Bij 
een imbeciel meisje is die merkwaardige realistiek beschreven 
en een onderzoek over de kinderteekeningen van geboren 
doofstommen heeft uitgemaakt dat onder deze kinderen een 
veel grooter percentage physioplasten voorkomt dan onder 
kinderen die zich van jongs af wel van de spraak konden 
bedienen. 

Dit alles is reden genoeg om te veronderstellen dat ook 
bij onze hedendaagsche kinderen een periode van realisme in 
hun kunst zou tevoorschijn komen, en eerst later gevolgd 
zou worden door de ideoplastiek, die wij nu van hen kennen, 
waren het niet dat zij al van den aanvang af hun onbevangen 
waarneming hadden leeren verwaarloozen door de opvoeding, 
die in onze maatschappij zoo geheel gebouwd is op de taal. 

Maar die oorspronkelijke onbevangen waarneming wordt 
verstoord en onze scholen vormen nu eenmaal geen goede 
onderzoekers, tenminste voorzoover het er op aan komt om 
door geheel onbevooroordeelde en individueele waarneming 
tot het constateeren van nieuwe feiten te komen. Voor de 
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verdere ontwikkeling van onze moderne natuurwetenschap
pelijke cultuur is echter de vorming van zulke onbevangen 
onderzoekers hoogst noodzakelijk, De hedendaagsche kunst 
echter schijnt er op te wijzen dat wij weer aan een periode 
van ideoplastiek en conventie zijn begonnen. Er blijft slechts 
over te vragen hoe lang deze phase aanhouden zal. 



D E VOORTPLANTING V A N E L E C T R O 
MAGNETISCHE G O L V E N LANGS 

HET AARDOPPERVLAK. 

D O O R PROF, DR, J H R . G . J . E L I A S , 

Ofschoon de toepassingen op het gebied der radiotelegrafie 
en -telefonie, dank zij verschillende verbeteringen van ingrijpen
den aard, in de laatste jaren zeer groote vorderingen hebben 
gemaakt, bestaat er omtrent verschillende physische verschijn
selen, die bij de voortplanting van electromagnetische golven 
optreden, nog groot verschil van meening bij de beoefenaars 
van de radio-wetenschap, er zijn zelfs verschijnselen, omtrent 
de verklaring waarvan men nog vrijwel in het duister tast. 

Zooals U bekend zal zijn, maakt de radiotelegrafie gebruik 
van electromagnetische trillingen of golven, die zich in de 
ruimte voortplanten op dezelfde wijze als lichttrillingen en 
met dezelfde snelheid, 300.000 K.M. per secunde. Het verschil 
met de lichttrillingen is slechts van quantitatieven aard, en 
heeft betrekking op de golflengte. Terwijl voor geel licht 
deze golflengte nagenoeg 0,0006 m.m. bedraagt, worden voor 
radiotelegraflsche doeleinden golven gebezigd van enkele 
honderden of duizenden meters, ook kortere golven, enkele 
meters in lengte worden wel gebruikt, doch slechts voor zeer 
speciale doeleinden. Het zal U bekend zijn, dat de electro
magnetische trillingen van andere trillingen, b.v. geluidstrillingen, 
verschillen, doordat voor de voortplanting er van geen mate-
riëele middenstof noodig is, voor andere trillingen daaren
tegen wel. 

Het ontstaan van electromagnetische trillingen kan men 
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zich als volgt denken. Wordt tegen een touw een stoot ge
geven, dan plant deze zich langs het touw voort. Eveneens 
plant een plotselinge verstoring van het evenwicht in de lucht, 
b.v. een ontploffing, zich door het luchtruim voort. Zoo zal 
zich ook bij verstoring van het electrisch evenwicht eene 
electromagnetische impuls door de ruimte voortplanten. Bij 
plotselinge lading van een geleider b.v. zal zulk een impuls 
ontstaan, bij ontlading een daaraan tegengestelde impuls, even
eens bij tegengestelde lading van den geleider, Volgen deze 
ladingen en ontladingen van den geleider regelmatig op elkaar, 
dan worden electromagnetische golven verkregen, die zich 
door de ruimte voortplanten, evenals de trillingen, die door 
eene geluidsbron aan de lucht worden medegedeeld, door het 
luchtruim. Tengevolge van de enorme voortplantingssnelheid 
der e.m. golven zullen de herhaalde ladingen en ondadingen 
van de zendantenne in het station, dat e.m. golven uitzendt, 
zeer snel op elkaar moeten volgen. Bij eene golflengte van 
1 K.M. b.v. zal de antenne 300.000 maal per secunde positief 
en evenveel malen negatief geladen worden. 

Nu lijkt, oppervlakkig beschouwd, wanneer we denken 
aan de overeenstemming in eigenschappen met het licht, de 
voortplanting van e.m, golven vrij eenvoudig. Waar we ge
wend zijn aan de rechtlijnige voortplanting van het licht in 
de lichtstralen, is men geneigd voor de e.m. golven iets der
gelijks te onderstellen en eveneens aan te nemen, dat de lijnen 
van voortplanting ook voor deze e. m. golven recht zijn. Echter 
is deze onderstelling slechts zeer bij benadering in bepaalde 
gevallen juist. Waren er in het geheel geen grenzen, zoodat 
de golven zich geheel ongestoord konden voortplanten, dan 
zou de voortplanting ongetwijfeld langs rechte lijnen ge
schieden, evenals de stralen eener lichtbron. Hierop is reeds 
gewezen door Heinrich Hertz, die aan te merken is als de 
ontdekker van de e. m. trillingen, nadat James Clerk Maxwell 
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reeds vele jaren vroeger op grond van theoretische over
wegingen dit verschijnsel had voorspeld. 

Zooals U weet is bij de straling van eene lichtbron de 
intensiteit omgekeerd evenredig met de tweede macht van den 
afstand, Op dezelfde wijze zou bij geheel vrije voortplanting 
van e.m, golven de intensiteit er van omgekeerd evenredig 
zijn met het quadraat van den afstand van af den zender. 
Deze intensiteit wordt feitelijk gemeten door een hoeveelheid 
energie, die in een bepaalden tijd door een vlakje stroomt. 

Waar we echter gebruik van maken bij het opvangen van 
e.m. straling, is niet zoozeer deze energie zelf, als een groot
heid, die wel de energie bepaalt, maar er niet gelijk aan is. 
Deze grootheid zal b.v. zijn de z.g. electrische kracht, die 
den electrischen stroom bepaalt in de ontvangantenne van 
het ontvangstation, resp. bij raamontvangst in het draadraam. 
Deze grootheid zouden we de amplitudo van de e. m. straling 
kunnen noemen. Aangezien de intensiteit evenredig is met de 
tweede macht van de amplitudo, en deze intensiteit omge
keerd evenredig is met de tweede macht van den afstand bij 
bij geheel vrije voortplanting, zal in dat geval de amplitudo 
omgekeerd evenredig met den afstand zelf zijn. Overigens zal 
de in het ontvangstation waargenomen geluidsterkte bij eene 
bepaalde amphtudo van de aankomende strahng geheel afhan
kelijk zijn van de wijze, waarop van deze amplitudo wordt 
gebruik gemaakt, d.w.z. van de wijze, waarop de ontvangst 
plaats vindt. 

Nu heeft de waarneming geleerd, dat voor kleine afstanden 
de amplitudo der straling inderdaad omgekeerd evenredig is 
met de eerste macht van den afstand tot het zendstation, indien 
er tenminste geen zeer groote beletselen of begrenzingen aan
wezig waren. Veel proeven hieromtrent zijn gedaan door Austin, 
chef van het Naval Wireless-telegraphic Laboratory van het 
Bureau of Standards te Washington. 
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Een zeer belangrijke factor, die van invloed is op de waar
genomen geluidsterkte in het ontvangstation, is naast de 
afmetingen van den zender en de hierin gebezigde stroom-

<• intensiteit, de golflengte van de uitgezonden straling. Onder 
overigens gelijke omstandigheden is de amplitudo der verstoring, 
zooals reeds Hertz aantoonde, omgekeerd evenredig met de 
golflengte, wanneer de afstand tot den zender nog klein is, 
Bovendien zal bij bepaalde keuze van de wijze van ontvangst 
(raamontvangst) de stroomsterkte in de ontvangtoestellen toe
nemen met kleinere golflengte. Hieruit volgt, dat voor dergelijke 
afstanden een kleine golflengte wenschelijk is. 

Geheel anders wordt dit echter bij groote afstanden. Als
dan zijn er verschillende invloeden werkzaam, die bij kleine 
afstanden kunnen worden verwaarloosd. De voortplanting 
mag dan niet meer als eene geheel vrije worden beschouwd, 
wat bij kleinere afstanden wel geoorloofd is, 

In de eerste plaats moet rekening worden gehouden met 
het feit, dat de ruimte, waarin de voortplanting plaats vindt, 
door het aardoppervlak begrensd is, terwijl de aarde in meer
dere of mindere mate een geleider voor electriciteit is. Dien
tengevolge zullen in de oppervlakte der aarde stroomen worden 
geïnduceerd. Immers in de e.m. golven is de magnetische kracht, 
die samenhangt met den electrischen stroom in de zendantenne, 
veranderlijk. Het zal U bekend zijn, dat eene veranderlijke 
magnetische kracht in een geleider een inductiestroom op
wekt; op dezelfde wijze worden door de e,m, golven in de 
aarde stroomen opgewekt. Deze stroomen gaan gepaard met 
ontwikkeling van warmte, de hiervoor benoodigde energie 
moet ontleend worden aan de e.m. golfbeweging. Het ge
volg zal zijn, dat deze door dit energieverlies verzwakt wordt, 
Op deze wijze zal bij voortplanting langs het oppervlak der 
aarde over een zeer grooten afstand de energie der e. m golven 
zeer sterk kunnen verminderen, zelfs in die mate, dat de seinen 
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in het ontvangstation slechts zeer bezwaarlijk kunnen worden 
waargenomen. Iets analoogs doet zich voor bij geluidsgolven. 
Planten deze zich voort langs een behaarden wand, dan zal 
tengevolge van de hierin opgewekte bewegingen de geluids
energie over een korten afstand worden uitgeput, hetgeen 
op eenvoudige wijze met behulp eener z.g. gevoelige vlam, 
d. i . eene vlam, die op geluidsimpulsen reageert, kan worden 
aangetoond. In daarentegen de wand glad, dan vindt de uit
putting der geluidsenergie niet in die mate plaats. 

Men zou geneigd kunnen zijn te onderstellen, dat het energie
verlies bij de e,m. golven tengevolge van de in de aarde 
geïnduceerde stroomen des te grooter is, naarmate het aard
oppervlak de electriciteit beter geleidt, en de geïnduceerde 
stroomen dus sterker zijn. Nadere beschouwing, zoowel theo
retisch als proefondervindelijk, toont echter aan, dat dit niet 
onder alle omstandigheden het geval is. Dit hangt samen 
met het bekende verschijnsel, dat een veranderlijke electrische 
stroom slechts tot eene beperkte diepte in een geleider door
dringt, het verschijnsel, bekend onder den naam skin-effect 
of huid-effect. Deze indringingsdiepte hangt af zoowel van 
het geleidingsvermogen van den geleider als van de snelheid 
van verandering van den stroom, dus bij een wisselstroom 
van de frequentie van dien stroom. Een en ander heeft tot 
gevolg, dat de energieverliezen van de e.m. golven bij voort
planting langs het aardoppervlak afhangen van het geleidings
vermogen der aarde en van de golflengte der golven, immers 
de snelheid van verandering is omgekeerd evenredig met de 
golflengte. Bij de voor groote afstanden gebruikelijke golflengten 
van eenige K .M. zal het energieverlies bij voortplanting over 
vasten grond grooter zijn dan bij voortplanting over zeewater. 
In Argentinië heeft Dr, Esau van de Maatschappij „Telefunken" 
waarnemingen gedaan, die hiermede geheel in overeenstemming 
zijn. Hij was daar in de gelegenheid de seinen van een 
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Japansch station, dat ongeveer in de antipode gelegen is van 
het ontvangstation in Argentinië, op te vangen en wel uit 
verschillende richtingen, Nu nam hij waar, dat de seinen uit 
oostelijke richting, waar de golven zich hoofdzakelijk over 
land hadden moeten voortplanten, zeer veel zwakker waren 
dan die uit westelijke richting, waar de voortplanting in 
hoofdzaak over zee had plaats gevonden. 

Dat bij eene golflengte van eenige K .M. de voortplanting 
over zee gemakkelijker gaat dan die over land, is eene om
standigheid, die van belang is voor ons land in verband met 
de radiotelegraflsche verbinding met Nederlandsch Indië, die 
binnenkort in werking zal treden. Deze verbinding toch loopt 
bijna uitsluitend over land. Bij de voor groote afstanden om 
andere redenen uitsluitend in aanmerking komende lange golven 
neemt het energieverlies door de aardstroomen echter altijd af 
met toenemende golflengte, onverschillig of de weg over land 
of over zee leidt. 

Terwijl echter bij lange golven de zeeweg een voordeel 
biedt boven den landweg, is zulks bij zeer korte golven juist 
omgekeerd, daar zal de voortplanting over land met minder 
energieverlies gepaard gaan dan die over zee. Zulks is ook 
waargenomen bij de voortplanting van de zeer korte golven 
van enkele meters, die tegenwoordig door de Marconi Company 
voor speciale doeleinden op betrekkelijk kleine afstanden worden 
toegepast. Teneinde het energieverlies bij deze korte golven 
bij gebruik over zee voor het geven van seinen aan schepen 
zooveel doenlijk te beperken moeten de zenders van deze 
golven, die van parabolische spiegels zijn voorzien teneinde 
een zooveel mogelijk parallellen bundel te verkrijgen op eene 
hoogte van ongeveer 200 M . boven het zeeniveau worden 
opgesteld. 

Eene tweede omstandigheid, die van zeer groot gewicht is 
bij de voortplanting van e.m. golven, en die ten slotte voor 
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eene volkomen zekere verbinding het pleit ten gunste van de 
lange golven beslist, is gelegen in de kromming van het aard
oppervlak. 

Geschiedde de voortplanting uitsluitend langs rechte lijnen, 
dan zou het onmogelijk zijn op eenigszins grootere afstanden 
te seinen, daar de aarde zelf zich in den weg der voortplanting 
zou bevinden. Intusschen heeft iedereen wel eens opgemerkt, 
dat eene trillende beweging punten kan bereiken, die door be
letselen van de trillingsbron gescheiden zijn. Achter een huis 
staande kan men geluiden waarnemen, die vóór dat huis worden 
voortgebracht, ofschoon het huis de rechtlijnige voortplanting 
naar het punt van waarneming belemmert. Dit verschijnsel 
draagt den naam van buiging of diffractie, het doet zich bij 
alle trillende bewegingen voor. Men kan nu vraag stellen, 
waarom in de geluidsschaduw, d.i. de ruimte, waar de ge
luidsbeweging niet door rechdijnige voortplanting kan geraken, 
wel geluid wordt waargenomen, in de lichtschaduw daaren
tegen geen licht, f iet antwoord hierop is vrij eenvoudig. De 
reden van het verschijnsel is deze, dat de golflengte yan het 
geluid veel grooter is dan die van het licht. Het licht heeft 
eene naar onze begrippen zeer kleine golflengte, veel kleiner 
dan de ons omringende voorwerpen, vandaar, dat er bijzondere 
hulpmiddelen noodig zijn om buiging van het licht waar te 
nemen, zulks is o.a. mogelijk met behulp van een buigings-
rooster, waarop eene zeer fijne verdeeling is aangebracht. 
De golflengte van het geluid is meer vergelijkbaar met de 
ons omringende voorwerpen, vandaar, dat we buigingsver
schijnselen bij geluidstrillingen zooveel gemakkelijker waar
nemen. Op dezelfde wijze zullen de in de radiotechniek ge
bezigde e. m. golven buiging vertoonen, wanneer er zich op 
den weg van rechtlijnige voortplanting beletselen bevinden, 
in de eerste plaats, wanneer een deel van de aarde zich op 
dien weg bevindt. Het hgt dan ook voor de hand om aan 
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te nemen, dat de mogelijkheid van waarneming van e, m. golven 
in zeer ver verwijderde ontvangstations een gevolg is van 
buiging dezer golven om de aarde. Indien hier een buigings
verschijnsel in het spel is, moeten ook, aangezien de diffractie 
zich des te sterker doet gevoelen, naarmate de golflengte 
grooter is, voor het bereiken van ver verwijderde ontvang
stations de lange golven de voorkeur verdienen, een ver
schijnsel, dat in groote trekken de waarneming reeds had 
geleerd, en waarvan dan ook voor groote afstanden gebruik 
wordt gemaakt. 

Een verschijnsel, dat bij buiging van de e.m. golven om 
de aarde in meer of minder sterke mate zal moeten optreden, 
is het volgende. Wanneer we voor een oogenblik aannemen,' 
dat de golven, uitgaande van den zender, bij voortplanting 
langs het aardoppervlak in verschillende richtingen op gelijke 
wijze verzwakt worden, dan zullen in de antipode van het 
zendstation de verschillende verstoringen elkaar moeten ver
sterken, aangezien ze evenveel tijd noodig hebben om dit 
punt te bereiken, ze bereiken dit punt in denzelfden triflings-
toestand (phase). We zullen dus kunnen verwachten, dat in 
de antipode eene aanzienlijke versterking van de ontvangst
sterkte plaats vindt. 

Voor geluidstrillingen kan iets analoogs worden aangetoond 
met behulp eener gevoelige vlam. In het punt, dat diametraal 
tegenover de geluidsbron gelegen is, zal een maximum van 
de werking moeten bestaan, terwijl in een punt, op een vierde 
deel eener golflengte van dit punt verwijderd, de werking 
zeer zwak zal moeten zijn, aangezien de verschillende ver
storingen elkaar daar nagenoeg zullen opheffen, ze zijn dan 
in verschillende phase, terwijl aan de antipode gelijkheid van 
phase bestaat. 

Voor de e. m. golven is dit verschijnsel waargenomen door 
den marine-luitenant Guierre, die van 1920—'21 door de Fran-
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sche regeering op het oorlogsschip „Aldebaran" is uitgezonden 
om na te gaan, in hoeverre de seinen van de groote Fransche 
radio-zendstations op verschillende afstanden waarneembaar 
waren, In de buurt van Nieuw-Zeeland, de antipode van 
Frankrijk vrijwel, werd verschihende malen eene abnormaal 
groote ontvangsterkte waargenomen. Intusschen worden der
gelijke waarnemingen ten zeerste beïnvloed door de omstandig
heid, dat de e.m. golven niet op alle wegen langs het aard
oppervlak gelijkelijk verzwakt worden, terwijl bovendien veel 
afhangt van den toestand der atmospheer, zooals verderop 
nader zal blijken. Van scherpe waarneming van dit antipode
effect zal dan ook geen sprake kunnen zijn. 

Met het oog op de buigingsverschijnselen zal, zooals we 
zagen, eene groote golflengte de voorkeur 'verdienen. Aan 
den anderen kant zagen we ook, dat er bij kleine afstanden, 
waar de buiging niet in aanmerking komt, redenen zijn om 
aan eene kleine golflengte de voorkeur te geven. Bij groote 
afstanden blijven deze redenen van kracht; Ten slotte zal er 
dus, wanneer de verschillende invloeden bij grooten afstand 
in aanmerking worden genomen, eene gunstigste golflengte 
zijn voor een bepaalden afstand, welke gunstigste golflengte 
bij berekening blijkt toe te nemen met den afstand. 

Uitgaande nu van de ondersteling, dat we bij de voort
planting met een zuiver buigingsverschijnsel te maken hebben 
is het mogelijk de amplitudo van de e.m. golven te bereke
nen voor een bepaalden afstand tusschen zend- en ontvang
station, waarbij omtrent de geleidende eigenschappen van het 
aardoppervlak eene bepaalde onderstelling moet worden ge
maakt, b.v. dat de voortplanting uitsluitend over zeewater 
geschiedt. Deze berekening is uitgevoerd door den Engelschen 
wiskundige Watson. Het resultaat waartoe hij komt, is uiterst 
merkwaardig. Hij vindt, dat de door hem berekende ampli
tudo zeer veel kleiner is dan de waargenomene; bij een afstand 
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van 10,000 K.M, (ongeveer den afstand naar Ned.-Indië) 
b.v. en eene golflengte van 10 K.M. is de berekende ampli
tudo slechts 1 millioenste van de amplitudo, berekend uit eene 
op grond van waarnemingen door Austin gegevene formule. 
Bij een zoo enorm verschil tusschen waarneming en bereke
ning kan natuurlijk geen sprake zijn van onzekerheden in de 
waarnemingen en rijst de vraag, of er bij de voortplanting 
van e.m. golven misschien nog een invloed werkzaam is, 
waarmede geen rekening is gehouden. 

Het meest waarschijnlijk lijkt het ons in de atmospheer van 
de aarde de verklaring van het raadsel te zoeken. Uit ver
schillende oorzaken zullen de hoogere lagen van de atmo
spheer meer of minder geïoniseerd zijn, d.w.z. de gasmoleculen 
zullen in positieve en negatieve ionen gesplitst zijn. Tenge
volge van de aanwezigheid dezer ionen zal het gas op grootere 
hoogte een zeker geleidingsvermogen voor electriciteit be
zitten. Nu worden e. m, golven, die op het oppervlak van 
een geleider vallen, daardoor teruggekaatst, en wel in des te 
sterkere mate, naar gelang het geleidingsvermogen grooter is, 
men denke slechts aan de terugkaatsing van licht door een 
gepolijst metaal. 

Voor de e. m, golven van groote golflengte geldt dit even
zeer. Deze golven zullen bij voortplanting in de ruimte aan 
de hoogere atmospherische lagen gedeeltelijk worden terug
kaatst. Men wordt derhalve geleid tot de meening, dat deze 
reflectie bij de voortplanting van de e, m. golven eene uiterst 
belangrijke rol speelt, en dat deze invloed de verklaring moet 
geven van het enorme verschil van de waarneming met de 
buigingstheorie. De gedachte, dat de hoogere lagen der atmo
spheer geleidend zouden zijn, is reeds lang geleden door den 
Engelschen natuurkundige Heaviside uitgesproken, reden, waar
om deze laag gewoonlijk de Heaviside-laag genoemd wordt. 
Eene dergelijke laag zou het voor eventueele Mars-bewoners 
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ook zeker heel moeilijk maken hun berichten tot de aardbe
woners te doen doordringen! 

Gaan we nu na, door welke invloeden de ionisatie van de 
atmospheer wordt tot stand gebracht. In de eerste plaats werkt 
het ultraviolette licht van de zon ioniseerend. Op groote hoogte 
is de intensiteit van de ultraviolette stralen, die door absorp
tie in de atmospheer verzwakt worden, veel grooter dan aan 
de oppervlakte der aarde. De op grootere hoogte den berg
beklimmers somtijds veel last veroorzakende zonnebrand is 
een gevolg van de sterkere intensiteit van het ultraviolette 
licht. Op veel grootere hoogte, b.v. op 60—100 K.M. en 
meer, waar geen wolken de stralen kunnen tegenhouden, zal 
de intensiteit van het ultraviolette licht zoo groot zijn, dat 
eene merkbaar geleidingsvermogen van de atmospheer daar
door veroorzaakt kan worden. Behalve het aheen overdag 
werkzame ultraviolette licht, waarvan de werking zeer spoedig 
na de bestrahng ophoudt, is er nog een ioniseerende invloed 
werkzaam, zoowel bij dag als bij nacht. Men is n.l. tot de 
overtuiging gekomen, dat door de zon, en wel voornamelijk 
door de zonnevlekken, bundels ionen en electronen met zeer 
groote snelheden worden uitgezonden. Deze deeltjes onder
vinden in het magnetisch veld der aarde eene electrodyna-
mische kracht tengevolge van hunne lading, waardoor ze 
van de rechtlijnige baan afwijken en kromlijnige banen gaan 
beschrijven, die zoowel op de dag- als op de nachtzijde van 
de aarde kunnen eindigen. De Noorsche natuurkundige Störmer 
heeft de loopbanen voor dergelijke deeltjes berekend en er 
modellen van vervaardigd. Komen deze ionen resp, electronen 
met groote snelheid in de atmospheer der aarde, dan zullen 
ze de gassen er van ioniseeren, wat gepaard kan gaan met 
lichtverschijnselen, die als Noorderlicht bekend zijn. 

Er zijn dus twee oorzaken aan te wijzen, die ionisatie van 
de hooger lagen der atmospheer zullen bewerken. Waar de 



eene oorzaak, het ukraviolette licht, alleen bij dag werkzaam 
is, de andere oorzaak echter zoowel bij dag als bij nacht, 
zal de ionisatietoestand van de atmospheer bij dag en bij nacht 
niet dezelfde zijn. wat weer tot gevolg zal hebben, dat er een 
verschil zal bestaan tusschen het seinen overdag en des nachts. 

Wat het bedrag van het geleidingsvermogen van de hoo
gere atmospheer betreft, zoo heeft de Engelsche wiskundige 
Watson de voortplanting van e. m. golven berekend in de 
onderstelling, dat er zich op eene hoogte van 100 K , M . 
boven de aarde eene geleidende laag bevindt. Hij komt tot 
de conclusie, dat het geleidingsvermogen ongeveer zoo groot 
moet zijn als dat van drogen grond om in overeenstemming 
met de waarneming te blijven, eene uitkomst, die niet on
aannemelijk is voor intensief geïoniseerde gassen. 

Beschouwen we nu de ionisatie door het ultraviolette licht 
nader. Aangezien dit hcht de geheele dikte der atmospheer 
doorstraalt, en door absorptie de intensiteit van deze stralen 
afneemt, moet aangenomen worden, dat het geleidingsver
mogen tengevolge van deze bestraling in de hoogere lucht
lagen het sterkst is en naar beneden geleidelijk afneemt. Op 
die wijze zal er niet één grensvlak zijn, waar het geleidings
vermogen plotsehng verandert, waarvan terugkaatsing in den 
gewonen zin het gevolg zou zijn, doch door de geleidelijke 
verandering van het geleidingsvermogen vindt feitelijk door 
de geheele dikte der atmospheer op grootere hoogte reflectie 
plaats. Deze omstandigheid zal de intensiteit der terugkaatsing 
verminderen. Naarmate n.l. de dikte van eene overgangslaag, 
waar terugkaatsing plaats heeft, grooter is, zal de gereflec
teerde intensiteit kleiner zijn dan bij plotsehnge verandering. 
Bovendien zullen wegens de geleidelijke verandering van de 
eigenschappen der atmospheer de stralen der e.m. golven, 
d. z. de richtingen, waarin de energie zich voortplant, in het 
algemeen gekromd zijn, een verschijnsel, dat ook waarneem-



baar is, wanneer lichtstralen zich voortplanten in eene midden
stof van veranderlijke dichtheid. Volgens sommigen zoude 
deze kromming kunnen bewerken, dat de e. m. stralen het 
aardoppervlak volgen, hetgeen echter niet zeer waarschijnlijk is. 

Het laat zich hooren, dat de mate, waarin de e. m. golven 
gereflecteerd worden door de hoogere lagen der atmospheer, 
afhangt van de golfletigte. Nu zal aan een grensvlak, waar 
het geleidingsvcrmogen plotseling verandert, de terugkaatsing 
des te sterker zijn, naarmate de golflengte grooter is. Voorts 
zal de e. m. strahng, aangezien de reflectie plaats vindt in 
eene zeer groote dikte der atmospheer, in die geïoniseerde, 
dus gedeeltelijk geleidende, lagen een langen weg afleggen. 
Op dien weg wordt de strahng door absorptie verzwakt, 
evenals licht verzwakt wordt in eene absorbeerende stof. Deze 
absorptie neemt toe met afnemende golflengte. We komen 
dus tot de conclusie, dat in de door het ultraviolette licht 
geïoniseerde atmospheer de korte golven minder gereflecteerd 
en meer geabsorbeerd worden dan de langere, de laatste 
zullen dus in dat geval in het voordeel zijn. Dit is in over
eenstemming met de waarneming, dat bij dag eene groote 
golflengte de voorkeur verdient boven eene korte, immers 
juist bij dag zal de ionisatie door het ultraviolette licht van 
invloed zijn, waardoor zeer dikke lagen van de atmospheer 
geleidend worden. 

