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HÓSTE JAARVERSLAG 
OVER H E T JAAR 1938/39 U I T G E B R A C H T I N DE A L 

GEMEENE VERGADERING V A N 16 NOVEMBER 1939. 

Gedurende het maatschappelijk jaar 1938/39 had de maatschappij 

263 leden, waaronder 3 eereleden. Het aantal leden is dus met 9 

verminderd. 

Ook dit jaar werd weder een excursie gemaakt en wel naar de 

Maastunnelwerken te Rotterdam. Door den heer Ir, A. Fritschy 

was een inleidende voordracht gehouden en een groot aantal leden 

heeft aan de excursie deelgenomen. 

De spreekbeurten werden vervuld door Prof, Dr, A, J, Kluyvers, 

Ir, W. F, M , J. Krul , Prof. Dr, M , W, Woerdeman, Prof, Dr, H , 

A, Kramers, Prof. Dr. J. M . Geerts, Prof. Dr. H . B. Dorgelo, 

S. L . Hof, Prof. Dr. C. Zwikkers, Dr. H . Tinbergen, Prof. Dr. 

D. H . Wester en Dr. M . Minnaerts. 

Subsidies werden verleend voor de inventarisatie van natuur

wetenschappelijke tijdschriften in Nederland, het Koninkhjk Aard

rijkskundig Genootschap, het Meiendelonderzoek, de Sterren

wacht te Leiden, de afdeeling 's Gravenhage der Vereeniging van 

Weer- en Sterrenkunde, het Ringstation Wassenaar en de Volks

universiteit. 

Omtrent de financieele toestand valt te vermelden dat de belang

rijke koersdaling der effecten een verlies opgeleverd heeft, Bhjft 

dit verlies buiten beschouwing, dan is de financieele toestand Zeer 

bevredigend. 
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E E N M O D E R N T H E E B E D R I J F 
OP SUMATRA 

door 

C. H . DIEPHUIS. 

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren, 

Hedenavond is het mijne bedoehng, U het een en ander te ver

tellen omtrent één onzer grootste cultures in Ned. Oost Indië, n.1, 

de Theecultuur, welke één onzer dagelijksche genotmiddelen pro

duceert. Hoeveel kopjes thee drinkt men dagelijks niet in ahe lagen 

der maatschappij, maar hoe weinigen weten, waarvan en hoe dit 

product gemaakt wordt. 

Ik wi l U allen niet lastig vallen met een groot aantal droge cijfers 

op te noemen en over te gaan tot wetenschappelijke beschouwingen, 

toch meen ik wel, dat het opnoemen van een paar cijfers U een 

richtsnoer zal geven in Uwe beoordeeling, wat deze cultuur voor 

ons in Ned, Oost Indië beteekent. 

De Theecultuur komt in onze Oost-Indische koloniën zoo goed 

als alleen op Java en Sumatra voor, waarvan ongeveer een 140,000 

ha daarmede is beplant, op Java 106,000, Sumatra een 34.000 ha. 

De oudste aanplant op Java dateert van meer dan 100 jaren geleden, 

die op Sumatra en wel rondom het plaatsje Siantar werd in 1911 

het eerst in den grond gebracht door een Engelsche firma; het 

grootste theeareaal op Sumatra dateert van de jaren 1914—1920, 

toen vele Hollandsche Maatschappijen zich hiervoor interesseerden. 

Het plaatsje Siantar is wel het grootste theecentrum van Su

matra, waar ongeveer een 21.000 ha met thee is beplant. De 

diverse Theeondernemingen liggen tegen de hellingen van het 

Boekit Barissan Gebergte met daar vlak bij het groote Toba Meer. 

1 
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Verder komen naar verhouding nog kleine theecentra's voor boven 

Padang in Korintj i en boven Palembang, 

De Standaard productie voor het licentiejaar 1938 bedroeg voor 

geheel Nederlandsch Oost Indie rond 191.000.000 pond droge 

thee, hiervan leverde Sumatra 60.000.000 pond op of 3 1 % en de 

Oostkust van Sumatra aheen reeds 37.000.000 pond, waarvan de 

onderneming Bahmbingan reeds max. 6.000.000 pond voor haar 

rekening kon nemen. Over deze onderneming, verreweg de grootste 

van de Wereld, waar ik jarenlang bedrijfsleider ben geweest, wil 

ik U nu het een en ander vertellen. 

Vergelijkt men nu het beplante areaal van Java t.o.v. Sumatra, 

dan blijkt hier uit, dat de cijfers voor Java een gemiddelde opbrengst 

geven van 1270 en die van Sumatra 1750 pond droge thee per ha. 

Vergeleken met Java zijn de Sumatra-aanplantingen veel jonger, 

wat op Java een voorsprong geeft in de productie, doch hierbij 

verdient vooral niet vergeten te worden, dat direct van het begin 

af aan op Sumatra gebruik werd gemaakt van de betere cultuur- en 

grondverzorging door middel der moderne onderzoekingen en de 

ervaringen, opgedaan in andere cuhuurcentra's. Hierdoor konden 

reeds spoedig maatregelen getroffen worden tegen afspoehng 

(erosie) der gronden, grondbewerking, organische en anorganische 

bemestingen (tusschenbeplantingen van groenbemesters en kunst

mest), lichte beschaduwing der theetuinen met schaduwboomen, 

die niet alleen dienen voor eerstgenoemd doel, doch tevens voor 

het vasthouden en bewerken der grond door hun groot en diepgaand 

wortelstelsel en inbrenging van stikstof. Door de jarenlange onder

vinding, opgedaan in Britsch-Indië en Java, verkreeg men waarde

volle gegevens voor de productie en kwaliteit door middel van 

selectie (types). Men onderscheidt in hoofdzaak twee soorten 

types, t.w. het Manupuri- en Messai-type. Eerstgenoemde type 

geeft grote productie doch mindere kwaliteit, het tweede type 

juist het omgekeerde. Het Manipuri-type is het meest geschikt 

voor lager gelegen ondernemingen, het Messai-type meer voor 
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hoog gelegen gronden. Verder heeft men het z.g, Chineesche type 

met de daaraan verbonden kruisingen (hybriden) met voorgenoemde 

types. Dit laatste type komt op sommige oude thee-ondernemingen 

op Java nog voor, geeft meestal weinig productie, doch thee van 

zeer goede kwahteit. Min , hoogte voor de theecultuur op Sumatra is 

ongeveer op 500 m. Een eerste vereischte voor een theeonderneming 

is dus goede grondsoort en prima plantmateriaal. Dit verkrijgt men 

alleen van goed bekende theezaadtuinen. Op Sumatra heeft men 

destijds van den aanvang af gezorgd voor de toekomst en beschikt 

men nu reeds over waardevolle mooi geïsoleerde theezaadtuinen, 

Bahmbingan is in het bezit van zulk een tuin. 

De meeste theeondernemingen op Sumatra zijn rond 1,000 ha, 

die op Java gem. 500 ha. De grootste op dit gebied noemde ik U 

reeds eerder en wel de theeonderneming Bahmbingan, Deze onder

neming ligt ongeveer 50 km van het Toba Meer, 15 km van Siantar 

en ongeveer 150 km ten zuiden van Medan. De onderneming is 

groot rond 3300 ha. Wat de ontginning en het in productie brengen 

van een dergelijke onderneming betreft, wil ik hierover niet verder 

uitweiden. Dat hieraan ontzettende groote moeilijkheden vast 

zitten, zal U misschien niet erg duidelijk zijn, vooral voor diegenen, 

die Indië niet kennen. De aanvoer van werkvolk van Java en mate

rialen in het beginstadium in een absoluut woeste streek, waar geen 

wegen, geen hulp van buitenaf aanwezig is en waar ahes zoo spoedig 

mogelijk moet worden opgebouwd, is wel een van de moeilijkste 

factoren, niet te spreken over den aanvoer van levensmiddelen. 

De oudste aanplant van Bahmbingan dateert van 1918, terwijl de 

laatste planten in het jaar 1931 in den grond werden gebracht. 

Het voor den aanleg benoodigde theezaad werd betrokken van een 

dertigtal theezaadtuinen uit Britsch-Indië en Java, later ook van 

Sumatra. De onderneming beschikt thans over rond zes millioen 

theeheesters, die per jaar rond 6 millioen pond droge thee kunnen 

produceeren. De gem. dagproductie loopt tusschen de 13—^17.000 

pond droge thee. En nu wat het buitenwerk betreft: 



4 

De onderneming is verdeeld in 10 afdeeüngen, elk van ong. 

330 ha. Elke afdeehng is weer onderverdeeld in 12—13 blokken 

van 25 ha, die weer onderverdeeld zijn in 25 tuinvakken, die weer 

allen omgrensd zijn door tuinpaden, zoodat controle op de werk

zaamheden zeer gemakkelijk en vlug kan geschieden. Aan het hoofd 

van elke afdeeling staat een tuinassistent, aan het hoofd van 5 af-

deehngen staat een Hoofdassistent of chef aanplant. Gemiddeld 

wordt per ha op 1 werkman (koehe) gerekend. In totaal werken er 

op de onderneming incl. fabriek rond 3500 menschen dagelijks, 

terwijl de onderneming ruim 6.000 opwonenden telt. Een wereldje 

dus op zichzelf. 

Nadat het theezaad, wat de grootte van een groote knikker heeft, 

is gewonnen, wordt dit op kiembedden tot ontkieming gebracht, 

en daarna overgebracht op de kweekbedden. Na rond twee jaar 

zijn de jonge planten reeds uitgegroeid tot een hoogte van P/a tot 

2 m. Wanneer nu het te beplanten areaal is klaargemaakt en de 

plantstokjes zijn uitgezet met kompas op een plantwijdte van 90 

X 120 cm of 120 X 120 cm, worden de jonge plantjes op de kweek

bedden op 20 cm hoogte afgesnoeid, met het wortelstelsel uitgegraven 

en in den aanplant op de juiste afstand overgeplant. Vóór het uitgra

ven der plantjes op de kweekbedden heeft nog selecde op zuiver 

type plaats. Op de heuvels of zwaar hellend terrein worden de 

plantjes in z.g. horizontaal verband of in terrasvorm uitgeplant. 

Dit wordt gedaan om zoo veel mogelijk afspoehng van het terrein 

in de toekomst te voorkomen. Op het vrijwel gladde terrein zijn 

de planten in vierkant verband uitgeplant om het plukken in den 

toekomst zoo veel mogelijk te vergemakkelijken. Di t heet het z.g. 

planten met stumps. Op vele ondernemingen heeft ook plaats het 

planten met zaad, direct in den aanplant, onder beschutdng van 

schaduw. Bij elk plantstokje worden nu 2 of 3 zaadjes gepoot, later 

wordt dan het sterkste en mooiste plantje aangehouden en de andere 

plantjes uitgetrokken. Beide plantwijzen hebben hun voordeel. De 

eerste wijze heeft het voordeel, dat men reeds bij den nieuwen aan-
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plant 2-jarig materiaal heeft en het jonge plantje reeds een eerste 

snoei heeft gehad, doch door het overplanten lijdt het plantje veel 

en is het inboeten het volgend jaar veel kostbaarder dan dat bij het 

pitplanten. Bij de tweede werkwijze krijgt men sterkere struiken, 

daar het wortelstelsel bij het overplanten niet is beschadigd, het 

nadeel is natuurlijk dat men in ouderdom twee jaar ten achter is. 

Om den anderen plantrij worden nu direct bhnde regengooten 

geslagen om het afspoelen tegen te gaan. Deze goten worden van-

Zelfsprekend dwars op het hellend vlak aangelegd, om de andere 

plantrij, terwijl, waar dan geen vanggoten komen, in rijen groen

bemesters worden uitgezaaid. Gedurende twee jaar laat men nu de 

jonge plantjes rustig doorgroeien, waarna de eerste of resp. 2de 

snoei wordt toegepast. 

Het wieden heeft steeds om de 10 of 15 dagen plaats. Vroeger 

bestond deze werkwijze uit het z.g. clean-weeding systeem, t.w. 

ahe grassen en onkruiden werden weggewied. Tegenwoordig 

huldigt men in het algemeen het z.g. geselecteerde wieden, wat 

bestaat uit het alleen verwijderen van de grassen, terwijl de goed

aardige onkruiden blijven staan. Men verkrijgt hierdoor een grond-

bedekking, die afspoeling tegen gaat en tevens een bacteriewerking, 

door de wegrottende plantendeelen, 

Het snoeien heeft om de 2 jaren plaats. De eerste snoei geschiedt 

na 24 maanden, zijtakken worden zoo veel mogelijk aangehouden 

om de planten een zoo groot mogelijk plukoppervlak te geven. 

Eerste snoei geschiedt op 30 cm hoogte, daarna steeds om de twee 

jaren 5 cm hooger, tot een hoogte van max. 60 cm is bereikt. Daar

na wordt of weer geheel op 30 cm teruggesnoeid of 5 cm op en neer. 

Zooveel mogelijk moet in acht worden genomen, dat oud onpro

ductief hout wordt weggesneden en jong hout wordt aangehouden. 

Steeds vlak boven een oog snoeien, zoodat later vergroenng met 

het oude snoeivlak kan plaats vinden om inrotting te voorkomen. 

De struik moet zooveel mogelijk op komvorm gesnoeid worden, 

t.w. alle buitentakken laten staan en daar de takken in het algemeen 
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middenin vlugger groeien dan buiten, deze takken iets dieper in-

snoeien. Van bovenaf gezien heeft de gesnoeide theestruik meer 

een vorm van een diep soepbord. Daar de kwahteit van de thee 

mede afhankelijk is van den tijdsduur na den snoei dat het blad 

geplukt is — d,w,Z, het blad na den snoei levert een mindere kwa

hteit op dan blad geplukt b,v, 12 maanden na den snoei — is het 

noodig voor een zoo groote onderneming als Bahmbingan, den 

partieelen snoei toe te passen. Daartoe worden de tuinblokken in 

6 gelijke deelen verdeeld. Elke 4 maanden wordt dan zoo'n zesde 

gedeelte gesnoeid, zoodat na 2 jaren het geheele areaal een snoei-

beurt heeft gehad. Men bereikt hiermede, dat het geplukte blad, 

wat betreft den leeftijd na den snoei, van homogene samenstelling 

is. Na 3 of 4 maanden kan met den eersten pluk worden begonnen, 

dit moet natuurlijk zeer zorgvuldig geschieden om den struik de 

basis-plukvorm te geven. Pas na 3 of 4 voorplukken kan met den 

regelmatigen pluk worden begonnen. Deze geschiedt om de 10, 

9 of 8 dagen al naar dat er een grove-, medium- of fijnpluk wordt 

toegepast. Di t naar gelang van de marktomstandigheden. Ter 

verduidelijking diene verder, dat een loot van oog tot plukbare 

loot ong, 45 dagen groeitijd noodig heeft. Onder een plukbare loot 

verstaat men een loot met een naald (ongeopend blad) met 6, 5 of 

4 blaadjes. 

Op Bahmbingan werd de medium pluk toegepast, d.i. de loot is 

plukhaar met naald en 5 blaadjes. Van bovenaan gerekend wordt 

dan de naald en 2 blaadjes aaneen geplukt, het derde blad apart en 

apart verwerkt, het 4de en 5de blad bl i j f t aan de struiken, het 

steeltje tusschen het 2de en 4de blad wordt afgeplukt en wegge

gooid. Uit de oksels der 4de en 5de blaadjes zijn na 45 dagen weder

om twee nieuwe plukbare loten volgroeid. 

De pluk geschiedt door mannen zoowel als vrouwen, wat ge

schiedt in taakwerk tegen betahng van 1 cent per pond, nat blad. 

Om broeiing in het afgeplukte blad in de plukmanden tegen te 

gaan, wordt driemaal per dag gewogen en zoo spoedig mogelijk 



7 

naar de fabriek per kabelbaan en per auto verzonden. Voor de lager 

gelegen afdeelingen wordt van railbanen gebruik gemaakt. Dagelijks 

zijn ongeveer een 1500 plukkers en pluksters aan het werk en wordt 

met dit werkvolk rond 70.000 pond nat blad in de fabriek binnen

gebracht. Per plukker wordt gemiddeld 45 pond per dag binnen

gebracht, waarvoor een 70—80,000 handbewegingen noodig zijn, 

of wel ruim 2 handbewegingen per secunde gedurende 8 uren. 

Wanneer ik U verder vertel, dat, om een enkel onsje droge thee 

te verkrijgen, een flinke theestruik gedurende 7 tot 8 maanden 

lederen 9den dag geplukt moet worden, dan zal het U duidelijk 

zijn, dat U waar voor Uw geld krijgt, wanneer U er 30 of 40 cent 

bij den winkelier voor betaalt. Hierbij zit inbegrepen bijna 100% 

aan invoerrechten der veilingsprijs. Zouden deze invoerrechten 

dus niet bestaan, dan zou zoowel consument als de theecultuur 

in Ned. Indië hiermede gebaat zijn! 

En nu wat het fabrikaat betreft. Nadat het versch geplukte blad 

door middel van kabelbaan, railbaan en auto's in de fabriek is aan

gekomen, worden de transportmanden met hun inhoud wederom 

gewogen ter controle van plukvolgbriefjes der afdeelingsassistenten. 

Het blad komt dus afdeelingsgewijze binnen, wat op de transport

manden met groote letters staat vermeld. Hierna gaat het blad naar 

de flenszolders door middel van liften. Het blad wordt hier zoo 

spoedig mogelijk op rekken, met jute bespannen, uitgespreid. Dit 

geschiedt door handbeweging en wel 1 pond per m^. Di t uit

strooien van het blad vereischt een buitengewone handigheid. 

De rekken zijn groot 1 X 13 meter en 20 cm boven elkaar gespan

nen. In totaal is van deze jute in de fabriek een lengte van 60 km 

bespannen. Jaarlijks wordt van deze jute wegens slijtage een 15 km 

vernieuwd. In verband met deze slijtage zijn gedurende lange perio

des proeven gedaan met ijzergaas en planken. Geen van deze ma

terialen voldeed. Het blad moet hier verleppen, dit geschiedt meestal 

machinaal door Zuiging over dit blad van heete lucht. Het blad 

verhest hier in een tijdsduur van gemiddeld 18 uur een gewicht 
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van 45% aan water. De warme lucht wordt geleverd door de ge

plaatste caloriferes (heete luchtmachines). Het doel van deze eerste 

bewerking is, het blad soepel en taai te maken, waardoor een goede 

rolling wordt verkregen. Een goede verflenzing geeft geen ver

gruizing van het blad in de rollers. Het blad wat heden in de 

fabriek wordt binnen gebracht, wordt pas den volgenden dag verder 

verwerkt. Het blad krijgt dan een tweede verwerking, nl . de 

rolhng. Deze machines (gen. rohers) die gelijkvloers staan, 

bestaan uit koperen trommels en tafels, die onafhankelijk na 

elkander ronddraaien. Het blad bl i j f t hierin een half uur rond

draaien, het wordt door deze bewerking gerold en gekneusd. 

Di t kneuzen heeft tot doel de bladcellen met hun daarin bevindend 

vocht stuk te maken, waardoor een intensieve en gelijkmatige 

vochtverminging plaats heeft. Elke roller verwerkt 300 pond 

tegelijk. Na een half uur rollen komt de thee er in klonters uit. 