Eigenaardige verschijnselen zijn te verwachten bij den over
gang van dag in nacht of omgekeerd. De door de zonne
stralen veroorzaakte ionisatietoestand zal dan ophouden resp. 
een aanvang nemen. Er is dan een grensvlak in de atmos
pheer, waar bestraalde en niet-bestraalde deelen aan elkaar 
grenzen. Dc vlakken van constant geleidingsvermogen, die 
bij hoogeren zonnestand tennaastenbij horizontaal verloopen. 
zullen bij zons op- en ondergang eene geheel andere gedaante 
verkrijgen. Daar van den stand dezer vlakken de mate van 
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reflectie afhangt en deze vlakken juist bij op- en ondergang 
van de zon eene voor de reflectie gunstigen stand innemen, 
is het te verwachten, dat de terugkaatsing dan sterker is, 
wat tot eene verhoogde ontvangsterkte aanleiding zal geven. 
Op die wijze kan o. a, het door Marconi geconstateerde feit 
worden verklaard, dat in Clifden (Ierland) een zekeren tijd 
na zonsondergang en bij zonsopgang eene zeer verhoogde 
intensiteit wordt waargenomen, terwijl op een eenigszins ander 
tijdstip een minimum van de ontvangsterkte bestaat. Ook dit 
laatste verschijnsel is, evenals de afhankelijkheid van het 
geheele verschijnsel van de golflengte, te verklaren uit den 
eigenaardigen stand van de reflecteerende vlakken in de atmos
pheer bij zonsop- en -ondergang. De verhoogde intensiteit 
kort na zonsondergang door Dr. Esau waargenomen voor 
stations, waar op hetzelfde oogenblik de zon ondergaat, is 
op dezelfde wijze te verklaren, er heeft dan terugkaatsing tegen 
de grenslaag plaats. Ook bij zoneclipsen zijn dergelijke waar
nemingen gedaan. 

Des nachts zal de ionisatie der hoogere lagen in de atmo
spheer tot stand komen door de zon geëmitteerde bundels 
ionen en electronen. Het is waarschijnlijk, in verband met 
de verschijnselen van het Noorderlicht, dat de op deze wijze 
tot stand gebrachte ionisatie zich op grootere hoogte zal 
bevinden dan die bij dag door het ultraviolette licht veroorzaakt. 
In de tweede plaats zullen bij den alleen des nachts werkzamen 
ioniseerenden invloed de voorwaarden voor een bepaald grens
vlak, waar het geleidingsvermogen plotsehng verandert — 
eene voorwaarde voor een groot reflecteerend vermogen — 
beter vervuld zijn dan bij ionisatie door ultraviolet licht. Immers 
proeven van Wilson hebben geleerd, dat ionen en electronen 
die een gas ioniseeren, het sterkst werken, naarmate de snel
heid er van kleiner is. Op het einde der loopbaan, waar de 
snelheid der deeltjes bijna uitgeput is, zal de ionisatie dus 
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het sterkst zijn, derhalve ook het door de ionisatie veroor
zaakte geleidingsvermogen. Het is aannemelijk, dat op die wijze 
in de atmospheer eene laag kan worden gevormd, waar het 
geleidingsvermogen betrekkelijk snel verandert. Aangezien de 
bundels ionen in veel gevallen beperkte afmetingen hebben, 
van b.v. enkele honderden meters (ofschoon ook zeer veel 
breedere bundels zijn waargenomen), kan in zulke gevallen 
gesproken worden van ionenwolken, die in de atmospheer 
worden gevormd. De des nachts waargenonien ontvanginten-
siteit nu zal ten nauwste samenhangen met de reflectie en 
absorptie in de aldus op min of meer toevallige wijze plaat
selijk geïoniseerde atmospheer. Het is dan ook niet te ver
wonderen, dat de ontvangsterkte des nachts een onregelmatig 
karakter draagt, een feit, waarin alle waarnemers overeen
stemmen, in tegenstelling met de veel meer regelmatige ont
vangsterkte bij dag, veroorzaakt als die wordt door de constante 
strahng van het ultraviolette hcht. Men zou geneigd kunnen 
zijn de onregelmatigheden van de ontvangsterkte bij nacht 
toe te schrijven aan storingen in de lagere atmospheer door 
de stormen enz., doch het feit, dat de onregelmatigheden des 
nachts veel sterker zijn dan overdag, geeft aanleiding te zoeken 
naar eene andere verklaring. 

Waar nu de ontvangsterkte des nachts afhankelijk zal zijn 
van de aanwezigheid van geleidende ionenwolken, die veelal 
kleiner zijn dan de gebezigde golflengte, krijgt de reflectie 
meer het karakter van verstrooiïng dan van regelmatige 
terugkaatsing. Nu is het bekend, dat de verstrooiïng van 
licht b.v. door kleine, in eene vloeistof gesuspendeerde, deel
tjes des te sterker optreedt, naarmate de golflengte van het 
licht kleiner is. Van een bundel wit hcht zal b.v. het blauwe 
en het violette licht het sterkst verstrooid worden. Men mag 
op dezelfde wijze verwachten, dat bij verstrooiïng van de 
e. m. golven juist de golven van kleine golflengte het sterkst 
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verstrooid zullen worden en zoodoende het ontvangstation 
het gemakkelijkst zullen bereiken, ofschoon de intensiteit wel 
een zeer onregelmatig karakter zal dragen tengevolge van 
het toevallige optreden van ionenwolken. De waarneming nu 
is hiermede geheel in overeenstemming. Terwijl de ontvang
sterkte des nachts over het algemeen zeer onregelmatig is, 
vooral voor de korte golven, worden juist deze gemiddeld 
beter waargenomen dan langere. Doch ook voor lange golven 
is de intensiteit des nachts over het algemeen nog grooter 
dan overdag. 

Resumeerende komt men dus tot de conclusie, dat de re
flectie des nachts gemiddeld sterker op den voorgrond treedt 
dan overdag, doch dat die terugkaatsing 's nachts een on
regelmatig karakter draagt, 

De eigenaardige toestand van de hoogere atmospheer des 
nachts zal tot verschillende verschijnselen aanleiding kunnen 
geven, voornamelijk bij kleine golflengte. Op die wijze zullen 
waarnemingen van Dr. de Groot in Ned.-Indië moeten worden 
veiklaard, waar veelal des nachts op grootere afstanden eene 
betere verbinding werd verkregen dan op kleinere. Ook in-
terferentieëffecten zullen zich kunnen voordoen, tengevolge 
waarvan de ontvangsterkte bij eene bepaalde golflengte klein 
kan zijn, terwijl bij gebruik van eene eenigszins andere golf
lengte de intensiteit veel grooter wordt, een in verschiüende 
gevallen geconstateerd feit. 

Na het gezegde zal het duidelijk zijn, dat voor groote 
afstanden eene groote golflengte de voorkeur verdient, zoo
wel bij dag als bij nacht. Intusschen is er aan eene groote 
golflengte één bezwaar verbonden, dat nog niet genoemd is. 
Dit bezwaar is gelegen in de z.g. atmospherische storingen, 
iets geheel verschillends van den boven besproken invloed 
van de eigenschappen der hoogere atmospheer. Atmospherische 
storingen kunnen worden vergeleken met draadlooze seinen, die 



niet worden gegeven door een bepaald zendstation, doch van 
atmospherischen oorsprong zijn. Deze storingen worden ver
oorzaakt door ondadingsverschijnselen in de atmospheer, vaak 
op zeer grooten afstand vanaf het ontvangstation. Ze kunnen 
bij een regelmatig verkeer tusschen twee stations bijzonder 
hinderlijk zijn, doordat ze vaak veel sterker zijn dan de te 
ontvangen seinen, zoodat ontvangst daarvan feitelijk onmo
gelijk wordt. Deze atmospherische storingen zijn dan ook een 
van de schrikbeelden voor de radiotelegrafie. Ofschoon er 
veel pogingen zijn aangewend om ze onschadelijk te maken, 
en de kennis er van de laatste jaren veel is vermeerderd, is 
zulks tot nu toe niet gelukt. 

Het is O . a. gebleken, dat, waar deze storingen van ver
schillende zijden kunnen komen, terwijl de gewenschte seinen 
in hoofdzaak slechts uit ééne bepaalde richting verwacht kunnen 
worden, de schadelijke invloed er van verminderd wordt door 
de ontvangtoestellen zóó in te richten, dat alleen seinen uit 
die bepaalde richting kunnen worden opgevangen, iets, wat 
tegenwoordig wel mogelijk is. Verder is het gebleken, dat 
deze storingen een veel sterkeren invloed hebben bij lange 
golven dan bij kortere. Dit zal eene reden zijn om de golf
lengte niet te sterk te vergrooten, wat anders voor zeer groote 
afstanden een voordeel zou opleveren. Eene golflengte aan
merkelijk grooter dan 20 K.M. zou waarschijnlijk blijken geen 
voordeel op te leveren, zoolang de atmospherische storingen 
niet op meer afdoende wijze onschadelijk gemaakt kunnen 
worden. De meeste groote zendstatións ingericht voor het 
zenden op zeer groote afstanden gebruiken dan ook golflengten 
van 10 a 20 K.M., sommige Fransche stations sinds korten 
tijd zelfs van 23 K .M. 

Tenslotte zou er nog zeer veel op te merken zijn aan
gaande de meer locale inloeden van den toestand der lagere 
atmospheer. Uit het voorafgaande blijkt wel, dat bij een 
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grooten afstand tusschen zend- en ontvangstation de e. m. 
strahng hoofdzakehjk haar weg zal kiezen door de hoogere 
lagen der atmospheer. Daarbij zullen echter zoowel de toe
stand van het aardoppervlak als die van de lagere atmo
spheer min of meer van invloed zijn, de eerste omstandigheid 
blijkt reeds uit de boven aangevoerde waarnemingen van 
Dr. Esau in Argentinië. De invloed der lagere atmospheer 
zal voornamelijk beperkt zijn tot de omgeving van het ont
vangstation. Immers de daar opgevangen straling is a, h. w. 
ontleend aan de straling op grootere hoogte en zal den invloed 
ondervinden van den atmospherischen toestand daar ter plaatste. 
Deze meer locale invloed van de lagere atmospheer is onge
twijfeld de oorzaak van een aantal merkwaardige verschijn
selen, die op dat gebied zijn waargenomen. Zoo is o. a. ge
constateerd, dat bij het passeeren van den Golfstroom de 
ontvangsterkte voor de verschillende zendstations aanmerke
lijk verminderde, terwijl na het overschrijden er van de 
intensiteit weer toenam. Eene andere waarneming, die zeer 
waarschijnlijk tot deze categorie behoort, betreft de ontvang
sterkte van een bepaald zendstation in twee verschillende 
ontvangstations, Het komt voor, dat, terwijl des avonds in 
één der ontvangstations de intensiteit grooter is dan in het 
andere, in de morgenuren de ontvangintensiteit in het tweede 
juist grooter is dan in het eerste. Voor dergelijke waarne
mingen, die vaak een zeer gecompliceerd karakter dragen, 
en met groote regelmatigheid terugkeeren, zoodat ze niet zijn 
toe te schrijven aan toevallige storingen in de atmospheer, 
ontbreekt tot nu toe eene plausibele verklaring. 

Zooals U in den loop dezer voordracht bemerkt zult hebben, 
is er nog zeer veel, wat verband houdt met de voortplanting 
der e. m. golven, onvoiïedig of niet verklaard. Er blijft dus 
op dit gebied nog zeer veel te doen over. Uit den aard der 
zaak zullen verschillende problemen op het terrein der radio-



wetenschap tot oplossing gebracht moeten worden door inter
nationale samenwerking, Tot dat doel is opgericht de „Union 
internationale de radiotélégraphie scientiflque", eene dochter-
vereeniging van de „International Research Council", Deze 
vereeniging, waarbij verschillende organisaties op het gebied 
der radiowetenschap in een groot aantal landen, w. o, ook 
in ons land zijn aangesloten, stelt zich ten doel de oplossing 
van nog onopgeloste vraagstukken op dit gebied. Laten we 
hopen, dat deze vereeniging door werkelijk internationale 
samenwerking van alle op dit gebied wetenschappelijk werk
zame landen nog veel tot stand zal mogen brengen en zoodoende 
bijdragen tot den bloei der radiowetenschap en -techniek. 



INLANDSCHE G E N E E S K R U I D E N E N 
G E N E E S K R U I D E N T E E L T 
DOOR PROF. DR. W . C. D E G R A A F . 

Van de vroegste tijden af heeft de mensch zich tot de planten 
aangetroldcen gevoeld; bekoorlijk als zij zijn, wisten zij door 
kleur en lijn te boeien en de ziel te ontroeren zelfs van den 
primitieven mensch. Nevels rijk gekleurde en vreemd ge
vormde kruiden trokken de sterk geurende en de gewapende 
gewassen zijn aandacht, omdat deze hem als geroepen schenen 
om een belangrijke rol te vervullen bij zijn dagelijksch ver
keer met de geestenwereld rondom hem. Aan deur of dak be
vestigd, of in de kleeding genaaid, zouden zij hem zeker be
veiligen tegen de booze machten, die hem bij voortduring 
bedreigden. Aldus zocht hij bij de planten hulp en steun; kende 
hij haar bovennatuurlijke krachten toe, welke op geheimzinnige 
wijze konden ingrijpen in het onverklaarbaar wereldgebeuren; 
zag hij in haar toovermiddelen, geschikt de geesten te bezweren. 

Eeuwen lang heeft de Westersche menschheid met diep 
ontzag opgezien naar den Alruinwortel; en ziet nog heden de 
Oosterhng met even grooten eerbied op naar den niet minder 
wonderbaren Ginsengwortel, Deze beide wortels bezitten een 
menschelijke gedaante; zijn dus zonder twijfel in staat invloed 
uit te oefenen op het noodlot van den mensch I Is het wonder, 
dat zij zijn geluk beheerschen, zijn liefde doen ontbranden, 
zijn haat opwekken en aanwakkeren ? 

Een wezen zóó geheimzinnig, als de anthropomorphe Alruin-
of Mandragorawortel, kan niet anders dan den gelukkigen 
bezitter tot eer en aanzien brengen, hem beschermen tegen 
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onheil en rampspoed; geen wonder, dat het vinden van zoo'n 
groote schat met veel moeite en inspanning moest gepaard 
gaan. Het zoeken en het graven naar dien vreemden wortel, 
waaraan demonische krachten niet vreemd schenen, had met 
de grootste omzichtigheid te geschieden, want wee hem, die 
zonder voorzorg zich verstoutte den wortel uit den grond te 
rukken! Een plotselinge, helsche kreet met kracht uitgestooten, 
weerklonk. Een kreet zóó ruw en rauw, dat de vermetele 
graver door ontzetting aangegrepen het verstand verloor. Eens 
gevreesd en geacht, heeft de Mandragorawortel zijn roem over
leeft; niet langer als een heilig, geheimzinnig kleinood, maar 
als een merkwaardig cultuurhistorisch object, wordt hij thans 
beschouwd. 

Het volk van het verre Oosten echter, dat, meer dan wij , 
door rijke phantasie in een sprookjeswereld leeft, heeft nog 
steeds zijn volst vertrouwen in de almacht van zijn Ginseng 
behouden. 

Deze wortel stamt van Panax quinquefolium, een Araliacee 
uit Noord-Amerika. Het kruid wordt op groote schaal in 
culturen gewonnen en levert jaarlijks groote hoeveelheden 
wortel, welke vanuit Amerika te Shanghai op de markt komen, 
waar zij aan de goed geloovigen worden verkocht. 

Van toovermiddel is de plant tot geneesmiddel geworden; 
dit was het noodzakelijk gevolg van den loop der dingen. 
De mensch, nog levend in de ongerepte, wijde natuur, werd 
als van zelf gedwongen zijn opmerkzaamheid te schenken aan 
het gebeuren rondom hem. De tallooze gevaren, waaraan hij 
blootstond, staalden zijn wilskracht, ontwikkelden zijn verstand, 
scherpten zijn geheugen. Hij kende het hem dreigende onheil 
zoowel als de middelen, om eraan te ontkomen. Toch werd 
hij beloerd en belaagd door machten, waar tegenover hij zich 
hulpeloos wist. Zi j kwamen over hem, wanneer een plotseling 
zich onbehagelijk voelen zich van hem meester maakte. Zi j 
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kwamen eensklaps, onverwacht, als een geheimzinnig iets, dat 
hem pijnigde en martelde. Het was hem dan, alsof, diep in 
hem verborgen, een onbekende huisde, die zijn bestaan be
dreigde. Dan was het, dat hij in grooten angst weder steun 
zocht bij de planten, die hij als beproefde geestenbezweerders 
had leeren kennen en waardeeren. 

Aanvankelijk bestond de bediening van het thans tot ge
neesmiddel geworden kruid in het opsnuiven der verbrandings
producten van de smeulende grondstof, welke als zoenoffer 
den vertoornden geesten werd gebracht. Later werd het uit
geperste sap van het versche kruid, daarna een aftreksel daarvan 
en eindelijk een extract van de gedroogde plant, als medicijn 
genomen. 

Maar niet slechts bij de planten, ook bij de dieren en ge
steenten zocht de mensch zijn toevlucht. Zi j alle spraken tot 
hem door vorm, kleur of teekening, waarin hij een open
baring zag van de genezende krachten, welke daarin scholen; 
krachten en eigenschappen, welke zij in staat waren op hem 
over te dragen, wanneer hij zich van deze natuurproducten 
wist te bedienen. 

Deze signatuur- en transmigratieleer vormt niet slechts den 
grondslag van de geneeskunde der primitieve volken, maar 
is tevens in de volksgeneeskunde der meer ontwikkelde mensch
heid terug te vinden, vormt de basis, waarop de genees
kundige wetenschap met sucees heeft voortgebouwd. 

Is niet het Sint Janskruid, Hypericum perforatum, een uit
stekend middel tegen bloedingen en bloedarmoede, omdat 
het kneuzen der bloemknoppen een bloedend sap doet uit
treden? En is de Adderwortel, Polygonum bistorta, niet aan
gewezen als een onfeilbare medicijn voor den beet van slangen 
en giftige dieren, nu de plant een kronkelenden wortelstok 
bezit? 

Hoe kinderlijk ook gedacht, toch wezen signatuur en trans-



62 

migratie den zoekende den weg in het doolhof der natuur. 
Zi j brachten den mensch tot de kennis der genezende krachten, 
welke ongetwijfeld besloten liggen in plant en dier en steen. 

Het volk huldigt nog de opvattingen en gebruiken, die eens 
ook onze medische wetenschap tot hechte pijlers dienden. 
Zeker, veel van hetgeen aldus werd bewaard, kan niet langer 
als waarheid gelden, maar toch is te bedenken, dat een er
varing van eeuwen, een kennis van geslachten ligt opgesloten 
in hetgeen de overlevering tot ons bracht. 

In de laatste jaren trekken de geneeskrachtige gewassen 
weder belangstelling. Men herkrijgt een open oog voor de 
plantaardige natuurproducten, die van de oudste tijden af 
als beproefde geneesmiddelen in gebruik waren, maar die 
dreigden geheel in vergetelheid te geraken. Zoo is het, dat 
ook onze vaderlandsche geneeskruiden de aandacht trekken. 
Vele, zoo niet de meeste, hebben hun beteekenis als genees
middel, althans voor de ofBciëele wetenschap, verloren. Wie 
kent nog hun bestaan? Vergeten zijn zij, zelfs bij naam, Maar 
ziet er zijn verschijnselen, welke erop duiden, dat die oude 
kruiden weer meer aandacht gaan trekken. Hiervoor zijn ver
schillende oorzaken aan te wijzen, dat daaronder de invloed 
van den wereldoorlog is te bespeuren, is zeker; toch zou het 
onjuist zijn te meenen, dat uitsluitend deze heeft gewerkt, 
want reeds vóór dien had men, althans buiten onze lands
palen, de groote beteekenis dezer producten ten volle be
grepen. Waar in het buitenland, meest met krachtige mede
werking van de regeering, veel werd tot stand gebracht voor 
het bevorderen der kennis van geneeskrachtige gewassen, 
daar kon ons land niet ten achter blijven. Het was dan ook 
een verheugend feit, toen bleek, dat ook ten onzent de be
langstelhng weder ontwaakte. 

Het strekt den geneeskundige, Dr. A. Sikkel, tot eer, dat 
hij in 1914 het initiatief nam tot de oprichting van de „Neder-
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landsche Vereeniging voor Geneeskruidtuinen" en daardoor 
mede hielp de aandacht ook op de vaderlandsche genees
kruiden te vestigen. 

Het dreigend gebrek aan plantaardige artsenijen deed reeds 
weder naar lang vergeten, maar overoude volksmiddelen den 
blik richten. Het nijpend tekort aan moederkoorn en Hy-
drastiswortel had weder op den voorgrond geplaatst inland
sche kruiden, als Reigersbek, Erpdium cicufarium, Herders-
taschje, Capsella Bursa pastoris en Kruiskruid, Senecio 
vulgaris. Algemeen verspreide planten, die bij het volk hier 
te lande, maar ook elders, als abortiva en haemostatica bekend 
stonden. 

Hoewel het scheikundig onderzoek dezer volksmiddelen nog 
niet is afgeloopen, schijnt het toch, dat hier — evenals in het 
moederkoorn — eenvoudige, basische lichamen, physiologisch 
sterk werkende proteïnogene aminen, aanwezig zijn, waaraan 
hoofdzakelijk het therapeutisch effect is te danken. 

Ons vaderland, zoo rijk aan planten, levert ook vele ge
neeskruiden. Hieronder zijn er, die tot op dit oogenblik zelfs 
nog in de geneeskunde worden toegepast. 

Onze vaarten, slooten en poelen zijn voor de kruiden
zoekers een vruchtbaar terrein. 

Om de Loosdrechtsche plassen hebben zich deze herbo
risten gevestigd, die met hun schuitjes groote uitgestrektheden 
afzoeken. Vooral Kalmoeswortel Acorus calamus, wordt door 
hen gezocht; een aromatisch, bittersmakende wortelstok, die 
niet alleen in de geneeskunde, maar bovendien in de likeur
stokerij wordt gebruikt, 

Ook Waterklaver en Valeriaan worden door hen verzameld 
en ter markt gebracht. Het zijn eenvoudige lieden, die van 
vader op zoon het handwerk leerden en met succes voort
zetten tot op den huidigen dag. Dat het bedrijf belangrijk 
is, mag uit de cijfers blijken, Jaarlijks worden gemiddeld 
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7000 K.G. kalmoeswortel gegraven, geschild en gedroogd, 
Niet alleen het waterland, ook het bosch biedt den kruiden

zoeker een bron van inkomsten, waaruit hij Varenwortel — 
Polysticham filix was —- en Rhamnusbast — Rhamnus fran-
gttla —' haalt; terwijl het akkerland hem Klaproos, Viooltjes 
en Kamille biedt. Ook Lepelblad — Cochlearia officinalis 
wordt plaatselijk gezocht, om niet van Bitterzoet, Vlierbloesem 
en zoo veel andere geneeskruiden te spreken, welke alle in 
grooten overvloed op onzen vaderlandschen bodem groeien. 

Kruidenzoeken heeft dus ook in ons land nog plaats; echter, 
op zeer bescheiden schaal. Hoe kan dit anders, waar bijna 
heel den bodem cultuurland is geworden, Hoe geheel anders 
moeten de omstandigheden zijn in landen, waar uitgestrekte, 
woeste gronden zijn gelegen, waar bovendien de levensstan
daard laag en de mensch ook met een bescheiden inkomen 
tevreden en gelukkig is. 

In Spanje, in Zuid-Frankrijk, in Italië worden ook vele 
aromatische gewassen in het wild gezocht. In Oostenrijk, in 
Hongarije en in Rusland verdienen velen met het kruiden-
zoeken een dagelijksch stukje brood. Is het wonder, dat men 
ginds eerder dan hier de beteekenis van het geneeskruid voor 
de volkswelvaart heeft begrepen ? Dat men ginds niet slechts 
het kruiden zoeken, maar ook het kruiden kweeken krachtig 
heeft gepropageerd ? In Hongarije was reeds in 1904 een 
proefveld te Kolozvar ingericht, dat in 1906 een krachtige 
campagne opende door het arrangeeren van cursussen en 
lezingen voor onderwijzers en geestelijken, die op hun beurt 
de landelijke bevolking inlichtten over het verzamelen en 
kweeken van geneeskruiden. In 1909 trok men in Oostenrijk 
zich de zaak aan. In 1915 volgden Pruisen, Saksen en Wur-
temberg, terwijl tevens het Russische gouvernement de be
teekenis ervan inzag. 

In 1914 was hier te lande de Nederlandsche Vereeniging 
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voor geneeskruidtuinen opgericht, die door het stichten van 
een proeftuin, eerst nabij den tiaag, later te Delft onder 
leiding van den heer Cunaeus, zaden beschikbaar stelde voor 
belangstellenden. In al deze landen had men van oudsher 
zich met het zoeken en kweeken van geneeskruiden'bezig 
gehouden. In ons land dateeren de eerste kweekerijen van 
omstreeks 1596. Het was toen, dat een zekere Hubert Meesz 
te Noordwijk-binnen met het verbouwen van geneeskruiden 
begon. Van af dat oogenblik dateeren de Noordwijker kruid
tuinen, die tot op heden hebben stand gehouden. Vermaard 
waren deze kweekerijen in de 18de eeuw, vooral die, welke 
onder leiding stonden van Abraham en CorneUs Stegerhoek; 
zij werden in 1789 door Prins Willem I met een bezoek 
vereerd. In de 19de eeuw begon allengs het verval, onder 
den invloed van den opbloei der chemische industrie en de 
verandering van inzicht, welke zich in de geneeskundige weten
schap deed gevoelen. Besloegen de culturen in den aanvang 
nog omstreeks 70 H.A., tegen het einde van die eeuw waren 
zij tot op éèn derde verminderd. 

In de laatste tientallen van jaren hadden zich echter weder 
nieuwe kruidenkweekerijen in ons land gevestigd. Tot voor 
korten tijd bestonden er te Elburg, te Koudekerke en te Oost-
Kapelle op Walcheren, te Heerlen en te den Dolder bij Utrecht 
culturen, welke vooral tijdens den oorlog van groote be
teekenis zijn geweest, omdat zij althans ten deele voorzagen 
in den dreigenden geneesmiddelennood. De daarop gevolgde 
malaise en de zeer scherpe, buitenlandsche concurrentie zijn 
oorzaak geweest, dat enkele dezer kweekerijen weder zijn 
verdwenen, de overige een zorgvol bestaan lijden. 

Men mag het betreuren, dat een dergelijke, voor ons vader
land in hooge mate nuttige en gewenschte tak van tuinbouw 
een zoo kwijnend bestaan voert, maar te begrijpen is het 
wel, wanneer men bedenkt hoe duur hier grond en arbeids-
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krachten zijn en hoe fel de buitenlandsche concurrentie zich 
dus gevoelen laat. 

Daar, waar nog groote oppervlakten woeste velden zijn 
gelegen en waar de arbeidsloonen en arbeidsvoorwaarden niet 
loodzwaar op het bedrijf drukken, daar zal de kruidenteelt 
met voordeel in het groot zijn uit te oefenen en productief 
maken, hetgeen anders waardeloos zou zijn. Hier te lande 
zal die teelt nimmer een hoofdbron van inkomsten kunnen 
vormen, maar steeds zal zij als nevencultuur slechts kans van 
slagen bieden. Onze inlandsche kweekerijen hebben voorname
lijk in cultuur gebracht; Attopa belladonna, Hyoscyamus 
niger. Datura stramonium. Digitalis purpurea, Mentha piperita 
Valeriana officinalis. Deze geneeskruiden worden akkersgewijs 
verbouwd en vormen jaarlijks duizende kilo's drogerij. 

Daarnevens komen de aromatische planten, welke op grooter 
schaal ook als specerij gevraagd worden, als Venkel, Poeni-
culum vulgare, Anethum graveolens. Majoraan, Origanum 
majoram, Thym, Thymus vulgaris en dergelijke in aanmerking. 

Nog steeds zijn onze kruidtuinen van beteekenis, Het be
bouwde oppervlak, dat zij beslaan en dat op een 30 H.A. 
zal mogen worden geschat, weerstaat met succes een ver
gelijking met tal van andeze landen, bijvoorbeeld met Zweden. 
Ook daar te lande is men begonnen met de teelt van genees
krachtige gewassen, een streven, dat door de regeering daadwer
kelijk wordt gesteund en aangemoedigd. Volgens mededeehng 
mij verstrekt, bedraagt daar te lande het met geneeskruiden 
beplante oppervlak echter ten hoogste een tiental H.A,, waarop 
dezelfde planten worden verbouwd als in ons vaderland. Zeer 
de aandacht trekt de stelselmatige propaganda, waarmede men 
in Hongarije en in Oostenrijk is begonnen, maar welke ook 
in Zweden van uit Dals-Rostock onder de bekwame leiding 
van den hoofdonderwijzer ƒ. Henrikson, wordt gevoerd, die 
in opdracht van de regeering telken jare lezingen en voor-
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drachten houdt over de teek der artsenijgewassen, maar ook 
in geschriften bhjken geeft van zijn onvermoeid streven, om 
de geneeskruidenteek bij zijn landgenooten ingang te doen 
vinden. 

Het gekweekte kruid gaat ahengs de plaats innemen van 
het wilde. De steeds intensiever ontginning van woeste gronden 
doet de plaatsen verdwijnen, waarop in overvloed de wilde 
planten groeien. Het oude gilde der kruidenzoekers shnkt 
zienderoogen. Verreweg het grootste deel van onze inlandsche 
geneeskruiden stamt dan ook uit de kweekerijen, die boven
dien een voldoenden en geregelden aanvoer verzekeren, en 
de gelijkvormigheid, zuiverheid en deugdelijkheid der genees
middelen beter kunnen waarborgen. De vraag, of het ge
bruik van wilde planten de voorkeur verdient boven dat van 
gekweekte, behoort thans tot het verleden, de vraag of 
de natuurlijke geneesmiddelen niet boven de synthetische zijn 
te stellen, wacht nog op antwoord. Zeker is het. dat reeds 
veel er op wijst, dat aan de physiologische werking der stoffen 
meer ten grondslag ligt, dan een oppervlakkige beschouwing 
doet vermoeden; dat die werking de uiting is van allerlei 
factoren en dat men van een natuurproduct dus zeker niet 
gerechtigd is te zeggen, dat één enkele, bepaalde stof of groep 
van stoffen de werking beheerscht, maar dat daaraan alle 
bestanddeelen zullen deelnemen. De ontdekking der vitaminen 
moge ook een waarschuwing te dezen opzichte inhouden. 

De ontwakende belangstelling in de geneeskruiden houdt 
zonder twijfel mede verband met deze nieuwere opvattingen, 
die bovendien reeds hebben geleerd, dat de werking van een 
natuurlijk geneesmiddel zeer verschillend kan zijn, al naar 
mate het in verschen, of wel in gedroogden toestand wordt 
toegediend. Een nieuwe artsenijvorm, die van de gestabih-
seerde grondstof, heeft dan ook zijn intrede gedaan. Er is 
toch gebleken, dat vóór. tijdens en soms zelfs na het drogen. 
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onder den invloed van allerlei enzymen, in de drogerijen min 
of meer belangrijke omzettingen tot stand komen, waardoor 
bepaalde bestanddeelen verloren gaan, andere daarentegen 
worden gevormd. Wanneer die veranderingen een onge-
wenschten invloed uitoefenen, tracht men door het dooden 
der enzymen, door middel van verhoogde temperatuur of door 
inwerking van den damp van kokenden alcohol, dergehjke 
omzettingen te voorkomen, de grondstof te stabiliseeren en 
eerst daarna te drogen. 

Het is om al de genoemde redenen wenschelijk, dat hier 
te lande niet slechts de bestaande kweekerijen zullen stand 
houden, maar, dat zij, zoo noodig zich zullen kunnen uit
breiden en vermeerderen. Nog nimmer heeft men systematisch 
onderzocht, welke kruiden, thans uit den vreemde aangevoerd, 
hier met voordeel kweekbaar zijn. 

Wanneer men evenwel de kweekerij van den heer Adr. 
van den Vijzel te den Dolder bezoekt, zal men getroffen 
worden, niet alleen door het feit, dat eenige H.A. woeste 
heidegrond in productief terrein is omgezet, maar ook door 
een fraaie aanplanting van de waardevolle Hydrastis cana
densis. Een nog bescheiden cultuur, slechts enkele vierkante 
meters groot, maar reeds een die waardevol product levert, 
dat, naar het onderzoek leverde, voor de uit Amerika aan
gevoerde drogerij niet behoeft onder te doen. Daarnevens 
ziet men Lobelia inflata, alweer een Noord-Amerikaansch 
geneeskruid, en ook hier leerde het onderzoek, dat dit in ons 
land gekweekte kruid volkomen gelijkwaardig is met het van 
elders aangevoerde. 

In Duitschland is men begonnen met den aanleg van 
rhabarberplantages. De in ons land gekweekte Rheum pal
matum vormt een éénjarige wortel, waarin een gehalte aan 
werkzame stof, dat weinig verschilt van dat van meerjarige, 
Chineesche wortelstokken. 
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Behalve dus de sedert lang gekweekte kruiden kunnen ook 
andere, van vreemden oorsprong, in cultuur worden gebracht; 
kan de vaderlandsche kweeker verdienen, hetgeen thans in 
de zakken van vreemde landslieden afglijdt. 

Dat het vraagstuk der geneeskrachtige gewassen niet slechts 
voor ons land in zijn enge grenzen beteekenis heeft, maar 
ook voor de deelen in de tropen gelegen, leert ons niet slechts 
de kina- en cocacultuur, maar tevens de aloëcultuur op Aruba, 
Bonaire en Curagao. Bedriegen de teekenen niet te veel, dan 
zal Indië van de teelt van Chenopodium ambrosoïdes kunnen 
proflteeren, een kruid, uit de West afkomstig, dat een waarde
volle medicyn tegen de gevreesde mijnwormziekte levert. 

Moge ik erin geslaagd zijn uw belangsteüing voor het 
vaderlandsche geneeskruid en de vaderlandsche geneeskruid
teelt te hebben opgewekt en bij u de overtuiging te hebben 
gevestigd, dat hier niet slechts voor ons Nederland, maar 
ook en misschien wel in de eerste plaats voor Oost en West 
bronnen van inkomsten zijn gelegen, die nog te weinig zijn 
aangeboord, maar toch een goede belofte in houden. 



G R E P E N UIT D E R E L A T I V I T E I T S T H E O R I E 
DOOR PROF. D R . A . D . F O K K E R . 

Het is en blijft een moeilijke taak, om een voordracht te 
geven over de relativiteitstheorie zonder gebruik te maken 
van de hulpmiddelen, die de vi^iskundige termen verschaffen 
ter uitdrukking van gedachten. Bovendien is het nieuwtje 
eraf; ja, de stemming bij het publiek schijnt omgeslagen. In 
het begin was het een nieuw snufje, hoogst interessant!, 
iedereen moest ervan gehoord of gelezen hebben en durven 
zeggen, dat hij er ahhans iets van begrepen had, of genoeg 
om te zien, welk een fundamenteele beteekenis die theorie 
had, en welk een revolutie (!) dat alles beteekende in onze 
natuurwetenschap. Aan die belangstelling heeft men den over
stelpenden stroom te danken van boeken en boekjes over de 
relativiteitstheorie, die meestal met een gevoel van onbe
vredigdheid worden weggelegd, omdat de essentieele subtili
teiten erin vergroofd zijn, of omdat, wat ook wel eens is 
geschied, de auteur op bepaalde plaatsen opzettelijk de zaak 
een tikje scheef trok, met de bijgedachte, dat „de pedagoog 
wellicht goedkeurend knikken zou, waar de mathematicus 
wenkbrauwfronsend het hoofd schudt". Het gevolg van die 
onbevredigdheid is dat het nu de mode geworden is, van de 
relativiteitstheorie te zeggen: „daar begrijpt toch geen ster
veling iets van". Ook deze mode zal wel voorbijgaan en er 
zal een tijd komen, dat werkelijk het algemeen bevattelijke 
der theorie algemeen begrepen zal worden, en dat hetgeen 
zij over de diepere grondslagen onzer wetenschappen heeft 
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aan de orde gesteld, zal zijn doordacht tot erkende en ver
ruimende waarheid. 

Laat ons beginnen met de beschouwing van een eenvoudig 
en ons allen welbekend verschijnsel. 

Indien wij aan een koord een zwaar voorwerp rondzwaaien 
in een kring, dan weten wij ahen, wij hebben het honderde 
malen ondervonden, dat wij het koord stevig moeten vast
houden, anders ontghpt het ons. Die kracht, waarmede de 
steen het koord uit onze vingers tracht weg te trekken, 
noemen wij de middelpuntvliedende kracht van den steen. 
Wat geschiedt er indien wij het koord loslaten? U weet het 
allen net als de jonge David het wist, toen hij met zijn slinger 
ten strijde trok tegen den reus Goliath. Zoodra de slinger 
losgelaten wordt en niet langer gedwongen is in èen cirkel 
rond te loopen, vliegt hij voort met een gewone valbeweging, 
alsof hij gewoon met de hand, of met een katapult gewor
pen was. 

Niet waar? deze enkele opmerkingen zullen u voldoende 
herinnerd hebben aan het bestaan der middelpuntvhedende 
kracht, die wij herhaaldelijk in ons leven tegenkomen, hetzij 
om, er een nuttig gebruik van te maken, of om door tegen
maatregelen ons te verdedigen. Iedereen zal op een parket
vloer langzaam loopen, als hij een bocht om moet. Bij een 
spoorbaan, die een bocht omgaat, wordt de rail aan den 
buitenkant hooger gelegd dan die aan den binnenkant, om 
een déraillement te voorkomen, wanneer bij het passeeren der 
bocht de middelpuntvliedende kracht in werking komt of 
denk aan het centrifugeeren van het water uit een zwabber door 
een schipper, of aan de ingewikkelder centrifugeermachines, 
die de techniek voor allerlei doeleinden geconstrueerd heeft. 

Een andere plaats waar men wel eens tot vermaak de 
centrifugaalkracht toepast, is de kermis, en ik hoop dat u mij 
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een uitnoodiging wilt veroorloven om in gedachten een uit
stapje te ondernemen naar den vermaarden vermakelijkheids-
tuin van Tivoli te Kopenhagen. 

In den tuin van Tivoli staat een soort van draaimolen. 
Aan de uiteinden der horizontale molenarmen hangen schuitjes, 
waarin men kan plaats nemen. Staat de molen stil, dan hangen 
deze gewoon recht naar beneden. Maar geraakt de molen 
in wenteling, dan begint op de schuitjes, en op hun inhoud, 
een middelpuntvliedende kracht vat te krijgen, en het gevolg 
is, dat de schuitjes scheef naar buiten hangen. Hoe vlugger 
de molen draait, des te grooter wordt de middelpuntvhedende 
kracht, des te schever hangen de schuitjes, en dit gaat zoo
ver, dat ten slotte ze al rondvliegende oogenschijnlijk hori
zontaal komen te hangen, 

Welke eigenaardige gewaarwording krijgen de passagiers 
in de schuitjes? Wat is dat voor sensatie, waarvoor zij hun 
20 ores hebben neergeteld? Ik hoorde het van een kennis, 
die, ik mag het wel zeggen, geen flauw begrip had van wis-
en natuurkunde, en die toch, blijkens de beschrijving, heel 
juist en precies den wortel van Einsteins theorie niet zoozeer 
begrepen, als aan den lijve beleefd heeft. 

Het eigenaardige, grappige of griezehge van het experi
ment is, dat de passagier zich heel rustig, doodgewoon, en 
naar zijn eigen gevoel te oordeelen netjes rechtop in het 
schuitje voelt zitten, geheel onbewust van het feit dat het 
publiek rondom zich verbaast, waarom hij niet uit het vrijwel 
horizontale schuitje naar beneden valt. Terwijl hij zoo kalm 
recht op het schuitebankje zit, doet de aarde vreemd. Ze 
staat scheef de hoogte in, haast als een muur, althans als een 
steile bergwand overeind; tegen dat steile vlak, alsof ze met 
de zolen ertegen geplakt zitten, kleven de menschen. Die 
bergwand draait in de rondte en op en neer, dat men dui-
zehg wordt van ernaar te kijken, 
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De passagier zou durven bezweren, dat er met hèm niets 
aan de liand is: hij zit gewoon rechtop. Als hij zijn zakdoek 
laat vallen, valt die naar beneden op den bodem van het 
schuitje; maakt hij van zijn mes en een stukje touw een schiet
lood, dan wijst dit recht naar den bodem van het schuitje; 
schenkt hij zich uit zijn thermoflesch een bekertje thee, dan 
is het vloeistofoppervlak waterpas, eVenwijdig aan den bodem 
van het schuitje. — Zijn verstand, en aangeboren bescheiden
heid, zegt hem dat het waarschijnlijker is dat die groote aard
oppervlakte horizontaal gebleven is en stilstaat dan dat zijn 
waterpas goed is, maar zijn gevoel, zijn evenwichtsinstinkten 
geven hem onbedriegelijk iets anders te kennen, namelijk dat 
hij rechtop en niet scheef zit, en dat als hij in het schuitje 
gaat staan, hij rechtop staat, stevig op beide beenen zonder 
omvallen. 

Accoord. Precies zoo moet het ook zijn. En indien die 
kermispassagier nu maar het genie van een Einstein had, dan 
zou hij er met deze ervaring, opgedaan in dien draaimolen 
voor zijn twintig of dertig öre. de theorie der zwaartewer-
king kunnen opstellen, die de laatste jaren zooveel belangstelling 
heeft gaande gemaakt. 

Want hierin hebben wij den zeer concreten, natuurkundigen 
wortel der nieuwe gravitatietheorie te pakken. De middelpunt, 
vliedende kracht is van denzelfden aard als de zwaartekracht. 
Zij is er op geen enkele manier van te onderscheiden. 

Dit gaat onbeperkt door. 

Het geotrope wortelpuntje, dat uit een kiemende zaad
korrel te voorschijn komt, kromt zich naar beneden, in de 
richting der zwaartekracht. Welnu, leg het kiemende zaadje 
aan den omtrek van een wentelende schijf. Het geotrope 
wortelpuntje zal zich keeren, niet vertikaal naar beneden, 
maar in de richting van de resultante van gewicht en middel
puntvhedende kracht! 
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Om in de luchtvaart bij het nemen van een bocht den stand 
van het vhegtuig te bepalen, den hoek dien het met de ver
tikaal der aarde maakt, kan de piloot zich niet bedienen van 
een schietlood of ander instrument, dat erop ingericht is om 
de richting aan te wijzen, waarin het gewicht der lichamen 
op aarde werkt. Want zoo'n hulpmiddel wordt door de 
middelpuntvliedende kracht net zoo beïnvloed als door het 
gewicht. 

Mi j dunkt, het kan niet anders dan bevredigend aandoen, 
dat de middelpuntvhedende kracht aldus weer in eer en 
recht hersteld wordt, hetzelfde recht en aanzien, dat in den 
regel het ,,gewicht" van een hchaam als kracht geniet. Ik 
wil niet zeggen, dat er geen aanleiding was om op de po
pulaire zegswijze „middelpuntvliedende kracht" kritiek te 
oefenen. Toch meen ik, dat het wat ver gedreven theoretisch 
purisme is, om het woord centrifugale kracht ten eenenmale 
te verbannen uit de leerboeken voor het middelbaar onderwijs. 
W i l men purist zijn, goed, maar dan weze men het consequent, 
en verbanne tegelijk met de centrifugale kracht ook het gewicht 
als werkende kracht 1 

In het dagelijksch leven zal men goed doen, met het ge
wicht zoowel als met de middelpuntvliedende kracht rekening 
te houden als met reëele krachten, maar indien men de zaken 
van een hooger standpunt beschouwt, dan vervluchtigen deze 
eerst tot z.g. dynamische reactiekrachten, en vervolgens tot 
. . . een zegswijze. 

Vanavond spreken wij over de relativiteitstheorie. Mi j dunkt, 
dat mag een nogal hoog standpiint genoemd worden. W i j 
moeten dus het begrip dat wij van gewicht hebben, een weinig 
op den keper beschouwen. 

W i j laten een lichaam los. Het valt. 
, W i j maken een lichaam vast aan een koord en laten het 
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los. Het koord verhindert den val. Het koord wordt ge
spannen, en wij moeten met de hand een kracht doen om 
het koord vast te houden. 

Hoe luidt de zegswijze? W i j zeggen dat op het lichaam 
een kracht werkt, zijn gewicht, en dat de spanning van het 
koord noodig is om evenwicht te maken met dat gewicht. 
Hoe weten wij echter, dat óp het lichaam een kracht werkt 
behalve de spanning van het koord? Is dat wel iets meer 
dan een hypothese? Waarom zou het lichaam zelf niet, uit 
eigen kracht, aan het koord kunnen trekken? 

W i j zijn gewend om het lichaam volkomen als lijdend 
voorwerp te beschouwen. W i j zijn het langzamerhand van
zelfsprekend gaan vinden, dat de aarde het hchaam aantrekt. 
Trekt de aarde het hchaam aan? Hoe dan? Het staat er 
op geenerlei wijze mee in verbinding. Iets van het conven-
tioneele in deze zegswijze, die op gewoonte berust meer dan 
op evidentie, gevoelen de meesten, wanneer men omgekeerd 
zegt, dat het hchaam ook de aarde aantrekt. In het uitstekende 
leerboek van Leroy, waarin zoo vele voortreffelijke opmer
kingen gemaakt worden, die getuigen van echt wetenschap
pelijk rijp inzicht, wordt er ook op gewezen, dat het een 
manier van uitdrukken, of hoogstens een hypothese is, dat 
de aarde onze lichamen aantrekt. 

Men kan evengoed zeggen, dat de hchamen uit eigen be
weging naar de aarde toevallen. Dit is hun natuurlijke be
weging. Het eenige wat wij weten, is juist dat zij vallen. Of 
zij de oorzaak daarvan in zichzelf of in iets anders hebben, 
of dat dit vallen nu net datgene is wat juist zonder oorzaak 
geschiedt, dat zijn vragen van verstandelijke speculatie. W i j 
zijn volkomen in ons recht, wanneer wij het lichaam als 
onderwerp beschouwen van hetgeen wij zien gebeuren. Aan 
zichzelf overgelaten valt het, en om het daarin te verhinderen 
hebben wij een kracht noodig. 



76 

Ik ben mij bewust, dat dit betoog niet dadelijk en gemak
kelijk ingang zal vinden. Veel eerder gaat men mee met 
precies hetzelfde betoog bij de middelpuntvliedende kracht. 
Een lichaam wordt rondgezwierd aan een koord. Was het 
koord er niet, dan zou het lichaam een gewone valbeweging 
uitvoeren, in de richting recht vooruit. Het wil doorvhegen, 
krachtens zijn traagheid, gelijk men zegt, en indien het koord 
het daarin wil verhinderen, dan moet het koord een zekere 
kracht op het lichaam uitoefenen om het opzij te doen afwijken 
van zijn eigen beweging. Het hchaam zelf wil volharden in 
zijn eigen natuurlijke beweging. 

Waarom klinkt het hier, bij de centrifugale kracht, zoo 
natuurlijk in de ooren, als wij zeggen, dat er op het lichaam 
eigenlijk geen centrifugale kracht werkt, maar dat het in zijn 
eigen beweging wil volharden? Waarom vinden wij het hier 
niet evident, dat er op het hchaam een kracht werkt, en 
waarom vinden wij het wel evident, dat het gewicht van een 
lichaam een kracht is, die erop werkt? Waarom beschouwen 
wij het hchaam dat rondzwierende aan het koord trekt waar
aan het vast zit, als onderwerp van het gebeuren, en het 
lichaam dat stil hangende aan het koord trekt als lijdend 
voorwerp van het gebeuren? Ik zie daar voor geen reden. 

Of is dit soms een reden, dat de grootte van die middel
puntvhedende kracht een andere is naarmate de straal der 
cirkelbeweging en de snelheid waarin het rondloopt andere 
zijn, d.w.z. naar de mate waarin de afwijking van de natuur
lijke beweging grooter of kleiner is? 

Maar ditzelfde is ook het geval met het gewicht, ik bedoel 
de kracht waarmee een hangend lichaam aan het ophangkoord 
trekt. Van twee ongelijke massa's, aan een koord hangende 
over een katrol zonder wrijving, zal de eene dalen, de andere 
stijgen in een eenparig versnelde beweging. — Hangt een 
lichaam stil, dan wijkt het in zekere mate af van zijn natuur-
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lijke valbeweging. Daalt het eenparig versneld, dan wijkt het 
minder af van zijn natuurlijke beweging. Moet het eenparig 
versneld stijgen, dan wordt het gedwongen sterker af te wijken 
van zijn eigen beweging. Vandaar dat het dalende gewicht 
minder sterk aan het koord trekt dan wanneer het stil zou 
hangen, en het stijgende sterker. (Demonstratie). 

Dat de kracht waarmede een hchaam aan een koord trekt 
afhankelijk is van de mate, waarin het gedwongen wordt van 
zijn eigen natuurlijke valbeweging af te wijken is dus iets dat 
wij evenzeer bij het gewicht als bij de middelpuntvliedende 
kracht opmerken. (Indien een lichaam zijn eigen natuurlijke 
beweging volgt, is er geen middelpuntvliedende kracht en 
geen gewicht te bespeuren). 

Waarlijk, men moet zeggen: een vrij vliegend lichaam valt. 
Er zijn natuurlijk verschillende manieren van vallen, de ge
wone rechte val naar beneden, de parabohsche valbeweging 
wanneer wij in een homogeen zwaarteveld zijn, of ook, indien 
wij een kogel afschieten met een horizontale beginsnelheid 
van zoo iets als 8 K.M. per sec, in een luchtledig, dan valt 
die kogel in een baan rond de gansche aarde heen, zonder 
op den grond terecht te komen. De maan valt om de aarde 
heen, de aarde valt om de zon heen. Dat zijn altemaal ver
schillende valbewegingen. — Een vrij vhegend lichaam valt, 
en om het van die valbeweging af te brengen is er een 
kracht noodig. 

Indien dat ons aanleiding is om te zeggen: zie, nu werkt 
dus op het lichaam een kracht die het in zijn natuurlijke val
beweging wil houden, dan staat ons natuurlijk vrij, gramma-
tikaal dergelijke zinnen te maken, en dan mogen wij die op 
het lichaam werkende kracht, die wij overwinnen moeten als 
wij het van zijn natuurlijke beweging af willen brengen, ook 
wel een naam geven: gewicht in het eene, en middelpunt
vliedende kracht in een ander geval. Beide woorden zijn dan 
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echter beeldspraak. Deze twee krachten, uitdrukking van voel
bare werkingen, staan dan op eene lijn wat hun physische 
werkelijkheid betreft. 

Een vrij vliegend lichaam, waarop geene krachten werken, 
valt; het valt een vrijen val. 

Maar Galilei dan, en Newton, en de eenparige rechtlijnige 
beweging, en het traagheidsbeginsel? 

Ja, het klassieke traagheidsbeginsel, die geniale conceptie 
van Galilei, daar dienen wij thans over te spreken, Galilei 
Ontworstelde zich daarmede aan de aristoteleiaansche gedachte, 
dat de natuurlijke toestand waarnaar de lichamen streefden, 
de stilstand was. De natuurlijke toestand, dat wat de hchamen 
uit eigen beweging doen, is volgens Galilei niet stilstaan, maar 
eenparig rechtlijnig voortgaan in de eens begonnen beweging. 
Een lichaam, zoo goed mogelijk onttrokken aan de inwerking 
van uitwendige krachten, volhardt in de aangevangen een
parig rechtlijnige beweging. Dat zei Galilei. 

De proef, waaruit dit beredeneerd werd, is de volgende. 
Een lange slinger stoot, op het oogenblik dat hij zijn even
wichtstand passeert, met het koord tegen een pin, zoo dat 
slechts het onderste deel van het koord de slingering verder 
volgen kan. Het opgehangen deeltje voert dus aan weers
kanten van den evenwichtstand verschillende bewegingen uit. 
Het legt daarbij verschillende wegen af, in verschiüende tijden. 
Den grooteren weg in langeren tijd. De vertraging, resp. 
versneüing is in beide deelen der beweging niet dezelfde. 
Aan den kant waar de slingerlengte het grootst is, is de ver
snelling het kleinst. 

Welnu, Galilei merkt op, dat het lichaam altijd net zoo 
hoog op zal stijgen aan den eenen kant, als het aan den 
anderen kant geweest is. Indien de cirkelboog aan den eenen 
kant dezelfde blijft, met de stootpen die op dezelfde hoogte 
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gehouden wordt en indien aan den anderen kant bij hooger 
en hooger ophangpunt de cirkelkromming geringer wordt, dan 
zal de uitwijking, noodig om het deeltje weer net zoo hoog 
op te voeren, grooter en grooter worden. Wordt die uit
wijking boven alle grenzen groot, dan moet die versnelling 
nul worden, In de grens, bij oneindig hoog ophangpunt, d.w.z. 
bij een beweging, wrijvingloos, in een plat horizontaal vlak, 
zal dus de versnelling nul worden, in die omstandigheden 
moet de beweging eenparig rechtlijnig worden. 

Galilei komt tot de uitspraak: bij een wrijvinglooze be
weging in een horizontaal vlak zal de snelheid eenparig recht
lijnig zijn en blijven. 

Dat is niet hetzelfde als: bij een beweging onttrokken aan 
alle uitwendige krachten. Want er is een kracht noodig om 
het deeltje te dwingen in het horizontale vlak te blijven. 
Indien men nu implicite erbij denkt dat het gewicht van het 
deeltje een kracht is, en dat de kracht door het vlak uitge
oefend daaraan gelijk en tegengesteld is, en het gewicht dus 
opheft (en dit gelijk en tegengesteld zijn geldt bij definitie!) 
dan komt men c?oor een denkdaad tot de veralgemeende 
grondstelhng der inertie: een vrij vhegend deeltje beschrijft 
met eenparige snelheid een rechte lijn. 

W i j komen nu aan Newton toe, die dit traagheidsbeginsel 
van Galilei combineerde met het krachtbegrip. Indien een 
hchaam niet een eenparig rechtlijnige beweging bezit, dan 
wordt de afwijking daarvan, de versnehing, bepaald door de 
werkende kracht. Of eigenlijk zei Newton nog iets anders. 
Hij voerde eerst in een hoeveelheid van beweging, de snel
heid van het lichaam vermenigvuldigd met zijn massa, d. i . 
de hoeveelheid materie die het in zich heeft. De verandering 
van de hoeveelheid van beweging per tijdseenheid, wordt ge
geven door de werkende kracht. 
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Ik behoef u niet te zeggen dat een deel van het werk 
waarmede Newton zich onsterfelijk heeft gemaakt, zich bezig 
hield met het spel, de wisselwerking van traagheid en aan
trekkingskracht tusschen de hemellichamen. De beroemde 
attractiewet van Newton kent iedereen. 