De thee gaat vervolgens over een schudzeef of balbreker die de 

theeklonters los gooit en het fijne blad eruit Zeeft. Het grove stuk 

komt aan het einde dezer machine uit en gaat vervolgens op

nieuw in een roller gedurende een half uur. Deze bewerking 

van roller en balbreker geschiedt drie maal! Alle gerolde en ge-

Zeefde thee gaat direct naar de fermenteerkamer. De thee bli j f t 

hier ongeveer 1—2 uur liggen naar gelang van de grofheid der 

thee en van den ti jd noodig om de thee haar hoogtepunt der 

fermentatie te doen bereiken. Tijdens deze bewerking heeft hier 

een chemische werking plaats, die de thee haar geur en kleur moet 

geven. Een eerste vereischte voor een goede fermentatie is; in de 

betreffende kamer moet een zoo hoog mogelijk vochtgehalte der 

omringende lucht bestaan, meestal van 95—99%, de temperatuur 

moet zoo laag mogelijk gehouden worden. Is de hoogste fermenteer-

graad van het blad bereikt, zoo gaat het blad zoo spoedig mogelijk 

naar de drogers om het fermentatieproces te stoppen. 

Het drogingsproces geschiedt in groote zeer gecompliceerde 

machines onder een temperatuur van ongeveer 220 graden F. Deze 
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temperatuur kan wel eens lager zijn naar gelang van den vochtig

heidsgraad van de gefermenteerde thee. Het drogen duurt on

geveer 20 minuten, waarna de thee onder de machine als ruwe 

gedroogde fabrieksthee te voorschijn komt, De thee heeft dan zijn 

normale zwarte kleur gekregen, wordt zoo spoedig mogelijk af

gekoeld en naar de theebewaarkisten getransporteerd. Di t afkoelen 

geschiedt hoofdzakelijk doordat de thee over de diverse zeef machines 

loopt. Vroeger deed men deze bewerking met handzeven, wat in 

vele kleine fabrieken nog wel geschiedt. Komt men echter voor het 

probleem van groote kwantums te verwerken, zoo moet dit machi

naal geschieden. Deze bewerking gaat in de Bahmbinganfabriek 

geheel machinaal, behalve het uitzoeken der roode steeltjes, waar

voor nog geen goedwerkende machine is uitgevonden. De thee 

wordt meestal op 8 standaardsoorten uitgezeefd, t.w. Oranje Pekoe, 

Gebr. Oranje Pekoe, Pekoe, Gebr. Pekoe, Pekoe Souchon, Gebr. 

Thee, Fannings, Dust. Na deze sortatie gaan de diverse soorten 

weder naar groote bewaarkisten volgens soort. Wanneer van een 

bepaalde soort voldoende aanwezig is, wordt deze soort in kisten 

van ongeveer 100 pond afgepakt. De kisten worden op een pak-

machine geplaatst, welke 800 trilbewegingen in de minuut maken. 

Door deze bewerking wordt de thee goed vast in de kisten verpakt, 

waardoor tijdens het transport naar elders zoo weinig mogelijk 

breuk kan geschieden. De kisten zijn gemaakt van Finsch of Est-

landsch triplex berkenhout. Deze houtsoort is speciaal hiervoor 

geschikt, daar deze zoo goed als reukeloos is en daar thee gauw bi j -

geurtjes aanneemt moet hiertegen streng worden gewaakt. De kisten 

worden van binnen bekleed met heel dun alluminiumfolie en 

niet meer zooals vroeger met bladlood. Alluminium is veel sterker 

en oxydeert niet zoo vlug, zoodat de geur van de thee tijdens het 

transport bewaard bl i j f t . Ook theelood is beduidend duurder en 

zwaarder dan het eerst genoemd materiaal. Na het pakken worden 

de kisten van de betreffende merken voorzien en verscheept naar 

de naastbij gelegen haven. 
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De geheele fabriek met alle daarin aanwezige machines wordt 

electrisch gedreven. De electrische stroom wordt geleverd door 

een eigen zeer modern waterkrachtstation, een der grootste van 

Ned. Indië, met een maximum capaciteit van 3000 pk met een 

stroomsterkte van 17.000 Volt. In de fabriek wordt deze stroom 

getransformeerd in 220 Volt, Bij de geheele fabrikage is de aller

hoogste eisch: reinheid. Alle vloeren zijn van geglazuurde tegels 

voorzien. Roller- en fermenteerkamer worden dagelijks na afloop 

geheel schoongespoten en de machines geheel gereinigd. 

Van alle gesorteerde soorten wordt dagelijks een monster genomen 

om verder in het laboratorium te worden onderzocht en geproefd. 

Dit proeven vereischt een groote routine. De thee wordt gekeurd op 

stuk, geur, smaak, kleur van den schenk in het kopje, kleur van het 

overblijvende afgetrokken theeblad. Door deze keuring verkrijgt 

men dagelijks een controle op het fabrikaat t.w, verflenzing, fermen

tatie, droging en sortatie. Men proeft al gauw of een dezer bewer

kingen goed is uitgevoerd en bl i j f t dus zoo steeds op zijn qui vive. 

Wat het algemeen betreft, moet U weten, dat op deze onder

neming aanwezig zijn: 11 winkels, 2 broodbakkerijen, 2 wasch-

inrichtingen. Verder woningen voor Europeesch en Inlandsch 

Personeel, idem voor Inlandsch werkvolk. A l de afdeelingen bezitten 

een groot aantal wegen, welker lengte over de geheele onderneming 

eenige honderden km bedraagt. Aanwezig zijn nog railbanen, 

kabelbaan, drinkwaterleidingen, badinrichtingen, houtzagerijen, 

steenbakkerijen, reparatiewerkplaatsen, vrachtautoparken, enz., te 

veel om op te noemen. Voor het Europeesch personeel is aanweizg 

een groot Sociëteitsgebouw met annex kegelbanen en tennisbanen, 

een bioscoopgebouw, plaats biedend voor 500 bezoekers. 

Voor de ziekenverzorging werd eenige jaren geleden een zeer 

modern Ziekenhuis gebouwd, plaats biedend voor 600 Inlandsche 

zieken en 10 Europeesche patiënten. Aan het hoofd hiervan staat 

een Directeur-Geneesheer met Hoofdverpleegster, en verder 

Inlandsch Personeel. 
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Als ik U nu vertel, dat dit alles van Oerbosch af in een tijds

bestek van 15 jaar geheel in eigen beheer werd opgebouwd, een 

bedrijf, waar duizenden menschen hun brood verdienen, zoo kunt 

U zich misschien een denkbeeld vormen omtrent de nuttige en 

economische grootlandbouwbedrijven, die door ons, Hollanders, 

in onze koloniën zijn gesticht. Denkt U dan ook eens, wanneer U 

een kopje thee drinkt, aan alle zorgen en moeiten, die hieraan ver

bonden zijn, ik weet zeker dat dan Uw kopje thee tweemaal zoo 

goed zal smaken. 

Ik dank U voor Uwe gewaardeerde aandacht. 



D E I N V L O E D VAN M I N I M A L E 
HOEVEELHEDEN V A N P L A N T A A R D I G E 

U I T S C H E I D I N G OP D E O N T W I K K E L I N G 
VAN A N D E R E P L A N T E N 

door 

PROF. DR. G. L . F U N K E (GENT). 

De titel van deze voordracht omvat veel meer dan de inhoud; 

immers, het aantal plantaardige stofwisselingsproducten, die in 

minimale hoeveelheid invloed uitoefenen op de ontwikkeling van 

andere planten, is zeer groot. Wij hebben in de laatste twaalf jaren 

daarvan reeds velen leeren kennen en het is Zeker, dat hun aantal 

nog sterk zal stijgen, 

M i j n hoogvereerde leermeester, wijlen professor Dr, F A, F. C, 

WENT, heeft U indertijd een voordracht gehouden over groei

stoffen, de phytohormonen of auxinen; deze stoffen (auxine-a, 

auxine-b, auxine-a-lacton, het eroauxine) bevorderen de celstrek

king en ook de celdeehng, dus het ontstaan van nieuwe organen, 

b.v. wortels. Dan kennen wij de Bios-stoffen, voor het eerst ge

vonden in extract van gist, waartoe behooren o.a. aneurine of 

vitamine B 1, biotine, mesoinosiet, oestron (het werkzame be

standdeel van het folhkelhormoon), nicotinezuur, e.a.; deze werken 

uitsluitend op de celdeeling. Vele vitaminen, wier werking reeds 

lang bekend was in het dierlijk organisme, blijken ook voor de 

plant, die hen vormt, onmisbaar te zijn, dus als phytohormoon 

opgevat te moeten worden; ik noem het vitamine C of ascorbine-

zuur; het vitamine B 2 of lactoflavine, de werkzame groep van het 

gele ademhahngsferment; aneurine, reeds genoemd, werkt niet 

alleen als celdeelingshormoon, maar is tevens de werkzame groep 
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van het ademhalingsenzym carboxylase. Een indeeling van deze 

stoffen is niet te geven; zij komen daarin overeen, dat zij in mini

male hoeveelheden, tot een onderdeel van een tienmilhoenste van 

een gram, regelend optreden in de ontwikkeling van de plant. 

Daarnaast kennen wij ettelijke dozijnen stoffen, waarvan het nog 

niet zeker is, dat zij stofwisselingsproducten zijn van de planten, 

maar die op overeenkomstige wijze als de bovengenoemden, in

werken op verschillende processen van het plantenhchaam; zoo 

bezitten beta-indolylboterzuur en alpha-naphtylazijnzuur zeer 

sterk het vermogen wortels te doen ontstaan; dit geldt ook, zij het 

in mindere mate, voor paraphenyleendiamine; alpha-naphtyl

azijnzuur bewerkt bovendien het verschijnsel der parthenocarpie; 

cis-kaneelzuur veroorzaakt speciale bewegingen en zoo zou ik nog 

vele kunnen noemen. 

Vanavond zal ik spreken over enkele stoffen, waarmee in mijn 

laboratorium te Gent proeven zijn gedaan. Toen Uw bestuur mij 

voorstelde dit onderwerp te kiezen, heb ik het ook hierom aanvaard, 

omdat deze proeven geen ingewikkelde laboratoriuminstallatie 

vereischen en in hoofdzaak door ieder kunnen worden nagedaan. 

In de eerste plaats wil ik het hebben over aethyleen en daarna over 

de remstoffen in zaden. 

Aethyleen; dit onverzadigde gas, C2H4, is een stofwissehngs-

product van planten; het komt voor in rijpe appels en in andere 

vruchten; het maakt deel uit van tabaksrook en tevens van licht

gas; dit laatste feit is de oorzaak, dat het ook altijd voorkomt in 

laboratoriumlucht en vele eigenaardige verschijnselen van planten, 

die in laboratoriumlucht vertoeven, waren reeds lang geleden 

bekend en zijn gebleken veroorzaakt te zijn door aethyleen. 

Appels en andere plantaardige weefsels scheiden naast aethyleen 

nog andere stoffen uit; wij mogen aannemen, dat aethyleen daarvan 

de eenige actieve is; wanneer men het in chemisch zuivere vorm 

en in dezelfde concentratie als waarin het door appels wordt ge-
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produceerd, op planten laat inwerken, krijgt men identieke ver

schijnselen. OORTWIJN BOTJES heeft appellucht over planten laten 

strijken, die eerst door een waschflesch met chloorsulfonzuur was 

geleid; dit zuur absorbeert aethyleen en de planten vertoonden 

geen spoor van reactie. CROCKER, ZIMMERMAN en HITCHCOCK 

hebben 38 gassen onderzocht; hiervan bleken 5 actief te werken, 

n.1. aethyleen, acetyleen, propyleen, butyleen en koolmonoxyde. 

Wanneer men de laagste concentratie van aethyleen, noodig voor 

het verkrijgen van een bepaalde reactie bij een tomatenplant, op 

1 stelt, dan zijn de daartoe noodige concentraties van de andere 

stoffen: acetyleen en propyleen 500, koolmonoxyde 5000 en buty

leen 500,000. Dus zelfs wanneer die andere gassen al door de 

appels worden uitgescheiden, dan zou hun concentratie zeker niet 

hoog genoeg zijn om een reactie uit te lokken. 

De hoeveelheid aethyleen, die door een kg appels wordt gevormd, 

wordt geschat op 0,1 a 0,2 mgr; het gas werkt in verdunningen 

tusschen 1/10.000 en 1/20.000.000; de optimale werking hgt tus

schen 1/100.000 en 1/1.000.000; men hoeft zich bij de proeven dus 

niet al te nauwkeurig aan een concentratie te houden en de practijk 

heeft aangetoond, dat alle variëteiten van appels bruikbaar zijn. 

Als handleiding bij ons onderzoek hebben wij gebruikt het boek 

van H . MOLISCH, „Der Einfluss einer Pflanze auf die andere, 

AUelopathie". Wi j hebben het hierin beschrevene ten deele nage

daan en uitgebreid. 

Het vallen der bladeren; bebladerde takken of heele planten 

werden onder een glazen klok gezet met een appel er b i j ; daarnaast 

een controleproef zonder appel. Er werden 25 soorten onderzocht, 

met zachte, sappige bladeren, met leerachtige {Ilex aquifolia, 

Hedera Helix), met doode, die in den winter aan de takken blijven 

(Quercus robur, Fagus silvatica), enz. Bij sommige soorten vielen 

alle bladeren af na 2 a 4 dagen, bij andere nooit; daartusschen 

kwamen alle mogelijke overgangsvormen voor. 

De vorming van wortels: in tegenstelhng met wat door andere 
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auteurs gevonden is, moesten wij constateeren, dat bij de knollen 

van den aardappel en bij de takken van klimop de vorming van ad-

ventiefwortels door de aanwezigheid van een appel volkomen 

werd onderdrukt. 

De ontwikkehng van kiemplanten en spruiten; kiemplanten van 

erwten en boonen vertoonen de volgende eigenaardigheden als 

gevolg van de appellucht: de stengels zijn zeer kort, sterk opge

zwollen en ageotropisch. De cellen blijken weinig in lengte gestrekt, 

maar zeer groot in radiale richting te zijn; hetzelfde werd opge

merkt aan de spruiten van aardappels (enkele rijpe appels bij de 

aardappels verhindert het ontijdig uitloopen). De eerste bladeren 

van kiemplanten {Helianthus annuus, Solanum nigrum) blijven in 

appellucht veel kleiner dan normaliter; het aantal cellen, waaruit 

zij zijn opgebouwd, is gelijk aan dat der controleplanten, maar die 

cellen zijn veel kleiner. 

Epinastie; in appellucht vertoonen vele planten epinastische 

krommingen van de bladstelen; dit kan tot stand komen door ster

keren groei van den bovenkant daarvan en, bij jonge bladeren, van 

de heele schijf; dit was o.a. het geval bij Cerasus laurocerasus, 

Sinapis alba, Coleus Blumei, Tradescantia zebrina, Solanum tube

rosum (de hoofdsteel kromt epinastisch, de blaadjes rollen hypo-

nastisch op), Solanum nigrum en Solanum Lycopersicum; bij Mimosa 

pudica en Sparmannia africana komen de krommingen tot stand 

door verandering van turgor in de bladgewrichten. 

De tomaat is zeer gevoehg voor aethyleen; in het laboratorium 

toonen de planten de aanwezigheid van dit gas reeds na eenige 

uren aan door sterke epinastie. Deze plant werd daarom gebruikt 

voor een cinematographische opname (één foto om de twee minu

ten); de f i l m bevestigt onzen indruk, dat jonge bladeren krommen 

over hun heele lengte en dat de ouderen de beweging slechts uit

voeren in de basis van den bladsteel; na 12 a 13 uur was bij dezen 

de grootste kromming bereikt, daarna blijven zij onbewegelijk. 

Tevens werden de bewegingen van Mimosa pudica opgenomen; 
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hieruit is zeer duidelijk te zien, hoe deze plant die op heel andere 

wijze tot stand brengt. 

Appellucht kan invloed hebben op nog andere processen in de 

planten. Wij hebben nog geen gelegenheid gehad daaraan onze 

aandacht te wijden. Op één uitwerking mag hier nog even gewezen 

worden: wanneer onrijpe appels naast rijpe liggen, wordt hun 

rijping versneld. Van deze eigenschap wordt in Californië op groote 

schaal gebruik gemaakt; men verhaast er de rijping van laat-rij-

pende variëteiten door hen op te slaan gemengd met rijpe vruchten. 

Enkele proeven met heteroauxine bevestigen de resultaten van 

CROCKER, HITCHCOCK en ZIMMERMAN in zooverre, dat deze groei

stof denzelfden invloed uitoefent op de epinastische beweging 

van bladeren en dat die dat eveneens kan doen in twee richtingen, 

naar boven en naar beneden. 

De vraag of aethyleen als phytohormoon beschouwd kan worden, 

zouden wij daarom, evenals de onderzoekers van het Boyce Thomp

son Institute, in zooverre bevestigend kunnen beantwoorden, dat 

het hier een verbinding betreft, die bij de stofwissehng der planten 

ontstaat en die invloed uitoefent op verschillende groeiprocessen. 

Intusschen is het zeer goed mogelijk dat aethyleen slechts als 

intermediair werkt, n.1. dat dit gas weliswaar niets verandert aan 

de productie van groeistoffen, maar wel aan de wijze van transport 

en de verdeeling daarvan. BoRGSTRöm geeft daarvan de volgende 

voorstelling; de groeistof wordt getransporteerd in het phloeem; 

aethyleen brengt een verandering teweeg in de permeabiliteit van 

dit weefsel, met het gevolg, dat de groeistof daar „uitlekt" en in 

het omringend weefsel terecht komt. Zoo ontstaan op die plaatsen 

opzwelhngen. Wij zien hetzelfde, wanneer aan een weefsel kunst

matig extra groeistof wordt toegevoegd. Het gas kan daarom slechts 

daar invloed uitoefenen, waar groeistof aanwezig is. In een ge-

etioleerde kiemplant, die haar groeistof heeft opgebruikt, kan 

appellucht geen zwelling meer veroorzaken. 

Bij de epinastische bewegingen kan men zich de zaak als volgt 
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voorstellen: het aethyleen veroorzaakt lateraal uitstroomen van de 
groeistof in den bladsteel; de ventrale kant daarvan is reeds sterker 
uitgegroeid dan de dorsale, is 11ouder"; daarom profiteert de dor
sale kant van de groeistofvoorziening en het gevolg is een epinasti
sche kromming. 

De bladval zou verklaard kunnen worden, doordat de groeistof, 
gemobiliseerd door het aethyleen, de vorming van de laag van 
MoHL stimuleert; dit is echter in tegenspraak met vele proeven, 
waarbij is gebleken, dat een extra gift van groeistof het vallen 
van den bladsteel vertraagt. 

Wot'telvorming onder invloed van appellucht. is begrijpelijk, 
wanneer men zich voorstelt, dat in den stengel groeistof uit de 
phloeembanen lekt en dus op die plaatsen het weefsel kan prikkelen 
tot het vormen van adventiefwortels; wanneer de wortelvorming 
echter juist wordt tegengehouden, zooals in onze proeven, moet 
er een andere verklaring gezocht worden (b.v. gebrek aan rhizo
calirie). Zoo zijn er meer verschijnselen, die nog niet voldoende 
opgehelderd worden door de voorstelling van BoRGSTRÖM. 

In het tweede deel van mijn voordracht wil ik U spreken over het 
werk van Dr. P. FRÖSCHEL, den bekenden Weenschen plantenphysio
loog, met onzen landgenoot professor Dr. A. H. BLAAUW de ontdekker 
van de fundamenteele wet van het quantum energie, sinds het 
najaar 1938 mijn gewaardeerde medewerker. 