Deze bewegingen van de hemehichamen hebben wij daar
even genoemd vormen van den vrijen val. W i j hebben ge
zegd: een vrij vliegend lichaam valt. W i j hebben het gewicht 
van het lichaam dus niet als een van buiten werkende kracht 
willen aanduiden. — Voor Newton zelf schijnt de door hem 
gepostuleerde en geformuleerde aantrekkingskracht der zwaarte 
een groot raadsel geweest te zijn. De werking over een afstand 
heen dat was voor hem iets onbegrijpelijks. Hij onthield er 
zich opzettelijk van, eenige onderstelling te wagen omtrent 
een mechanisme, dat die krachtwerking van de zon naar een 
planeet zou overbrengen. Uitdrukkelijk zegt hij, dat de door 
hem geformuleerde theorie de bewegingen der hemehichamen 
en de vloedbeweging der zeeën verklaard heeft, maar zelve 
onverklaard gebleven is. 

Zonder hoovaardij mogen wij zeggen, dat wij eenige eeuwen 
later leven dan Newton, en dat de mathematici in dien tijd niet 
stil gezeten hebben, maar de door Newton gewezen wegen vol
gende, een heel eind verder gekomen zijn dan hij. Gauss, Riemann, 
dat zijn de namen van enkele baanbrekers, die werk gedaan heb
ben, puur wiskundig, voor ons van het grootste belang. Einstein 
was de man, die in hun abstract theoretisch werk en uitkomsten 
herkende den toestel van begrippen en formuleeringstechniek, 
dien hij voor de uitwerking van zijn intuïties noodig had. 

Een vrij vliegend lichaam valt zeiden wij. In wiskundige 
symbolen uitgedrukt schrijven wij deze wet aldus neer: 

M M J V 

bgbc dx'' dx=̂  
^ x " ds ds 
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U ziet, zooals altijd in de wiskunde: een vergelijking. Het 
linker lid daarvan heeft twee termen, die bij elkander be
hooren, naar het begrip. Ik zal de beteekenis der symbolen 
niet uiteenzetten, daar is het nu de gelegenheid niet voor. 
Diegenen die zich wel meer met dit onderwerp hebben 
beziggehouden herkennen gemakkelijk de formule. Hetgeen 
ik op wilde merken is slechts het volgende. Deze formule 
geeft den vrijen val weer van alle deeltjes of lichamen, on-
verschilhg van welken aard zij zijn, — Laat ons de verge
lijking vermenigvuldigen met m, de massa, de hoeveelheid 
stof die in het lichaam in beweging is, dan kunnen wij zeggen 
wat het is, dat aan het geniale inzicht van Newton en Gahlei 
geopenbaard werd. 

Het is eenvoudig dit, dat het eerste lid onzer vergelijking 
uit twee termen bestaat. De eerste term geeft aan de ver
andering der hoeveelheid van beweging, in Newton's taal, 
de tweede geeft aan de kracht der gravitatie. 

Bij den aanblik der vergelijking, onze tegenwoordige for
muleering, is het ook duidelijk waarom de massacoëfiiciënt in 
beide termen dezelfde is, m.a.w. waarom de traagheidsmassa 
identiek is met de zwaartemassa. 

Indien er nu een kracht op het lichaam werkt, ja, dan is 
het eerste lid der vergelijking niet nul, dan moeten wij dat 
gelijk stellen aan de werkende kracht. Hetgeen de beweging 
afwijkt van een vrije valbeweging, dat is het uitwerksel der 
werkende krachten. 

Ik moet er nog expresselijk den nadruk op leggen, dat een 
en dezelfde vergelijking de valbeweging weergeeft voor ahe 
lichamen, die in dezelfde omstandigheden verkeeren. Ongeacht 
de grootte van de lichamen, de hoeveelheid materie die erin 
zit, ongeacht de soort van lichamen: water, hout, steen en 
ijzer, een veertje of een looden kogel, een papiersnipper of 
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èen dakpan, alle lichamen vallen even snel. Als er geen lucht
weerstand is. Indien een glas met water naar beneden valt, 
vallen glas en inhoud even snel. Het water blijft in het glas. 
Indien een knecht een presenteerblad met gebakjes recht naar 
beneden laat vallen, arriveeren blad en gebakjes precies te
gelijk op den grond. 

Nog wat nader kunnen wij dit uitwerken in navolging van 
Jules Verne. U kent zijn verhaal over de Amerikaansche 
Gun-Club, en hoe deze corporatie een reusachtig projectiel 
uit een geweldigen vuurmond afschoot naar de maan, en dat 
in het projectiel een kajuit gebouwd was, waarin plaats namen 
Barbicane, voorzitter, kapitein NichoH, eeuwige bestrijder der 
Gun-Club, en Michel Ardan de onstuimige Franschman. De 
door Jules Verne uitgevonden schokbreker — in principe niet 
ongelijk aan de tegenwoordige schokbrekers in luxe-auto's — 
werkte bij het afvuren bevredigend, zoodat de passagiers 
slechts bewusteloos vielen, maar een der meegenomen honden 
verloor er het leven bij. Dit slachtoffer werd met een be
hendige manoeuvre uit een raampje over boord gezet. Maar 
zie; tot hun aanvankelijke verbazing bemerkten de passagiers, 
dat het cadaver voor het raampje bleef zweven 1 De verbazing 
week bij de overweging, dat zij in de luchdedige interstel
laire ruimte onderweg waren, en dat alle lichamen even snel 
vahen, De bewegingen van hond en van projectiel waren 
beide vrije valbeweging, onder precies dezelfde omstandig
heden, hond en projectiel bleven elkander op hun reis gezel
schap houden. 

Nu zou ik vanavond gaarne over de fantasie van Jules 
Verne beschikken om u een levendige voorstelling te geven 
van hoe Barbicane, Nicholl en Michel Arden zich in hun 
comfortabele kajuit bewogen. Want dat is met niets op aarde 
te vergelijken. Want zie: ahe voorwerpen in de kajuit vol
brengen van nature dezelfde beweging als de kajuit, — denk 
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aan den hond voor het venster — er is dus niets dat hen in 
den vrijen val belemmert. Tafel en vloer zijn geen van beide 
gedwongen uit hun natuurlijk baan opzij te gaan. Het gevolg 
is, dat zij op elkander geen kracht uitoefenen! Evenmin 
drukken de passagiers meer op hun stoel, noch de stoelen 
op den vloer! Alles in en aan de kajuit heeft zijn gewicht 
verloren! 

Michel Ardan v/il een glas wijn ledigen op den goeden 
afloop van het schot. Hij grijpt de flesch en wil schenken; 
maar er komt geen wijn uit; het edele sap is zijn gewicht 
kwijt en weet niet, hoe uit de flesch te vloeien, Met rukjes 
kan Ardan eindelijk een slokje uit de flesch duwen in elk 
glas. Nu heft hij het glas op om de plechtigheid met eenige 
passende woorden in te leiden; zie, eenmaal in beweging, 
en gewichtioos vliegt de v/ijn het glas uit, recht naar boven 
tegen de zoldering! Driftig door dezen nieuwen tegenspoed 
springt Michel Ardan van zijn stoel op. Maar o wee, wat 
gebeurt er nu? Hij schiet zelf recht de hoogte in, en stoot 
zijn driftige hoofd gevoelig tegen de zoldering! De situatie 
is verschrikkelijk onaangenaam. Doordat alle gewicht ont
breekt, ontbreekt alle wrijving van de voorwerpen, die be
stemd waren los op den vloer te staan. De passagiers kunnen 
het hoofd niet opzij draaien zonder dat een andere portie 
van hun lijf den anderen kant opdraait. Zi j vinden onder de 
voeten geen schijn van weerstand om zich tegen af te zetten. 
Grijpt er een, om zich te kunnen verplaatsen, iets vast dat 
aan den vloer of aan de wanden vastgenageld is, dan blijkt 
dat tegelijk met zijn verplaatsing ook alle andere losse voor
werpen van hun plaats geraken. Immers, hun aller gemeen
schappelijk zwaartepunt is hun onveranderlijk middelpunt; 
geen ding kan zich ten opzichte daarvan verplaatsen zonder 
een compenseerende verplaatsing van andere deelen van 
kajuit en inhoud. Een groot geluk bij al dit ongeluk is nog. 
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dat het projectiel bij het afvuren niet in rotatie geraakt is, 
want anders werd de kajuit een compleet gekkenhuisje. 

Wat zou Jules Verne's pan gekruld hebben van genoegen 
bij de beschrijving van deze consequenties, en van hoe de 
passagiers zich heelemaal opnieuw dienen in te stellen op de 
nieuwe bewegingsmogelijkheden. Z i j moeten opnieuw leeren 
loopen, staan, zitten en liggen, thans akemaal vormen van 
zweven, — De werking der zwaarte is voor hen geheel en 
al onmerkbaar, in de vahende kajuit gevoelen zij geenerlei 
gewicht. 

Eigenlijk behoort zoo iets ook tot onze eigen dagelijksche 
ervaringen. Want wij hebben allen geleerd dat onze aarde 
door het hemelruim om de zon heen valt. Maar hebben wij 
ooit gemerkt dat de zon ons aantrok? tiebben wij ooit iets 
gevoeld van een vallen naar de zon toe? Men zegge nu niet; 
„nu ja, dat komt doordat de aarde ons sterker aantrekt dan 
de zon, en wij dus op den aardbodem blijven staan! Want 
als dat zoo was, dan zouden overdag en 's nachts, dat wil 
zeggen gedurende de tijden dat zonne- en aardsche aantrek
king elkander tegenwerken of met elkander medewerken — 
immers 's nachts staat de zon aan denzelfden kant van ons 
als de aarde, op welker schaduwkant wij ons dan bevinden —• 
overdag en 's nachts zou dan het gewicht van de verschillende 
dingen verschihend moeten zijn, en dat is in het geheel niet 
het geval. Inderdaad, op de vallende aarde is van een aan
trekking door de zon niets niemendal te merken. 

Neen; toch! Iets is er van te merken. De vloedbeweging. 
Doordat de aarde een zekere uitgebreidheid heeft, verkeeren 
eigenlijk de tegenvoeters niet in dezelfde omstandigheden 
als wi j ; de afstanden van de zon zijn verschillend. Vandaar 
dat onze natuurlijke valbeweging niet precies dezelfde is, 
als de hunne. Maar wij moeten ahen met dezelfde moeder 
aarde mede. W i j worden van onze eigen beweging afge-
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dwongen. De afwijking is voor ons en voor onze tegen
voeters verschillend, vandaar een verschil in het verzet tegen 
den aangeduiden dwang, hetwelk zich uit in de vloedkrachten, 
die de vaste aarde deformeeren (uiterst lastig is het daar iets 
van te merken) en die de getijden in de oceanen opwekken, 

Zoo zal ook in het projectiel der Gun-Club, dat wel be
trekkelijk klein van afmeting is, maar niet geheel van cor
pulentie ontbloot, nog een minimaal spoor der zwaarte over
blijven als onmerkbaar kleine vloedkrachten, die wij echter 
buiten beschouwing kunnen laten. 

Er is nu wel genoeg gezegd. Binnen ih het vrij vallende 
projectiel is er geen zwaarte. De bewegingen der hchamen 
binnenin beantwoorden werkelijk aan het traagheidsbeginsel, 
zooals dat door Galilei gevonden werd en door Newton ge
formuleerd; een hchaam waarop geen uitwendige krachten 
werken vliegt met eenparige snelheid voort in een rechte lijn. 

Het gebied der verschijnselen, die zich daarbinnen afspelen 
is zwaartevrij. 

Er zijn op aarde heel wat verschijnselen, waarop de zwaarte
kracht geen invloed scheen te hebben. Eigenlijk is de zwaarte 
een buitengewoon zwakke kracht, vergeleken met een elek
trische kracht, of een thermische kracht. Maar het is niet 
waarschijnlijk dat er in het geheel geen invloed der zwaarte 
op andere verschijnselen zou zijn, al is die invloed misschien 
te klein om hier op aarde bemerkt te kunnen worden. Wat 
voor invloed kan de zwaarte hebben. 

Om dit te kunnen nagaan, redeneert Einstein aldus; Binnen 
in het projectiel der Gun-Club is er van zwaarte der lichamen 
niets meer te merken, Welnu, laat ons aannemen dat daar 
werkelijk gestreng de natuurwetten gelden zooals wij die meenen 
te kennen voor de verschijnselen, die niet afhankelijk zijn van 
de zwaartekracht. Indien wij nu erin slagen om na te gaan. 
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hoe die zwaartevrije verschijnselen binnen het projectiel zich 
voordoen aan ons die er buiten staan l̂ en die niet medevallen, 
dan zullen wij, indien er verschil mocht blijken te zijn tusschen 
hetgeen wij zien en hetgeen Barbicane ziet, in dit verschil 
juist den invloed gevonden hebben van de zwaarte op de 
verschijnselen. 

Indien wij dit toepassen op het licht, dat zich rechtlijnig 
voortplant met eenparige snelheid, net als de zwaartelooze 
lichamen in het projectiel zich met eenparige snelheid in rechte 
lijn bewegen, dan is onze eerste conclusie deze, dat de loop 
van een lichtstraal dus juist dezelfde is als die van een vrij 
vliegend lichaam. De lichtstraal zal dus, indien de beeldspraak 
niet al te gewaagd is, net eender vallen als de gewone lichamen. 
Het ls slechts aan de buitengewoon groote snelheid van het 
licht te danken (300.000 K.M. per sec.) dat wij de hchtvoort
planting tot dusver altijd voor rechtlijnig hebben aangezien! 
Strijken de hchtstralen dicht langs een zwaar aantrekkend 
centrum, dan buigen zij dus een weinig naar dat centrum 
toe. Dit is hetgeen bij de zonechpsexpedities wordt nagegaan. 
U zult wel gevoelen, dat indien de lichtstralen die vlak langs 
de zon passeeren, naar de zon een beetje toevallen, dat wij 
dan nog net eventjes sterren zouden kunnen zien, die achter 
de zon staan. Men wacht een eclips af, om dit te kunnen 
fotografeeren. als het eigen licht der zon niet hindert, en dan 
worden ook sterren gefotografeerd, die nu niet precies achter 
den zonsrand staan, maar in de buurt. 

Het resultaat van de jongste expedities is nog niet bekend. 
Dat van de vorige scheen Einstein's theorie te bevestigen. 

Een tweede conclusie der theorie betreft de z.g, verschuiving 
der spectraallijnen. Stel dat in twee verschillende punten der 
projectielkajuit natriumatomen aan het trillen zijn en de be
kende hchtstraling uitzenden. Waar men in de zwaartevrije 
kajuit gaat zitten, men zal van beide evenveel trihingen per 
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seconde opvangen, Laat ons eens denken dat de twee natrium-
lichtbronnen zoo staan ten opzichte van elkander, dat, door 
ons van buiten gezien, hun verbindingslijn juist de richting 
heeft van de versnelling van het projectiel. Ik kan dan spreken 
van het voorste en van het achterste natriumatoom. Laat ons 
voor het gemak aannemen dat Barbicane het hcht van de 
twee bronnen vergelijkt zooals het hem bereikt in een punt 
halverwege. Hij zal dan, voor ons, het licht tegemoet snellen 
dat hem door de voorste hchtbron wordt toegezonden, W i j 
krijgen nu te maken met een toepassing van den z.g. regel 
van Doppler, dien ik u even in herinnering breng. Indien 
klein Duimpje elke minuut twintig broodkruimels laat vallen 
en indien er achter hem een ekster komt, die ze oppikt, dan 
zal de ekster, wanneer hij even hard loopt als Klein Duimpje, 
er ook twintig per minuut oppikken. Loopt de ekster harder, 
dan zal hij er meer dan twintig per minuut bemachtigen, 
loopt hij langzamer, dan minder. Hieraan wordt niets ver
anderd, indien de broodkruimpjes door een of andere hekserij 
eens niet stil op den grond bleven liggen, maar met zekere 
snelheid aan het rollen gingen. Indien nu die hchtbron en 
hijzelf met dezelfde snelheid zich bewegen, dan zal hij niet
temin juist evenveel trillingen per secunde op zijn netvlies 
opvangen als de lichtbron heeft uitgezonden. Maar dit is 
niet het geval. Gedurende den tijd dien het licht noodig heeft 
om van de voorste bron naar hem toe te komen, is zijn be
weging versneld geweest in de richting der bron. Hij heeft 
dus, bij het opvangen, een grootere snelheid dan de lichtbron 
had bij het uitzenden. Het gevolg is, dat hij het licht met 
grootere snelheid tegemoet komt dan de lichtbron voor hem 
wegweek. Hij moet dan een grooter aantal trillingen per 
secunde opvangen dan de lichtbron heeft uitgezonden. — Bij 
de achterste hchtbron staat de zaak juist omgekeerd. Op het 
moment dat Barbicane het licht opvangt, ontvliedt hij het 
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aankomende licht met een grootere snelheid dan de lichtbron 
had, toen deze het een oogenbhkje geleden uitzond. Van de 
achterste lichtbron krijgt hij dus minder trillingen per secunde 
dan de bron uitzendt. Onze onderstelling is deze, dat de aan
tallen trillingen die hij opvangt per secunde, van beide bronnen 
even groot zijn. De gevolgtrekking hieruit moet zijn, dat dan 
ook de natriumatomen in de verschillende punten van de 
kajuit niet dezelfde frequentie hebben; dat het voorste d.w.z. 
datgene dat het dichtst bij de aantrekkende massa van het 
zwaarteveld is, in werkelijkheid langzamer trilt dan het achterste, 
dat er verder van af is. 

De natuurlijke frequentie van trillende systemen is afhan
kelijk van de plaats waar zij hun trilhng uitvoeren. Dichter 
bij aantrekkende massa's gaat de trihing langzamer. Een 
lichtuitzendend atoom op de zon zal dienovereenkomstig lang
zamer trillen dan eenzelfde op aarde. 

De geleerden zijn het er nog niet over eens, of dit effect 
werkelijk bestaat en in de mate als de theorie van Einstein 
voorziet. Men zoekt ernaar, onbetwistbaar vast te stellen 
dat een spectraallijn in het zonnespectrum blijk geeft van een 
langzamer trilhng dan de overeenstemmende spectraallijn, uit
gezonden door een aardsche lichtbron. Wanneer men bedenkt 
hoe gecompliceerd de omstandigheden zijn waaronder de hcht-
emissie op de zon moet plaats hebben, hoe tal van onzekere 
factoren een storenden invloed kunnen doen gelden — druk, 
stroomingen — dan mag men m.i. de verwachtingen niet te 
hoog spannen. Het is de vraag of wij spoedig voldoende op 
de hoogte zullen zijn van wat er op de zon gaande is om 
met aannemelijke zekerheid iets over dit effect te kunnen 
zeggen. 

Een derde effekt, dat de theorie van Einstein voorziet, kan 
men niet zoo eenvoudig behandelen als wij het met de twee 
andere gedaan hebben. Daar is een fijner gedetaiheerd wis-
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kundig gedachtenet voor noodig, Ik mag het echter niet ver
zwijgen. De derde gevolgtrekking betreft een verandering in 
de valbeweging zelf. De wetten der bewegingen van de 
hemellichamen ondergaan erdoor een kleine correclie, Deze 
correctie is buitengewoon klein evenals trouwens de andere 
reeds besproken effecten '- ' en om er iets van te kunnen 
merken moet öf de snelheid van de planeet groot zijn, öf 
de baan moet flink elliptisch zijn en veel afwijken van een 
cirkelbaan. Deze voorwaarden vindt men in ons planeten
stelsel slechts vervuld bij de planeet Mercurius. Het curieuse 
is, dat juist bij deze planeet sinds Leverrier een afwijking 
gesignaleerd was van de beweging zooals die volgens de 
klassieke theorie berekend kon worden. Het was voor Einstein 
een geweldig oogenbhk. toen hij naging welke afwijking zijne 
theorie voor Mercurius deed voorzien, en toen de cijfers 
voor den dag kwamen die precies klopten met de gesigna
leerde afwijking! Daar lag het voor hem; een blad papier 
met berekeningen, met de bevestiging dat hij aan het doel 
was van zoo vele levensjaren, het bewijs dat hij goed ge
grepen had, dat hij de werkelijkheid juist begrepen had met 
zijn ideeën, moeizaam en uit veel twijfelingen opgegroeid! 

Er zijn nog andere gevolgtrekkingen uit de theorie van 
Einstein. De te verwachten effekten zijn echter klein, zeer klein. 
De waarneming is nog niet ver genoeg en fijn genoeg om 
daar iets van te merken. Bij de maan is er bijvoorbeeld een 
effekt te verwachten op de knoopenbeweging. Maar dit is 
zoo klein, dat eerst de geheele maanstheorie een decimaal 
nauwkeuriger zou moeten zijn uitgewerkt en de beweging 
desgelijks nauwkeuriger geobserveerd, om te kunnen beginnen 
aan een vergelijking van theorie en waarneming. 

Het is jammer, dat de effecten aan de waarneming ont
glippen. Of moeten wij dankbaar zijn? Zouden misschien de 
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verschijnselen, indien deze effekten grooter waren zoo gecom-
phceerd geweest zijn, te gecompliceerd om ze te ontwarren, 
en zou dan misschien de eerste benadering, die door Newton 
gegeven werd, reeds onmogelijk kunnen gevonden zijn? W i j 
hebben als natuurkundigen geen waardeering te geven van 
jammer of niet jammer. W i j hebben de feiten te aanvaarden 
zooals ze zijn. Het is eenmaal niet anders. 

De themata, die ik in het tweede gedeelte me voorstel te 
behandelen, zijn wat moeilijker dan hetgeen voorafging. Want 
ik zal niet wel kunnen nalaten, iets te zeggen over ruimte, 
en tijd, en den ether. 

Nu dan, in de eerste plaats moet ik u dan op het hart 
drukken te erkennen, dat al hetgeen wij ondervinden, beleven 
of zien, vierdimensionaal is. 

Het hooge woord is eruit. Vierdimensionaal. Wat bedoel 
ik daarmede? Niets buitenissigs. Het meest huiselijke, het 
meest alledaagsche dat u zich denken kunt, is vierdimensio
naal. U schudt iemand de hand. Dat komt honderden malen 
voor, en in de beste families, een zeer ahedaagsch voorval. 
Bij dit voorval komen te pas: twee handen, het geheele 
spel van zenuwen en spieren, die de drukkrachten teweeg
brengen, het loslaten der handen tot slot. De handdruk is 
iets heel anders dan de handen of dan de spieren, die erbij 
betrokken zijn. Het is een voorval als geheel. Dit voorval 
speelt zich af in ruimte en tijd. Het is één vierdimensionaal 
geheel. 

Of neem den koekoekszang, die twee tonen met ongeveer 
een kleine terts interval, welke het bekende twee-tonige 
liedje vormen. 

Een woord dat wij spreken, een zin, een rede, het is een 
geheel, en het wordt als een geheel waargenomen en be
grepen, zij het als een geheel met geledingen. Een tooneel-
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spel, met al het ruimtelijke van de regie en het tijdelijke van 
de woorden, wat is het anders dan de reproductie van een 
geschiedenis, een voorval, als zoodanig? Niet als een schilderij, 
dat alleen het ruimtelijke vermag te suggereeren, of een ver
haal, dat men met dichte oogen zou kunnen hooren als opeen
volging van woorden, maar een weergeven van het voorval 
als voorval, in vierdimensionale werkelijkheid. 

Wanneer wij een stap doen, welk een intieme vertrouwd
heid met het vierdimensionaal! Welk een samenwerking en 
afwisseling van spierbewegingen. Van te voren meten wij 
den pas dien wij doen moeten, wij weten vooruit, hoe wij 
den voet zullen moeten zetten, wat wij doen moeten om het 
evenwicht te bewaren. Het geheel van den stap, met al zijn 
innerlijke intieme kennis van evenwicht en beweging en van 
zich laten vaüen, wij kennen het als geheel. Een jongen, die 
in het zwembassin leert duiken, kan dien sprong niet bij ge
deelten leeren. Hij duikt, of goed, of slecht met een pijnlijken 
afloop. In het laatste geval moet hij den geheelen sprong 
leeren verbeteren en overdoen. Er bestaan geen gedeelten 
van den sprong. Het is één vierdimensionaal geheel, een ge
beurtenis. Ik steek een kaars voor u aan. Wat is dat voor 
een ding, die vlam? Het is in het geheel geen ding. Het is 
een proces, het is een gebeuren, een geschiedenis. Het kaars
vet smelt, wordt door de capillaire krachten in de pit om-
hooggezogen tot binnen in de vlam. Daar verdampt het, en 
als vluchtig gas komt het in aanraking met de zuurstof der 
lucht, verbindt zich scheikundig met die zuurstof. De vri j
komende hitte ontleedt nieuw aankomende hoeveelheden vet-
damp, en de ontstaande kooldeeltjes worden tot gloeiing ge
bracht, zoodat ze het licht gaan uitzenden, dat wij zien, en 
dat ons aanleiding geeft om te zeggen; daar is een vlam. 
Wanneer wij ;dit zeggen, dan veronachtzamen wij reeds de 
zuiverheid van spreken. W i j behooren te zeggen; daar brandt. 
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of daai' vlamt een vlam. Want de vlam is niet, er gebeurt 
een vlam, 

En nu het uitgezonden licht? het verlicht de voorwerpen 
om ons heen, dat wil zeggen, het wekt die voorwerpen op 
tot secundaire licht emissie. Die lichtuitzending is een proces. 
Als wij een lichaam voortdurend kunnen zien, dan beteekent 
dat, dat er een voortdurend geschieden is. Er is een door-
loopende historie van de atomen en molekulen van dat voor
werp, die door de lichtwerking ineengeschakeld kan worden 
met de voortdurende historie van het gebeuren in het net
vlies van ons oog. 

Wat is dat: een atoom? W i j weten tegenwoordig vrij 
stellig wat wij ons voorstellen moeten bij een waterstofatoom. 
Daar is een positief geladen kern en een negatief geladen 
elektron, dat er om heen loopt. Het geheel is erg klein. 
Honderdmillioen atomen naast elkander gelegd zouden een 
centimeter beslaan, ongeveer. En de verhoudingen der ruimten 
in dat atoom kunnen wij ons als volgt voorstehen. Als een 
kleine knikker voorstelt de kern, de positieve kern van het 
waterstofatoom, dan loopt het elektron eromheen op een af
stand van ongeveer van hier tot Amsterdam. 

Het atoom echter is niet een kern en een elektron, net 
zoo min als een handdruk is twee handen. Het atoom ge
beurt. Op dezelfde manier zijn „kern" en „elektron" op te 
vatten niet als dingen, maar als afgekorte zegswijzen voor 
gebeurtenissen, processen, voorvahen. 

De buitenwereld is een historie, vol van gebeurtenissen, 
niets dan gebeurtenis. Waar er maar een stukje werkelijkheid 
is, het is een werkelijkheid van voorvallen, een wirwar van 
voorvahen, het een het andere beïnvloedende, elkander op
volgende, elkander voortbrengende, door schakels van oorzaak 
en gevolg met elkander verbonden. W i j zwemmen in een 
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zee van voorvallen, die elkander als golven de een de ander 
voortstuwen en door elkander heenloopen. Die zee van voor
vallen is vierdimensionaal, zij omvat ruimte en tijdsverloop. 

Nu zal het u hoop ik niet moeilijk vallen om in te zien, 
dat er door die zee van voorvallen ook draden loopen van 
bestendigheid, van herkenbaarheid als hetzelfde. 