Er bestaan in de botanische litteratuur enkele publicaties, die 
zich bezig houden met z.g. remstoffen, d.w.z. stoffen, die voor
komen in vruchten en zaden en die de zaden belemmeren te kiemen, 
Dr. FRÖSCHEL heeft zijn aandacht gewijd aan dit probleem, Hij had 
de beschikking gekregen over zaad van twee soorten van roode 
klaver ( Trifolium pratense), één met de aanteekening 11kiemings
percentage 88", de andere met 11kiemingspercentage 4", Deze 
percentages werden gecontroleerd; dat van de 4% klaver bleek 
juist te zijn; de 88%-klaver gaf slechts 20 kiemplanten op 100 

2 
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zaden, bij een tweede proef echter 80 op 100. De verklaring hier

van is de volgende; bij de eerste proef waren 4% en 88%-klaver 

naast elkaar gelegd op een en dezelfde glazen plaat en filtreer-

papier; bij de tweede proef lag de 88%-klaver alleen op een eigen 

plaat en met eigen watertoevoer. Het is nu denkbaar, dat de 4%-

klaver zoo'n invloed heeft op de 88%-klaver, dat het kiemingsper

centage van de laatste belangrijk achteruit gaat; de waterstroom 

was n.1. zoo ingericht, dat die langs de 4%-zaden ging, alvorens 

de 88%-zaden te bereiken; uit de 4%-zaden diffundeerden stoffen, 

die de kieming van de 88%-zaden remden. Di t bleek juist te zijn. 

Legt men zaden i) van Beta vulgaris tusschen de waterbron en 

zaden van 88%-klaver, dan bleken de laatsten ook sterk geremd 

te worden in hun kieming; de remstoffen zijn dus niet specifiek 

voor de soort en zijn gebleken algemeen in de plantenwereld voor 

te komen. Zaden van 27 willekeurig gekozen soorten zijn onder

worpen aan de remmende werking van 4%-klaver en van Beta; de 

laatste bleek sterkeren invloed uit te oefenen; 20 soorten werden 

volkomen verhinderd te kiemen; van zes was het kiemingspercen

tage zeer naar beneden gedrukt en ontwikkelden de kiemplanten 

zich zeer traag; bij één soort {Ipomoea purpurea) was het kiemings

percentage even hoog als dat van de controle, maar ook hier bleven 

de kiemplanten klein; later is het gelukt de kieming ook van deze 

soort volkomen te verhinderen door het er voor leggen van een 

grooter aantal bietenzaden. 

Wanneer men zaad van één soort in regelmatige rijen uitlegt op 

een kwadraat filtreerpapier en de watertoevoer van één kant laat 

komen, dan ziet men steeds dat de helft van het kwadraat aan den 

kant van den watertoevoer een grooter aantal kiemplanten bevat, 

dan die aan den anderen kant. Hoe kleiner het kwadraat (bij het

zelfde aantal zaden), hoe sterker het verschil is uitgesproken. De 

1) Gemakshalve wordt hier van zaad gesproken, ook wanneer dit morpho-
logisch beschouwd niet geheel juist is. 
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oorzaak hiervan is dat in de van de waterbron afliggende helft de 

remstoffen zich ophoopen; en dat natuurlijk des te sterker naarmate 

het kwadraat kleiner is. Eén soort zaad is dus in staat zijn eigen 

kieming te remmen. 

Di t effect van de zelfremming werd op nog andere wijze be

studeerd. De zaden werden niet uitgelegd in een kwadraat, maar 

in een r i j van 50 cm lang, 150 a 250 stuks naarmate hun grootte. 

De watertoevoer kwam steeds van links en steeds was het resultaat 

hetzelfde; de kieming nam duidelijk van links naar rechts af, zoo

wel wat betreft het kiemingspercentage als de ontwikkeling der 

kiemplanten; in de laatste 5 a 12 cm ziet men nooit één kieming. 

In dit uiteinde treedt steeds alkahsche reactie op en tevens ver-

Zamelen zich hier uit de zaden uitgespoelde bruine kleurstoffen. 

Het verschijnsel van de zelfremming is niet alleen belangrijk voor 

de plantenphysiologie, maar ook voor de practijk van de zaad-

contrólestations. Door het feit, dat de proefstations door de „Inter

nationale Vorschriften für die Prüfung von Saatgut" vrij gelaten 

worden in de keuze van wijze van watertoevoer, grootte van het 

kiembed en rangschikking der zaden, bestaat in principe de moge

lijkheid, dat verschillende onderzoekers tot verschillende resultaten 

kunnen komen, naarmate zij deze drie factoren wenschen toe te 

passen. Er zijn gevallen bekend, dat van één monster zaad goed 

gerenommeerde zaadcontrólestations kiemingspercentages opgaven, 

die schommelden tusschen 35 en 90; dit kan aanleiding geven 

tot zeer onaangename geschiUen tusschen handelaar en afnemer. 

Dat de zaden, die het verst van de waterbron hggen, het sterkst 

geremd worden, door een andere of door de eigen soort, is men ge

neigd toe te schrijven aan onvoldoende watervoorziening. Di t kan 

worden tegengesproken. In de eerste plaats werd er steeds op gelet, 

dat er overal in het kiembed voldoende vocht aanwezig was; daar

enboven, soorten, die door 50 zaden van de 4%-klaver sterk geremd 

worden, blijken zeer goed te kiemen achter 50 exemplaren van de 

88%-klaver. Van de 4%-klaver kiemen bij zoo'n proef slechts 
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1 of 2 zaden, van de 88%-klaver meer dan 40; de 88%-klaver zou 

dus in veel sterker mate water moeten onthouden aan de daarachter 

liggende zaden; deze kiemen nochtans zonder moeite. 

Aangezien Beta een sterke remstofproducent bleek te zijn, werd 

hieraan speciaal aandacht geschonken. De remmende werking 

blijkt echter zeer te verschihen naar gelang variëteit en oogstjaar. 

Van 16 partijen zaad bleek de sterkste te zijn Kühn P 1936 (firma 

Kühn en Co., Naarden); in het vervolg werd slechts deze gebruikt 

voor de verdere proeven. 

De remmende werking is reversibel. Wanneer men in een proef 

met een strook van 50 cm den waterstroom omdraait, dus van rechts 

laat komen, dan ziet men de geremde zaden aan dien kant ont

kiemen; tevens constateert men dat de alkalische reactie en de bruine 

kleurstof terug naar links gespoeld worden. 

Een plaatje agar, dat achter bietenzaden hgt, zuigt de rem- en 

kleurstoffen op; zaden, die hierop gelegd worden, kiemen niet. 

Draait men den waterstroom om, dan ziet men de bruine kleur uit 

het plaatje verdwijnen en de Zaden ontkiemen. 

De kieming na de remming is in vele gevahen zelfs krachtiger 

dan bij de controleplanten. In een week bereiken de kiemplantjes 

een lengte, die dikwijls twee maal zoo groot is als die van de twee 

maal zoo oude controleplanten. Deze sterke groei berust op cel

strekking. Di t doet de gedachte opkomen, dat de groeistoffen 

chemisch na verwant zouden kunnen zijn aan groeistoffen en dat 

zi j , naar gelang van omstandigheden, de ontwikkeling kunnen 

bevorderen of tegenhouden. Het remmingseffect blijkt in het licht 

sterker tezijn dan in het donker; dit kan een belangrijk aanknoopings-

punt zijn voor het moeilijke probleem der hcht- en donkerkiemers. 

Gemalen zaad blijkt 5 a 10 maal zoo sterk te remmen als gaaf; 

dit wijst er op, dat de remstoffen waarschijnlijk niet alleen voor

komen in vruchtwand en zaadhuid, maar in alle weefsels. 

Extracten werden gemaakt door een bepaalde hoeveelheid bieten¬

Zaad gedurende 24 uur in een vier maal zoo groote hoeveelheid 
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water te dompelen; daarna wordt afgefiltreerd. Di t z.g. „standaard

extract" kan dan verdund worden, waarbij blijkt, dat de remmende 

werking afneemt met toenemende verdunning. De zaden worden 

ten getale van 50 of 100 in een bakje met een bepaalde hoeveelheid 

extract gelegd of ieder afzonderlijk in een enkelen druppel (op 

paraffineplaten). Een dergelijke druppelproef met Melandrium 

noctiflorum gaf o.a. de volgende uitkomst; 

verdunning van het 

standaardextract; 1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 controle 

kiemingspercentage; 0 1 5 8 41 62 99 

Professor Dr. J. GILLIS , hoogleeraar in de analytische scheikunde 

te Gent, heeft de goedheid gehad deze extracten te onderzoeken. 

100 cc standaardextract bléek te bevatten 1.1892 gr droge stof; 

hiervan was 0.6480 gr asch, dus 0.5412 gr organische verbindingen. 

Het l i jkt het waarschijnlijkst dat de remming moet worden toege

schreven aan de organische verbindingen. In één druppel extract 

(1/20 cc) in verdunning 1/32 komt voor 0.009 mgr organische stof 

en deze hoeveelheid remt reeds zeer merkbaar. Wij mogen natuurlijk 

aannemen, dat van alle organische verbindingen in het extract 

slechts een klein deel als remstof fungeert; dus zijn wij zeker aan 

den veiligen kant als wij de hoeveelheid werkelijke remstof in zoo'n 

druppel schatten op hoogstens één gamma; met deze schatting 

naderen wij het gebied van de grootte-orde der hormonen. 

Wanneer men niet 24 uur extraheert, maar gedurende korteren 

t i jd , dan blijkt dat de remstof zeer snel in oplossing gaat; zelfs een 

extract van één minuut remt reeds sterk; dit is belangrijk voor 

het chemisch onderzoek. 

Vi j f verschihende soorten aarde werden dagelijks begoten met 

eenige tientallen cc standaardextract. Na één begieting bleek de 

kieming op allen reeds merkbaar geremd te zijn; na vier dagen 

was nergens meer kieming mogelijk; m.a.w. 0.4 gr droge stof houdt 

in 100 gr aarde de kieming volkomen tegen. 
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Het extract is met elf verschillende adsorbentia geschud in een 

schudapparaat (kool, aluminiumoxyde, infusoriënaarde, sihcagel, 

magnesiumoxyde, magnesiumcarbonaat, calciumcarbonaat, per-

mutiet, bentoniet. Bolus alba, cellulose); de kool is het eenige 

adsorbens dat de kleurstoffen wegneemt; geen der elf haalt er de 

remstoffen uit. Na filtreeren blijkt steeds, dat in het fikraat geen 

kieming mogelijk is en dat die op de adsorbentia zonder bezwaar 

plaats heeft. 

De remstoffen zijn dus oplosbaar in water, maar zijn dat niet in 

alcohol en ether; zij zijn thermostabiel; zij zijn niet identiek met 

de kleurstoffen; in een extract dat met kool is geschud, en dat dus 

kleurloos is geworden, heerscht een zwak alkalische reactie. Bij 

dialyse blijkt dat in het anode-waschwater geen remstof voorkomt, 

iets in het katode-waschwater en de hoofdzaak in het niet-dialyseer-

bare deel. De chemische analyse heeft geen elementen aangetoond 

waaraan de remming direct toegeschreven kan worden. Daarom 

kunnen wij met des te grooter waarschijnlijkheid aannemen, dat de 

remstof een organische verbinding is. Evenals dat met de groei

stoffen het geval is geweest, moeten de physiologen de verdere 

analyse thans aan de chemici overlaten. Op hun eigen terrein geeft 

de remstof hun trouwens nog genoeg te doen. 

Ook op een ander gebied kan het werk van FRÖSCHEL van groot 

belang blijken. Wanneer wij zien dat een extract van één minuut 

reeds een sterke remming van de kieming kan veroorzaken, l i jkt 

het mogelijk, dat in den grond zooiets ook kan voorkomen, m.a.w. 

dat een zaad daar door zijn uitscheidingen andere zaden kan 

beletten te kiemen. Hiermede betreden wij het terrein der experi

menteele plantensociologie. 
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TEMPERATUUR, K R A C H T E N , ENERGIE 

door 

MEVR. DR. G. L . DE HAAS-LORENTZ. 

De taak der studie der natuurwetenscliappen is de waargenomen 

verschijnselen te beschrijven, %z te ordenen, zóódanig, dat het 

mogelijk wordt verschijnselen, die nog niet plaats gevonden hebben, 

te voorspellen. Hierin ligt haar nut voor practische toepassingen, 

terwijl tevens de waarneming der voorspelde verschijnselen een 

mogelijkheid biedt de juistheid der gebruikte methodes te toetsen. 

Deze methodes verschillen voor hetzelfde gebied in de grondgroot-

heden die men kiest. Alle andere waargenomen grootheden kunnen 

dan van deze grootheden afgeleid worden. In de oudste der exacte 

natuurwetenschappen, de mechanica, kiest men bij de klassieke 

methode van behandelen als grondeenheden: ruimte, ti jd, massa, 

kracht. Een later opgekomen richting koos in plaats van de kracht 

de energie. Deze methode is, voor zoover ik weet, nooit geheel 

uitgewerkt voor de mechanica. Toch heeft zij een groot voordeel. 

Immers wanneer men ahe verschijnselen der mechanica met behulp 

van krachten wil beschrijven, komt men altijd terecht bij de krachten 

die tusschen de moleculen werken, dus bij niet waarneembare 

grootheden. Kiest men daarentegen de energie als een der grond-

grootheden, dan hebben wij alleen te doen met grootheden, para

meters, die voor de waarneming toegankelijk zijn. 

Deze leer der energie, de energética, ontplooide zich buiten de 

mechanica eerst nadat men de warmte ook als een vorm van energie 

had leeren zien. Daarop volgde de wet van het behoud van energie. 

Deze wordt gewoonlijk op naam gezet van ROBERT MAYER, arts te 

Heilbronn, die door physiologische beschouwingen en in tallooze 
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ook op andere gebieden liggende geschriften tot de algemeene 

formuleering der wet kwam. Het is echter vanzelfsprekend, dat het 

niet juist is een zoo algemeene wet aan den naam van één man te 

koppelen. In een beroemde speech in de Royal Society zet T Y N D A L L 

de verhoudingen zeer juist uiteen: aan L E I B N K en BERNOULLI de 

wet van het behoud van de z.g. levende kracht, tegenwoordig 

arbeidsvermogen van beweging genoemd, aan MAYER de prioriteit 

van de. wet in haar algemeenen vorm, aan anderen vooral aan de 

Engelschen JOULE en GROVE de juiste numerieke betrekkingen en 

aan VON HELMHOLTZ de verdienste de wet tot gemeengoed der be

schaafde wereld gemaakt te hebben. JOULE echter, gesteund door 

W I L L I A M THOMSON, den lateren Lord K E L V I N , vatten vuur en vlam 

op deze rede en er ontspon zich in de eerwaardige Phil. Mag een 

heen en weer geschrijf van minderwaardig allooy voor zoover het 

dat van de aanvallers van T Y N D A L L betreft. Ik vermoed, dat deze 

ervaring wel één der redenen zal geweest zijn van „the twinkle in 

the eye" van T Y N D A L L , dat de jonge PUPIN (de man van de klossen 

voor het telegrafeeren over grooten afstand) erin zag, toen hij hem 

bij zijn eerste bezoek aan Cambridge bezocht en vol enthusiasme 

zijn vreugde uitte nu vele knappe en dus natuurlijk ook hoog

staande mannen te zullen ontmoeten. 

Hier moge opgemerkt worden, hoe begrijpelijk het is, dat de 

oude wet van het behoud van de levende kracht er toe meewerkte 

de warmte te zien als een vorm van kinetische energie, terwijl de 

wet van het behoud van arbeidsvermogen aan den anderen kant 

later juist de mogelijkheid schiep verschijnselen te beschrijven 

zonder gebruik te maken van de details van het mechanisme. 

Wij nemen voor het volgende de wet van het behoud van arbeids

vermogen als bekend en vaststaand aan. Ditzelfde geldt voor twee 

zaken die er een noodzakelijk gevolg van zijn: 

1. de mogelijkheid van den overgang van den eenen vorm van 

energie in den anderen; 

2. het bestaan van een grootheid, die we den naam van in-
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wendige energie zullen geven en door de letter U zullen voorstellen 

en die geheel bepaald wordt door den oogenblikkelijken toestand 

van een lichaam of systeem. 

Verandert de toestand van een lichaam, dan verandert ook U . 

Wi j kunnen daarom de verandering van U beschrijven met behulp 

van de veranderingen der parameters, waarmee wij den toestand 

kunnen beschrijven. 

Hoeveel van deze parameters hebben wij noodig? Het valt niet 

moeilijk te beredeneeren, dat dit evenveel parameters zijn als er 

wijzen bestaan, waarop wij energie aan het systeem kunnen toe

voeren (toevoer kan zoowel positief als negatief zijn). Voor zoover 

als het betreft verschillende vormen van mechanischen energie

toevoer, kan men makkelijk voor iedere wijze een parameter aan

geven die om zoo te zeggen een indicator vormt voor het op deze 

wijze energie ontvangen door het systeem, als voorbeelden: 

Het systeem zij ZÓó met zijn omgeving „gekoppeld", dat het er 

drukarbeid op kan uitoefenen. Dit is mogelijk, wanneer de scheiding 

bestaat uit een verplaatsbaren wand. De „indicator" parameter is 

hier het volume V. Hierbij behoort als parameter de druk p. Voor 

de arbeid door het systeem verricht, kunnen we nu schrijven p d V, 

wanneer d V voorstelt een oneindig kleine aangroeiing van de 

grootheid V. 

Op dezelfde wijze kunnen we schrijven voor de arbeid in het 

geval van rek of wringing: —P d 1, — M d w, waarin P de spanning 

1 de lengte b.v. van een staaf, M het wringend moment, w de 

wringingshoek ook b.v. van een staaf voorstellen. 

Wij maken hier al dadelijk kennis met twee verschillende soorten 

grootheden: 

1. grootheden, zooals V, 1, M met „indicator"-eigenschappen; 

2. grootheden, zooals p, P, m die men door een of ander ver

gelijkingsproces meet. Wij noemen deze parameters intensiteits

parameters. 

Het bovenstaande kunnen wij uitbreiden tot vele andere wijzen 
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van energietoevoer. Wi j komen zoo tot de volgende definitie van 

een intensiteitsparameter: 

Wanneer twee systemen zóó gekoppeld zijn, dat er op een be

paalde wijze energie van het eene naar het andere kan overgaan, 

zal dit niet gebeuren, wanneer in beide systemen een zekere para

meter y dezelfde waarde heeft. Heeft in het eene systeem deze 

parameter een waarde oneindig weinig grooter dan in het andere 

systeem, dan zal er een oneindig kleine hoeveelheid energie van 

het eerste naar het tweede systeem overgaan. 

Deze hoeveelheid energie is gelijk aan het produkt ydx, waarin Xj 

is een parameter, die bij de parameter y hoort en hiermede samen 

een z.g. parameterkoppel vormt en die bij den energieovergang 

evenveel toeneemt als de overeenkomstige parameter X2 in het 

tweede systeem afneemt. 

De thermodynamica leert ons in het eerste deel van haar tweede 

hoofdwet (de eerste hoofdwet is niets anders dan de wet van het 

behoud van energie), dat er ook bij warmteovergang een parameter

koppel behoort. 

De intensiteitsparameter hiervan noemen wij de absolute tempe

ratuur T , de andere parameter de entropie (—S). Voor een oneindig 

kleine hoeveelheid toegevoerde warmte kunnen wij dus schrijven 

— T d S . 

Voor wij verder gaan, zullen wij in een formule opschrijven, dat 

de toename van U opgebouwd is uit de toevoer van een aantal 

aparte energiehoeveelheden. 

Wi j beginnen met ons voor te stehen, dat wij het warmte-parameter-

koppel nog niet kennen en schrijven dus voor een oneindig kleine 

hoeveelheid toegevoerde warmten d Q. Onze vergelijking wordt nu: 

d U = d Q — - p d V + M d w - l - P d l enz. 

Hierbij moet wel bedacht worden, dat de uitdrukkingen p d V enz. 

voor de arbeid alleen dezen vorm hebben in het geval, dat de energie

overgang plaats vindt tusschen twee systemen, waarin de bewuste 

intensiteitsparameters slechts oneindig weinig van elkaar ver-
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schillen. Di t noemen wij quasi-statische veranderingen. In bijna 

alle in werkelijkheid voorkomende gevallen zal er energieovergang 

plaats vinden, doordat in twee op bepaalde wijze „gekoppelde" 

systemen de intensiteitsparameters met een eindig bedrag van 

elkaar verschillen. Eerdat er evenwicht is ingetreden met gelijkheid 

dezer parameters zal er een opeenvolging van toestanden ontstaan, 

waarbij de verschillende deelen der systemen snelheden en dus 

kinetische energieën zuhen hebben gekregen. Om die toestanden 

te beschrijven zouden wij feitelijk een oneindig groot aantal para

meters noodig hebben. Vandaar dat wij ze buiten beschouwing 

laten en alleen de vergelijking opschrijven voor quasi-statische 

veranderingen. 

Wij beschouwen nu een eenvoudig systeem, waaraan aheen 

energie kan toegevoerd worden als drukarbeid en als- warmte. 

Hiervoor wordt onze vergelijking dus: 

d U = d Q — p d V . 

Wij hebben hier twee onafhankelijke wijzen van energietoevoer 

en dus twee parameters noodig om den toestand te bepalen. W i j 

kiezen als zoodanig druk en temperatuur p en T . 

Twee denkbeeldige proeven met oneindig kleine toestandsver

anderingen: 

1. Wij denken ons nu warmte aan het systeem toegevoerd 

zoolang dat de oorspronkelijke po, TQ in p en T zijn overgegaan. 

We letten niet op het volume, dat natuurlijk veranderen moet, als 

p en T beide veranderen. Wij denken ons echter dat wij dit niet 

beseffen. Na de eerste toestandsverandering trachten wij door 

een tweede weer de oorspronkelijke Po en TQ terug te krijgen. 

Daartoe voeren wij weer warmte toe of af maar zorgen er dit keer 

voor, dat er geen drukarbeid wordt toegevoerd. Wi j bemerken, 

dat dit onmogelijk is en zouden hieruit concludeeren, indien wij 

het nog niet wisten, dat er een bepaalde functie van p en T 

bestaat, die alleen kan veranderen wanneer er drukarbeid wordt 
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verricht. Wi j weten, dat V de „indicator" parameter van de druk

arbeid is. 

2. Wij brengen weer op de bovenvermelde wijze de oorspron

kelijke waarden po en TQ op de waarden p en T , Daarna willen we 

weer den oorspronkelijken toestand herstellen, doch zonder warmte 

toe of af te voeren. Di t zal ons weer niet lukken en hieruit besluiten 

we tot het bestaan van een „indicator" parameter voor den warmte 

toevoer, die natuurlijk een functie van p en T moet zijn. Het 

bestaan van deze parameter leeren wij pas uit deze of een dergelijke 

proefneming kennen. Wij noemen hem —S de entropie met het 

neg. teeken. De erbij behoorende intensiteitsparameter is de 

temperatuur T, zoodat wij nu voor het geval van quasi-statischen 

warmtetoevoer kunnen schrijven T d S en onze vergelijking wordt: 

d U = T d S — p d V . 

Ziehier een eenvoudige afleiding van wat wij het eerste deel van 

de tweede hoofdwet der thermodynamica willen noemen. Het 

leert ons, dat zoolang de veranderingen van een systeem adiabatisch 

d.i. zonder warmte toe- of afvoer geschieden er een bepaald verband 

tusschen de onafhankelijk veranderlijken bestaat. Deze betrekking 

zelf is ons onbekend, wij weten alleen dit zij bestaat. Ui t dit feit 

volgt nu, dat wij met behulp van bovenstaande vergelijking een 

verband kunnen vinden tusschen de Veranderingen van de ver

schillende parameters indien het systeem een quasistatische adiaba

tische verandering ondergaat. , 

Om een voorbeeld te noemen. 

Wanneer men een gas adiabatisch samenperst, zal daarbij de 

temperatuur zoowel als de druk veranderen. Men vindt nu een 

verband tusschen deze veranderingen en grootheden als de uit

zettingscoëfficiënt, de spanningscoëfficiënt en dgl. vaak bekende 

meetbare grootheden. 

Eenerzijds kan men zoo voor een gegeven adiabatische volume

verandering de temperatuurverandering voorspellen. 

Andererzijds kan men door het meten van de temperatuurver-
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andering de juistheid van het eerste deel der tweede hoofdwet 

toetsen. 

Men vindt dat voor stoffen met een positieve uitzettingscoëffi

ciënt, wat bijna altijd voorkomt, een adiabatische volumevergrooting 

een temperatuurdaling te voorschijn roept. Bij water tusschen 

0° en 4° C. een der weinige gevallen van een stof met een negatieve 

uitzettingscoëfficiënt treedt het tegengestelde verschijnsel op. 

Een ander voorbeeld. 

Bij een al of niet adiabatische volumeverandering van een lichaam 

zal door het feit van de volumeverandering zoowel de inwendige 

energie (potentiëele energie der moleculen) veranderen als uit

wendige arbeid verricht worden. De verhouding tusschen deze 

beide bedragen kunnen we nu weer uitdrukken in grootheden 

als uitzettingscoëfficiënt enz. Men vindt voor de verhouding 

toename inw. energie 
;—'—• b.v.: 

uitw. arbeid 

voor een ideaal gas O, 

voor vaste paraffine 13, 

voor petroleum 35, 

voor koper 9700, 

voor ijzer 18000. 

Beschouwingen over quasi-statische veranderingen, die in werke

lijkheid natuurlijk slechts benaderd voorkomen, leerde ons het 

eerste deel der tweede hoofdwet, het bestaan van de toestands

grootheid de entropie kennen. Het bestudeeren van in werkelijkheid 

voorkomende niet quasi-statische processen voert ons tot het 

tweede deel van de tweede hoofdwet. Vroeger noemde men dit 

tweede deel „de tweede hoofdwet" en leidde er het eerste deel uit af. 

Wij meenen echter de voorkeur te moeten geven aan de nieuwere 

opvattingen (Caratheodory, Mevr. EHRENFEST-AFANASJEWA) waarin 

men de tweede hoofdwet in twee deelen splitst, welke beide af

zonderlijk afgeleid worden uit verschillende ervaringsfeiten. 
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Een der klassieke vormen, waarin men het tweede deel van de 

tweede hoofdwet kan gieten, is die van Lord K E L V I N ; Het is on

mogelijk warmte geheel in arbeid om te zetten. 

Wij drukken de wet op de volgende wijze uit; Bij ieder niet quasi-

statischen energietoevoer aan een systeem ontstaan verschillende 

vormen van kinetische energie, die ten slotte in warmte omgezet 

worden en in dezen vorm door het systeem worden opgenomen. 

Hiervan is het in de uitspraak van K E L V I N genoemde proces een 

bijzonder geval. 

Beschouwen wij als eerste voorbeeld het geval, dat op een systeem 

drukarbeid wordt verricht op niet quasi-statische wijze. Dat wil 

zeggen zóódanig, dat op het beginoogenbhk de druk pa in de 

omgeving, waarmee het systeem in drukcontact (gescheiden ervan 

door een verplaatsbaren wand) wordt verondersteld een eindig 

bedrag hooger is dan die p^ in het systeem zelf. De arbeid op het 

systeem verricht bedraagt nu Pi d V, die dóór het systeem ver

richt p2dV. Het verschil (pa — Pi) dV wordt eerst in kinetische 

energie omgezet en ten slotte als warmte aan het systeem toege

voerd. Als tweede voorbeeld denken wij ons aan een systeem op 

niet quasi-statische adiabatische wijze energie toegevoerd. Di t 

gebeurt dus, terwijl het niet in warmtecontact met zijn omgeving 

staat. Wegens het bovenstaande zal er nu zeker wat warmte, die 

uit kinetische energie ontstaan is, aan het systeem worden toege

voerd, waardoor de entropie van het systeem toeneemt. Hiertegen

over staat geen warmte die, uit onregelmatige kinetische energie 

geboren zijnde, aan de omgeving wordt toegevoerd. Hiervan bl i j f t 

dus de entropie onveranderd. Beschouwt men nu systeem èn om

geving te zamen als één systeem, dan kan men de hier opgedane 

ervaring uitdrukken door te zeggen; Bij een niet-quasi-statische 

adiabatische toestandsverandering kan de entropie van een systeem 

alleen toenemen. 

Hieruit besluiten wij weer, dat in een evenwichtstoestand de 

entropie een maximum moet bezitten ten opzichte van niet-quasi-
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statische adiabatische toestandsveranderingen. Hierin hebben wij 

een middel om evenwichtsvoorwaarden, waarvan wij het bestaan 

weten, maar waarvan wij den vorm niet kennen, te bepalen. 

Voorbeeld: 

Voor het evenwicht tusschen twee phasen zijn evenveel even

wichtsvoorwaarden noodig als er wijzen van energieovergang 

tusschen de twee phasen bestaan, 

We beschouwen twee enkelvoudige phasen b,v. een vloeistof 

met zijn damp er direct boven staande. Drie wijzen van energie

overgang zijn er: le, door warmteovergang; 2e, door drukarbeid; 

3e, door materieovergang d.w.z, doordat er wat vloeistof in damp 

overgaat of omgekeerd. De eerste beide overgangen zullen niet 

plaats vinden, wanneer resp. = T j , pi = P2. 

Met behulp van wat wij zijn te weten gekomen over de entropie, 

kunnen wij nu afleiden dat er geen materieovergang zal plaats 

vinden, wanneer in beide phasen de grootheid h = u — Ts + pv, 

genoemd de thermodynamische potentiaal per grammolecuul, in 

beide phasen gelijke waarden heeft. Behalve deze eene heeft h ook 

de beide andere kenmerkende eigenschappen van een intensiteits

parameter en vormt te zamen met de parameter (—n) (n = aantal 

molen) een parameterkoppel. Wij vinden op dezelfde wijze de 

parameterkoppels, waarmee wij te doen hebben in het geval van 

twee phasen in direct contact die uit meerdere componenten 

bestaan, die ieder afzonderlijk van de eene in de andere phase 

kunnen overgaan. Voor iedere component vinden wij zoo een 

parameterkoppel, b.v. voor de k'̂ '̂ : (/%, — m^). De grootheden 

worden de moleculaire (thermodynamische) potentialen genoemd, 

mif = aantal molen van de k'̂ '̂  soort. 

Nu volgt onmiddellijk met een eenvoudige redeneering het 

aantal vrijheidsgraden van een systeem, waarin p phasen ieder met q 

dezelfde componenten in evenwicht is. Dat is de Zg. „phasenregel 

van GIBBS." 

Beschouwen wij ten slotte twee phasen direct met elkaar in 
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aanraking en ieder uit meerdere componenten bestaande, die nu 

echter niet ieder afzonderlijk van de eene phase in de andere 

kunnen overgaan, maar slechts in een bepaalde groepeering, We 

hebben nu blijkbaar te doen met het geval van een chemische 

reactie. W i j vinden nu als intensiteitsparameter: 

dm 

dk / p T 

d,i. de verandering van de thermodynamische potentiaal van een 

phase, wanneer de reactie met de reactie-eenheid verloopt (b.v, 

wanneer de omzetting, gegeven door de reactievergelijking met de 

kleinst mogelijk geheele getallen geschreven, éénmaal is geschied). 

De evenwichtsvoorwaarde luidt hier; 

\ 9Ai / p T ^ 9/I2 / p T * 

De grootheid A, die aangeeft, hoe vaak de reactievergelijking 

verloopen is, vormt met deze intensiteitsparameter een parameter

koppel. 

In het geval van een reactie tusschen ideale gassen kan men deze 

evenwichtsvergelijking zóó schrijven, dat in het rechter l id dié 

termen staan, welke als eenige veranderlijke de temperatuur be

vatten. Zoo lang deze niet verandert, bhjf t het linker lid dus con

stant. Di t lid is de z.g. reactieconstante. 

Wanneer de evenwichtsgelijkheid geen gelijkheid meer is, maar 

een ongelijkheid, zal de reactie verloopen in de richting van de 

9H . . • 
phase met de grootste waarde van —r- naar die met de kleinste. 

dA 

, (dHA l'dHA 
Het verschil — is de chemische affiniteit. 

\ 9 / i / p T A9A2 /pT 

Ten slotte nog een paar opmerkingen over gevallen, waarin 

2 phasen niet op alle mogelijke manieren met elkaar in energie

contact staan. 
3 
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In de eerste plaats het geval van den osmotischen druk. _ 

Hier hebben wij twee phasen ieder met twee componenten. Zij 

zijn gescheiden door een vasten diathermanen wand, die alleen 

de eerste component doorlaat. De toestand van ieder der phasen 

wordt bepaald door 3 parameters; om den toestand van het geheel 

te bepalen hebben wij dus 6 parameters noodig, waarvoor wij 

willen kiezen de beide temperaturen, de beide drukken en de beide 

mengverhoudingen. Zal .er evenwicht zijn, dan moet er, daar er 

op 2 wijzen energie van de eene phase naar de andere kan overgaan, 

aan twee voorwaarden voldaan worden, nl . de temperaturen en de 

moleculaire potentialen van den eersten component moeten, in 

beide phasen gelijk zijn. Wi j kunnen nu 4 parameters van de 6 

willekeurig kiezen, waarvoor wij kiezen T̂ ,̂ p i , ĉ  en Ca. Door deze 

4 parameters zijn de beide andere nl . T , en p j bepaald: 

T i = Ta. 

De moleculaire potentiaal /<i hangt ook af van de 3 als onaf

hankelijk gekozen parameters, dus van T, p, c. Daar in de 2 phasen 

de T's wel, de c's echter niet gelijk zijn, kunnen /«i's alleen dan 

gelijk zijn, wanneer ook de p's verschillen. Di t denkverschil nOemt 

men den osmotischen druk. H i j is te berekenen in het geval, dat de 

eene component in uiterst geringe hoeveelheid voorkomt. 

In de tweede plaats beschouwen wij nog een eenvoudig voorbeeld 

uit de electrochemie. 

Wij hebben weer 2 phasen ieder met 2 componenten, en wel uit 

een oplosmiddel en een in positieve en negatieve, ionen gesphtste 

electrolyt. De scheidingswand is diathermaan, zoodat T^ = T j , 

bewegelijk, zoodat ook p^ = pa, doorlaatbaar voor het positieve ion, 

zoodat de hierbij behoorende /f^ in beide phasen gelijk is, ondoor

laatbaar voor het oplosmiddel en het negatieve ion, zoodat de 

beide hierbij behoorende ^t's verschillende waèrden hebben in de 

twee phasen en ten slotte dè electriciteit niet geleidend, zoodat de 

electrische potentiaal cp in de beide phasen ook niet gelijk behoeft 

te zijn. 
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Op dezelfde manier als bij den osmotischen druk kan men nu 

beredeneeren dat de fi^'s bij verschillende mengverhoudingen aan 

weerszijden van den wand alleen dan gelijk kunnen zijn, wanneer 

ook de potentiaal in de twee phasen verschillende waarden heeft. 

Dit is een eenvoudig geval van de berekening van dë electromo-

torische kracht van een z.g. concentratie-element. 

Het bovenstaande laat zich zóó sariienvatten; 

Wij beschouwen 2 phasen I en H , ieder bestaande uit dezelfde 

2 componenten, in den vorm hetzij van oplossingen hetzij van 

chem. verbindingen, Zij zijn gescheiden door een wand, die diather

maan is, zoodat T l = Tg en die slechts één der componenten, diè 

wij A zullen noemen, doorlaat. Wi j bezien nu 2 gevaüen: 

Bij haar overgang voert A / ^ f ^ " \ electr. lading mee. Aan-
l alleen j , 

vankelijk zij de | ^^^^^^^^^^ j beide phasen dezelfde. Hetzij 

ter vereffening van een concentratieverschil, hetzij als chemische 
reactie moge A nu beginnen van I naar I I te gaan. 

Is de wand | , , veiplaatsbaai \ dan zal het door 
I, de electriciteit volk. geleidend, j 

den overgang van A veroorzaakte verschil in / " ^ ^ ^ l ^ , \ tusschen 
l, potentiaal j 

T T T rr j j j ( verplaatsing van i 
I en I I vereffend worden door een l , . . . , \ 

{ overgang van electriciteit door j 
den wand. 

Is de wand echter niet | , vei plaatsbaar | 
l de electr. volk. gel. j 

C druk 
. , , van I I anders worden dan die van I . Dit zal door-

potentiaal j 

gaan, totdat A door dit / '^^^^ , \ verschil even sterk in de 
potentiaal J 

eene richting wordt gedreven als door het ontstane concentratie 
verschil in de andere richting. 
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Daar in het geval van een chemische reactie de affiniteit een maat 
is voor de krachten

t die A van I naar II doet overgaant is het 
duidelijk

t 
dat zij zal samenhangen met het hier besproken 

{ 
druk 

} . 1 verschil.potent1aa 

In het bovenstaande heb ik getracht een eenigszins populair 
aperçu te geven van nieuwe thermodynamische beschouwingen 
en van het voordeel, dat het gebruik van de z.g. intensiteitspara
meters biedt vooral voor de behandeling van evenwichtsproblemen 
in de chemie. 

Voor belangstellenden verwijs ik verder naar mijn boekje: 1tDe 
beide hoofdwetten der thermodynamica en haar voornaamste toe
passingen'', NIJHOFF, 1938. 



K L E U R E N F O T O G R A F I E 
EN -CINEMATOGRAFIE 

door 

PROF. DR. W. REINDERS. 

De kleuren, die wij in de natuur waarnemen, zijn bijna nooit 

zuivere spectraalkleuren, maar mengsels van licht van verschillende 

golflengte, welke mengsels dikwijls zeer verschillend kunnen zijn 

samengesteld, ofschoon de totaalindruk op ons oog dezelfde is. 

Men kan de verschillende kleurindrukken ten naaste bij natuur

getrouw weergeven door het samenvoegen in een goede verhouding 

van 3 primaire kleuren, waarvoor men gewoonlijk rood, groen en 

blauw kiest, soms ook wel rood, geel en blauw. Zoo geven rood -|-

groen licht samen oranje en geel, rood en blauw paars, enz. Deze 

primaire kleuren kunnen zijn zuiver spectraal rood, groen en blauw, 

maar ook breedere spectraal-banden, zooals zij worden verkregen 

door wit licht door gekleurd glas of gelatine te laten gaan. 

Het mengen van de primaire kleuren kan nu op 2 principieel 

verschillende wijzen geschieden, door additie of door subtractie, 

Bij de additieve methode wordt de menging verkregen door, zooals 

de naam aanduidt, de drie primaire hchtsoorten in de goede ver

houding te mengen. Het eenvoudigst geschiedt dit door op een 

wit scherm rood, groen en blauw licht te laten vallen. Bij een goede 

verhouding der intensiteiten en juiste keuze van het rood, groen en 

blauw ontstaat dan wit licht. 

Wordt nu een deel van deze primaire kleuren afgezwakt, dan 

ontstaat een mengkleur. Zoo zal deze bij afzwakking van het rood 

tot 10%, van het groen tot 50% en van het blauw tot 20% een 

bleek groen-blauw zijn, enz. 

Bij de subtractieve methode wordt het effect verkregen door aan 
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oorspronkelijk wit licht een deel van de verschillende primaire 

kleuren te onttrekken, Dit geschiedt door het witte licht achter

eenvolgens te laten gaan door 3 filters, die elk één van de primaire 

kleuren afschermen en de beide andere doorlaten. Voor het rood 

is dit een groen-blauw of minus-rood filter, voor het groen een rood

blauw (magenta) of minus-groen filter en voor het blauw een rood

groen ( = geel) of minus-blauw filter. 