Ziet naar die vlam. Daar is een bestendigheid, die door 
het verloop van het vlammen heen dezelfde blijft. Het blijft 
dezelfde vlam. W i j weten heel goed, dat het telkens andere 
vetdeeltjes zijn, die verbranden, en dat een kaarsje op den 
kerstboom wel aan zijn eind komt. Maar toch, die vlam ver
toont een herkenbare bestendigheid. 

En wanneer wij nu denken aan de koolstof en waterstof
atomen die samen de molekulen van het kaarsvet uitmaken, 
zooals men zegt, wat zijn die anders dan dergelijke draden 
van herkenbare bestendigheid, die door de zee der voorvallen 
heenloopen? Een molekuul kaarsvet, dat is een geschiedenis. 
Een atoom koolstof, dat is een geschiedenis, onderdeel van 
de geschiedenis die heet atoom kaarsvet. Deze laatste heeft 
ook andere onderdeden, die heeten atomen waterstof. Het-
heen wij met een 'speciaal atoom koolstof bedoelen is een 
draad van bestendigheid, van herkenbare bestendigheid, die 
door de werkelijkheid der voorvallen in het voorval, genaamd 
vlam, heen loopen. 

Eveneens wanneer ik spreek van het standbeeld van Willem 
den Zwijger op het Plein, dan is dat niet een ding, strikt 
gesproken, maar een historie; een dans van atomen en mole
kulen, die echter een zekere bestendige herkenbaarheid heeft. 

Ik behoef nu hier niet veel meer aan toe te voegen, het 
zal duidelijk zijn, dat wij van materie spreken, wanneer wij 
bedoelen een bundel van draden van herkenbare bestendig
heid. Deze spelen in de wereld der voorvallen een belang
rijke rol. Het schijnt dat alle voorvallen van deze bestendig-
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heidsdraden uitgaan, althans de waarneembare voorvallen, 
waarneembaar met onze organen, die zelf ook uit materie 
bestaan, zooals de spreekwijze luidt, dat wil zeggen, voorvallen 
zijn met draderige structuur. 

Het wordt tijd dat ik kom tot de ruimte. Nu dient hier 
wel onderscheiden te worden tusschen tweeërlei ruimte, die 
meestal onbewust over een kam geschoren worden. 

ïk doe mijn oogen snel open en weer dicht. Ik overzie in 
dien oogopslag een aantal gebeurtenissen en verschijnselen. 
Deze beslaan slechts een zeer korten tijd. 

W i j loopen buiten, bij een onweer 's nachts. Een bliksem
flits verlicht ineens het landschap. W i j zien ineens wederom 
een aantal dingen. Deze beslaan nog veel korter tijd dan 
onze oogopslag duurde. 

In gedachten kunnen wij zoo doorgaan tot dat wij geraken 
tot het absolute instantanee, tot het oogenblik. Den tijdsduur 
denken wij ons daarbij tot nul gereduceerd, De dingen van 
een zuiver oogenblik beslaan dus geen tijd meer. Zi j vormen 
met elkander de oogenbliksrutmte, In die oogenbhksruimte is 
er voor beweging geen tijd. Alles staat stil, of eigenlijk, het 
heeft niet eens tijd om stil te staan, in die oogenbhksruimte 
duurt niets, f iet is heelemaal een abstractie, een verstandelijke 
constructie, want hetgeen wij ooit werkelijk gewaar kunnen 
worden duurt, al is het maar eventjes. De kortste lichtflits 
bijvoorbeeld dien wij zien kunnen, duurt minstens billioenen 
lichttrillingstijden. In de oogenbhksruimte is er dus geen be
weging mogelijk. Beweging is iets uitgeslotens bij het abso
lute instantanee; hoe beter het instantanee geslaagd is, des 
te scherper onbeweeglijk zweeft het paard in de lucht. 

Met een grove beeldspraak kunnen wij zeggen: een oogen
bhksruimte is een oogenbhkkelijke doorsnede door de wereld 
van het gebeuren. 
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Heel iets anders bedoelen wij, wanneer wij spreken over 
de ruimte waarin wij ons bewegen, bijv. de ruimte in deze 
zaal. Ik wil die ruimte noemen de bestendigheidsruimte. Wat 
bedoelen wij daarmede? Ik kan er niet aan denken, in een 
analyse te treden, die eenigszins diep gaan zou. Maar wij 
kunnen toch opmerken, dat in de ruimte die wij bedoelen, 
wij een bepaalde plaats kunnen aanwijzen met behulp van 
een stil gehouden potloodpunt. Die potloodspits is een historie 
van atomistische voorvallen, zij markeert een bestendigheids
draad in het heelal van het gebeuren, een draad die equi
distant blijft van de andere bestendigheidsdraden in het heelal 
der voorvallen, die wij noemen de molekulen van den vloer 
en van de wanden. De plaats die wij met de podoodspits 
hebben aangewezen is dus iets geheel anders dan een „punt" 
in een oogenbhksruimte. Zulk een plaats heeft een duur, 
evenals ook de bestendigheidsruimte die wij bedoelen, duur 
heeft. Had de bestendigheidsruimte geen duur, dan konden 
wij er niet in vertoeven, Om het onderscheid goed uit te 
doen komen tegenover een punt in een oogenbhksruimte 
zuhen we spreken van „blijfplaats" in een bestendigheids-
ruimte. 

De meetkunde, de gewone geometrie van op een bord of 
op een papier geteekende figuren, is meetkunde van de be
stendigheidsruimte. De figuren hebben een zekere duur, zijn 
samengesteld uit blijfplaatsen. Wehswaar abstraheert de geo
metrie geheel van duur, en in zooverre wordt zij ook toe
passelijk op een oogenbhksruimte, maar eigenlijk heeft zij het 
niet over punten, doch over blijfplaatsen van vaste lichamen. 

Er zijn verschillende bestendigheidsruimten. Ik behoef u 
slechts te herinneren aan de kosmografische beschouwingen, 
waarbij men zich voorstelt dat de zon stilstaat, en de pla
neten om haar heen wentelen. In die Kopernikaansche op
vatting, waarmede wij van kindsbeen af zijn opgegroeid. 
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weten wij dat de aarde rond de zon loopt met een snelheid 
van 30 K.M, per secunde. Indien ik dus hier in de zaal een 
punt aanwijs en een secunde later weer een punt, hetzelfde 
punt, dan is dit laatste „in werkelijkheid" 30 K.M. verwij
derd van het eerste. 

U bemerkt, dat ik mezelf tegenspreek. Een punt, en iets 
later hetzelfde punt, maar toch 30 K . M . van het eerste punt 
verwijderd? Ik behoor ook niet van punten te spreken, maar 
van blijfplaatsen. Eén blijfplaats in onze bestendigheidsruimte 
dezer zaal is een heel andere geschiedenis dan een blijfplaats 
in de kosmografische bestendigheidsruimte der zon. 

Indien ik hier een punt aanwijs, dan wijs ik aan een 
voorval, gelegen op deze blijfplaats in onze bestendigheids
ruimte dezer zaal. Dit voorval ligt ook op een blijfplaats in 
de bestendigheidsruimte, waarin de zon stilstaat. Wijs ik na 
een secunde weer hetzelfde punt aan dan wijs ik een tweede 
voorval aan, op dezelfde blijfplaats in onze bestendigheids
ruimte, maar op een andere blijfplaats in de bestendigheids
ruimte der zon. 

Die twee blijfplaatsen in de bestendigheidsruimte der zon 
liggen daar 30 K .M. uit elkander, terwijl de twee aange
wezen voorvahen in onze zaalruimte op dezelfde blijfplaats 
liggen. 

De bestendigheidsruimte der zon is dus iets heel anders 
dan de onze. En de bestendigheidsruimte der maan zou weer 
een andere zijn. De bestendigheidsruimte in het schuitje van 
den draaimolen, of in Jules Verne's projectiel zouden weer 
anders zijn. 

Een bestendigheidsruimte heeft duur. De naam is gekozen 
om dit aan te duiden. 

Elke van de verschihende bestendigheidsruimten heeft een 
eigen duur. Heeft de duur van de ééne bestendigheidsruimte 
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iets te maken met den duur van een andere? Zijn zij ver
gelijkbaar? Kunnen zij vergelijkbaar zijn? 

Laat óns denken aan de bestendiglieidsruimte van de aarde 
en van de zon. Na een omloop van de aarde kan het voor
komen dat een aardsche blijfplaats en een blijfplaats in de 
bestendigheidsruimte van het zonnestelsel elkander voor de 
tvî eede maal ontmoeten in een voorval, dat op beide ge
legen is. Moet nu de duur, sinds het begin van den omloop, 
in de bestendigheidsruimte der aarde dezelfde zijn als de duur 
in de bestendigheidsruimte der zon? 

De relativiteitstheorie antwoordt „neen". 
De duur in de eene bestendigheidsruimte is iets gansch 

anders dan de duur in een andere. 
Nu kan misschien deze of gene denken: aha, dat is dus 

de relativeering van den tijd? Ik houd niet van deze zegs
wijze. Men kan er zoovéél mee bedoelen! Een bepaalde duur 
in een bepaalde bestendigheidsruimte is volstrekt niet relatief. 
Hij is zoo absoluut als men maar wenschen kan. Hij heeft 
een bepaald bedrag, dat vaststaat zoodra men de eenheid 
heeft bepaald waarin men den duur gelieft te meten. Maar 
hij is niet hetzelfde als een andere duur in een andere be
stendigheidsruimte. 

Ook de eenheid van duur in de eene bestendigheidsruimte 
is om te beginnen iets anders dan de eenheid van duur in 
een andere bestendigheidsruimte, even goed als bijvoorbeeld 
de eenheid van massa iets anders is dan de eenheid van 
volumen. — Een nadere vraag is, of er geen verband gelegd 
kan worden, natuurlijk verband tusschen die verschihende 
eenheden, evenals men — bij definitie — een verband gelegd 
heeft tusschen de eenheid van volumen en de eenheid van 
massa, door voor de laatste te nemen de massa water, die de 
eenheid van volumen beslaat? 

Welnu, zulk een verband is wel té leggen. Whitehead, aan 
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wien ik veel te danken heb voor de verheldering in deze 
vragen, heeft laten zien, hoe men dat kan doen. 

Het komt erop aan, dat men als axioma onderstelt, dat er 
tusschen de verschillende bestendigheidsruimten en de daarin 
gebruikelijke duureenheden betrekkingen bestaan, die weder
keerige symmetrieën vertoonen. Whitehead spreekt van een 
axioma van kinematische symmetrie. Een bijzonder voorbeeld 
van kinematische symmetrie, niet het algemeenste geval, is 
bijv. dit. Indien de blijfplaatsen in de eene bestendigheids
ruimte in de andere zich voordoen als bewegende met zekere 
snelheid, dan moeten omgekeerd de blijfplaatsen der andere 
zich in de eerste bestendigheidsruimte voordoen als bewegende 
met gelijke en tegengesteld snelheid. 

De uitwerking van deze gedachte leidt dan tot de moge
lijkheid om de duureenheden in de eene bestendigheidsruimte 
te ijken met de duureenheid van een andere bestendigheids
ruimte, 

Een tweede gedachte, een nadere hypothese die de relati
viteitstheorie maakt, is deze, dat indien men een instrument 
dat dient om duur te meten, een klok dus, van de eene be
stendigheidsruimte overbrengt in een andere, die zich, te oor
deelen naar de eerste, beweegt, dat dan die klok van nature 
zal aangeven, de duur-eenheid in zijn nieuwe bestendigheids
ruimte. Dit is dus de vraag, of de theoretisch mogelijke ijking 
van de verschillende duureenheden onderling zou kunnen worden 
vereenvoudigd, experimenteel, door gewoon een en dezelfde 
klok in de verschihende bestendigheidsruimten te gebruiken. 

Einsteins hypothese is, dat dit werkelijk het geval is. 

Ten slotte mag ik misschien nog iets zeggen over den 
ether. Schaft de relativiteitstheorie den ether af? 

De beantwoording hiérvan hangt af van hetgeen men onder 
ether verstaan wil. 
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Vroeger heeft men gedacht aan een stoffehjken ether, die 
in verschihende toestanden kon verkeeren, veerkracht had en 
ook massa. Kortom, een buitengewone stof. Geleid door het 
inzicht dat de lichtvoortplanting het karakter heeft van trans
versale golven heeft men gemeend aan den ether het karakter 
te moeten toekennen van een vaste stof. Dit was echter weer 
moeilijk met andere verschijnselen in overeenstemming te 
brengen. Met name dit, dat de gewone hchamen zoo gemak
kelijk door den ether heen gaan. Bekend is de onderstelling 
van Lord Keivin, die meende dat men den vasten ether ver
gelijken kon met een stof als pik, of lak; vast waar het geldt 
snehe trihingen, plastisch, ja vloeibaar, waar het er om gaat, 
langzaam door vormverandering plaats te maken voor de 
gewone stoffen die er door heen moeten. 

In de elektronentheorie van Lorentz heerscht een andere 
opvatting. De ether wordt er aangenomen al een hypotheti
sche stof, ja, maar zorgvuldig onthoudt Lorentz zich ervan 
eenige onderstehing te maken omtrent de eigenschappen dier 
stof, welke vergelijkbaar zouden zijn met eigenschappen der 
gewone materie. Slechts deze eigenschap moet de ether hebben; 
hij moet in verschillenden toestanden kunnen verkeeren. Die 
verschillende toestanden beantwoorden aan een elektrisch, 
resp, magnetisch veld. Dit veld kan van plaats tot plaats 
verschillend zijn, en het is ook in den regel verschillend. 
Rondom de elektronen is het veld sterker, en de elektronen 
zijn eigenlijk niets anders dan een bijzonderheid van het veld, 
die men divergentie noemt. In deze opvatting is een elektron, 
een deeltje gewone materie, niets anders dan een eigenaardig
heid in den toestand van den ether. De materie is ether in 
een bijzonderen toestand. Het verplaatsen van materie door 
den ether, wordt aldus opgevat als een toestand die zich van 
het eene punt van den ether naar een ander verplaatst. Men 
kan hierbij ter ihustratie denken aan een losse knoop in een 
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koord, die zich langs dat koord verplaatst. De knoop is koord, 
en zij is toch weer iets meer; een bijzondere slag in jhet 
koord. Deze bijzonderheid kan zich langs het koord ver
plaatsen, zonder dat het koord zelf zich behoeft te verplaatsen. 

In de laatste, Lorentziaansche editie van den ether is er 
van de substantialiteit niets meer overgebleven dan dit, 

Primo; het heeft zin om te spreken van een bepaald punt 
of bepaalde plaats in den ether. Er zijn identificeerbare plaatsen 
van den ether, die van andere plaatsen absoluut onderscheiden 
zijn, en niet door elkander heen kunnen loopen om van plaats 
te wisselen, alle deeltjes van den ether hebben vaste plaatsen. 

Secundo; de ether kan in twee toestanden verkeeren, in 
een elektrischen en in een magnetischen toestand. 

Bij dit vasthouden aan de identificeerbare vaste plaatsen 
in den ether, in principe, wordt uitdrukkelijk erbij gezegd, 
dat de verschijnselen van de optica en de elektrodynamica, 
voorzoover wij ze hebben leeren kennen, hebben aangetoond, 
dat het in de praktijk, d.w.z. experimenteel nooit mogelijk 
zal zijn om uit te maken, of een lichaam zich ten opzichte 
van den ether beweegt ja dan neen. 

fioe staat nu de relativiteitstheorie tegenover deze ether
opvatting ? 

In den beginne heeft men den ether radikaal afgeschaft. 
Men voelde er niets voor om een ether, dien men steeds 
slechts hypothetisch had ingevoerd, en die nergens te speuren 
of te pakken was, te behouden. Zijn rol was uitgespeeld. 

Het is maar al te waar. Van den ouden ether, die vroeger 
substantieel was, — in onze voorstehing — die misschien 
samendrukbaar kon zijn, en welks deelen misschien ten op
zichte van elkander konden bewegen, niets was daarvan 
overgebleven. Zooals Einstein in zijn intreerede te Leiden 
terecht zeide, men had den ether langzamerhand van al zijn 
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substantialiteit beroofd, behalve dan nog dit eene, dat het 
nog zin zou hebben, te spreken van een vaste plaats in den 
ether, en dat het zin zou hebben om te zeggen dat iets zich 
ten opzichte van den ether bewoog. Dit laatste is de opvatting 
die prof. Lorentz voorstaat. 

Wat de toestanden betreft, de elektrische en de magneti
sche toestand, die toestanden zouden moeten zijn van het een 
of ander, daarvan kunnen we opmerken, dat alles er toch 
op wijst, dat dat niet twee toestanden zijn, dat de elektrische 
en de magnetische veldsterkte veeleer twee zijden zijn van 
een en dezelfde medahle. Honderd jaren geleden heeft Am
père reeds de theorie uitgewerkt, waar men sinds dien niet 
op is teruggekomen, waarbij alle magnetische werkingen 
werden herleid tot de werking van elektrische kringstroompjes 
en kringstroomen. Daarin heeft men al een eerste aanwijzing 
van de innige eenheid van elektriciteit en magnetisme. Een 
definitief argument om die twee te beschouv/en als twee 
kanten van een en hetzelfde hebben wij in de inductiewetten 
van Faraday. Indien wij in de buurt van een stroomgeleider 
een magneet bewegen, dan ontstaat er in den geleider een 
elektrische stroom. Indien wij dén magneet laten staan, doch 
den geleider bewegen, dan ontstaat er in den geleider net 
zoo'n geïnduceerde electrische stroom, In het eerste geval 
wordt er door de beweging van de magneet, zeggen wij, 
een elektrische kracht opgewekt, die den stroom wekt. In 
het andere geval is het de beweging door het magnetische 
veld heen die op de elektriciteit in den keten een stroom-
wekkende werking uitoefent, W i j kunnen ons moeilijk los
maken van de gedachte dat wij in de twee gevallen bij het 
opwekken van den stroom te maken hebben met een en 
hetzelfde verschijnsel, van verschillenden kant bekeken; van 
den kant van een stilstaanden magneet en van den kant van 
een stilstaande stroomketen. 
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De electrische en de naagnetische kracht samen zijn een 
uiting van een en hetzelfde, van een gebeuren, van een 
voorval. 

Ik zei daareven, dat de relativiteitstheorie den ether afge
schaft heeft, Nu geldt dat in een zeer bepaalden zin, in een 
anderen zin geldt dat niet. De afschafBng geldt in dien zin, 
dat wij niet kunnen beamen dat er overal iets is, in absoluten 
stilstand een vaste plaats bewarend. 

Maar de ether heeft ook een ander aspect. In zekeren zin 
is hij de symbohseering van zekere trekken in de natuur, 
die niemand ontkennen zal en die men dus gaarne behouden 
wil. Want is de ether ook niet dit; een uitdrukkingswijze 
voor ons bewustzijn, dat alle verschijnselen met elkander 
samenhangen en elkander doordringen? Is dit niet eigenlijk 
een zeer essentiëele rol die de ether te vervullen heeft, uit 
te drukken dat de voorvallen een zekere uitgestrektheid hebben 
en het een door het andere heengeweven zijn? Dat gloeiende 
stoffen op de zon ons op aarde verwarmen kunnen, dat aarde 
en maan niet afgescheiden van elkander bestaan en bewegen, 
noch de aarde afgescheiden van de zon, of afgescheiden van 
de andere planeten, of van het gansche sterrenstelsel; moet 
niet de ether aanduiden dat alle verschijnselen, de totahteit 
van het wereldgebeuren, met elkander samenhangen in een 
enkel geschiedenisverloop van het heelal, is dat dat niet de 
rol van den ether? 

Inderdaad, dit is iets, dat men niet prijsgeven kan, en 
vandaar dat de ether, maar in een grondig gewijzigde be
teekenis, de crisis zal overleven. Even wil ik er op wijzen, 
hoe hier twee uitspraken hetzelfde betoogen, ik bedoel een 
betoog van Einstein bij zijn intreerede te Leiden, en een op
vatting van Whitehead. In twee woorden is het dit; inplaats 
van de belichaming der hypothese dat er overal iets is, komt 
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de ether te voorschijn als uitspansel van voorvallen, de ether 
hypothese wordt deze, dat er overal en te allen tijde iets 
gaande is. 

W i j hebben reeds gesproken van het heelal der voorvallen, 
en hoe wij in de materie het verschijnsel voor ons hebben, 
dat er door die voorvahen bestendigheidsdraden loopen van 
herkenbaarheid, als singulariteiten, om een wiskundigen kunst
term te gebruiken. Dat woord „draad" is een beeldspraak. 
Welbekend aan een ieder, die wel eens den draad van een 
verhaal of van een betoog kwijt was en weer heeft opgevat. 
Welnu, met eenzelfde beeldspraak kan ik dus zeggen, dat de 
materie beteekent een vezelstructuur van de voorvallen. Daar 
waar wij geen materie zien, kunnen er best voorvallen zijn, 
maar die hebben geen vezelstructuur. 

Wanneer spreken wij nu van beweging ? Wanneer bewegen 
twee lichamen ten opzichte van elkander? Twee lichamen, 
dat zijn twee gebieden van voorvahen met vezelstructuur. 
De beweging wil zeggen, dat de twee vezelstructuren niet 
dezelfde zijn, niet parallel loopen ~- ik blijf steeds beeld
spraak gebruiken doch elkander kruisen. Beweging be
teekent dus: elkander kruisende vezelbundels. 

Wat zegt nu Einstein? Dit : de ether heeft evenveel be
staansrecht als het begrip van een lichaam, zooals de natuur
kunde dat kent. Slechts dit attribuut mist de ether, dit laatste 
restje van substantialiteit dat hem gebleven was, dat men 
zeggen kan dat iets zich ten opzichte van den ether beweegt 
of niet beweegt, 

Hoe klopt dit met hetgeen wij ervan denken? Stellig heeft 
de ether, d.w.z. de werkelijkheid der voorvallen in de gebieden 
die van vezelstructuur vrij zijn, evenveel recht van bestaan 
als de werkelijkheid der voorvallen waar er wel een vezel
structuur is, d. i . een stoffelijk hchaam. Maar waar geen 
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vezelsti'uctuur is, daar kan ook geen sprake zijn van elkander 
kruisende vezelstructuren, d.w.z. daar kan ook niet gezegd 
worden dat er beweging is van iets tot iets anders. Voor be
weging zijn er twéé kruisende vezelstructuren noodig. 

De Engelsche relativisten spreken van den „ether of events" 
van den ether der voorvallen. Eddington spreekt ervan, en 
Whitehead omschrijft dit, in het ruwe, als de opvatting dat 
er overal en ten ahen tijde iets gaande is. Het heelal der 
voorvallen is in de kleinste elementen van zijn ingewand 
dynamisch, vierdimensionaal. Een elektrische veldsterkte, of 
hever een elektromagnetische veldsterkte is het symbool voor 
iets dat gaande is, voor een voorval, dat niet gedragen be
hoeft te worden, omdat het zelf zijn eigen geschiedenis is. 
Wat daar gaande is? W i j weten het niet. W i j hebben 
slechts leeren omgaan met voorwerpen, lichamen, instrumenten 
die voorvallen zijn met vezelstructuur en niet geschikt om 
ons een voorstelhng te geven van het vezellooze in de ge
schiedenis van het veld, Vandaar dat wij een behoefte hebben 
om ons, als wij hooren dat er iets gaande is, een mekaniekje 
voor te stellen. Maar dit geloof ik: op de manier van een 
mekaniekje zullen wij het niet benaderen. A l mogen antieke 
en primitieve volkeren zich God voorstellen als een timmer
man, wij mogen zeggen dat wij daarvan hebben leeren afzien, 
en dat er bij de schepping geen horlogemaker aan het werk was. 

Het materielooze kan niet op de manier van het materieele 
begrepen worden. In dezen zin is de ether afgeschaft. Maar 
het materielooze is nog niet het ledige, het behoeft nog niet 
het voorval-looze te zijn. Dat het heelal doorloopend vol is 
van voorvallen, dat het geheel één doorloopend continu 
samenhangend voorval is, in dien zin is de ether na de slooping 
door de relativiteitstheorie in beteren staat hersteld. 



R E U Z E N S T E R R E N 
DOOR D R . A. PANNEKOEK. 

De gedachte om het begrip reusachtig te verbinden met 
de kleine lichtpuntjes, die wij sterren noemen, is eerst mogehjk 
geworden sinds Copernicus in zijne nieuwe wereldstelsel de 
planeten gelijkstelde met de aarde en de vaste sterren met 
de zon. De sterrekundige metingen leerden, dat de zon een 
reusachtig lichaam is, honderd maal grooter dan de aarde. 
Hoe in bijzonderheden de sterren zich ten opzichte van de 
zon verhouden, kon eerst in de 19de eeuw bhjken, door 
nauwkeurige metingen van de parahaxen, dus de afstanden 
der sterren, en van hun helderheid vergeleken met de zon. 
Daaruit bleek, dat de zon op een afstand van 1 stereenheid 
geplaatst (een afstand, waarbij de parallaxe 1 secunde is, die 
dus 200.000 maal de afstand van de aarde tot de zon is) 
zich aan ons vertoonen zou als een heldere ster van de 1ste 
grootte. Daaruit volgt, dat onze naaste buur onder de vaste 
sterren, de helderste ster van Centaurus, die juist zoo helder 
uitziet, maar l ' / 4 van die eenheden verwijderd is, anderhalf 
maal zooveel licht uitstraalt als de zon; en Sirius, die zich 
5 maal helderder vertoont en 3 eenheden verwijderd is, moet 
omstreeks 50 maal zoo helder zijn als de zon. Er zijn sterren, 
zooals de beide schitterende aan de hoekpunten van Orion, 
de roode Betelgeuze en de blauw witte Rigel, die minstens 
30 van die eenheden verwijderd zijn, dus de zon meer dan 
1000 maal overtreffen; er zijn andere, voor het bloote oog 
onzichtbare flauwe sterretjes, die slechts 2 of 3 eenheden 
verwijderd zijn, en 100 of 1000 maal zwakker van licht zijn 
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dan de zon. Er heerscht dus onder de sterren een buiten
gewone verscheidenheid in hun ware helderheid. Men zou 
hier al van reuzen. en dwergen kunnen spreken; maar zin 
en beteekenis krijgen deze woorden slechts, als men de hcht-
kracht der sterren in verband brengt met hun andere eigen
schappen. 

Daarbij is in de eerste plaats van belang de kwaliteit van 
het sterrelicht, dat in de spectraalklasse te voorschijn treedt. 
De klassen, die met de letters B, A, E, G, K. M aangeduid 
worden en geleidelijk in elkander overgaan, zijn te onder
kennen aan de verschihende lijnen van verschillende elementen, 
die daarin optreden. Maar hun belangrijkste onderscheid is 
het verschil in kleur; in de hier genoemde volgorde vormen 
zij een reeks van blauwwit, wit, door geel, naar rood. De 
analogie met gloeiende lichamen wijst er op, dat deze reeks 
van kleuren een reeks van temperaturen voorstelt: van de 
hoogste temperatuur in de B-sterren afdalende tot de laagste 
in de M-sterren. 