Wordt bijv. van het rood 10%, van het groen 50% en van het 

blauw 9Ó% weggenomen, dan resulteert 90% rood, 50% groen 

en 10% blauw, d.i. een oranje tint. 

Bij het mengen van verven, die hun kleur daaraan te danken 

hebben, dat zij een deel van het witte licht absorbeeren, past men 

dus de subtractieve methode toe. 

De additieve processen. 

De eerste pogingen om door projectie gekleurde beelden te ver

krijgen (afgezien van die, waarbij de f i lm met de hand gekleurd 

wordt) waren overeenkomstig het gegeven schema. Men maakte, 

precies vanuit hetzelfde punt, 3 opnamen, één met een rood filter 

voor het roode hcht, één met een groen filter voor het groene en 

één met een blauw filter voor het blauwe hcht. Van de aldus ver

kregen negatieven werden positieven (diapositieven) gemaakt. Het 

eerste daarvan is zwart, overal'waar alleen groen en blauw licht is 

gevallen en meer of minder doorschijnend op de plaatsen, waar het 

negatief getroffen werd door rood licht van het object. Het is een 

positief voor het roode licht van het subject. Op soortgelijke wijze 

is het tweede een positief voor het groene en het derde een positief 

voor het blauwe licht van het object. 

Men projecteert nu op het scherm het eerste positief met rood 

licht, het tweede met groen en het derde met blauw licht en zal dan, 

indien zorggedragen wordt, dat deze drie beelden precies samen

vallen en de intensiteit van het bestralende licht goed gekozen is, 

een beeld in de juiste kleuren verkrijgen. 
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De moeilijkheid is, zooals men begrijpt, de 3 beelden precies te 

laten samenvallen. Voor cinematografie moeten de opeenvolgende 

positieven steeds op dezelfde plaats achter de eens voor al gestelde 

lenzen geschoven worden. Men verkrijgt dit door de drie beelden 

steeds naast of onder elkaar op dezelfde f i lm op te nemen, elk door 

een passend kleurfilter. Na de omzetting in een positief worden de 

verschillende deelbeelden weer door een bijbehoorend filter ge

projecteerd. 

Zoowel vOor de opname als voor de projectie is daarvoor een zeer 

ingewikkelde optische installatie noodig, om te maken, dat de 

beelden goed samenvallen en om te voorkomen, dat er een onrustig

heid en flikkering van de beelden optreedt. 

Men kan de installatie wat vereenvoudigen door de samenhooren-

de beelden niet tegelijkertijd, maar na elkaar te projecteeren. Wan

neer het aantal beelden per secunde groot genoeg is, merkt men 

dit niet. De filters moeten natuurlijk met de opvolgende beelden 

wisselen en het aantal beelden per secunde moet 3 maal zoo groot 

zijn dan bij gewone wit-zwart-projectie. Di t laatste is weer een 

bezwaar, omdat nu de afzonderlijke belichtingstijden veel kleiner 

worden, hetgeen of een gevoeliger emulsie of een veel sterkere 

belichting vereischt. 

A l deze bezwaren zijn oorzaak, dat men gezocht heeft naar me

thoden om met een gewoon opnametoestel en met een gewoon 

projectietoestel hetzelfde doel te bereiken. 

Di t wordt verkregen door de zoogenaamde mosaïk-procédé's. 

Prototype hiervan is het bekende autochroom-procédé van L U 

MIÈRE, ofschoon het procédé zelf uitgevonden is door Louis Ducos 

DU HAURON, die ook op verschillende andere gebieden der foto

grafie een pionier is geweest. 

Het bestaat hierin, dat men op den drager (glas of film) een aan

eengesloten, één-korrel-dik laagje van zetmeelkorrels aanbrengt, 

waarvan een deel rood, een ander deel groen en een derde deel 

blauw gekleurd zijn. Hierop komt een laagje vernis en dan de emul-
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sie, die voor alle kleuren gevoelig moet zijn. De plaat wordt nu 
vanaf de glaszijde1 dus door de  kleurfiltertjes heen, belicht. Op de 
plaats, waal' rood licht valt, wordt het AgBl' onder de roode filter
schijfjes bij de daarop volgende ontwikkeling geheel ofgedeeltelijk 
gereduceerd tot zilver, onder de groene en blauwe zetmeelkorrels 
blijft het onveranderd. Door géel ( =rood groen) licht zal het 
AgBr zoowel onder de roode als onder de groene korrels ten deele 
gereduceerd worden, enz. 

Na deze eerste belichting en ontwikkeling wordt het beeld om
gekeerd, d.w.z. wordt het negatief omgezet in een positief. Dit ge
schiedt door het bij de reductie gevormde zilver op te lossen in 
een oxydatiemiddel (zure oplossing van KMn04) en het terugges 
bleven AgBr, na blootstelling aan een sterke belîchting, opnieuw te 
ontwikkelen, De deden van de plaat, die in het negatief donker 
waren, worden nu licht; de deelen, die licht waren, donker. Daar, 
waar rood licht op de plaat is gevallen, is deze dus onder de roode 
schijfjes doorschijnend en onder de groene en blauwe schijfjes 
zwart; Bij belichting met wit licht zal de plaat daar dus rood licht 
doorlaten. Soortgelijk zijn de veranderingen der deelen van de 
plaat, waar bij de opname groen en blauw licht is gevallen. Wij 
krijgen een gekleurd beeld. 

In wezen bestaat dit uit een aaneenschakeling van meer of minder 
sterk gekleurde roode, · groene en blauwe puntjes, die echter, in
dien zij voldoende klein zijn, niet apart als zoodanig worden ge
zien, maar den indruk maken van de verschillende mengkleuren. 
Zoo bestaat dus het beeld daar, waar geel licht is gevallen, uit een 
dooreenmenging van roode en groene puntjes, die echter samen op 
een afstand den indruk van geel geven. Het is een soortgelijk effect, 
als door de pointilisten in de schilderkunst wordt beoogd, 

Variaties van dit procédé bestaan in de eerste plaats in de wijze, 
waarop het kleurenmosaïk wordt aangebracht. Bij het gebruik van 
gekleurde zetmeelkonels kan het voorkomen, dat zij niet geheel 
vrij in suspensie gaan, maar gedeeltelijk aan elkaar blijven kleven. 
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Hierdoor en door andere toevalligheden kan het nu gebeuren, dat 

de korrels op het glas niet ideaal regelmatig verdeeld zijn, maar dat 

hier eens wat te veel roode, daar te veel groene zijn, enz. en ook, 

dat hier en daar de korrels in meer dan één laag op elkaar hggen. 

Di t heeft ten gevolge, dat de kleurweergave te wenschen over laat. 

Om deze bezwaren te vermijden, kan men in plaats van een on

regelmatig rastér een regelmatig kleurenraster op de plaat aan

brengen, bijv. in den vorm van evenwijdige strepen of van elkaar 

kruisende strepen. Het verst is dit uitgewerkt bij het Dufay-Color-

procédé, waarbij strepen van slechts 0,05 mm dikte met eèn zeer 

nauwkeurig gemaakte drukrol worden opgedrukt, en een zeer 

regelmatige en goed reproduceerbare kleurweergave wordt ver

kregen. 

Het mosaikprocédé kan zoowel voor fotografie (diapositieven) 

als voor cinematografie worden gebezigd. Het heeft echter het 

groote bezwaar — dat vooral bij cinematografie zwaar weegt — dat 

men slechts één exemplaar verkrijgt en geen meerdere afdrukken 

kan maken. Wanneer men deze maakt, zijn ze minder goed dan het 

eerste origineele beeld. 

De subtractieve methoden. 

Zooals in de inleiding uiteengezet is, bestaan deze daarin, dat 

het witte licht achtereenvolgens door drie filters gaat, die elk, zoo 

noodig, een deel van het rood, van het groen of van het blauw daar

uit wegnemen. Deze filters zullen dus doorschijnend moeten zijn 

voor de andere primaire kleuren en alleen één primaire kleur meer 

of minder afzwakken. Voor het roode licht zal dit filter dus kleur

loos zijn, daar, waar het roode licht onverminderd door moet gaan 

en groenblauw, d.i. minus-rood, waar dit roode hcht moet worden 

afgezwakt. Het is als het ware een positief in groen-blauw. Op 

soortgelijke wijze is het tweede filter een positief in minus-groen, 

d.i. roodblauw en het derde een in minus-blauw, d.i. geel. Goed 

passend op elkaar gelegd vormen deze drie filters tesamen het 
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beeld in de natuurlijke kleuren. Het is het procédé, dat ook bij de 

driekleurendruk wordt toegepast. 

Tegenover de additieve mosaïkmethoden springt direct een groot 

voordeel naar voren en wel dit, dat de kleurbeelden veel helderder 

zijn. Dit blijkt uit het volgende. 

In een veld, dat zuiver rood moet zijn, wordt deze kleur bij de 

mosaïkmethode Verkregen door het volledig afschermen van het 

hcht, dat door de groene en blauwe veldjes valt. Ook het roode 

licht wordt daar dus tegengehouden. Slechts een derde van het op

vallende licht wordt dus benut. Bij de subtractieve methode wordt 

echter al het opvallende hcht benut; het eerste filter laat ahe licht 

door, het tweede neemt over de geheele doorsnede alleen het groen 

weg en het derde aheen het blauw. Het roode hcht gaat dus over de 

geheele doorsnede ongehinderd door. Hetzelfde geldt voor de 

andere kleuren, zoodat het beeld volgens de subtractieve methode 

in het algemeen driemaal zoo lichtsterk is als dat van het mosaïk-

beeld. 

Voor de uitvoering van het procédé maakt men eerst weer drie 

deelopnemen, één met een rood filter voor de roode stralen, één 

met een groen filter voor de groene en één met een blauw filter 

voor de blauwe. Van elk der aldus verkregen negatieven maakt men 

daarop een positief in de complementaire kleur, dus voor rood in 

minus-rood, enz. Deze positieven worden daarna op elkaar gelegd. 

Voor de driekleurendruk doet men dit zóó, dat van de drie posi

tieven cliché's gemaakt worden, welke drie achtereenvolgens in de 

bijbehoorende kleur op dezelfde plaats worden afgedrukt. 

Voor de fotografie kan men dit op verschillende wijzen doen. 

Zeer veel wordt daarbij gebruik gemaakt van de eigenschap van 

chromaatgelatine om door behchting het vermogen in warm water 

op te lossen of op te zwellen in koud water of bepaalde kleurstoffen 

op te kunnen nemen, te verhezen. Van de zeer vele procédé's, die 

daarop berusten, zij hier alleen vermeld dat van Technicolor. 

Deze maakt van de drie deelnegatieven diapositieven en drukt deze 
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af op chroomgelatine. Na uitwasschen om de overmaat chrömaat 

te verwijderen, worden zij gebaad in de oplossing van een passende 

kleurstof, waardoor een positief in de complementaire kleur ont

staat. Di t bevat zooveel kleurstof, dat het gecalqueerd kan worden 

op een blanco f i lm, waarop men een dun laagje gelatine heeft ge

bracht. Achtereenvolgens drukt men hierop de drie positieven af 

en krijgt zoodoende een kleurenbeeld. Het groote voordeel van deze 

methode is, dat men van een opname meerdere afdrukken kan 

maken. 

De moeilijkheid, ook bij deze processen, is het maken van de 

drie deelnegatieven, waarvan de positieven later precies op elkaar 

moeten passen om geen gekleurde randjes van de figuren te geven. 

Als regel gebruikt men daarvoor zoogenaamde „beamsplitters", 

d.i. een optisch systeem met lens, prisma's en lichtfilters, waardoor 

men met dezelfde lens tegelijkertijd de drie negatieven opneemt. 

De drie positieven worden later door eenzelfde systeem geprojec

teerd. Het Technicolor-procédé en soortgelijke andere zijn voor 

cinematografie bruikbaar, maar geven voor de gewone fotografie 

geen oplossing. 

Een groote vooruitgang werd daarom verkregen, toen het in 

1935 aan de Eastman Kodak Co. en sedert eenige jaren ook aan de 

Agfa gelukte de drie afzonderlijke beelden op één f i lm in drie onder 

elkaar liggende lagen op te nemen. 

Dit geschiedt op de volgende wijze bij het Kodachroomproces, 

Op den drager celluloseacetaatfilm zijn boven elkaar en geschei

den door een laagje gelatine drie emulsielagen aangebracht, een 

onderste, panchromatisch, gevoelig voor blauw en rood licht, een 

middelste, gevoehg voor blauw en groen en een bovenste, alleen 

gevoelig voor blauw licht. Het gelatinelaagje tusschen de bovenste 

en de tweede laag bevat bovendien nog wat gele kleurstof, om het 

blauwe hcht voor de beide onderste lagen geheel terug te houden. 

(Zie figuur.) 



4 4 

' G.F, 
) 2 
) 3 

\ Dr. 

7. Broomzilver gelatine, gevoelig voor blauw licht. 
2. „ ,, ,, . „ hlauw en groen licht. 
3. „ ,, ,, ,, blauw en rood licht, 
G.F, Geel filter, dat blauw licht tegenhoudt, 
Dr, De drager, een cellulose-acetaat film. 

De emulsielaagjes zijn zeer dun, slechts 0,005 mm dik, zoodat 

de geheele dikte van de f i lm niet grooter is dan van een gewone 

zwart-wit f i lm . 

Valt'er op deze f i lm hcht, dan ontstaat er na gewone ontwikkehng 

in de bovenste laag een negatief van het blauwe licht, in de middel

ste laag een negatief van het groene hcht en in de onderste laag een 

negatief van het roode licht. 

Deze drie negatieven moeten nu worden omgekeerd in drie 

positieven, elk in de complementaire kleur. 

Daarvoor maakt men gebruik van de, reeds in 1911 door R. 

FISCHER ontdekte eigenschap van sommige groepen van ontwikke

laars, om bij de ontwikkeling een oxydatieproduct te leveren, dat 

zich met een tegelijk aanwezige tweede stof tot een kleurstof kan 

verbinden. Een voorbeeld van een dergelijke reactie is het volgende: 

A. B. 

H a N ^ N H 2 - ^ H 2 / ~ \ = N H + 4AgBr = 

p-phenyleen-diamine anihne 

= HgN < > N = < > N H + 4 Ag + 4 HBr 

indoaniline of phenyleenblauw 
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Door variatie van de gebezigde stoffen, invoeren van halogeen

of alkylgroepen en dergelijke, slaagt men er in verschillend gekleurde 

reactieproducten te verkrijgen. Door keuze van de ontwikkelaar (A) 
en de toegevoegde stof (B) kan men dus bij de ontwikkeling naast 

het zilverbeeld àf een blauwgroen àf een paars of een geel beeld 
verkrijgen. 

De onderzoekingen van FISCHER zijn in 1930 weer opgevat door 
MANNES en GoDOWSKY1 die daarop met de Eastman Kodak Co, 

het Kodachroomproces hebben uitgewerkt. 

Bij het Kodachroomprocédé doet men als volgt: 

Als na de eerste ontwikkeling de drie boven elkaar gelegen ne

gatieven gevormd zijn, wordt goed uitgewasschen en het gevormde 
zilver door een oxydatiemiddel verwijderd, waarbij ook het geel van 

het geelfilter verwijderd wordt. Na algeheele belichting wordt dan 

het teruggebleven AgBr ontwikkeld met een speciale ontwikkelaar, 

die met een tevens toegevoegde stof B in alle drie de lagen een 

blauwgroen (minusrood) positief geeft naast een zilverbeeld, Nu 

brengt men de film in een bleekbad, bijv. CrO3 + HBr + KBr 

in methylalcohol + iets water 1), dat langzaam in de gelatine in

dringt en daarbij de kleurstof omzet in een kleurlooze oplosbare 

verbinding en het zilver in AgBr. De indringing van de bleekop
lossing wordt echter zorgvuldig gecontroleerd en gestopt als zij 

gekomen is tot in de tweede laag en deze juist gebleekt heeft, maar 

de onderste laag nog onaangetast heeft gelaten. Dan wordt gewas

schen en wordt de plaat weer aan een algeheele belichting bloot

gesteld, waarna de film zoo wordt ontwikkeld, dat in de beide 

bovenste lagen een paars (minusgroen) beeld en een zilverbeeld 

1) Als bleekbad hebben zij later veel gebruikt een oplossing van chinon
+ HCI + een alcohol als methylalcohol, glycerine en propylalcohol, bijv.

500 cc glycerine 
1000 cc propylalcohol 

75 cc H2O
5 gr chinon (Br. O. 454 498) 

20 cc geconcentreerd HCI 
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ontstaat. Daarna komt de film weer in het bleekbad, dat men zóó
lang laat inwerken, dat de bovenste laag gebleekt is, maar de tweede 
onaangetast blijft. Het daarbij in de bovenste laag gevormde AgBr 
wordt tenslotte ontwikkeld tot een geel (minusblauw) positief, 
waarnaast ook nog zilver ontstaat. 

Tot besluit wordt nu het zilver uit de drie lagen opgelost in een 
bleekbad, dat de kleurstoffen onaangetast laat (bijv. roodbloedloog
zout + thiosulfaat), zoodat dus alleen de drie kleurbeelden terug
blijven. Na uitwasschen en drogen is dan de film klaar. 

Het is duidelijk, dat om tot dit resultaat te komen n + 1 pro
blemen moeten worden opgelost en dat de ontwikkeling èn om
keering der beelden alleen in ontwikkelmachines kan geschieden, 
waarbij de samenstelling der baden, de temperatuur en de duur der 
behandeling nauwkeurig geregeld worden. Dit geschiedt daarom 
irt bepaalde service-stations. 

Het groote voordeel is echter, dat de film in een gewone camera 
opgenomen kan worden en dat het ontwikkelde beeld in een gec. 
wone projectielantaarn geprojecteerd kan worden. Het beeld is 
verder korrelvrij, zoodat bij de projectie een sterke vergrooting 
gebruikt kan worden. De afzonderlijke lagen zijn slechts 0,005 mm 
dik en de geheele dikte van de film is niet meer dan die van de 
gewone zwart-wit film. 

De gevoeligheid is iets kleiner dan van de gebruikelijke zwart
wit film, maar toch zóó, dat bij goede belichting snelle moment-
opnamen gemaakt kunnen worden. 

Het Agfachroomprocédé (Agfacolor Neu). 

Dit gelijkt veel op het Kodachroomprocédé. Ook hier bestaat 
de film uit drie boven elkaar liggende lagen, die achter�envolge11s 
voor rood, groen en blauw gevoelig zijn en waarbij ook weer een 
geelfilter tusschen de bovenste en de tweede laag aanwezig is. Het 
verschil is echter, dat aan deze lagen van te voren reeds de 11com
ponent B" is toegevoegd, die bij de tweede ontwikkeling de ge-
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wenschte kleur doet ontstaan. Deze component B moet zóó zijn, 

dat ze niet in water oplost en van de eene naar de andere laag 

diffundeert. Agfa gebruikt daarvoor zeer veel verbindingen van 

phenolen of anilinen met hoog-polymere stoffen als polyglucuron-

zuur of polyvinylcarbonzuur, enz. (BrO. 479838). ' , , 

De behandeling is nu als volgt: 

Na belichting in de gewone camera wordt gewoon (bijv. met 

hydrochinon) ontwikkeld, waardoor dus de drie negatieven op. 

elkaar ontstaan. Zonder eerst te fixeeren of het zilver op te lossen 

wordt daarop algeheel belicht en dan met een ontwikkelaar van het 

para-phenyleendiamine-type ontwikkeld. Het resteerende AgBr 

wordt daardoor omgezet in Ag, terwijl tegelijkertijd in elk van de 

drie lagen een positief beeld in de complementaire kleur ontstaat. 

Daarna wordt met een oxydatiemiddel, dat de kleurstoffen niet 

aantast, het zilver verwijderd, uitgewasschen en gedroogd. 

Men ziet, de bewerking is zeer eenvoudig en kan in principe 

door lederen amateur gedaan worden. Voorloopig laat men echter 

de ontwikkeling nog in de service-stations van de Agfa geschieden. 

De moeilijkheden van deze drielagen-procédé's zijn: 

1. De drie afzonderlijke lagen moeten een gelijkwaardige ge

voeligheid hebben, opdat bij belichting en ontwikkeling een even 

krachtig negatief ontstaat. Ook moeten de karakteristieke krommen 

van de drie emulsies eenzelfde beloop hebben, opdat zoowel in de 

schaduwen als in de hooge hchten de verhouding van de kleuren 

goed bl i j f t . 

2. De componenten B moeten zóó zijn, dat zij met eenzelfde 

ontwikkelaar ieder de goede complementaire kleur geven, in een 

gelijkwaardige kleurintensiteit. 

Bovendien mogen deze componenten bij de eerste ontwikkeling 

en het wasschen niet oplossen of diffundeeren. De gevormde kleur

stoffen moeten bestand zijn tegen het oxydatiemiddel, dat het 

zilver oplost en zij moeten onoplosbaar zijn, opdat de kleuren bij 

het wasschen niet in elkaar diffundeeren. 
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Deze moeilijkheden zijn echter grootendeels opgelost en,, men 

mag verwachten, dat de fouten, die er nu nog zijn in het niet geheel 

juist weergeven van de kleuren, bij verder ontwikkeling van deze 

processen nog belangrijk verbeterd kunnen worden, zoodat ver

wacht kan worden, dat in de toekomsL de kleurenfotografie de 

zwart-witfotografie zal verdringen, Dit zal zeker het geval zijn als 

de ontwikkeling-in de handen van den verbruiker komt en wanneer 

ook een werkwijze voor het copieeten van afdrukken gevonden 

zal zijn. 



K U N S T M A T I G E HARSEN 

(Inleiding tot een f i lm over de bereiding daarvan met demonstraties,) 

door 

DR, G, L , VOERMAN, 

Hoewel een aantal natuurlijke harssoorten ter onzer beschikking 

staan, als b,v, colofonium, barnsteen, copal- en dammarsoorten, 

schellak, enz,, nemen de kunstmatig bereide harsen toch een groote 

plaats in onze huidige samenleving in. Voorwerpen van den meest 

uiteenloopenden aard, van pen- of potloodhouders tot telefoon

toestellen, van eet- en drinkgerei tot auto- en machine-onderdeelen, 

worden van of met kunstmatige harsen vervaardigd en telkens ont

moet men nog nieuwe toepassingen. 

De voornaamste eigenschappen, die zoo vele toepassingen hebben 

mogelijk gemaakt, zijn het gemakkelijk vervormbaar zijn — hetzij 

in warmen toestand, hetzij onder druk — het bestendig zijn tegen 

allerlei stoffen en het meestal groote isoleerend vermogen tegen

over electriciteit, 

In het begin van de industrie der kunstmatige harsen — de eerste 

technische toepassingen dateeren ongeveer van 1910 — is het de 

lak- en verfindustrie geweest, die stimuleerend op de ontwikkeling 

ervan heeft gewerkt. Vooral de lakindustrie kon zeer goed hars

achtige stoffen gebruiken met andere en betere eigenschappen dan 

die van vele natuurlijke harsen, waarvan het gebruik vaak lastige 

en tijdroovende bewerkingen noodig maakte. Daarnaast zijn lang

zamerhand allerlei andere toepassingen gekomen, vooral toen men 

er hoe langer hoe meer in slaagde de eigenschappen naar het ge-

bruiksdoel te doen varieeren. 

Het begrip hars is geenszins scherp gedefinieerd en is er, door 

4 
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het verschijnen der vele kunstmatige harsen, ook niet scherper op 

geworden. Harsen zijn geen stoffen van bepaalde, of onverander

lijke chemische samenstelling en zij worden dan ook in den regel 

gedefinieerd naar haar physische eigenschappen. 

In het algemeen worden er onder verstaan vaste of halfvaste 

complexe stoffen van organischen aard, dikwijls mengsels van ver

schillende organische stoffen. Zij zijn amorf, dus niet kristalliseerend, 

hoewel zij kristalliseerende stoffen kunnen bevatten (b.v. abiëtine-

zuur in colofonium), waarvan de kristallisatie echter door andere 

aanwezige stoffen wordt verhinderd. De meeste harsen zijn glas

achtig op de breuk en vele worden door warmte vervormbaar, of 

smelten daardoor, zonder dat zij daarbij een scherp smeltpunt ver

toonen; andere smelten niet en zijn weinig vervormbaar, doch ver

kolen bij voortgezette verwarming. Het moleculair gewicht is in den 

regel zeer groot, wat met de niet-kristalliseerbaarheid in overeen

stemming is. 

De synthetische harsen, die in de laatste 25 jaren op den voor

grond zijn getreden, zijn uit chemisch oogpunt in 2 groote groepen 

te verdeelen. En wel zijn het meestal óf polymerisatieproducten, 

óf condensatieproducten. Daarnaast bestaan ook combinatie's 

van beide soorten. 

Onder polymerisatie wordt gewoonlijk verstaan het zich vormen 

van verbindingen van hooger moleculair gewicht, of met grootere 

moleculen, uit die met lager moleculair gewicht, of uit kleinere 

moleculen, waarbij geen stoffen worden afgesplitst. 

Zoo gaan b.v. x moleculen A over in 1 molecuul Ax of xA = 

A-A-A-A- of x CgHs = (c8h8)x. 

Styreen Polystyreen 

Het monomeer A gaat over in het dimeer, trimeer of polymeer 

Ag, A3 of Ax. 

Ook kan gemengde polymerisatie voorkomen, waarbij twee of 

meer verschillende stoffen zijn betrokken, wat dan kan worden 

voorgesteld door: X A + x B = (AB)x. 
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Bij polymerisatie bl i j f t vóór en na de polymerisatie de bruto for

mule van de stoffen of de procentische samenstelling (% koolstof, 

waterstof, enz.) onveranderd. 

Condensatie daarentegen is een vorming van hooger moleculaire 

producten uit lager moleculaire, waarbij bestanddeelen in den 

vorm van andere verbindingen — dikwijls water — worden afge

sphtst; de procentische samenstelhng van het eindproduct is dan 

ook anders dan die van het uitgangsproduct, b,v, 

A + B = ^3 + I 

of: C H P + 2 CeHeO = CU,{C,K,0)^ + H^O, 

Formaldehyde Phenol Condensatieproduct, 

Polymerisatie en condensatie treden maar niet willekeurig bij 

alle stoffen op; daarvoor zijn in het molecuul aangrijpingspunten 

noodig, als groepen met onverzadigde bindingen, of gemakkelijk 

beweegbare groepen, of plaatsen van minder weerstand. Bovendien 

is dan nog in den regel een uitwendige oorzaak noodig om de poly

merisatie- of condensatie-reactie in te leiden, als hoedanig warmte 

of licht, of bepaalde andere chemicaliën meestal dienen. Bevat het 

molecuul der reageerende stoffen meer dan één groep of plaats, 

waar condensatie of polymerisatie aan kan plaats vinden, dan zal 

de kans op het verkrijgen van zeer groote moleculen in het eind

product des te grooter zijn. Behalve de aard der groepen, is ook haar 

plaats in het molecuul van invloed. 

Als voorbeelden van polymerisatieharsen mogen hier genoemd 

worden de cumaronharsen, de polystyreenharsen en de polyvinyl-

harsen, 

Cumaron is een kleurlooze, olieachtige vloeistof, die in bepaalde 

fractie's van de steenkolenteer voorkomt. De samenstelling is 

CoHeO en uit de structuurformule II blijkt, dat 
, C H 

naast de benzeenkern nog een onverzadigde binding aanwezig is, waar-
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door de mogelijkheid tot het vormen van polymerisatieproducten ge

geven is. Deze vormen zich dan ook zeer gemakkelijk onder den 

invloed van eenig zwavelzuur of aluminiumchloride. De aldus ge

vormde cumaronharsen zijn vaste producten van harsachtig uiter

lijk, die, vroeger meer dan thans, in de lakindustrie werden gebruikt 

en thans nog toepassing vinden in drukinkten, papierlijm, vloer

bedekkingen en, naar wordt beweerd, zelfs in kauwgom! 

Hoewel cumaron wel vrij gemakkelijk polymeriseerbaar is, schijnt 

het aanwezige zuurstofatoom daarvoor toch niet bevorderlijk te 

zijn; in de cumaronharsen komen geen reuzenmoleculen voor, 

zooals dit b.v. wel het geval is bij de polymerisatieproducten van 

styreen, die in de laatste jaren op den voorgrond zijn getreden. 

Styreen, een kleurlooze vloeistof, is een koolwaterstof van de 

formule CgHg, en dus van cumaron verschillend, doordat het twee 

waterstofatomen meer en één zuurstof atoom minder bevat. Ui t 

Zeenkern nog een onverzadigde binding aanwezig is. De stof komt 

wel in bepaalde fractie's van steenkoolteer-ohe voor, doch wordt 

tegenwoordig opzettelijk in het groot gemaakt, o.a. uit benzeen en 

aetheen. Zij polymeriseert reeds door verhitting waarbij, afhankelijk 

van de werkwijze, polymerisaten kunnen ontstaan met moleculair-

gewichten van 208 tot 600.000 toe. Er vormen zich daarbij mole

culen met zeer lange ketens, die eenige duizenden atomen in het 

molecuul bevatten. 

Polystyreenen worden veel gebruikt en komen onder allerlei 

fantasienamen in den handel. Zoowel kleurloos, als gekleurd in 

uiteenloopende kleuren, dienen zij b.v. voor z.g. onbreekbaar glas 

en voor voorwerpen van velerlei aard (trolitul, resoglas, enz.). 

Als derde voorbeeld van polymerisatieharsen mogen hier ge

noemd worden de polyvinylharsen. 

C H 
de structuurformule blijkt, dat ook hier naast een ben-
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Vinylverbindingen zijn een klasse van lichamen, die alle de groep 

- CH = CH2 bevatten. Hiertoe behooren 1) o.a. vinylchloride,

vinylalcohol, acrylzuur, methacrylzuur, esters en andere verbin

dingen dezer stoffen, die alle zeer gemakkelijk polymeriseeren,

vooral reeds onder den invloed van het licht. Zij leveren daarbij

kleurlooze harsen, die zeer hooge moleculairgewichten en een groot

aantal atomen in het molecuul kunnen hebben. Zoo zijn poly

vinylacetaten bekend met een gemiddeld moleculair gewicht van

80,000, en met 1800 atomen in een molecuulketen.

De vinylharsen vinden voor allerlei doeleinden toepassing; onder 

de namen Plexiglas, Mowilith en andere, worden polyvinylver

bindingen in den handel gebracht. Vermelding verdient hier ook 

het gepolymeriseerde methylcinnamaat (kaneelzure methylester), dat 

wel als tusschenlaag bij onsplinterbaar glas dient, evenals poly

vinylacetaten, 

Van de door condensatie-reactie's verkregen kunstmatige harsen 

mogen eerst genoemd worden de alkydalharsen, verkregen door in

werking van meerwaardige alcoholen, als glycerol of glycol op 

twee- of meerbasische zuren, als hoedanig vaak phtaalzuur wordt 

gebezigd. Hierbij ontstaan, onder wateruittreding, lichamen met 

groote moleculen. Onze landgenoot VAN BEMMELEN heeft reeds in 

1856 een soortgelijke reactie tusschen barnsteenzuur en glycerol 

beschreven, en waargenomen dat het reactieproduct een hars- en 

glasachtig lichaam was, De tijd was toen echter voor een toepassing 

dier producten nog niet rijp. 

De alkydalharsen worden veel in de lakindustrie gebruikt en ook 

wel als tusschenlagen voor onsplinterbaar glas. De glyptalharsen 

(uit glycerol en phtaalzuur) behooren tot deze groep, 

De belangrijkste der door condensatiereactie's verkregen kunst

matige harsen en die waarschijnlijk de meeste toepassing vinden, 

1) Ook styreen kan, als vinylbenzeen, hiertoe worden gerekend,
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zijn wel de phenolformaldehydharsen en de ureumformaldehyd

harsen, 

Het is de Belgische chemicus BAEKELAND geweest, die, in 1910 

de reeds lang bekende reactie tusschen phenolen en formaldehyd 

bestudeerende, inzag, dat het verkregen harsachtige condensatiepro

duct zich goed voor technische toepassingen leende, De reactie 

tusschen phenol en formaldehyde treedt onder den invloed van 

stoffen als ammoniak snel en gemakkelijk in. BAEKELAND vond nu 

onder meer, dat het mogelijk was om de reactie op geschikte punten 

te onderbreken. Daardoor werden tusschenproducten verkregen, 

die meer of minder ver II ver harst" waren en door hun verschillende 

eigenschappen, als oplosbaarheid in alcohol (vorm A), of ver

vormbaarheid door warmte en druk (vorm B), of onvervormbaar

heid (vorm C) en door de mogelijkheid om, wat A en B betreft, in 

C te worden omgezet, voor verschillende doeleinden bruikbaar 

waren, Het phenol-aldehyd hars, naar den uitvinder wel Bakeliet 

genoemd, doch ook onder vele andere namen bekend, is een der 

meest voorkomende kunstmatige harsen, Door als grondstoffen 

verschillende phenolen en aldehyden te gebruiken, zijn allerlei 

gewenschte eigenschappen te verwezenlijken, In den regel zijn 

deze harsen gekleurd, 

Naast de bakelietharsen zijn de door condehsatie uit ureum en 

formaldehyd verkregeri harsen, de carbamide-harsen, in de laatste 

jaren gekomen, Ook hierbij verloopt de reactie tusschen de uit

gangsstoffen onder wateruittreding, b.v. gemakkelijk onder den 

invloed van · eenig zwavelzuur, en zij is ook bij verschillende 

tusschentrappen vast te houden, Het product wordt tot allerlei, 

zoowel kleurlooze als gekleurde, voorwerpen geperst, Het pollopaas 

is een bekende vertegenwoordiger uit deze groep
1 

doch bestaat 

meestal niet uit zuiver carbamide-hars, doch uit een mengsel 

daarvan met cellulose, Ook hier maakt variatie in de grondstoffen 

het mogelijk andere eigenschappen te verkrijgen; zoo levert het 

vervangen van ureum door thioureum producten, die zeer be-
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stendig tegen licht worden genoemd en op den duur dan ook niet 
zouden geel worden. 

Ten slotte moge nog een product van Nederlandsche vinding 
worden genoemd, te weten de kunstmatige harsen der „Anras"-
combinatie, waarvan de grondstoffen zijn aardappelzetmeel, 
ureum en formaldehyde. 



V E R K L A R I N G D E R W O N D E R L I J K E 
E L A S T I S C H E E I G E N S C H A P P E N VAN 

RUBBER 

door 

D R . IR. R . H O U W I N K . 

Het is inderdaad niet overdreven om te spreken van de wonder

lijke elastische eigenschappen van rubber. En, daarbij hoeft men nog 

niet eens alleen te doelen op het feit, dat men rubber tot 800 a 

1000% van zijn oorspronkelijke lengte kan uitrekken, maar vooral 

ook, dat na loslaten het materiaal de eigenschap bezit om tot zijn 

oorspronkelijken toestand terug te keeren. Het is deze typische 

eigenschap, die sinds lang rubber een zeer bijzondere positie ten 

opzichte van andere materialen deed innemen en men kan pas in 

de allerlaatste jaren waarnemen, dat er stoffen gevonden worden, 

die deze bijzonderheid in meerdere of mindere mate met rubber 

deelen. Hoe moeilijk dit echter te bereiken is, moge wel blijken uit 

de zeer vele en kostbare pogingen, die men gedaan heeft om langs 

synthetischen weg rubbers te bereiden, welke pogingen eerst thans 

beginnen eenige vruchten af te werpen. 

Vanzelfsprekend zal men geneigd zijn te veronderstellen, dat aan 

deze elastische eigenschappen een zeer bijzondere structuur ten 

grondslag moet hggen. Onderzoekingen der laatste jaren hebben 

geleerd, dat ongevulcaniseerde rubber bestaat uit z.g. keten- of 

draadmoleculen, met een moleculair gewicht tot 200.000 toe en 

waarvan de ketenlengte ca. 13.000 A° (1 A° = IO"» cm) is. Echter 

kan direct wel gezegd worden, dat deze lange ketenstructuur alléén 

niet voldoende is om de merkwaardige elastische eigenschappen van 
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rubber voUedig te verklaren, want er bestaan talrijke andere stoffen, 

met lange ketenmoleculen, die deze elastische eigenschappen niet 

vertoonen. Zoo zij gewezen op cellulose en wol. 

Er zullen dus voor de structuur van het rubbermolecuul nog 

verschillende bijzondere aannamen gedaan moeten worden, indien 

men tot een verklaring zal willen komen. 

Alvorens hierop in te gaan, mogen enkele feiten gememoreerd 

worden, waarop men de aanname van een ketenstructuur der rubber

moleculen baseert. Ten eerste is dat de hooge viscositeit van rubber

oplossingen. Direct daarop aansluitend is het van belang om op 

te merken, dat men die viscositeit verlagen kan door de rubber 

aan een energieke mechanische behandeling, als kneden, te onder

werpen. Wij mogen aannemen, dat daarbij de ketens worden af

gebroken en het feit, dat afbraak plaats vindt, is een bewijs, dat 

ze aanvankelijk lang geweest zijn. Verder is bekend, dat men door 

hydreeren van rubber hoog-gepolymeriseerde paraffinen verkrijgen 

kan en door addide van HCl, halogeniden met kolloidale eigen

schappen. 

' Verder is het mogelijk om rubber door rekken anisotroop te 

maken, wat zeer gemakkelijk te verklaren is, indien men de aan

wezigheid van lange ketens veronderstelt. Gaat men nu sterk 

georiënteerde rubber bevriezen in vloeibare lucht en slaat men er 

daarna met een hamer op, dan blijkt de rubber in vezels uiteen te 

vallen als een stuk hout. Di t feit zou men moeilijk kunnen ver

klaren, indien men geen langgerekten vorm der moleculen mocht 

aannemen. 

Wi j zeiden hierboven reeds, dat rubber zulke merkwaardige 

elastische eigenschappen bezit en dit komt direct tot uiting, indien 

men een kracht-rekdiagram van rubber vergelijkt met dat van staal 

en van nog andere stoffen, zooals dat in f ig . 1 is geschied. 
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Fig. 1, Kracht-rekdiagram van rubber, in vergelijking met dat van staal en van 
kunstzijde, Bij staal treedt boven de belasting f vloeiing op, zoodat, zooals zich 
uit de figuur laat aflezen, slechts ca. 1% elastische rek kan plaats hebben. Dit 
staat in scherpe tegenstelling tot de curve voor rubber, welke ca. 1000% elastische 
rek laat zien. Kunstzijde neemt een tusschenliggende positie in en is voor 
ca. 20% elastisch rekbaar, 

Naast de rekbaarheid op zichzelf is vooral ook de vorm vati het 

kracht-rekdiagram van groot gewicht. Ui t f ig , 1 blijkt, dat voor 

staal tot de vloeigrens f evenredigheid heerscht tusschen belasting en 

rek, hetgeen uitgedrukt wordt door de z,g. proportionaliteitswet 

A l c . . 
van HOOKE; = — waarbij A 1 = verlenging, a = spanning en 

I E 

E = elasticiteitsmodulus. Bij rubber is dit geheel anders (ofschoon 

dit in f ig . 1 niet tot uiting komt), daar geldt de wet van HOOKE 

slechts in het allereerste gedeelte der curve, doch bij verdere uit

rekking wordt een kromming verkregen, zoodat het geheel leidt 

tot een curve met een z.g. S-vorm. De verklaring van dezen S-vorm 
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heeft tot vele speculaties aanleiding gegeven, zooals we hieronder 

zullen zien. 