Dezelfde analogie leidt dan tot de opvatting, dat deze 
reeks tegelijk een ontwikkelingsreeks is; door warmteverlies 
en afkoehng doorloopt een ster achtereenvolgens de toe
standen van B, door A, F, G, K naar M . Daarbij doet zich 
echter het bezwaar voor, dat bij de gelijkstehing van onze 
zon met een gewoon gloeiend lichaam, dat warmte uitstraalt, 
slechts een tijdsruimte van eenige duizende jaren noodig zou 
zijn om haar geheel te laten afkoelen. Er moet dus een bron 
zijn, waaruit de zonnewarmte aangevuld wordt, en deze bron 
wordt gevonden in een uiterst langzame inkrimping van de 
gaswarmige zonnebol, waarbij de samendrukking tengevolge 
van de eigen zwaarte nieuwe warmte doet ontstaan. De toe
passing van deze gedachtengang op gasvormige wereldbollen 
door den Amerikaanschen wiskundige Lane leverde het merk
waardige resultaat, dat de uitstraling, door de gelijktijdige 
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Inkrimping, geen afkoeling maar een toename van tempera
tuur bewerkt. Eerst wanneer de steeds heeter wordende massa 
zoo ver ingekrompen is, dat verdere samentrekking steeds 
moeilijker wordt, vermindert de steeds nieuw gevormde warmte 
en houdt de temperatuur op met toenemen om ten slotte te 
gaan dalen. De theorie leert dus, dat de sterren in hun ont
wikkelingsgang een opstijgende en een dalende reeks moeten 
vormen, met de hoogste temperatuur in het midden, terwijl 
de praktijk slechts één reeks toont. 

Nu had de Engelsche astrophysicus Lockyer twee reeksen, 
een van stijgende en een van dalende temperatuur, aange
nomen door elke spectraalklasse in twee deelen te sphtsen. 
Hij onderscheidde ze door kleine verschillen in de sterkte 
van sommige absorbtielijnen, die eerst bij een minutieus 
onderzoek voor den dag traden. Deze verschihen betroffen 
de zoogenaamde vonkenlijnen der elementen, die o.a, bij zeer 
sterke electrische ontladingen optreden; hij schreef ze toe 
aan primitieve bestanddeelen van onze elementen, die hij 
protoëlementen noemde. De sterren, die in hun spectra deze 
lijnen bevatten, hield hij daarom voor jongere sterren, die 
de opstijgende reeks vormden, terwijl de oudere sterren van 
de dalende reeks de lijnen van de gewone elementen ver
toonen, Deze eenigszins fantastische theorie vond echter weinig 
bijval onder de sterrekundigen. Toch wareii de waarnemingen 
juist en andere waarnemers bevestigden ze. Toen op de 
Harvard sterrenwacht de spectra der heldere sterren gecata
logiseerd werden, moesten van de gewone klassen enkele 
sterren afgescheiden worden als afwijkende nevenreeks (aan
geduid met den naam van C-sterren); en deze waren juist 
de sterren van Lockyer's opstijgende reeks. 

Nauwkeuriger kennis werd eerst mogelijk, toen sinds het 
begin van de nieuwe eeuw, uitbreiding van het aantal ge
meten parahaxen en van de kennis der afstanden, veroorloofde 
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de absolute helderheid der sterren in verband met het spectrum 
te onderzoeken. Het bleek toen aan Hertzsprung bij een 
onderzoek van de voor 't bloote oog zichtbare sterren, dat 
de gemiddelde helderheid van af de B-sterren naar de A, 
de F, de G-sterren regelmatig afneemt, zooals ook te ver
wachten was bij ongeveer even groote lichamen, waarvan 
de temperatuur van gloeiing steeds minder wordt. Maar van 
de G naar de K en de M-sterren nam de gemiddelde helder
heid weer toe, ondanks de roodere kleur; blijkbaar hadden 
deze dus een grootere middehijn. Onderzocht hij echter alle 
sterren in de naaste omgeving van de zon, zoo bleken hier 
de roodere K en M-sterren zeer zwak van licht te zijn, over
eenkomstig hun kleur. Hertzsprung stelde dus vast, dat de 
geelroode sterren in twee soorten aan den hemel bestaan, 
die hij reuzensterren en dwergsterren noemde. 
Nog uitvoeriger werd, nadat nog veel meer materiaal bijeen
gebracht was, dit onderzoek in 1913 herhaald door den Ame
rikaanschen sterrekundige Russell. Zijn uitkomsten zijn neer
gelegd in een beroemd diagram (zie de figuur), waar elke 
ster door een stip (een grootere groep door een cirkel) is 
voorgesteld, waarvan de hoogte de absolute helderheid aan
geeft (de schaal aan de rechterzijde geeft de hchtsterkte uit
gedrukt in de zon als eenheid) terwijl de spectraalklassen 
naast elkaar zijn opgesteld. Hier blijken inderdaad de geel
roode sterren in twee groepen, reuzen en dwergen, verdeeld 
te zijn. Maar nu blijkt, dat beide groepen zich door ahe 
kleurklassen uitstrekken, en wel zoo, dat de reuzen voor ahe 
kleuren ongeveer even lichtsterk zijn, (ruim honderd maal 
helderder dan de zon) terwijl de reeks van dwergen sterk 
en regelmatig in helderheid toeneemt naarmate de kleur witter 
wordt. In de klassen A en B vloeien beide reeksen ineen en 
gaat hun verschil verloren. Onze zon (klasse G en helder
heid 1) ligt midden in de reeks van de dwergsterren. 
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Hertzsprung had ook gezocht, of er in het spectrum soms 
iets te zien was van zulk een verschil tusschen reuzen- en 
dwergsterren van gelijke kleur en spectraalklasse. Hij vond, 
dat de nevenreeks van C-sterren alle zeer ver verwijderd 
waren, dus een reusachtige lichtkracht (tot 1000 maal grooter 
dan de zon) moesten bezitten. De sterren, die Lockyer wegens 
de lijnen der proto-elementen op de stijgende tak had ge
plaatst, waren dus inderdaad de grootste reuzensterren. Op 
deze gedachte voortbouwende vonden de sterrekundigen op 
de Mount Wilson sterrenwacht, dat dit verschil in sterkte 
van bepaalde lijnen in het spectrum tusschen reuzen- en 
dwergsterren in allerlei tusschengraden voorkwam en beant
woordde aan evenzulke gradueele verschhlen in absolute 
helderheid. Zoo konden zij door een minutieus onderzoek uit 
het spectrum de lichtsterkte van een ster aflezen en zoo in
direct de afstand afleiden. Wanneer men de meer dan duizend 
sterren, waarvan zij op deze wijze de lichtsterkte hebben ge
vonden, in net zulk een diagram samenvoegt als dat van 
Russell, blijken zij zijn uitkomsten geheel te bevestigen. 

De reuzensterren overtreffen onze zon zeer in 'oppervlak 
en middellijn. Bij de ster Betelgeuse in Orion, waarvan de 
schijnbare middellijn onlangs gemeten is en O, "05 gevonden, 
moet de ware middellijn omstreeks anderhalf maal die van 
de aardbaan zijn; in middellijn moet zij dus de zon 300 maal, 
in volume 30 millioen maal overtreffen. Men kan de vraag 
stellen, of in deze ster een zoo reusachtige hoeveelheid materie 
is opgehoopt, of dat deze materie zoo uiterst ijl verdeeld is. 
Het is gebleken, dat de massa's der sterren (dus de hoeveel
heid materie in elk) niet zoo ver uiteenloopen; op eenige 
duizenden sterren is er maar één gevonden, die de zon meer 
dan 100 maal overtreft, terwijl voor het overgroote deel de 
massa tusschen 5 maal grooter en 5 maal kleiner dan de zon 
ligt. Het tweede antwoord is dus het juiste; de materie be-
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vindt zich in die reuzensterren in een uiterste graad van 
verdunning. De Engelsche sterrekundige 'Eddington te Cam
bridge heeft door zijn theoretische berekeningen de innerlijke 
opbouw van de reuzensterren onderzocht. 

Terwijl in onze zon het gloeiende gas zoo dicht samen
geperst is, dat het gemiddeld een dichtheid grooter dan water 
heeft, is in een reuzenster alleen in een kleine kern de dicht
heid honderd maal grooter dan onze lucht, terwijl in het 
grootste buitendeel de dichtheid slechts '/loo van onze atmo
sfeer is. De temperatuur is in het centrum 6 milhoen graden 
en neemt naar buiten geleidelijk af. Eddington heeft daarbij 
ook de ontwikkelingsgeschiedenis van deze sterren duidelijk 
aangetoond. Een ijle koele gasmassa krimpt door uitstraling 
langzaam samen, waarbij ze steeds heeter wordt; dan door
loopt zij de reeks van reuzensterren, van M door K, G enz. 
naar A ; en omdat met toenemende gloeiïng het oppervlak 
kleiner wordt, blijft de totale lichtsterkte ongeveer gelijk. Dan 
keert de ontwikkeling om; terwijl de dichtheid maar weinig 
meer toeneemt, koek de ster af, en doorloopt de reeks der 
dwergsterren van A door G naar M , sterk in helderheid 
afnemend. Deze ontwikkehng verschilt nog naar de massa; 
alleen sterren met groote massa bereiken de hoogste gloeiïng 
van A en B sterren; hoe kleiner de massa, hoe spoediger zij 
omkeeren. Onze zon is nooit heeter dan een F-ster geweest; 
en de kleinste massa's komen niet verder dan tot een rood 
schijnsel als M of K sterren, om dan direct weer in duisternis 
terug te zinken. 

Ten slotte moet nog de vraag behandeld worden, waardoor 
de verschihen in spectrum ontstaan, waaraan de reuzensterren 
te onderkennen zijn. Daartoe is het noodig van de hoogten 
der astronomische dimensies van billioenen kilometers af te 
dalen tot milhoensten van mihimeters, de dimensies der atomen, 
De moderne natuurkunde kent de atomen als positief geladen 
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kernen, waaromheen electronen rondloopen. De buitenste vrij 
rondloopende electronen bepalen het chemisch karakter en 
ook de spectraahijnen, die het atoom kan absorbeeren of uit
zenden. Werken nu op een atoom sterke electrische of andere 
krachten (b.v. sterke warmtestraling of heftige botsingen) dan 
kan een der buitenste electronen afgerukt worden en vrij in 
de ruimte rondloopen. f iet verminkte (z.g. geïoniseerde) atoom 
is nu aan zijn buitenkant zoo veranderd, dat het geheel nieuwe 
en andere spectraallijnen geeft. Het z.g. vonkenspectrum dat 
Lockyer aan proto-elementen toeschreef, is het spectrum van 
de geïoniseerde atomen, Het treedt des te sterker op, naar
mate een grooter percentage atomen geïoniseerd is; dit wordt 
bevorderd door hooge temperatuur, en ook door groote ijl¬
heid van het gas, omdat dan dc kans op weer vereenigen 
van een verminkt atoom met een electron tot een normaal 
atoom geringer is. In reuzensterren is het de groote ijlheid 
van de gloeiende gasmassa, die bewerkt, dat hier veel meer 
geïoniseerde atomen aanwezig zijn, dus de vonkenlijnen sterker 
zijn dan in de dwergsterren. 

In het binnenste dezer sterren moet de ondeding der ato
men nog verder gaan. Men kan er wel niet in kijken, maar 
uit de afmetingen en andere grootheden kan men het afleiden. 
De reuzensterren zijn voor ons een soort van reusachtige 
laboratoria van hooge temperatuur, waar de natuur ons de 
stoffen voor oogen stelt in toestanden, die wij op aarde nooit 
kunnen doen ontstaan. En het is daarom niet onmogelijk dat 
de physische wetenschap der atomen nog bijdragen zal ont
vangen uit zuiver astronomische gegevens omtrent de reuzen
sterren. 



DE MNËME EN DE LEER DER 
ERFFACTOREN 

DOOR PROF. DR. J. D . BOEKE. 

Als wij de organismen, de levende wezens om ons heen 
aandachtig beschouwen, dan zien wij dat twee oogenschijnlijk 
paradoxale verschijnselen de geheele levende natuur beheer
schen, — eenheid en veranderlijkheid. 

Dat er eenheid is, zien wij overal. W i j zien de soorten 
van planten en dieren in de zoo oneindige verscheidenheid 
van levende wezens als standvastige grootheden, wij zien 
hoe de nakomelingschap gelijkt op de ouders, die hen voort
brachten, hoe dus uit de bevruchte eicel zich een individu 
ontwikkelt, dat dezelfde eigenschappen vertoont als het indi
vidu, waarvan die eicel oorspronkelijk een deel uitmaakte. En 
het is juist in deze eenheid in de gansche natuur, in deze 
ononderbroken continuiteit van de levende stof met al hare 
verschhlende eigenschappen, dat zich het leven als een on
doorgrondelijk mysterie aan ons openbaart. 

Maar naast die eenheid zien wij overal veranderlijkheid 
al komen de individuen van eenzelfde soort in hoofdzaken 
met elkaar overeen. Al kunnen wij een bepaalde diersoort, 
een plant, een mensch, als zoodanig onmiddellijk herkennen, 
toch zijn alle levende wezens van elkaar verschillend. Geen 
twee dieren of planten van dezelfde soort, geen twee men
schen zijn aan elkaar volkomen gelijk. En zelfs de nakome
lingschap van hetzelfde ouderpaar, de planten, gewonnen uit 
het zaad van dezelfde bloem, de jongen uit denzelfden worp, 

8 
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tegelijkertijd door het moederdier voortgebracht, vertoonen 
altijd min of meer belangrijke verschillen. 

Voor een deel is natuurlijk deze veranderlijkheid, deze on
gelijkheid het gevolg van de uitwendige omstandigheden, van 
de omgeving. Geen twee individuen zullen onder volkomen 
dezelfde omstandigheden opgroeien, en onder den invloed 
dezer ongelijke omstandigheden zuhen zelfs uit twee volkomen 
gelijke eicehen zich twee in aherlei opzichten van elkaar ver
schillende individuen ontwikkelen. Maar ook buiten deze, ge
durende het leven, op de individuen inwerkende invloeden 
der uitwendige omstandigheden om, kunnen wij een verander-
derlijkheid constateeren, die in de inwendige structuur van de 
levende stof, in de eicel zelf, gegrond moet zijn. 

En het is juist deze in de inwendige structuur van de levende 
stof gegronde veranderlijkheid, die ons tot de studie van de 
erfelijkheidsverschijnselen brengt, die de erfelijkheid tot een 
probleem maakt. Ware deze veranderlijkheid er niet, waren 
alle individuen van dezelfde soort aan elkaar gelijk, en werden 
ahe eigenschappen van de ouders onveranderd op de nakome
lingschap overgebracht, de erfelijkheid zou iets van zelf spre
kends zijn, en zou ons niet tot verder onderzoek dwingen. 
Maar nu, nu wij overal om ons heen die veranderlijkheid 
van de levende wezens zien, nu vragen wij ons af, wat er 
van die veranderlijkheid in de nakomelingschap wordt vast
gelegd, door welke wetten dit wordt beheerscht en welken 
invloed de tijdens het leven verworven eigenschappen op de 
nakomelingschap uitoefenen. 

Houden wij ons in de nu volgende beschouwingen aan de 
erfelijkheidsverschijnselen, zooals die zich voordoen bij de 
geslachtelijke voortplanting, dus in de uit een bevruchte eicel 
tot ontwikkehng gekomen nakomelingschap, en in de tweede 
plaats aan alleen die overervingsverschijnselen die in de in
wendige structuur van de levende stof hun oorsprong hebben. 
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en dus niet door een of ander bacil of parasiet, die van dier 
of plant op de bevruchte eicel overgaat, worden teweeg ge
bracht. Dergelijke eigenaardigheden, ook al kunnen wij hun 
oorzaak terugvoeren tot de bevruchte eicel, tot het begin 
van de ontwikkehng van het individu, hebben evenmin waarde 
voor de studie der erfelijkheidsverschijnselen, als de tijdens 
het leven door allerlei uitwendige invloeden en omstandig
heden te voorschijn geroepen eigenschappen. 

Zoo worden wij dus nu reeds gebracht tot de door Jo-
hannsen het eerst scherp geformuleerde onderscheiding van 
het genotype van plant en dier of van een bepaalden groep 
van organismen, dat bepaald wordt door den inwendigen 
erfelijken aanleg, en het phaenotype, den uit de uiterlijke 
kenmerken opgebouwden uiterlijken verschijningsvorm van de 
levende wezens. Het phaenotype wordt dus bepaald door den 
innerlijken aanleg en de uitwendige omstandigheden. Twee 
individuen met hetzelfde genotype kunnen dus door verschil 
van uitwendige omstandigheden een geheel verschillend phaeno
type gaan vertoonen. Slechts het genotype bepaalt de overerving. 

W i j kunnen als het ware twee reeksen van erfelijkheids
verschijnselen onderscheiden. 

De eene bevat die verschijnselen, die wij met Delage en 
Morgan algemeene erfelijkheid kunnen noemen, d.w.z, het 
geheel van oorzaken, factoren, wetten, die maken dat uit een 
bevrucht ei zich een individu ontwikkelt van de soort, waartoe 
het behoort met al de aan die soort eigene algemeene eigen
schappen. Naast deze algemeene erfelijkheidsverschijnselen, 
die dus bij alle zich ontwikkelende eieren van een bepaalde 
soort optreden en niet aan verandering onderhevig zijn (be
halve bij misvormingen) kan men de speciale erfelijkheids
verschijnselen onderscheiden, die aan elk individu een be
paald cachet geven, een „tournure personelle", zooals Bracket 
het uitdrukt, dus dat complex van eigenschappen, waardoor 
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de eene mensch zich van den anderen onderscheidt, waar
door wij in 't algemeen twee planten of dieren van dezelfde 
soort van elkaar kunnen onderscheiden, kortom juist die eigen
aardigheden, die veroorzaken dat, wat ik de „veranderlijkheid" 
in de levende natuur noemde. 

Deze speciale kenmerken bouwen zich op de vaste basis 
der onveranderlijke algemeene kenmerken. Een conflict ont
staat tusschen deze beide reeksen van erfelijkheidsverschijn
selen nooit, 

f iet zijn juist deze laatstgenoemde reeks van erfelijkheids
verschijnselen, die het materiaal leveren voor het hedendaagsch 
erfelijkheidsonderzoek, want van hen en van hen alleen kan 
men het verschillend gedrag bij de nakomehngschap nagaan. 

Meer en meer heeft nu het moderne erfelijkheidsonderzoek 
ons tot de overtuiging gebracht, dat wij de eigenschappen 
als zelfstandige, op zich zelf staande, afzonderlijke eenheden 
hebben te beschouwen, die elk voor zich overerfelijk zijn 
onafhankelijk van de andere eigenschappen, die bijv. hetzelfde 
orgaan kan vertoonen. 

Zoo heeft men bijvoorbeeld mais met witte, gladde (niet 
suikerhoudend) korrels en mais met zwarte, gerimpelde (suiker
houdende) korrels. Kruist men nu twee dergelijke planten met 
elkaar, dan blijken deze eigenschappen onafhankelijk van elkaar 
te zijn, want de maisplanten, die zich uit deze kruising ont
wikkelen, dragen maiskolven met 4 verschhlende korrels, n.l. 
witte gladde, witte gerimpelde, zwarte gladde en zwarte ge
rimpelde. Zoo zullen uit een huwelijk van een man met blond 
sluik haar en een vrouw met donker krulhaar kinderen geboren 
worden met blond krulhaar, donker sluik haar, donker krul
haar enz. Kortom, al zuhen wij later zien, hoe een aantal eigen
schappen met elkaar verbonden (saamgekoppeld) kunnen zijn, 
wij hebben toch de eigenschappen als zelfstandige, scherp om
schreven eenheden leeren kennen, die wel niet altijd dadelijk 
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als bepaalde uiterlijke kenmerken zichtbaar zijn (zooals de 
zwarte kleur van de maiskolven, die eerst voor den dag komt 
als de plant volwassen is en vrucht draagt), maar toch 
van den beginne af in de planten of dieren aanwezig ge
weest moeten zijn. 

Want wij weten, dat de ontwikkeling van de levende 
wezens in gang gezet wordt door de versmelting van twee 
cehen, de zaadcel (het mannelijk element) en de eicel (het 
vrouwelijk element). 

Waar nu in de nakomehngschap zoowel de eigenschappen 
van den vader als die van de moeder tot uiting kunnen 
komen, moeten die eigenschappen wel in aanleg in de zaad
cel of in de eicel aanwezig geweest zijn, en waar die eigen
schappen, zooals wij zagen, als zelfstandige eenheden optreden, 
moeten zij in aanleg ook wel als zelfstandige eenheden in de 
geslachtscellen aanwezig geweest zijn. Kortom, door deze 
overwegingen komen wij er toe, voor de verschillende eigen
schappen een zelfstandig stoffelijk substraat in de cellen aan 
te nemen. En dit stoffelijk substraat van alle eigenschappen 
moet in de verschillende hchaamscellen wel voorhanden zijn, 
ook al komen in die bepaalde cellen niet al die eigenschappen 
tot uiting, als wij zien, hoe wij uit een klein stukje van de 
opperhuid van een begoniablad een geheele plant met wortels, 
stengel, bladeren en bloemen kunnen kweeken, of als wij 
nagaan, hoe uit één enkele afgesneden arm van een zeester 
zich weer een geheel lichaam met 5 armen kan regenereeren. 

Men heeft dus in de cellen, die het lichaam der levende 
wezens samenstellen, gezocht naar de stoffelijke dragers van 
de erfelijke eigenschappen, d.w.z. niet van de eigenschappen 
zelf, maar van den aanleg daarvan. Want zooals wij boven 
zagen, de eigenschappen zelf komen dikwijls maar in heel 
bepaalde hchaamscellen tot uiting. De aanleg echter kan in 
alle cellen aanwezig zijn. 
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Gaan wij nu de ontwikkeling van de organismen en den 
groei en de deeling van de cellen nauwkeurig na, dan zien 
wij, dat alle cellen één bepaalde stof bevatten, in de kern 
van de cellen opgehoopt, de kernstof (chromatine), die bij de 
bevruchting door de zaadcel in de eicel wordt overgebracht, 
en die bij de deeling van de cellen (als voorbereiding voor 
den groei) zoo nauwkeurig mogelijk gelijkmatig over de beide 
dochtercellen wordt verdeeld. Juist de kerndeeling van de 
cehen, aan de celdeehng voorafgaande, doet ons zien, dat 
het de natuur er blijkbaar aheen om te doen is, deze kern-
stof, of liever de uiterst kleine korreltjes, waaruit deze stof 
bestaat, zoo gelijkmatig mogelijk over de cellen te verdeelen. 

fiet is dan ook zeer begrijpelijk, dat men gemeend heeft, 
in deze korreltjes de stoffelijke dragers van den aanleg der 
erfelijke eigenschappen, de zoogenaamde erffactoren te moeten 
zien. Deze opvatting vindt steun in verschihende feiten. In 
de eerste plaats zien wij, dat deze kleine korreltjes in de 
cellen altijd tot bepaalde groepen samengevoegd zijn, die 
staaf- of hsvorm hebben, en dan ook kernstaafjes of kern
lissen genoemd worden, en die altijd in ahe cehen van een 
bepaalde dier- of plantsoort in volkomen constant aantal 
voorkomen. Bij elke nieuwe celdeehng worden dan ook tel
kens dezelfde kernstaafjes (met dezelfde erffactoren) gevormd. 

In de tweede plaats zien wij, dat bij de ontwikkehng van 
de geslachtscellen een eigenaardige kerndeeling optreedt, waar
bij dit aantal kernstaafjes niet gelijk blijft, maar tot op de 
helft wordt gereduceerd. Blijkbaar is dit de wijze waarop de 
natuur het aantal der kernstaafjes in de cehen constant houdt. 
Want bij de bevruchting versmelten immers de kernen van 
zaadcel en eicel. In deze dubbele kern zou dus het dubbele 
aantal kernstaafjes aanwezig zijn, en dit zou gedurende het 
geheele verdere leven zoo blijven en bij het volgende ge
slacht weer verdubbeld worden, indien nu niet bij de geslachts-



119 

cellen door de boven beschreven deeling het aantal kern
staafjes gehalveerd was. 

In de derde plaats zien wij in één bepaald geval een duidelijk 
verband tusschen zoo'n dergelijk kernstaafje in de cellen en 
een reeks van eigenschappen van het lichaam, nl. bij het 
zoogenaamde geslachtsstaafje. Het geslacht is meestal zeer 
gelijkmatig verdeeld, zoodat bij de meeste diersoorten over 
het algemeen evenveel mannelijke als vrouwelijke individuen 
worden geboren. Men vond nu, dat bij de ontwikkehng van 
de zaadcellen er één kernstaafje was, dat niet bij de deeling 
in beide cehen werd overgebracht, doch bij de laatste deehng 
van de zaadcehen slechts in één van beide cellen werd ge
deponeerd. Ten slotte bezitten dus slechts de helft van de 
rijpe zaadcellen dit kernstaafje, de andere helft mist het. 
Wordt een eicel bevrucht door een zaadcel, die dit kern
staafje bevat, dan ontwikkelt zich daaruit een vrouwelijk in
dividu, anders een mannelijk individu. Zoo bezitten dus de 
vrouwelijke individuen in al hunne lichaamscehen één kern
staafje meer dan de mannelijke individuen (bij den mensch 
48 tegen 47). Door dit kernstaafje worden de eigenschappen 
van het geslacht bepaald. 

Zoo heeft men dus in de leer der erffactoren een vaste 
basis voor het erfelijkheidsonderzoek gekregen. 

Indien dus de kernstaafjes uit erffactoren zijn samengesteld, 
zuhen tengevolge van de versmelting van de kernen bij de 
bevruchting in het zich ontwikkelende individu de aanleg voor 
de eigenschappen in paren voorkomen. Door de reductiedeeling 
bij de ontwikkeling van de nieuwe geslachtscehen zullen deze 
paren weer worden gesplitst. Door de kruisingsproeven, zooals 
die het eerst nauwkeurig door Mendel zijn geanalyseerd, is 
nu gebleken dat van een dergelijk „paar" van eigenschappen 
de eene steeds over de andere domineert, de andere daar
door wordt onderdrukt en niet tot uiting kan komen. Zoo 
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wordt dus als het ware de eenheid in de ontwikkeling en 
ontplooiing van de eigenschappen der levende wezens bewaard. 

En niet aheen dat men hierdoor de erffactoren de dragers 
van de erfelijke eigenschappen, in de cel heeft gelocaliseerd, 
men is nog verder gegaan, en heeft door een ingenieus stel 
van overwegingen en proefnemingen aan de verschillende 
erffactoren een plaats in de kernstaafjes kunnen aanwijzen, 
zoodat men zelfs als het ware 'landkaarten van de kernstaafjes 
van de cellen heeft kunnen vervaardigen (ten minste bij som
mige dieren), waarin aan elke eigenschap een bepaalde plaats 
is aangewezen. 

Maar de zaak is nu ten slotte niet zoo eenvoudig, als men 
het zich op grond van dit alles zou denken. Men heeft allerlei 
invloeden van de erffactoren op elkaar ontdekt, inwerkingen 
en veranderingen, die het dikwijls heel moehijk maken, in 
een bepaald geval de erfelijkheidsverschijnselen nauwkeurig 
en juist te analyseeren. Maar dit doet aan de juistheid van 
de geheele zienswijze niets af. 

•Wel heeft men er terecht op gewezen, dat het volstrekt 
niet vaststaat, dat de aanleg van erfelijke eigenschappen 
alleen en uitsluitend in de kern van de cellen is gezeteld, en 
bij de bevruchting door de versmelting van de kernen wordt 
overgebracht. Ook andere gedeelten van de levende stof 
kunnen hierbij een rol spelen. Maar daarop hier nader in te 
gaan, zou ons te ver voeren. 

A l kunnen wij ons nu op deze wijze een beeld vormen 
van de erfelijkheidsverschijnselen, toch komen wij hierdoor 
niet verder in het begrijpen van de natuur. De geheele ont
wikkeling wordt teruggebracht tot een uitwisseling van erf
factoren in verschillende verhouding. Doch alles blijft daarbij 
standvastig, star en onveranderlijk, Van een evolutie, een 
vooruitgang, een volmaking, een aanpassing, zooals wij die 
toch overal om ons heen in de levende natuur ontwaren, zien 
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wij in dit geheele systeem van erffactoren, van overerving 
niets. En toch dwingt de waarneming van de natuur om ons 
heen ons tot het aannemen van een veranderlijkheid naast 
de standvastigheid van de levende stof. 