Een verdere bijzonderheid is, dat men rubber door zeer intensief 

rekken tot kristallisatie kan brengen. Men moet daarbij aan

nemen, dat de ketens aanvankelijk georiënteerd worden en bij ver

deren rek steeds meer parallel komen te hggen, tot zij uiteindelijk 

gelegenheid krijgen in een kristalrooster „in te snappen". Langs 

röntgenografischen weg kan men deze kristallisatie gemakkelijk 

aantoonen. 

Als laatste bijzonderheid bij het elastische gedrag van rubber 

zouden wij kunnen noemen het zg. Joule-effect, waarmede wel 

wordt aangeduid het volgende. 

Indien men ongevulcaniseerde rubber zeer sterk gaat rekken, 

neemt men een warmte-ontwikkeling waar. Laat men het materiaal 

nu afkoelen tot kamertemperatuur, dan blijkt het niet terug te 

veeren, doch de uitgerekte toestand bli j f t bestendigd. Wordt 

thans echter het materiaal aan verwarming onderworpen, dan 

schrompelt het plotsehng zeer sterk ineen en veert het weer tot de 

oorspronkelijke lengte terug. Men ziet dus hier, dat het gerekte 

materiaal bij verwarming gaat krimpen, wat geheel in tegenstelling 

staat tot het gedrag van andere materialen, die immers door ver

warming steeds uitzetten. 

Bovenstaand zijn enkele der meest karakteristieke eigenschappen 

bij deformatie opgesomd. Men zou dit lijstje nog veel uitvoeriger 

kunnen maken, doch wij willen het hierbij laten en trachten aan 

te geven tot welke structuurvoorstellingen men gekomen is, ten

einde deze verschijnselen te verklaren. 

Een van de oudste theorieën is van Wo. OSTWALD die aan rubber 

een structuur toekent als voorgesteld in f ig . 2. Hi j dacht zich een 

cellenstructuur, daardoor ontstaan, doordat de latexdeeltjes door 

middel van hun omhullende eiwitmembranen aan elkaar verkleefd 

zijn. Zoo denkt hij zich een micelnet, ingebed in koolwaterstoffen 
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van laag moleculairgewicht. Bij rekken zou nu eerst het beeld 2a en 

vervolgens het beeld 2b verkregen worden, Dit laatste zou dan 

aanleiding geven tot het röntgenografische kristalpatroon. Deze 

Fig, 2. Cellensü-uctuur van rubber volgens Wo, OSTWALD. 

theorie is wel sterk verouderd, omdat men tegenwoordig algemeen 

de ketenstructuur voor rubber aanneemt. Ook is ze in haar uit

werking te weinig kwantitatief om eenig houvast te kunnen bieden. 

Er zijn talrijke theorieën, die uitgaan van lange ketens en die 

alleen al op grond daarvan voor de deformatie-verschijnselen van 

rubber een verklaring trachten te geven. Ontleedt men deze nader, 

dan komt men echter in moeilijkheden. Neemt men een zigzag

structuur der ketens aan, zooals die voor de paraffinen bekend is, 

dan kan men zich afvragen, welken rek men plausibel maken kan, 

Men kan zich een afstandsvergrooting C j — C g uit f ig , 3 zoowel 

volvoerd denken door vergrooting van den afstand d bij konstant 

laagmokculaire 
/<oo/walerslof 

het latex bo//et/'e 

tnice/kh nel 

b 

02 

.(73 

Fig, 3, Deformatiemogelijkheden van atoom c, met betrekking tot atoom Cj in 
een koolstofketen. 
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gehouden hoek /? alsook door vergrooting van bij konstant ge

houden d. Berekeningen hebben geleerd, dat het laatste minder 

energie kost en dus gemakkelijker zal gaan. Om langs dien weg 

echter een afstandsvergrooting van C j — C g van 10% te verkrijgen, is 

reeds zeer veel energie noodig, zoodat men dit in de praktijk moeilijk 

door kan voeren. Veel gemakkelijker is het om rotatie in het punt te 

bewerkstelhgen en wanneer er dus een molecuulverlenging met 

behulp van zulk een rotatie mogelijk is, zal deze in de praktijk 

het gemakkelijkst optreden. Past men dit toe op de koolstof-zigzag¬

keten, dan blijkt echter, dat op deze wijze nimmer de groote elasti

sche rek, die wij bij rubber kennen, te verklaren is. Gemakkelijker 

wordt de verklaring, wanneer men lange bochtige ketens aanneemt, 

zoodat het uitbuigen der bochten met den rek van rubber zou 

overeenkomen. Men heeft zulke ketens als star verondersteld, doch 

hiertegen verzet zich wel sterk het ervaringsfeit, dat rubber zulk 

een zacht materiaal is. 

Veronderstelt men de ketens echter soepel, dan wordt het weer 

moeilijk verklaarbaar, waaraan, nadat de deformatie heeft plaats 

gevonden, de terugveering toegeschreven zal moeten worden. 

Immers, in een slappe, soepele keten, die zich gemakkelijk laat 

vervormen, zal men tevergeefs zoeken naar de energiebron, die 

voor de elastische terugveering moet zorgen. Een en ander heeft 

tot de overweging geleid, dat er bij deze ketens wel bijzondere 

aannamen noodig zijn en wij komen hierop onderstaand nog 

terug. 

Om dezelfde redenen kan de theorie, welke de ketens eenvoudig 

als spiralen, volgens f ig , 4, voorstelt ons geen bevrediging schenken 

Een zeer merkwaardige theorie is ontwikkeld door HERRMANN en 

GERNGROSS, die aannamen, dat de ketens reeds van nature volgens 

f ig , 5 over bepaalden afstand in een kristahijn verband met elkaar 

zouden hggen. 

Men spreekt hier wel van een franje-structuur, omdat men 

zich hier als het ware de ketens als franjes uit de kristallijne micellen 
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Fig. 4, Spiraalvorm der ketens volgens de theorie van LONG c.s. 

Fig. 5. Franje-structuur volgens HERRMANN en GERNGRoss. 
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denkt uit te steken. Men neemt dan aan, dat de franjes soepel zijn 

en aanleiding geven tot de groote eleastische deformeerbaarheid, 

terwijl toch ten gevolge van de kristallijne micellen zekere stugge 

elementen aanwezig zullen zijn, waardoor dan de terugveering 

min of meer plausibel zou worden. De S-vorm van het kracht-rek 

diagram denkt men zich verklaard, doordat bij het begin der 

deformatie een zekere kracht noodig is om de beweging der micellen 

in te leiden; wanneer deze eenmaal begonnen is, gaat het uitbuigen 

der franjes zeer gemakkelijk (verticale gedeelten in het kracht-

rek diagram) en ten slotte als de ketens en micellen georiënteerd 

liggen, zal de deformatie verder weer moeilijk verloopen omdat 

men dan aan het uitrekken der kristallieten zelf toe is. 

Een theorie welke onlangs ontwikkeld werd en- die aanneemt, 
dat gerekte ketens het vermogen hebben om zich spiraalvormig 
op te rollen, is die van FIKENTSCHER en MACK. Het verschil met 

de vorige lange-ketentheorieën is hier, dat de auteurs een oorzaak 
aanwijzen, waarom de ketens de neiging zouden vertoonen om 
ineen te rollen. Zi j voeren dit nl. terug op de restaffiniteiten der 
dubbele bindingen. Deze theorie moet onhoudbaar geacht worden, 
omdat voor het bestaan zulker restaffiniteiten feitelijk geen aan
wijzingen bestaan en al zouden zij aanwezig zijn dan zou nog de 
onderlinge afstand der dubbele bindingen zoo groot zijn, dat het 
moeilijk is in te zien, dat deze restaffiniteiten over zulk een grooten 
afstand zouden werken. 

Ten slotte komen wij tot de onlangs door M A C K ontwikkelde 

theorie, welke uitgaat van de reeds bovengenoemde vrije draaibaar

heid van bepaalde atoomgroepen. Op grond van gegevens over de 

verdampingswarmte van hexaan (CgHu) berekent M A C K den arbeid, 

welke noodig is om een gramatoom waterstof van een koolwaterstof

oppervlak te verwijderen; deze is 500 cal. Di t wil dus zeggen, dat 

een rubbermolecuul zal trachten zich zoodanig ineen te draaien. 
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Fig. 6. Voorstelling van de rotatie der verschillende atoomgroepen in het rubber
molecuul bi] rek. De rotatie-assen zijn aangegeven met de nummers 1 en 3, de 
C2H4 groep A roteert 40° om binding 3. De C2H4 groep B roteert 100° om bin
ding 1. 

^ Utre/<k, 

Y Motekaal 

Fig. 7. OntroUingsmechanisme der ketens volgens MACK. 
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dat er een maximaal aantal aan waterstof-waterstof kontaktplaatsen 

gevormd wordt. Men kan dit vergelijken met de condensatie van 

een gas. Bij rekken voert men energie toe en kan men zich dus 

voorstellen, dat een aantal waterstof-waterstof kontaktplaatsen van 

elkaar los gemaakt wordt onder uiteendraaiing van het molecuul; 

dit zou men met een soort verdampingsproces kunnen vergelijken. 

Op deze wijze kan men een verlenging van het molecuul van 

ca. 20% bij uitrekking verklaren. Dit is bij lange na nog niet genoeg, 

doch wij zullen straks zien hoe M A C K hieraan tegemoet komt. Van 

belang is echter, dat M A C K zeer duidelijk heeft aangewezen, welke 

energiebronnen bij de deformatie in werking gezet worden en in 

het bijzonder dus hoe wij den energetischen oorzaak van de terug

veering verklaren kunnen. 

Om nu in te zien, hoe de groote elastische rekbaarheid mogelijk 

zal zijn, wijst M A C K erop, dat in rubber een cis-structuur aanwezig 

is (vgl. Fig. 8) en wanneer men op deze basis een model van een 

Pubber 
(ch.) 

6-2 A" 
j 

Guila,J^e5pect 
Balata 
(Trans) 

9-6A° 

Fig. 8. Cis-strlictuur voor rubber en trans-structuur voor gutta. 

5 
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kettingmolecuul maakt, blijkt, dat men zeer gemakkelijk op grond 

van de rotatie een verlenging van 350% kan verklaren. Uit f ig . 7 

blijkt, dat, indien men in een ongeoriënteerde rubber gemiddeld 

evenveel moleculen in de x-, y- als z-richting aanneemt, men mag 

verwachten, dat eerst de x-moleculen ontrold zullen worden, wat 

tot bovengenoemden 350% rek aanleiding geeft. Daarna zuüen 

zich echter de y en z moleculen geleidelijk in de x-richting gaan 

oriënteeren en eveneens ontrold worden, waardoor de rekbaarheid 

700% zal worden. Op ingenieuze wijze heeft dus M A C K 700% der 

rekbaarheid plausibel gemaakt en wij meenen, dat dit voor het 

doel reeds een zeer behoorlijke benadering is. 

Een aardige consequentie van MACK'S theorie, zou zijn, dat 

men op deze wijze zou kunnen verklaren, waarom guttapercha niet 

deze groote rekbaarheid bezit. Bij gutta hebben wij een trans

structuur (vgl. Fig. 8) en als men daarmede een molecuulmodel 

bouwt, blijkt, dat daarin niet de groote deformeerbaarheid van 

350% bij ontrollen aanwezig is. Uitgaande van de beschouwing 

van M A C K zijn alle andere bijzondere verschijnselen als kristallisatie 

S-vorm van het kracht-rek diagram, etc. gemakkelijk te verklaren. 

Men zou geneigd zijn te zeggen, dat thans de situatie geheel 

helder is, maar toch is er nog een zeer belangrijk punt, waarop hier 

niet te diep zal worden ingegaan, maar dat nog een extra voor

ziening eischt. Het is een kwestie, die nauw samengeweven zit met 

het bovengenoemde Joule-effect. Wanneer men nl. gerekte rubber 

inspant en de spanning die tusschen de inspanpunten heerscht, 

gaat meten als functie van de temperatuur, vindt men dat tot een 

deformatie van 300% toe zeer nauwkeurig wordt voldaan aan de 

vergelijking; a = cT, waarbij a de spanning, c een konstante en T 

de absolute temperatuur voorstelt. Hieruit laat zich afleiden, dat 

tot 350% toe de deformaties van rubber plaats hebben, zonder 

veranderingen in inwendige energie. Het zou ons te ver voeren op 

deze zeer fundamenteele kwesties in te gaan, en wij moeten dan ook 
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volstaan met te vermelden, dat men in de latere jaren tot de con
clusie is gekomen, dat bij de terugveering van rubber de antropie 
een niet te verwaadoozen factor is. Men kan dat misschien zoo 
inzien, door te bedenken, dat bij rekken de moleculen in een mee1· 
geordenden toestand komen terwijl ze van nature steeds streven 
naar een minder geordenden toestand, dat wil dus zeggen naar 
entropie-verhooging. De.ze neiging tot entropie-verhooging kan dan 
als oorzaak voor de terugveering worden gesteld. 

Zooals gezegd voeren deze diepliggende kwesties ons te ver. 
Genoeg zij te vermelden, dat er thans nog een strijd gaande·is over 
de vraag, of men alleen met deze entropie-effecten ter vei·klaring 
van de elasticiteit van rubber kan volstaan of dat daarnaast nog een 
theorie als die van MACK gehandhaafd moet blijven. 



H E T ORIËNTATIEVERMOGEN VAN 
D E N T R E K V O G E L 

door 

DR. G. J. V A N OORDT. 

De vogeltrek is een zoo bekend, over de geheele aarde voor

komend verschijnsel, dat ik hier slechts enkele hoofdzaken van 

de wijze, waarop de trek verloopt, wil mededeelen; hoofddoel 

van mijn voordracht toch zal zijn een bespreking van het oriëntatie

probleem, m. a. w. ik wil trachten de vraag te beantwoorden, hoe 

de trekvogel zijn weg vindt. Vanzelf zal hierbij ter sprake komen, 

wat er bekend is van de oorzaak van het feit, dat een trekvogel 

op een bepaald oogenblik wegtrekt en dat de trek bij deze vogel 

op een bepaald oogenblik ophoudt. 

Vogels verplaatsen zich veel en gemakkelijk, doch op de trek is 

niet alleen de groote afstand, die afgelegd kan worden, van belang; 

belangrijk is vooral het feit, dat dan in het algemeen aan een be

paalde r i c h t i n g wordt vastgehouden. 

Onder vogeltrek verstaan wij derhalve het wegtrekken van be

paalde vogelsoorten uit het broedgebied naar het winterkwartier 

en het terugkeeren uit het winterkwartier naar het broedgebied. 

De v o g e l t r e k i s d u s e e n p e r i o d i e k e n e e n 

d u i d e l i j k g e r i c h t v e r s c h i j n s e l . Alle andere door 

vogels uitgevoerde verplaatsingen vallen niet onder het begrip trek. 

Dank zij het moderne ringonderzoek is in de laatste 30 jaren 

een groote vooruitgang te bespeuren in de kennis van de vogeltrek. 

Gemakshalve zal ik ons onderwerp in twee deelen verdeelen, 

n.1. in een beschrijvend gedeelte, dat een antwoord geeft op de 
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vraag, h o e t r e k t de v o g e l en een theoretisch gedeelte, 

dat niet alleen het o r i ë n t a t i e p r o b l e e m , doch ook die 
verschijnselen omvat, die wij samenbrengen onder de naam t r e k-
i n s t i n . c t ; in verband hierinede vinden n.1. verschillende in
wendige physiologische veranderingen plaats. 

Wat het „hoe" van de vogeltrek betreft, 200 wil ik slechts vooral 
die feiten ter sprake brengen, die met het theoretisch gedeelte van 
mijn voordracht samenhangen. 

B e s c h r ij v e n d g e d e e l t e . De vogeltrek heeft op het 

noordelijk halfrond (waartoe ik mij hier wil beperken) gedurende 

het geheele jaar plaats, doch vooral in het najaar (September, 

October) en in het voorjaar (Maart, April) en kan dan, doordat 

zich veelal groote troepen vogels verplaatsen, door ieder gemakkelijk 

waargenomen worden. In de andere maanden van het jaar heeft 

er ook wel degelijk trek plaats, zelfs in de echte zomermaanden 

(Juni, Juli), want dan verplaatsen zich reeds verschillende soorten 

steltloopers in zuidelijke richting terwijl eind Mei of begin Juni 

ook nog sommige steltloopersoorten hier op weg naar hunne 

hoognoordelijke broedplaatsen doortrekken of in December en 

Januari, als nog verschillende winterharde soorten (Kievit, lijster

soorten. Spreeuw, eenden en ganzen. Houtsnip) onder de invloed 

van sterke, plotsehnge temperatuurdahngen in gebieden ten Noord-

Oosten van ons land (Oostzeelanden b.v.) zich over ons land naar 

vorstvrije streken begeven. 

In West-Europa is de richting, waarin getrokken wordt, in de 

herfst meestal Zuid-West tot West, in het voorjaar meestal Noord-

Oost. Sommige soorten trekken echter in de herfst in Zuid-Ooste

lijke richting uit Europa weg [b.v. de Midden-Europeesche Ooie

vaars, de Grauwe Klauwier, de Oostelijke Nachtegaal {Luscinia 

luscinia) e.a,]. 

Men onderscheidt d a g - en n a c h t t r e k k e r s . De eersten 

(b.v. Zwaluwen, kraaiachtigen, roofvogels, Ooievaars) vormen 
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slechts een kleine groep; verreweg de meesten zijn nachttrekkers> 

sommigen dag- èn nachttrekkers. 

Biologisch zijn de nachttrekkers zeker het merkwaardigst. De 

meeste vogels toch zijn echte dagdieren, die met het aanbrekeri 

van de dag wakker worden en korte t i jd na zonsondergang gaan 

slapen.. 's Nachts reageeren zij op betrekkelijk weinig prikkels en 

toch, als de trektijd van vele dezer dagvogels aangebroken is, 

maken zij uitsluitend van de nacht gebruik om naar het verre 

winterkwartier te vliegen. Het trekken gedurende de nacht is 

natuurlijk zeer doelmatig; van hun ergste vijanden (roofdieren, 

die aan de grond gebonden zijn en roofvogels, die dagtrekkers zijn) 

hebben zij tijdens de vlucht niets te vreezen. Doch vooral kleine 

insecteneters, die in het algemeen een zeer snehe stofwissehng 

bezitten, zouden, als zij dagtrekkers waren, te weinig t i jd be

schikbaar hebben voor de voedselopname of hier zelfs mede moeten 

wachten tot de volgende ochtend; de nachttrekker kan echter 

direct, als het hcht wordt, met voedselzoeken een aanvang maken, 

Aangenomen wordt, dat de nachttrek niet gedurende de geheele 

nacht plaats heeft. Zelfs bij het zwakke hcht der sterren schijnt 

de trekvogel nog voldoende te kunnen zien om een voor hem 

geschikt voedsel terrein ook 's nachts te kunnen vinden; verder is 

het een feit, dat bij volkomen duisternis niet of bijna niet getrokken 

wordt. Wel komen juist in zulke nachten groote troepen nacht-

trekkers en ook wel eens dagtrekkers aan onze vuurtorens aan, 

doch dat zijn naar ahe waarschijnlijkheid steeds dieren, die, toen 

zij boven land of boven zee waren door de volkomen duisternis 

overvallen werden, daardoor het contact met de bodem verloren 

en vervolgens afvlogen op het eenige hcht, dat in de duisternis 

zichtbaar is, n.1, op dat van de vuurtoren; hier vinden dan soms 

hondexden de dood, door uitputting, daar zij steeds met het draai-

licht mee vliegen of door met groote kracht tegen de toren of het 

hcht zelf aan te vhegen. 