Zijn de erffactoren als constante, steeds dezelfde blijvende 
eenheden te beschouwen? 

De twijfel hieraan is door Lemon geformuleerd in het be
grip mneme, dat vertaald weinig anders dan „geheugen" of 
„herinnering" beteekent, maar waarin men wil doen uitkomefi 
dat veranderingen of inwerkingen, die het lichaam, de levende 
stof, treffen, daarin een blijvende verandering kunnen teweeg
brengen, die zich nu niet alleen uit in het lichaam, waarop 
de prikkel heeft ingewerkt, maar door middel van de geslachts
cellen ook op de komende generatie, die zich daaruit ont
wikkelt zijn invloed kan laten gelden. Dit laatste, de zooge
naamde erfelijkheid van somatisch verworven eigenschappen, 
heeft vroeger veel strijd gegeven, en men meende in 't alge
meen dat dit in de natuur niet tot blijvende veranderingen 
kan voeren, doch in den laatsten tijd is men het vraagstuk 
op een andere wijze gaan bestudeeren, heeft men getracht 
na te gaan, wat er gebeurde, indien men geringe verandering 
van de omgeving gedurende zeer langen tijd op tal van 
generaties van planten of dieren liet inwerken, en men zag 
nu hierbij, dat dan wel degelijk een blijvende verandering in 
de levende stof, ook van de niet door de prikkel zeh ge
troffen nieuwe generatie kon worden teweeggebracht. Doch 
dit blijft toch altijd slechts een kwantitatieve verandering, die 
het organiseeren zelf als 't ware onaangetast laat. 

Van meer belang voor dit vraagstuk zijn de proeven van 
Towers over wat hij noemt de parallelinductie. Towers vond 
n.l. dat als hij bepaald dieren (coloradokevers) onder abnor
male omstandigheden opkweekte, hij of veranderingen van 
de dieren zeh zag, of veranderingen in dé nakomelingschap, 
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Dit laatste verschijnsel trad op, als de vrouwelijke dieren 
aan de abnormale omstandigheden werden blootgesteld in de 
periode, waarin zich de geslachtscellen ontwikkelen (de zoo
genaamde gevoehge periode). De dieren, die zich uit die ei
cellen ontwikkelden, vertoonden dan niet bepaalde verande
ringen, doch waren wisselend in verschillende eigenschappen, 
vertoonden tal van mutaties, d.w.z, erfelijke veranderingen, 
die in geen bepaald verband stonden met de prikkels zelf, 
die op het moederdier hadden ingewerkt. Hier hebben wij 
dus werkelijk een verandering van de erffactoren zelf voor 
ons, en op deze wijze kunnen wij ons voorstellen, dat mutaties 
in de natuur voorkomen, die dan door de erfelijkheid als 
blijvende veranderingen worden vastgelegd. 



DE S P R E K E N D E LITHOGRAFISCHE S T E E N 
DOOR IR. D R . N . K O O M A N S . 

Aangevangen wordt met de voorlezing van een tijdschrift 
mededeehng omtrent de ontdekking van de Deensche inge
nieurs Rabeck en Johnsen betreffende de merkwaardige eigen
schappen van lithografische steenen en dergelijke, zulks als 
voorbeeld van de vele courantenartikels, die aangaande deze 
zaak zijn verschenen. 

De Nederlandsche telegraafdienst vond hierin aanleiding, 
om in haar laboratorium een onderzoek in te stellen, hetwelk 
een bevestiging opleverde van de feiten, welke in de pers 
waren vermeld. 

Inderdaad trekken twee lithografische steenen aan één zijde 
met bladtin beplakt en met de onbeplakte zijden tegen elkander 
gelegd elkaar aan, wanneer een electrische spanning van eenige 
honderden volts aan de beide bladtin-bekleedsels wordt aan
gelegd. 

Ook de telefonische kwaliteiten van de lithografische steen 
werden tenvolle bevestigd. 

Uitvoerige metingen van isolatie, capaciteitswerking, enz. 
werden verricht, welke tot de conclusie voerden, dat de litho
grafische steenen beschouwd moeten worden als vochtige 
halfgeleiders, waarbij een uiterst dun droog laagje aan de 
oppervlakten ontstaat, zoodat men bij een aan weerszijden 
met bladtin beplakte lithografische steen een condensator ver
krijgt, bestaande uit bladtin, droge steen (isolator), vochtige 
steen (geleider), wederom droge steen (onderzijde steen) en 
bladtin bekleedsel, 
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De dunte van het droge laagje is de oorzaak van de bij
zonder groote capacitieven vi'erking en hierin is het geheim 
van de merkwaardige eigenschappen gelegen. 

Ter verklaring van de blijvende inwendige vochtigheid van 
de steen werd gewezen op de poreuse en laagsgewijze op
bouw. De vorming in de natuur en de vindplaatsen vonden 
daarbij vermelding. 

Na deze uiteenzetting wordt een eenvoudige verklaring 
gegeven van de theorie van de telefonische geluidsweergevèrs, 
waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij de kwadratische 
werking, welke zoowel bij de electromagnetische telefoon, bij 
de condensatortelefoon als bij de thermotelefoon een rol speelt, 
waardoor het noodig is, dat bij de electromagnetische telefoon 
een permanente magneet, bij de condensator een aanvanke
lijke electrische spanning en bij de thermotelefoon een gelijk
stroom aanwezig is, welke de sterkte van de werking belang
rijk verhoogen. 

Bij de electromagnetische telefoon komt dit hierop neer, 
dat de trilplaat niet alleen wordt in beweging gesteld en aan
getrokken door een magnetische vermeerdering, die wordt 
veroorzaakt door de telefoonstroom, maar ook door de oor
spronkelijke hoeveelheid magnetisme, die reeds aanwezig was. 
Bij de uitleg, welke werd gegeven, werden eenige eenvoudige 
formules naar voren gebracht, 

Vervolgens werd overgegaan tot de demonstraties. 
Gedemonstreerd werd het kleven van twee lithografische 

steenen, eenzijdig met bladtin bekleed, wanneer deze be
kleedsels op een gelijkstroom-spannings-verschil werden ge
bracht. 

Voorts werd vertoond het voortbrengen van spreekgeluiden, 
wanneer men een vel bladtin los op de steen legt en de ver
eischte stroom eraan toevoert. 

Nog sterker wordt het verschijnsel, als men het bladtin 
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over de steen wrijft of dit om een stuk kurk pakt en deze 
over de steen heen en weer beweegt, 

Ook een droge hand blijkt in staat de spreekgeluiden te 
reproduceeren. 

Het menschelijk lichaam werd daarbij op gelijkspanning 
gebracht door met de andere hand de betreffende toevoer
draad vast te houden. 

Een versterker-inrichting met drie electrodenlampen was 
tusschengeschakeld om het geluid door de geheele Diligentla-
zaal te doen klinken, 

Van de wenschelijkheld om het bladtin over de steen te 
bewegen worden een tweetal verklaringen gegeven. 

In de eerste plaats kan men opvatten, dat door de be
weging de oppervlakte-werking van de steen in de hand wordt 
gewerkt; doordat het bladtin wordt belet om zich te stevig 
tegen de steen aan te drukken, waardoor welhcht contact 
met de meer vochtige onderlaag zou worden verkregen, 

In de tweede plaats kan men zich voorstellen, dat het bladtin 
om te kunnen trillen eenigszins vrij moet zijn van de steen, 
hetgeen door de beweging wordt bereikt daar het bladtin, 
dan slechts in aanraking is met de uitstekende deelen van de 
steen, zoodat het bladtin, dat zich over de holten bevindt 
zich als kleine trilplaatjes gedraagt, 

Vervolgens wordt stilgestaan bij hetgeen de techniek van 
de toekomst van het halfgeleiderverschijnsel mag verwachten. 

Daarbij wordt uiteengezet, dat het toeschijnt, dat de nieuwe 
verschijnselen weinig avenir hebben, daar andere moderne 
middelen de lithografische steen in de schaduw stellen. In de 
eerste plaats ls daarbij te denken aan de drie-electroden-
lampen, die als relais ongeëvenaard zijn en verder aan de 
tegenwoordige luidsprekende inrichtingen. 

Vermeld wordt daarbij, dat men in het vooruitstrevende 
Amerika vooral in de laatste tijd sterk doende en studeerende 
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is om de menschelijke stem dusdanig te versterken, dat het 
mogehjk wordt toespraken en mededeelingen aan een enorm 
aantal menschen, eventueel in andere steden of meerdere 
steden tegelijk, hoorbaar te maken en verstaanbaar over te 
brengen. 

Dit is een belangrijk probleem, dat tegenwoordig aan de 
telefoontechnici ter oplossing is gegeven. 

Onder anderen wordt medegedeeld, dat hoofdrichting, die 
men tegenwoordig volgt, deze is, dat men aan de trilplaat 
zijn vroegere tweeledige functie van anker en geluidgever 
ontneemt en hiervoor twee organen in de plaats stelt, die 
daardoor beter tot hun recht komen. 

Het anker wordt dan passend geconstrueerd voor de om
standigheden, waarin het toestel verkeert, b.v. flink zwaar en 
dik, terwijl aan de trilplaat afzonderlijk alle aandacht kan 
worden besteed. 

De trhplaat behoeft niet van ijzer te zijn en ook niet vlak. 
Men ziet dus in de moderne luidsprekers trilplaten van 

aluminium of koperbhk uiterst dun uitgewalst en soms ook 
door welving onder aanvankelijke spanning gebracht. 

Verschillende luidsprekende inrichtingen worden besproken 
zooals de bekende Magnavox en de luidspreker van Brown. 

Tevens worden deze gedemonstreerd, terwijl er op wordt 
gewezen, wat de hoofdfouten zijn, welke daaraan kleven. 

Daarna wordt besproken en gedemonstreerd een eigen ge
construeerde luidsprekende inrichting met krachtversterking, 
waarbij de geluidstrillingen van een betrekkelijk klein ankertje 
geplaatst voor de magneten van een speciale telefoon, op de 
lucht overgebracht worden door een papieren beker die, als 
geluidsreproduceerend orgaan uitstekende kwahteiten bezit. 

De moeilijkheden van de versterking zijn hoofdzakelijk 
tweeërlei, 

In de eerste plaats moet elke trap van versterking van de 



spreekstroomen deze volmaakt zuiver laten en geen frequenties 
bevoor- of benadeelen en in de tweede plaats gaat het er 
om, eenmaal verkregen zeer sterke spreekstroomen zuiver op 
de lucht over te brengen zonder galm of sisgeluiden. 

Aan deze eischen voldeed het gedemonstreerde apparaat 
bijzonder goed. 

Na afloop stond het toestel bij de uitgang 'van Diligentia 
en konden de naar huisgaande toehoorders tot op grooten 
afstand de spreekgeluiden en fluitsolo's hooren, 



D E N I E U W S T E METHODEN VOOR H E T B E 
PALEN V A N D E AFSTANDEN DER S T E R R E N 

DOOR D R . H . N O R T . 

Het groote probleem, dat gedurende de laatste twintig of 
dertig jaren het meerendeel der astronomen bezig houdt, is 
het onderzoek naar den bouw van het Heelal, of, anders 
geformuleerd, het vraagstuk van de verdeehng van de sterren 
in de ruimte. Terwijl de nauv/keurige plaatsbepaling van de 
sterren aan den hemelbol voldoende is om ons volledig op 
de hoogte te stellen van haar schijnbare verdeeling aan den 
hemel, kunnen we over de ware distributie van de sterren 
in de wereldruimte slechts dan een oordeel vellen, wanneer 
we niet alleen voor iedere ster weten, in welke richting we 
haar zien, doch wanneer we ook haar afstand kennen. Het 
behoeft ons dus niet te verwonderen, dat men in den laatsten 
tijd, nog veel meer dan vroeger, er op uit is, om van zoo
veel mogelijk sterren den afstand te weten te komen en dat 
men, waar de klassieke methode om deze afstanden te be
palen slechts zeer schamele resultaten heeft opgeleverd, ge
tracht heeft nieuwe methoden te bedenken, die een rijkeren 
oogst kunnen doen verwachten. 

Niet ten onrechte noemde ik de resultaten schamel, die men 
met de klassieke, of — zooals ze tegenwoordig ter onder
scheiding van de nieuwere methoden ook wel genoemd wordt — 
met de trigonometrische methode verkregen heeft, Immers, 
terwijl het in 1838 aan Bessel en bijna tegelijkertijd aan Struve 
en aan Henderson gelukte van een enkele ster den afstand 
te bepalen, bedroeg in 1880 het aantal sterren, waarvan men 
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den afstand kende, nog slechts 20 en in 1915 was dit aantal 
nog niet hooger dan tot 200 gestegen. En dit, terwijl men 
reeds vanaf het begin van de zeventiende eeuw getracht had 
deze afstanden te bepalen! Om de oorzaak van deze ont
moedigende resultaten op te sporen kunnen we niet beter 
doen dan het principe te verklaren, waarop de trigonometri
sche methode berust. 

Nadat Copernicus in 1543 de stelhng had uitgesproken, 
dat de jaarlijksche beweging van de zon tusschen de sterren 
slechts een schijnbare is en dat in werkelijkheid de aarde in 
den tijd van een jaar een baan om de zon beschrijft, was 
het vooral Tycho Brahe, die zich op wetenschappelijke gron
den tegen deze opvatting van Copernicus verzette. Deze 
Deensche astronoom wees er op, dat een beweging van de 
aarde om de zon een schijnbare beweging van de sterren ten
gevolge zou moeten hebben. De plaats n . l , waar wij een 
ster aan den hemelbol zien, hangt uitsluitend af van de rich
ting van de lijn, die de aarde met die ster verbindt. Verandert 
de aarde van plaats, dan verandert deze verbindingslijn van 
richting en dan moet dus tevens de ster van plaats schijnen 
te veranderen. De banen, die de sterren hierbij schijnen te 
te beschrijven, moeten gelijkvormig met de aardbaan zijn en 
daar deze niet veel van een cirkel afwijkt, zouden dus ook 
de schijnbare banen van de sterren deze gedaante moeten 
hebben. Daar we van de aarde die banen evenwel onder 
een zekeren hoek zien, die afhankelijk is van den stand van 
de sterren tenopzichte van de aardbaan, zouden deze schijn
bare banen ellipsen moeten zijn. De omstandigheid nu, dat 
een dergelijk verschijnsel nog nooit v/as waargenomen en het 
ook aan Tycho Brahe zelf, die van de nauwkeurigste instru
menten van zijn tijd beschikte, niet gelukte een schijnbare 
beweging der sterren aan te toonen, was een der voornaamste 
oorzaken van het geringe enthousiasme, waarmee verschillende 

9 
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astronomen in de 17de eeuw en ook nog later het stelsel 
van Copernicus aanvaardden. Wel werd er door de voor
standers van dit systeem op gewezen, dat de afstanden van 
de sterren waarschijnlijk zoo groot en daardoor de afmetingen 
van haar schijnbare banen zoo klein zouden zijn, dat ze ook 
met de beste instrumenten van dien tijd niet gemeten konden 
worden, de tegenstanders van Copernicus wilden van zulke 
enorme afstanden niets weten, De tijd heeft geleerd, dat ze 
ongelijk hadden. 

In werkelijkheid zijn de afstanden der sterren zóó enorm, 
dat we geen een ster kennen, waarvoor de halve groote as 
van de ellips, die ze jaarlijks schijnt te beschrijven, 1 secunde 
bedraagt. Wat dit zeggen wil, kan misschien het volgende 
voorbeeld duidelijk maken. Stel, dat we een auto-lantaarn 
hebben, waarvan het glas een middellijn van 30 c.M. heeft. 
Wanneer we deze lantaarn zouden bevestigen aan den top 
van den Domtoren te Utrecht, dan zouden we ons 62 K . M . 
van Utrecht moeten verwijderen, d.w.z. we zouden naar Den 
Haag moeten reizen, voordat we die lantaarn zouden zien 
als een hchtvlekje met een middellijn van 1 secunde, gesteld 
natuurlijk, dat de lantaarn licht genoeg gaf om op dien afstand 
nog zichtbaar te zijn. Daar nu de halve groote as van de 
baan, die een ster tengevolge van de beweging van de aarde 
om de zon schijnt te beschrijven, gelijk is aan den hoek, 
waaronder men vanuit die ster den straal van de aardbaan 
zou zien, kunnen we door een eenvoudige becijfering uit het 
voorbeeld van den auto-lantaarn afleiden, dat een ster 206265 
aardbaanstralen van ons verwijderd moet zijn om tc maken, 
dat we de halve groote as van haar baan als een boogje van 
één secunde zien. Daar de straal van de aardbaan ongeveer 
149'/2 millioen K.M, bedraagt, komt deze afstand van 206265 
aardbaanstralen overeen met rond 30 biljoen K .M. Het licht 
dat zich met een snelheid van 300000 K.M. per secunde in 
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de ruimte voortplant, zou 3'/2 jaar behoeven, om dezen af
stand af tc leggen. Als een ster, op dezen afstand van ons 
verwijderd, plotseling werd uitgedoofd, zouden we dat dus 
op aarde eerst 3'/2 jaar later kunnen bemerken. 

Zooals we zooeven reeds opmerkten, zóó dicht staat nog 
geen enkelen ster bij ons, want voor geen een ster bereikt 
de bedoelde halve groote as of, zooals men deze gewoonlijk 
noemt, de parallaxis, de waarde van 1 secunde. De ster, die 
het dichtst bij ons staat is een zeer zwak, voor het bloote 
oog onzichtbaar, sterretje in de onmiddellijke nabijheid van 
de helderste ster van de Centaur, een sterrenbeeld van het 
zuidelijke halfrond, De parallaxis van deze ster bedraagt 0,82 
secunde, d.w.z. ze staat ^ X 3 0 biljoen K.M. of 36'/2 biljoen 
K.M. van ons af f iet licht doorloopt dezen afstand in - ^ X 3'/2 
d.i, in bijna 4 jaren, hetgeen men ook wel uitdrukt door tc 
zeggen, dat deze ster bijna vier lichtjaren van ons verwij
derd is. 

Uit het voorgaande zal men begrepen hebben, dat we de af
standen der sterren niet direct kunnen bepalen. Wat we meten, 
zijn de halve groote assen der ellipsvormige banen, die ze 
jaarlijks schijnen te beschrijven en die we de parahaxen der 
sterren noemen. Uit deze parahaxen kan men dan op de 
boven aangegeven wijze de afstanden in aardbaanstralen, in 
kilometers of in hchtjaren afleiden. Nu we tevens gezien hebben 
hoe buitengewoon klein deze parahaxen zijn, kunnen we boven
dien begrijpen hoe het mogelijk was, dat geen van de talrijke 
pogingen, die in de 17de en 18de eeuw aangewend werden 
om deze parahaxen te meten, ook maar eenig resultaat op
leverde. Noch de gebruikte methoden, noch dc beschikbare 
instrumenten waren nauwkeurig genoeg om zulke geringe ver
anderingen in de plaatsen der sterren te kunnen constateeren. 

Wat de methode betreft, reeds Galilei en Huygens hadden 



Èi'op gewezen, dat men niet trachten moest de parahaxen der 
sterren te vinden uit absolute plaatsbepahngen, Immers hierbij 
moeten in 't algemeen groote bogen gemeten worden en de 
fouten, die daarbij ook met de allernauwkeurigste instrumen
ten gemaakt worden zijn nog van een dergelijke grootte, dat 
de parahaxen daaruit niet te voorschijn kunnen treden. Be
schouwt men echter twee dicht bij elkaar staande sterren, 
waarvan men reden heeft om aan te nemen, dat de eene een 
veel grooter parallaxis heeft dan de andere, dan moet het 
volgens de beide genoemde astronomen mogelijk zijn om de 
relatieve parallaxis van de eerste ster ten opzichte van de 
tweede te bepalen, door den boogafstand tusschen beide sterren 
dag aan dag gedurende een jaar lang te meten. Van deze 
methode kan men veel eerder gunstige resultaten verwachten, 
daar het hier gaat om het meten van kleine afstanden, wat 
veel nauwkeuriger kan geschieden dan het meten van groote. 
Doch de instrumenten van de 17de en Ï8de eeuw waren ook 
voor het nauwkeurig meten van kleine afstanden niet geschikt, 
zoodat het Bessel niet eerder kon gelukken van de ster 61 
Cygni de parallaxis te bepalen, dan nadat hij de beschikking 
gekregen had over een heliome.ter, een instrument, door Praun-
hofer in het begin der negentiende eeuw geconstrueerd, waar
mee men zeer groote nauwkeurigheid bereiken kan bij het 
meten van kleine afstanden. 

Ofschoon een enkele waarnemer, zooals b.v. Van Maanen 
van de Moun^-Wïïson-sterrenwacht, die de best ingerichte van 
de wereld genoemd mag worden, een grootere nauwkeurig
heid bereikt, kan men zeggen, dat een parahaxis-bepahng 
tegenwoordig van den eersten rang is, wanneer de waar
schijnlijke fout het bedrag van 0,01 secunde niet te boven 
gaat. Hieruit volgt, dat men in het algemeen slechts waarde 
mag hechten aan parahaxen, die niet kleiner zijn dan 0,05 
secunde. Eddington heek uitgerekend, dat er waarschijnlijk 
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dan niet meer 2000 sterren zijn, waarvoor de parallaxis niet 
beneden dit bedrag daalt, en dat er van die tweeduizend een 
vrij aanzienlijke fractie zeer zwak is, van de tiende grootte 
of nog zwakker. Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat 
het aantal sterren tot de tiende grootte ongeveer een mhlioen 
bedraagt, dan kan men eerst beseffen hoe klein de kans is, 
dat een ster, die men willekeurig uit het mihioen uitkiest, een 
merkbare parallaxis heeft. Niet aheen dus, dat het aantal 
sterren, waarvan men met de trigofiometrische methode de 
parallaxis bepalen kan, zeer beperkt is, men zal bovendien 
bij het toepassen dezer methode telkens en telkens negatieve 
resultaten krijgen, tiet behoeft ons niet te verwonderen, dat 
deze stand van zaken de astronomen prikkelde tot het zoeken 
naar methoden, die wijdere perspectieven gaven. We zullen 
in het volgende twee methoden bespreken, die beide reeds 
zeer goede resulteten hebben opgeleverd en waarvan men voor 
de toekomst nog veel meer verwacht. 

Wanneer men aan den hemel twee sterren zeer dicht bij 
bij elkaar ziet staan, dan kan het zijn, dat dit slechts schijn 
is, een optisch bedrog, te voorschijn geroepen, doordat we 
vanaf de aarde beide sterren toevallig nagenoeg in dezelfde 
richting zien. In werkelijkheid kan dan de eene ster millioénen 
en millioénen kilometers verder van ons af staan dan de andere. 
Dergelijke sterrenparen noemt men optische dubbelsterren; 
ze zijn voor de methode, die we thans zuhen gaan bespreken, 
zonder eenig belang. 

Het kan echter ook gebeuren, dat de beide bedoelde sterren 
werkelijk zeer dicht bij elkaar staan, d.w.z,, dat haar onder
linge afstand buitengewoon gering is in vergelijking met haar 
afstanden tot de meest in de buurt staande sterren, In dit 
geval spreekt men van een echte of physische dubbelster. De 
Mechanica leert ons, dat de beide componenten van zoo'n 
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physisch dubbelstelsel onder den invloed van de algemeene 
aantrekkingskracht om haar gemeenschappelijk zwaartepunt 
zullen wentelen. De tijd, waarin zoo'n omwentehng plaats 
vindt, is afhankelijk van de gezamenlijke massa der beide 
componenten en van haar ouderlingen afstand en wel zóó, 
dat tusschen deze grootheden de volgende betrekking bestaat: 

^ ~ M 
waarin T de omloopstijd in jaren, a de afstand der beide 
componenten in aardbaanstralen en M de totale massa van 
het stelsel is, uitgedrukt in de massa van onze zon als eenheid. 

Voor verreweg de meeste dubbelsterren, die men heeft 
v/aargenomen sinds Herschel in 1776 met de systematische 
studie dezer hemellichamen een aanvang maakte, is a en daar
door tevens T zóó groot, dat er niet meer dan 150 dubbel
sterren zijn, waarvoor men met voldoende zekerheid den om-
loopsstijd heeft kunnen vaststellen. Dit geschiedt, door ge
durende langeren of korteren tijd met den positiemicrometer 
den schijnbaren afstand der beide componenten te meten en 
tevens hun positiehoek. Uit deze gegevens kan dan de schijn
bare baan van de bijster om de hoofdster geconstrueerd worden 
en daaruit kan dan weer de ware baan van de bijster ten op
zichte van de hoofdster worden afgeleid, De ware gemiddelde 
afstand tusschen de beide componenten is daardoor nog niet 
bekend. Deze kan echter uit den schijnbaren gemiddelden 
afstand worden afgeleid voor die dubbelsterren, waarvoor 
men tevens de parahaxis heeft kunnen bepalen. In dit laatste 
geval kent men dus T en a, zoodat men voor dergelijke dubbel
sterren uit de zooeven genoemde formule de gezamenlijke 
massa M der beide compenenten kan berekenen. Terwijl men 
voor ahe dubbelsterren, waarvan voldoende gegevens beschik
baar waren, deze berekening heeft uitgevoerd, is men tot de 
zeer merkwaardige uitkomst gekomen, dat M voor al deze 
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sterren slechts binnen zeer enge grenzen verandert en gemid
deld gelijk is aan twee maal de massa van onze zon. 

Op deze bijzondere omstandigheid berust nu een nieuwe 
methode om parahaxen te bepalen. Deze methode kan echter 
uitsluitend op dubbelsterren worden toegepast en dan nog 
alleen op die, waarvoor men den omloopstijd heeft kunnen 
bepalen. Neemt men n.l. aan, dat voor zoo'n dubbelster de 
totale massa gelijk is aan twee zonnemassa's, dan kan men 
uit de genoemde formule a in aardbaanstralen berekenen. Door 
deze grootheid dan te deelen op den afstand in boogmaat 
der componenten, die door directe meting gevonden wordt, 
krijgt men de parallaxis van de dubbelster. 

Zooals we reeds opmerkten, is de omloopstijd slechts voor 
een 150-tal dubbelsterren bekend, terwijl voor een deel hier
van de parallaxis reeds langs trigonometrischen weg is be
paald. De besproken methode zou ons dan ook niet veel 
nieuwe parahaxen leeren kennen, indien het niet aan Hevtz-
spvung en Russell gelukt was de methode ook toepasselijk te 
maken op die dubbelsterren, die in den tijd, dat ze worden 
waargenomen, nog slechts zóó'n klein gedeelte van haar baan 
hebben afgelegd, dat het onmogelijk is, daaruit haar omloops
tijd vast te stellen, Op welke wijze beide genoemde astro
nomen hierin geslaagd zijn is niet zonder vrij ingewikkelde 
wiskundige beschouwingen duidelijk te maken. Ik moet dan 
ook volstaan met te releveeren, dat in den laatsten tijd te 
Greenwich de methode van Hertzsprung en Russell ijverig 
wordt toegepast, om van een groot aantal dubbelsterren de 
parallaxis te bepalen. De overeenstemming van de verkregen 
resultaten met de uitkomsten, langs trigonometrischen of spec-
troscopischen weg bereikt, is zeer voldoende. 

Ik sprak zoo juist over uitkomsten, verkregen langs spec-
troscopischen weg. U zult reeds begrepen hebben, dat hier-
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mee de methode bedoeld wordt, die we nu zullen gaan 
bespreken, Daar hierbij de absolute grootte van de sterren 
een belangrijke rol speelt, zullen we met een enkel woord 
moeten verklaren, wat we daaronder verstaan. 

Wanneer twee sterren dezelfde schijnbare grootte hebben, 
d.w.z, wanneer ze ons even helder schijnen, dan kan het zijn, 
dat ze ook werkelijk dezelfde lichtkracht hebben. Maar het 
kan ook gebeuren, dat de eene ster een veel kleinere licht-' 
kracht heeft dan de andere en ons aheen daardoor even helder 
schijnt, doordat ze veel dichter bij ons staat. In het algemeen 
kunnen we niet beoordeelen, welke van deze twee mogelijk
heden de oorzaak van de overeenkomst in schijnbare helder
heid is. Alleen wanneer van beide sterren de parallaxis bekend 
is, kunnen we dit wel. Want doordat we weten, dat de hoe
veelheid licht, die we van een lichtbron opvangen, omgekeerd 
evenredig is met het kwadraat van den afstand, kunnen we 
dan uitrekenen hoe groot de schijnbare helderheid der beide 
sterren zou zijn, als ze beide eens op denzelfden afstand van 
ons stonden. Op grond van deze overwegingen is door Kapteyn 
het begrip absolute grootte ingevoerd, fiieronder verstaan we 
de helderheid, die eene ster zou schijnen te hebben, wanneer 
we haar konden plaatsen op een afstand van 0,1 parsec, 
d. i . op een afstand, die overeenkomt met een parallaxis van 
0,1 secunde. Deze absolute grootte kunnen we dus alleen 
berekenen voor die sterren, waarvan we de schijnbare helder
heid en de parallaxis kennen. Omgekeerd — en met het 
oog op hetgeen volgt is het van belang hierop nadrukkelijk 
te wijzen — kunnen we uit de absolute en de schijnbare 
grootte van een ster langs eenvoudigen weg haar parallaxis 
berekenen. Gaan we na deze korte uitweiding thans tot de 
bespreking van de spectrometrische methode over. 

Wanneer we vóór het objectief van een kijker een groot 
prisma plaatsen, dan zien we de sterren niet als lichtende 



puntjes, zooals zonder prisma liet geval is, doch elke ster 
vertoont zich als een lichtgevend lijntje. Wanneer we nu 
bovendien nog voor het oculair van den kijker in een be
paalden stand een cylinderlens bevestigen, dan worden deze 
lijntjes kunstmatig verbreed en geeft elke ster in den kijker 
een smal bandje te zien, dat van het eene uiteinde naar het 
andere in een vloeiende reeks de kleuren rood, oranje, geel, 
groen, blauw, indigo en violet vertoont. Deze gekleurde 
bandjes, die men sterrenspectra noemt, schijnen op het eerste 
gezicht continu te zijn; bij nauwkeuriger beschouwing blijkt 
het echter, dat zè doorsneden worden door een grooter of 
kleiner aantal evenwijdige, donkere lijnen. Deze lijnen zijn 
niet volkomen zwart: ze schijnen dit alleen in contrast met 
de rest van het spectrum. Met gevoelige, speciaal daarvoor 
ingerichte instrumenten kan men echter wel degelijk de meer
dere of mindere intensiteit van deze spectraallijnen meten. 

Het blijkt nu, dat de spectra van verschillende sterren vol
strekt niet alle aan elkaar gelijk zijn. Men merkt daarin groote 
verschillen op met betrekking tot het aantal der spectraal
lijnen en tot de wijze, waarop deze over de verschillende 
kleuren verdeeld zijn. Niettegenstaande de talrijke nuances, 
die zich hierbij voordoen, is het toch aan Pickering en Miss 
Cannon gelukt een reeks van typen vast te stellen, waarin 
de spectra van bijna alle sterren, die men bestudeerd heeft, 
zich laten onderbrengen. Twee sterrenspectra behooren nu 
tot hetzelfde type, wanneer én het aantal én de plaats der 
lijnen in beide spectra geheel overeenkomen. Langen tijd heeft 
men gemeend, dat twee zulke spectra zich in geen enkel op
zicht van elkaar onderscheiden, totdat voor korten tijd Adams 
en Kohlschütter ontdekten, dat de intensiteit van sommige 
lijnen in de spectra van sterren, die tot hetzelfde type be
hooren, verschillen vertoonen. Door de nauwkeurige bestu
deering van de spectra van sterren, waarvan de parallaxis 
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bekend was en waarvan dus de absolute grootte berekend 
kon worden, is het hun gebleken, dat deze intensiteitsver-
schillen samenhangen met de absolute grootte der sterren. 
Het is hun gelukt, voor verschillende typen van sterrenspectra 
het verband vast te stellen, dat bestaat tusschen de intensi
teitsverhouding van bepaalde lijnenparen en de absolute grootte 
der sterren. 

Op deze ontdekking berust nu de spectrometrische methode 
voor het bepalen van sterreparallaxen. Men meet in het 
spectrum eener ster de verhouding in intensiteit tusschen be
paalde lijnenparen, kan hieruit de absolute grootte der ster 
vinden en daar de schijnbare grootte der ster gemakkelijk 
gemeten kan worden is het nu een kwestie van eenvoudige 
berekening om uit de absolute en de schijnbare grootte der 
ster haar parallaxis af te leiden. 

Het is vooral de spectroscopische methode, die voor het 
bepalen van sterreparallaxen wijde perspectieven opent. Immers, 
zij kan toegepast worden op ahe sterren, die helder genoeg 
zijn om een behoorlijke bestudeering van haar spectrum mo
gelijk te maken. Trouwens reeds thans zijn de resultaten, met 
behulp van de nieuwe methoden verkregen, overweldigend. 
Terwijl men tusschen 1838 en 1915 met de trigonometrische 
methode van niet meer dan 200 sterren de parallaxis heeft 
kunnen meten is thans, nog slechts acht jaar later, in Amerika 
een catalogus in bewerking, die de parahaxen van 3000 sterren 
zal geven, waarvan ongeveer de helft op minstens twee van 
de drie besproken manieren bepaald is. En het zal niet veel 
jaren meer duren, of men kent de afstanden van alle sterren, 
die met het bloote oog zichtbaar zijn en van nog vele zwakkere. 



G E N E A L O G I E E N ERFELIJKHEID 
DOOR PROF. DR. J. F . V A N B E M M E L E N . 

In iedere historische wetenschap kan men twee methoden 
volgen: van het bestaande teruggaan naar het verledene, of 
omgekeerd van de vroegste toestanden, waarvan wij kennis 
vermogen te nemen, opkhmmen tot het hedendaagsche. Beide 
methoden bezitten voor- en nadeelen, en de keuze er tusschen 
zal meestal afhangen van de bijzondere eischen van het onder
werp, maar in 't algemeen mag men aannemen, dat de eerste 
de meeste kansen van slagen en de beste waarborgen tegen 
dwahngen biedt. Een der treffendste voorbeelden is wel een 
jonge wetenschap als de Aardkunde, waarin werkelijk inzicht 
pas verkregen werd door de richdijnen die Lyeh in zijn Prin
ciples of Geology aangaf, toen hij duidelijk maakte, dat men 
de vroegere reusachtige vervormingen der aardoppervlakte 
kon leeren verstaan uit de haast onmerkbare veranderingen, 
die eiken dag onder onze oogen geschieden, maar die zoo 
klein zijn, dat de indruk van onveranderlijkheid wordt gewekt. 

In de wetenschap van den oorsprong der menschen heeft 
tot voor korten tijd de andere beschouwingswijze zoozeer op 
den voorgrond gestaan, dat het bijna scheen alsof zij de eenig 
mogelijke was. Men zocht, en vond overblijfselen van primi
tieve menschelijke wezens, en bouwde daaruit een type op: 
den oermensch, waaruit ahe thans op aarde levende menschen-
rassen zich zouden hebben ontwikkeld. 

,Toch spreekt het ook hier vanzelf, dat naast deze methode 
de omgekeerde evenzeer recht van bestaan heeft, en dat het 
ware inzicht eerst verkregen kan worden door vergehjking 
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der resultaten, waartoe beide methoden, onafhankelijk van 
elkaar, ons voeren. 

Bij de eerstgenoemde is het voor onderzoek beschikbare 
materiaal uit den aard der zaak uitermate beperkt; enkele 
beschadigde, onvolledige beenderen van vaak zeer onzekeren 
ouderdom zijn het eenige wat ons ten dienst staat. Bij de 
tweede daarentegen schijnt het voorwerp onzer belangstelhng 
haast in te grooten getale aanwezig; de Mensch, over de 
geheele aardoppervlakte verspreid, en tot geen medium be
perkt (waar hij zich ook op het water en in de lucht waagt), 
in tal van rassen verdeeld, met een buitengewone variatie
breedte begaafd, lijkt een bij uitstek bezwaarlijk object voor 
de studie der afstammingsleer. 

Daartegenover staat het feit, dat juist omdat wij menschen 
zijn, wij van onze eigene diersoort veel meer te weten kunnen 
komen dan van andere, zelfs die uit onze naaste omgeving. 
Van enkele huisdieren bezitten wij overblijfselen en afbeel
dingen uit lang vervlogen dagen, b.v. door de Egyptische 
mummies en afbeeldingen op monumenten, maar wat weten 
wij van de wilde dieren zelfs uit het jongste verleden? 

Bovendien laat zich met groote overtuigingskracht betoogen, 
dat wat voor één mensch geldt, voor allen waar is, dat dus 
de algemeen menschelijke verschijnselen zich aan ieder bij
zonder geval laten bestudeeren, dat men ook onder de thans 
bestaande menschen uit de afzonderlijke verschijnselen tot de 
voor allen geldende mag besluiten. Met andere woorden; de 
oorsprong van den mensch in 't algemeen is die van ieder 
mensch in 't bijzonder: wie zijn eigen afkomst nagaat, bestu
deert de wordingsgeschiedenis der menschheid. De weten
schap der afstamming van de afzonderlijke individuen; de 
genealogie, is een onderdeel der algemeene menschkunde; de 
Anthropologic, en wel van dat deel dat men Anthropogenic 
kan noemen. 
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Bij de genealogie heeft men uit te gaan van zoo eenvou
dige, zoo van zelf sprekende beginselen, dat men geneigd is, 
zelfs het uitspreken daarvan overbodig te achten. Toch wil 
ik trachten U aan te toonen, dat dit geenszins het geval is. 
Nemen wij al dadelijk den eersten regel: ieder mensch is de 
nakomeling van een ouderpaar: hij is zoowel het kind van 
zijn vader als van zijn moeder. Dat de meeste menschen, ten 
minste onder de blanke rassen, den naam huns vaders dragen, 
is slechts het gevolg eener zeer recente maatschappelijke ge
woonte, die met hun eigenlijken aard niets uitstaande heeft. 
Daarmede is al dadelijk het genealogisch begrip „familie" uit 
den kring onzer beschouwingen uitgesloten: ieder mensch 
behoort tot ahe famihes waarvan hij afstamt. 

In den grond van zijn hart is ook iedereen daarvan over
tuigd; zelfs degenen die sterk aan hun zoogenaamden stam
boom hechten, verraden ons die overtuiging, door de waarde 
welke zij toekennen aan hunne kwartierstaten, blijkende uit 
de moeite welke zij zich geven om die zoo veel en zoo hoog 
mogelijk volledig te krijgen. 

In dit verband verdient het ook onze aandacht dat er volken 
zijn, bij welke de indeehng der samenleving op andere fami
liaire gronden rust, b.v. het matriarchaat der Menangkabouw-
sche Maleiers, waar niet de mannelijke afstammehngen van 
een zelfden vader, maar de vrouwelijke eener zelfde moeder 
een „Soekoe" vormen, in welke de echtgenooten der dochters 
niet worden opgenomen maar hare kinderen wel. 

Even eenvoudig klinkt ons de tweede regel, die onmiddel
lijk uit den eersten voortvloeit; iedere ouder heeft weder twee 
ouders, zoodat het aantal der voorouders in machten van 
twee stijgt, tiet schijnt dus vanzelf sprekend dat iedereen 
(behalve in gevallen als de Ptolemaeën) vier grootouders heeft, 
doch men geeft er zich slechts zelden rekenschap van, wat 
het logisch gevolg van dezen regel is, n.l. dat iedereen een 



oneindig aantal voorouders zou moeten bezitten, hetgeen, om 
maar één bezwaar te noemen, met den eindigen omvang der 
aarde onbestaanbaar is. Er moeten dus oorzaken zijn, waar
door deze aangroeiïng in het oneindige van het aantal der 
voorouders wordt tegengewerkt. Die remmende invloed kan 
slechts schuilen in het bestaan van bloedverwantschap tusschen 
voorouders. Het feit zelf kan ieder onmiddellijk begrijpen, en 
hebben degenen die zich met afstammingsvraagstukken bezig 
hielden, ook altijd ingezien, getuige uitdrukkingen als „ver
lies van kwartieren", „Ahnenverlust". Maar van den omvang 
en de beteekenis dier onderlinge bloedverwantschap zijner 
voorouders geeft men zich bijna nooit rekenschap, en kan 
men ook onmogelijk het rechte inzicht krijgen, al was het 
aheen maar, omdat het zoo buitengewoon moeilijk, men kan 
gerust zeggen vrijwel ondoenlijk, is, zich ook maar een flauwe 
voorstelhng van zijn ascendenten te maken. Zelfs diegenen, 
die in de bijzondere omstandigheid verkeeren, dat zij zooge
naamd „van oude familie" zijn, kennen gewoonlijk slechts 
van enkele der tallooze takken van hun stamboom een zekere 
zeer beperkte reeks van leden; het aantal termen in elk dier 
reeksen stijgt vrijwel nimmer boven de vijftig. Maar de over
weldigende meerderheid der menschen kent nauwelijks de 
namen hunner overgrootouders, laat staan, dat zij iets meer 
dan die namen, iets omtrent de persoonlijkheden dier voor
ouders zouden weten. 

Laten wij echter dit laatste verlangen voorloopig geheel 
buiten beschouwing, en beperken wij ons uitsluitend tot hun 
aantal, dan komen wij door het nadenken over de nood
zakelijkheid der onderlinge bloedverwantschap van onze voor
ouders tot merkwaardige en zeer onverwachte voorstellingen. 
Stellen wij het gemiddeld aantal geslachten in één eeuw op 
drie, dan zou het theoretisch aantal onzer voorouders vóór 
duizend jaar 2̂ ° bedragen hebben. De bekende anecdote der 
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graankorrels op het schaakbord leert ons, dat het zelfs met 
korenzaadjes practisch onmogelijk is, zulk een getal stoffelijk 
te reahseeren: aheen met papieren bankbiljetten kan men het 
symboliseeren. 

Het is echter zonder meer duidelijk, dat volgens die be
rekening, ten tijde van Karei den Groote, de geheele bevol
king der aarde bij lange na niet groot genoeg zou geweest 
zijn, om het theoretische aantal der voorouders aan één enkelen 
mensch te leveren. Alleen hieruit volgt dus al, dat in de 
eerste plaats de „Ahnenverlust" door onderlinge bloedverwant
schap van ieders voorouders reusachtig moet zijn, maar boven
dien, dat die voorouders tegelijk de ascendenten van tallooze 
andere menschen moeten wezen, dat dus alle men schen in allerlei 
verschillende graden eikaars bloedverwanten moeten zijn. 

Dit laatste nu moet in nog veel hoogere mate het geval 
zijn dan uit de bovenstaande algemeene redeneering volgt. 
Immers de voorstelhng, dat de geheele bevolking der gansche 
aarde zou meegewerkt hebben tot de voorgeschiedenis van 
een bepaald menschelijk individu, is absurd. Dezelfde toestanden 
die thans bestaan, dezelfde regels die heden ten dage gelden, 
waren ook vroeger van kracht, en zelfs in nog hoogere mate! 
De vermenging onder de menschen is beperkt, dat wordt ons 
reeds bewezen door het feit dat er verschillende goed onder
scheidbare menschenrassen bestaan. 

De overgroote meerderheid der menschen trouwt in hun 
naaste omgeving, dus met personen, die, meestal zonder dat 
zij het zelf weten, op allerlei wijzen met hen bloedverwant 
zijn. Bevolkingen van eilanden of heidedorpen geven daarvan 
welbekende voorbeelden. 

Omgekeerd is één enkele vermenging met een vreemdeling 
voldoende, om binnen enkele generaties zulk een geïsoleerde 
bevolking in haar geheel verwant te maken met die van soms 
zeer verwijderde streken, en van gansch andere rassen. 
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De eigenlijke beteekenis dezer bloedvcrmenging wordt ons 
pas eenigermate duidelijk, wanneer wij kennis nemen van 
onderzoekingen van deskundige genealogen, wanneer wij b.v, 
een verhandeling lezen van d'Ablaing van Giessenburg, waarin 
déze bekwame geslachtskundige ons met de stukken bewijst, 
dat duizenden en duizenden Nederlanders, uit de meest ver
schillende famüies en kringen, afstammen van Karei den Groote, 
de meeste langs verschhlende lijnen. Nog grooter wordt onze 
verwondering, wanneer wij hetzelfde aangetoond vinden (zoo
als kortgeleden in 't licht is gesteld in een wetenschappelijk 
Amerikaansch tijdschrift), dat precies hetzelfde het geval is 
voor tallooze famihes in Frankrijk, Engeland en Amerika, 
Dit beteekent in 't minst niet, dat Karei de Groote een ex-
ceptioneele figuur is; men kan gerust aannemen, dat zijne 
afstammelingen evengoed verwant zijn aan de groote meer
derheid van al zijn tijdgenooten, voor zoover zij vruchtbare 
nakomehngschap hebben gehad. 

De Menschheid vormt dus een Panmixie, een onontwarbaar 
net van bloedverwantschappen, waarin de genealogie draden 
volgt volgens het volkomen whlekeurige beginsel van den 
vaderlijken voorrang; een beginsel dat in strijd is met de 
uitkomsten der erfelijkheidsleer. Deze toch leert ons, dat ieder 
mensch een dubbelwezen is, een mengsel van vaderlijke en 
moederlijke eigenschappen. De aard der menging is voor 
iederen nakomeling verschillend, en de afzonderlijke eigen
schappen zijn in 't algemeen gesproken zelfstandig, d.w.z. 
grootendeels van elkaar onafhankelijk. Van algemeenen voor
rang van een der sexen boven de andere is geen sprake; 
wel van overheersching der eene door de andere in bepaalde 
opzichten, maar in dat laatste geval is het veel vaker de 
moederlijke aard die zijn stempel op het kind drukt dan de 
vaderlijke. Dit alles en nog veel meer, hebben wij geleerd 
door de moderne Erfelijkheidsleer, die thans opbloeit op den 
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grondslag van het Mendelisme, de beroemde leer van den 
genialen Oostenrijkschen abt Mendel 

Slechts met een enkel woord kan hier gewezen worden 
op de beteekenis van die leer voor de genealogie, waarop 
zij, als op zoovele andere takken van menschelijk ondetzoek 
en inzicht, een levenwekkenden en enthusiasmeerenden invloed 
heeft geoefend. Nu wij door haar de zekerheid hebben ver
kregen, dat de stoffelijke dragers der erfelijke eigenschappen 
van geslacht op geslacht overgaan, onaantastbaar voor in
vloeden van buiten als de scheikundige atomen der grond
stoffen, maar dat deze dragers bij iedere vereeniging van 
voortplantingscellen zich voegen bij de overeenkomstige van 
de andere sexe, zoodat voor iedere eigenschap twee dragers 
aanwezig kunnen zijn, een van de moeder en een van den 
vader, nu hebben wij een vasten wetenschappelijken grond
slag verkregen voor al de vermoedens en overtuigingen, die 
sedert onheugelijke tijden door de simpele waarneming der 
verschijnselen in de opvolgende reeksen der menschengeslachten 
bij iedereen in meerdere of mindere mate zijn gevestigd. Nu 
begrijpen wij b.v. een welbekend feit als de erfelijkheid van 
de vooruitstekende en overmatig ontwikkelde hp der Habs-
burgers, en zien wij in, dat de eenige reden, waarom deze 
nu al zes eeuwen zich telkens weer herhalende eigenaardig
heid als iets bijzonders werd beschouwd, gelegen is in het 
feit, dat het genoemde geslacht gedurende al dien tijd vorsten 
heeft geleverd, van welke tahijke afbeeldingen niet alleen 
werden vervaardigd, maar ook bewaard! 

Dit brengt ons op het eigenlijke onderwerp van deze voor
dracht: de beteekenis van een goed gedocumenteerd famüie-
archief voor de studie der Erfelijkheidsleer van den Mensch. 
Dat de meeste menschen hunne afstamming niet hooger dan 
tot enkele onmiddellijk voorafgaande geslachten kunnen nagaan, 
behoeft geen reden te zijn om van deze generaties niet alles 



te bewaren, wat voor de nakomelingschap belangrijk kan 
zijn om te weten. 

In de eerste plaats de afbeeldingen. Iedereen wordt ge-
photographeerd, op ahe leeftijden en in allerlei omstandig
heden, maar wat komt er wetenschappelijk van deze tahooze 
portretten terecht? Bijna altijd verzuimt men daarop den naam 
en den datum aan te teekenen, zoodat over 50 jaar, of vaak 
binnen nog korter tijd, niemand meer weet, wie er op voor
gesteld is. Zoo gaat een materiaal verloren, dat voor de af-
stammings- en erfelijkheidsleer van uitnemende waarde had 
kunnen zijn. 

Laat ik trachten U dit aan te toonen met portretten uit 
mijn eigen ascendentie, waaruit de erfelijkheid van het krul
lende hoofdhaar kan worden bewezen voor vijf opvolgende 
generaties, en waarschijnlijk kan worden gemaakt voor nog 
één vroegere, van welke aheen één kinderschilderij door mij 
werd opgespoord. De neiging tot krullen vertoont zich zoowel 
in het vrouwelijk als in. het mannelijk geslacht, maar in het 
eerste openbaart zij zich alleen in de jongste kinderjaren in 
den vorm van kroeshaar, om al zeer spoedig over te gaan 
tot een golvenden lok, die dus als 't ware de feminine vorm 
van het mannelijk kroeshaar is. Slechts enkele der vrouwen 
behouden ook op lateren leeftijd de meer kroezige gesteldheid, 
blijven dus in dit opzicht meer jongensachtig, maar alle vrouwen 
die de neiging tot krulhaar erfelijk bezitten, kunnen die op 
hare kinderen overbrengen, evengoed als de mannen. Hieruit 
volgt dus, dat de neiging tot krulhaar zich volstrekt niet aan 
den famihenaam houdt, wat gemakkelijk met voorbeelden te 
staven is, b.v, waar wij zien hoe niet slechts de kleinkinderen 
en achterkleinkinderen mijner moederlijke grootmoeder (wier 
kinderportret bewijst dat zij op jeugdigen leeftijd een dui-
delijken kroeskop bezat), ditzelfde type veelvuldig herhalen, 
maar evengoed de nakomelingen van den broeder dier groot-
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moeder, die volgens datzelfde portret hetzelfde hoofdhaar 
bezat, en ook overigens sterk op haar geleek. 

Waar dus de erfelijke eigenschappen van geslacht op ge
slacht overgaan, behoeft men bij de vergelijking van bloed
verwanten niet in de éérste plaats te letten op het rangnummer 
der generatie, en evenmin op den graad der bloedverwant
schap! Een kind toch lijkt vaak veel meer op zijn ooms of 
tantes dan op zijn ouders; dikwijls ook keert een schijnbaar 
verdwenen famihetype na meerdere generaties plotsehng terug. 
Daarentegen is het van veel belang de met elkaar verwante 
personen te vergelijken op overeenkomstigen leeftijd. Bij het 
samenstellen van groepen moet men dus de kinderportretten 
der ouders plaatsen naast die hunner kinderen, en ook die 
kinderen moet men niet nemen op een en hetzelfde tijdstip, 
maar alle op denzelfden leeftijd. 

Verder is het van belang om de geheele levensontwikkeling 
van een en dezelfde persoon na te gaan, waarbij vaak blijkt, 
dat de vorm van het hoofdhaar zich gedurende den loop des 
levens wijzigt. Deze verandering kan zoowel van krul tot 
sluik als omgekeerd zijn; van beide kan ik U een duidelijk 
voorbeeld laten kijken. De eerstgenoemde verandering wordt 
door de familieleden bijna altijd aan uitwendige invloeden 
geweten: „de krul er uitknippen" is een welbekende uitdruk
king. Ik twijfel er echter geen oogenbhk aan, dat het ver
schijnsel van het verdwijnen der neiging tot krullen evengoed 
als van het laat optreden daarvan een gevolg is van het 
actief worden van tot dat tijdstip sluimerende erf-eenheden. 

Van dit laatste geval trof ik onder mijne bloedverwanten 
een buitengewoon verrassend voorbeeld. Onder een groep 
van vier kinderen uit het huwelijk van een duidelijk krul-
harigen vader (die dezen haarvorm had verkregen van vaders
zijde) en een sluikharige moeder, vertoonden de oudste en de 
derde jongen het vaderlijke haartype, terwijl de tweede jongen 
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evenals zijn zusje sluikhaar bezaten en beide ook overigens 
sterk op de moeder geleken. Deze laatste twee kinderen kende 
ik tot voor korten tijd slechts uit portretten, den oudsten zoon 
daarentegen van aangezicht tot aangezicht. Bij het brengen 
van een bezoek zag ik uit de voordeur een naar schatting 
tienjarig knaapje komen, dat het familietype duidelijk ver
toonde, maar wiens hoofdhaar krulde, zoodat ik in twijfel 
verkeerde of hij de tweede zoon wel zijn kon. Op mijn ver
wonderde vraag gaf hij evenwel den naam van dien jongen 
op, en toen ik opmerkte: „dat kan niet, want die heeft sluik 
haar, terwijl het jouwe krult", antwoordde hij; „ja maar dat 
doet het pas sedert een week". 

Bekend zijn ook gevahen, waarin na een ziekte de vorm 
en aard van het hoofdhaar kan veranderen. Blijkbaar geldt 
het hier een wakkerroepen van sluimerende erfelijke factoren 
door den prikkel der ongesteldheid. 

Naast de studie der erfelijke lichamelijke eigenschappen 
staat die der geestelijke, en ook hierbij kan de genealogie 
van groot nut zijn. In het bijzonder zijn het de z.g. stam-
boomen (Ahnentafeln) die voor dit doel gebruikt kunnen 
worden. Uitgaande van een bepaald echtpaar, kan men trach
ten het geheel hunner nakomelingschap in opvolgende gene
raties op het al of niet voorkomen eener bepaalde hoedanig
heid te onderzoeken. Die hoedanigheid behoeft niet bij ahen 
even sterk en duidelijk ontwikkeld te zijn: zij kan zelfs bij 
leden eener oudere generatie schijnbaar ontbreken, om bij 
hunne nakomehngen weder te voorschijn te komen. Zoo kan 
men aan zijn kinderen gaven — maar ook gebreken — over
brengen, die men zelf niet schijnt te bezitten, Ik kan U b.v. 
in mijn eigen as- en descendentie een voorbeeld toonen, hoe 
in zes opvolgende generaties bij een aantal personen van 
beiderlei kunne de neiging en aanleg tot het geven van onder-
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richt zich openbaart, in allerlei vormen en graden, terwijl 
bepaalde andere, daarmee schijnbaar nauw verwante neigingen 
zich niet of slechts uiterst zeldzaam vertoonen, 

Door dergelijke bio-genealogische studiën kan men komen 
tot zelfkennis, en wat van nog veel grooter beteekenis is, 
tot het begrijpen zijner nakomelingen. 

Zulke studiën hebben dus een groote paedagogische be
teekenis. Zi j stemmen tot nederigheid, verdraagzaamheid en 
vergevensgezindheid, en kunnen ons tot grooten steun zijn 
bij beshssingen omtrent de opleiding en de toekomst onzer 
kinderen. 