._De trek heeft veelal in groote troepen plaats; in verschihende 
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gevallen echter trekken de vogels alleen (b.v. roofvogels), hetgeen 

ook bekend is van verschillende soorten nachttrekkers. Dikwijls 

trekken de oude en de jonge vogels van een bepaalde soort ge

scheiden van elkaar; een mooi voorbeeld hiervan vormen de 

Spreeuwen, waarvan de jongen wegtrekken, lang voordat de oude 

vogels op de trek gaan. Theoretisch zeer belangrijk is in dit verband 

de Koekoek, een nachttrekker, die geheel alleen tot ver in Afrika 

trekt; bij deze soort vertrekken de oude vogels wel een maand 

eerder dan de jonge vogels, die dan nog veelal door de pleegouders 

gevoederd worden. Dit is precies zoo het geval bij een in Nieuw-

Zeeland broedende Koekoek, Calcites lucidus, die ieder jaar over 

zee wegtrekt naar de Solomon- en Bismarck-Archipel om hier te 

overwinteren, 

De trek verloopt in het algemeen gesproken over een breed front. 

S m a l l e t r e k b a n e n vormen een uitzondering. Wij kennen 

deze bijna uitsluitend bij de groote trekvogels als Ooievaars en 

Kraanvogels of bij vogels, die door hun voedsel aan kusten en 

rivieren gebonden zijn. Regel is echter, dat alle vogels van een 

bepaalde soort uit het broedgebied in een vaste richting wegtrekken. 

Zi j vhegen dus in een zeer breede phalanx, een z.g, b r e e d 

f r o n t , bij ons in Europa meestal in Zuid-Westelijke of Westelijke 

richting, In het algemeen heeft de trek dus overal plaats; toch zijn 

er bepaalde plaatsen, waar in de trektijden zulke groote aantallen 

vogels passeeren, dat de trek hier een buitengewoon opvallend 

verschijnsel is. Analyseeren we dergelijke gevallen, dan blijkt het, 

dat zulke c o n c e n t r a t i e s steeds het gevolg zijn van bepaalde 

geographische factoren. Gebergten en vooral de zee vormen b.v. 

voor vele vogels een hinderpaal; deze laatste wordt liever niet 

overvlogen en daarom zien wij op de Kurische Nehrung, aan onze 

Noordzeekust en aan onze oostelijke IJsselmeerkust in den herfst 

een veel sterkeren trek dan elders; de uit het Noord-Oosten of 

Oosten komende vogels worden door de zee als het ware tegenge

houden en voor een groot gedeelte in zuidelijke richting afgevoerd. 
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waarbij een sterke concentratie plaats vindt (fig. 1). Natuurlijk is 

de zee geen onoverkomelijke hinderpaal, want dan zouden er geen 

trekvogels van het vasteland in Engeland arriveeren en het tegen

deel is waar. 

Men kent echter ook enkele uitzonderingsgevallen, waarbij zeer 

Fig. 1. 

De Kurisctie Neiirung en liet Kurische Haff tijdens den herfsttrek. 
M. ! Memel; W. : Windenburger Ecke; R. : Rossitten, Uit VAN OORDT (1936). 

bijzondere trekwegen gevolgd worden (zie b.v. f ig . 2, waarop de 

trekwegen van de Ooievaar in Europa en Afrika aangegeven zijn). 

Tenslotte nog een kort woord over de hoogte en de snelheid 

van den trek; vroeger werden beide sterk overschat. Volgens nauw

keurige waarnemingen bedraagt de h o o g t e vrijwel nooit meer 

dan 500 meter. Meestal heeft de trek zelfs vlak boven het aard

of zee-oppervlak plaats. Ook de s n e l h e i d is niet grooter dan 
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40—80 km per uur. Daar verder slechts gedurende een gedeelte 

van de nacht of de dag getrokken wordt, is de achter elkaar afgelegde 

afstand meestal niet bijzonder groot. Kenmerkend is echter, dat 

hierbij steeds een bepaalde richting gevolgd wordt. Toch kunnen 

Fig. 2. 

Vindplaatsen van in Europa geringde Ooievaars. Uit VAN OORDT (1936). 

in één trekseizoen enorme afstanden afgelegd worden: in Zuid-

Afrika b.v. overwinteren tallooze soorten, die in Midden- of West-

Europa (Boerenzwaluw, Ooievaar) of zelfs in het arctische deel 

van Europa en Azië (Sterna macrura, vele steltloopersoorten) hun 

broedgebied hebben. 

H e t t r e k i n s t i n c t . Hierbij is het noodzakelijk twee 

begrippen te onderscheiden. Wij moeten n.l. met GROEBBELS (1932) 

een verschil maken tusschen de toestand, waarin de trekvogel. 
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doordat het trekinstinct zich bij hem (periodiek) ontwikkeld heeft, 

bereid is te trekken (de z.g. „Zugdisposition", de t r e k d i s p o¬

s i t i e) en de z.g. „Zugstimmung", de t r e k s t e m m i n g , d.i. 

de toestand, waarin de trekvogel, als er trekdispositie is, gebracht 

kan worden door uitwendige omstandigheden en waarin zij dus 

werkelijk trekken. Heeft zich bij het dier het trekinstinct ontwikkeld, 

dan hebben er tegelijk sterke physiologische veranderingen in hem 

plaats gevonden: zijn schildkheren zijn veel minder sterk gaan 

werken, met als gevolg een geringere stofwissehng: groote hoeveel

heden reservevoedsel, vooral vet, worden dan in het dier afgezet, 

een zeer doelmatig proces, daar de vogel op zijn lange reis naar 

en van het winterkwartier van deze reservevoorraden gebruik kan 

maken. 

Bij de nachttrekker kunnen wij de trekstemming gemakkelijk 

experimenteel vaststellen door hem in een kooi op te sluiten, welke 

ahe bewegingen van de vogel automatisch doet opteekenen: is de 

vogel in trekstemming, dan beweegt de kooi zich n.1. 's nachts zeer 

veel („trekonrust"), is hij dat niet, dan teekent de kooi 's nachts 

geen bewegingen op. Zooals reeds gezegd, kan de trekstemming 

van de vogel experimenteel beïnvloed worden: zet men de proef kooi 

's nachts in het volkomen duister, dan vertoont de trekvogel geen 

trekonrust, hetgeen in overeenstemming is met de waarnemingen uit 

de natuur, dat in volkomen donkere nachten geen trek plaats vindt. 

De oorzaak van het periodieke ontstaan van het trekinstinct is 

onbekend. Men weet slechts, dat deze intern moet zijn: buiten de 

trektijden heeft geen enkele meteorologische omstandigheid invloed 

op het dier, In de trektijd, als het dier dus in trekdispositie is, is 

dit wel degelijk het geval: klimatologische verschijnselen, zoowel 

gunstige als ongunstige, hebben dan een sterken invloed. 

Bij het optreden van de trekdispositie heeft men wel gedacht 

aan een invloed van hormonen, speciaal van geslachtshormonen, 

omdat b.v. de voorjaarstrek en een sterke vergrooting der geslachts-

klieren bij vogels samengaan. Onderzoekingen van ROWAN (1932) 
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hebben echter duidehjk aangetoond, dat op de herfsttrek gevangen, 

dan gecastreerde en vervolgens losgelaten vogels wel degelijk naar 

het Zuiden trekken. Doch ook in een doortrekstation gevangen 

trekvogels, die hier gecastreerd werden, werden later op de veel 

noordelijker hggende broedterreinen teruggevonden [b.v. PUTZIG 

(1938, 1939) met gecastreerde Bonte Kraaien van de Kurische 

Nehrung, die naar het Finsche broedgebied terugkeerden]. Deze 

en andere proeven geven ons derhalve geen aanwijzing voor de 

meening, dat bepaalde hormonen aansprakelijk zijn voor het 

periodieke optreden van de trekdispositie. 

H e t o r i ë n t a t i e p r o b l e e m . Ahereerst wil ik een 

aantal, vooral door het ringen bekend geworden feiten noemen, 

die ons een inzicht geven in het oriëntatievermogen van den trek

vogel: 

1. De trek van jonge vogels geschiedt bij bepaalde soorten 

gescheiden van die der ouden (b.v. Koekoek). 

2. Vele vogelsoorten trekken geheel aheen; sommige zelfs 

*s nachts alleen (b.v. Koekoek). 

3. De trek over een breed front doet ons veronderstellen, dat 

de trekvogel intuïtief een bepaalde richting volgt, hetgeen trouwens 

ook kan afgeleid worden uit 

4. In de mist wordt een bepaalde richting aangehouden. 

5. Jaar in jaar uit worden zekere, in de oceanen ver van het 

vaste land gelegen eilanden door dezelfde zeevogelsoorten (storm

vogels, albatrossen e.a.) opgezocht om hier te broeden; soms is 

een bepaalde soort zelfs tot een bepaald ehand beperkt (b.v. Puffinus 

gravis op Tristan da Cunha). 

6. Zeer vele als broedvogels geringde trekvogels werden in een 

volgend broedseizoen in hetzelfde nest of in de naaste omgeving 

hiervan, al dan niet gepaard met de partner van een vorig jaar, 

teruggevonden (Ooievaar, Zwaluwen, Gierzwaluw, e.a.). 

7. Talrijk zijn ook de waarnemingen, dat bepaalde individuen 
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ieder jaar weer terugkeeren in hetzelfde winterkwartier. Vooral 

bekend in dit verband zijn de ringproeven van B A L D W I N (1921) 

met de in het Zuiden der Vereenigde Staten overwinterende en in 

het Noorden der Vereenigde Staten en in Canada broedende 

vinksoort Zonotrichia albicollis. Een exemplaar van deze soort, 

geringd in Maart 1916 in Georgia, werd hier in dezelfde plaats, 

ja zelfs in denzelfden tuin teruggevangen in Maart 1917, 1920 

en 1921 (in 1918 en 1919 werden geen pogingen gedaan om den 

vogel terug te vangen). 

8. Op hetzelfde doortrekstation worden soms geringde vogels 

in verschillende jaren teruggevangen [DROST (1930) op Helgoland 

met Zanglijsters en Merels]. 

Meer en meer dringt zich derhalve de overtuiging aan ons op, 

dat de t r e k v o o r e e n b e p a a l d i n d i v i d u s t e e d s 

w e e r l a n g s d e n z e l f d e n w e g v e r l o o p t . 

Men heeft echter niet stilgezeten bij het vaststellen van boven

genoemde feiten, doch ook proeven genomen met de vogels zelf 

en wel op drieërlei gebied. 

A. P r o e v e n m e t juvenile trekvogels, dus met v o g e l s , 

d i e v o o r de e e r s t e m a a l t r e k k e n . 

1. THIENEMANN (1931) heeft in 1926, 1927 en 1928 in Oost-

Pruisen een groot aantal jonge Ooievaars laten verzamelen en deze 

in Rossitten vastgehouden, totdat alle oude Ooievaars sedert ge-

ruimen t i jd het broedgebied hadden verlaten. Een maand later 

dan dat zij normaal (met de oude vogels) zouden zijn weggetrokken, 

werden deze jonge Ooievaars geringd losgelaten. Doordat T H I E 

NEMANN aan zijn proeven veel bekendheid gegeven had, o.a. door 

de radio, wist hij uit mededeelingen van waarnemers reeds eenige 

dagen na het loslaten, dat zijn Ooievaars in Z.O.-richting naar 

Polen waren getrokken, terwijl hij later in het jaar van loslaten 

bericht kreeg van geschoten exemplaren bij Athene, in de Woud-

karpathen, in Roemenië en op de Peloponesos. Daar bekend was, 

dat de Oost-Pruisische Ooievaars over de Bosporus naar Afrika 
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trekken, volgt dus uit deze proeven, dat de jonge Ooievaars in-

stinctmadg vrijwel de juiste richting genomen hebben. Slechts 

waren de exemplaren, althans het exemplaar van eind November 

1926 bij Athene, over t i jd . Dit was toen pas of nog in Griekenland 

en had toen reeds lang in Afrika moeten zijn. 

2 . ScHüz (1934) heeft THIENEMANN's proeven herhaald met 

hetzelfde resultaat. Belangrijke resultaten werden ook door hem 

verkregen met jonge Oost-Pruisische Ooievaars, die vervoerd werden 

naar West-Duitschland en hier losgelaten werden met het doel 

na te gaan, of deze, evenals de meeste West-Europeesche Ooievaars 

ZW.-waarts of zooals de Midden-Europeesche Ooievaars ZO.-waarts 

zouden trekken. Uit zijn proeven volgt, dat de hoofdtrekrichting 

der naar het Westen van Duitschland overgebrachte jonge Ooievaars 

eerst een Zuid-Oostelijke en daarna een Zuid-Zuid-Oostelijke was, 

terwijl zij boven de Alpen, die niet in het gewone trekgebied van 

den Ooievaar liggen, iets naar het Zuid-Westen afgeleid werden. 

SCHÜZ' laatste proeven (1936) met Oost-Pruisische jonge Ooievaars 

die in Engeland, waar de Ooievaar niet als broedvogel voorkomt, 

werden losgelaten, zijn negatief uitgevallen; het schijnt, dat de 

Ooievaar er een groote afkeer van heeft over zee te trekken, want 

de proefdieren bleven langen ti jd langs de Engelsche zuidkust 

zwerven en durfden als het ware de zee niet over te steken. 

Uit deze proeven volgt, dat de j o n g e t r e k v o g e l een 

aangeboren richdngszin moet bezitten, d.i. h e t v e r m o g e n 

h e e f t o m e e n b e p a a l d e r i c h t i n g i n t e s l a a n en 

t e v o l g e n . 

B. „ H O m i n g"-p r o e v e n m e t b r o e d v o g e l s . 

In verschillende gevallen heeft men trekvogels op de nesten 

gevangen, van een ring of van een bepaalde kleur voorzien en 

vervoerd naar een ver afgelegen oord, een en ander om te kunnen 

vaststellen, of zulke individueel gekenmerkte vogels het vermogen 

bezitten hun nest terug te vinden. Men is gewend zulke proef-
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nemingen in navolging der Engelschen „homing"-proeven te 

noemen. 

1. WATSON en LASHLEY (1915) hebben in 1910—1912 proeven 

gedaan op de Tortugas Eilanden (bij de Zuidpunt van Florida), 

de noordelijkste broedplaatsen van twee tropische Zuid-Ameri-

Fig. 3.' 

Overzicht van de resultaten der proeven van WATSON en LASHLEY (1915). 

Uit VAN OOHDT (1936). 

kaansche sternsoorten [Sterna fuscata en Anous stolidus). Daar deze 

sterns trekvogels zijn, worden deze soorten ten N . van deze broed

plaatsen niet of slechts in zeer zeldzame gevallen gezien. WATSON 

en LASHLEY waren er dus vrijwel zeker van, dat de sterns, die zij 

op de nesten vingen, en die door middel van bepaalde op de veeren 
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aangebrachte kleuren individueel herkenbaar waren, nooit geweest 

konden zijn in de veel noordelijker gelegen plaatsen, waarheen 

zij per stoomschip vervoerd werden en waar zij losgelaten werden 

(fig. 3). Vele dezer sterns werden na eenige dagen (5—7) wederom 

bij hunne nesten opgemerkt en keerden hier zelfs terug van Gal

veston (1267 km) en Kaap Hatteras (1368 km). Eén exemplaar 

werd toevallig, zittend op een stuk drijfhout, vanaf een stoomschip 

waargenomen, op 715 km van zijn broedplaats; het was in de juiste 

richting op weg naar zijn broedgebied, doch kwam hier, jammer 

genoeg, later niet aan. 

2. RÜPPELL (1934a, 1934b, 1935, 1936, 1937) en zijn mede

werkers hebben op groote schaal Spreeuwen, Boerenzwaluwen, 

Huiszwaluwen en Draaihalzen op de broedplaatsen gevangen en 

deze op groote afstanden van de broedplaatsen, tot op 1850 km 

(Madrid!) toe, losgelaten. Op bijgaand kaartje (fig. 4) zijn enkele 

van zijn uitkomsten weergegeven. Uit zijn proeven volgt, dat de 

bovengenoemde trekvogels in een groot percentage vanuit ver 

verwijderde oorden, soms hierbij over zee vliegend, de nesten wisten 

terug te vinden. Bij een proef met 63 Spreeuwen, die van Hamburg 

naar Malmö vervoerd werden, kwam zelfs 55% in Hamburg terug. 

Opgemerkt moet nog worden, dat de Draaihals een aheen trekkende 

nachttrekker is en dat deze toch in twee van de vi j f gevallen zijn 

nest vanuit Londen (afstand 900 km) over zee en in een van twee 

gevallen vanuit Saloniki (afstand 1500 km) over land zijn nest weer

vond. Ook werden enkele losgelaten vogels ongeveer halverwege 

tusschen het punt van loslaten en de broedplaats teruggevonden. 

3. LACK en LOCKLEY (1938)_ vingen een groot aantal Storm

vogels, Puffinus puffinus, op hun nesten op het eilandje Skokholm 

(bij Wales) en vervoerden deze naar de kusten van Portugal, de 

Faeroer, Venetië etc. Van verschillende, op grooten afstand gelegen 

plaatsen kwamen zij weer op Skokholm terug; het merkwaardigste 

is wel een Stormvogel, die in Venetië, waarheen hij per vliegtuig 

vervoerd was, werd losgelaten en na 14 dagen op zijn nest terug 
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was. Daar deze stormvogelsoort een echte oceaanvogel is, die uit

sluitend aan land komt om er te broeden, mag men met recht aan

nemen, dat laatstgenoemde Stormvogel vanuit Venetië via de Adria-

tische Zee en de Straat van Gibraltar naar Skokholm teruggevlogen 

Fig. 4. 
Overzicht van de resultaten van enkele proeven van RÜPPELL. Uit VAN OORDT 

in: Het dier in zijn wereld (1938). 

is, een afstand van ongeveer 6000 km; indien hij over land linea recta 

gevlogen is, bedraagt de afstand toch altijd nog minstens 1500 km. 

4. Ook willen wij hier de proeven van WODZICKI en zijn mede

werkers (1938) vermelden, die Poolsche Ooievaars, broedvogels, 

op het nest vingen en deze naar Palestina vervoerden, een land. 
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dat zij 2 a 3 maanden later toch zouden passeeren op hun reis naar 
de Zuid-Afrikaansche winterkwartieren. Ook van deze kwamen 
weer verschillende individuen op de nesten in Polen terug. 

Tenslotte moet nog medegedeeld worden, dat in Duitschland 
met standvogels (Havikken) gedane „homing"-proeven negatief 
verliepen ( R I J P P E L L 1937). 

C. V e r p l a a t s i n g e n v a n t r e k v o g e l s t i j d e n s 
d e n h e r f s t t r e k . 

De best geslaagde proeven hierover zijn die van DROST (1938) 
met Sperwers, welke hij op den trek op Helgoland ving en naar 
Breslau verstuurde, dat ongeveer 600 km meer naar het Oosten 
gelegen is. De normale herfsttrekrichdng van de op Helgoland 
doortrekkende Sperwers is Zuid-West; het overwinteringsgebied 
van deze Sperwers ligt ongeveer in Frankrijk. Jonge, eerstejaars 
Sperwers nu vlogen na losgelaten te zijn in Breslau vrijwel zuiver 
ZW.-waarts, doch de oude Sperwers, die reeds eens in het winter
kwartier geweest waren, vertoonden een sterke neiging om vanuit 
de plaats, waar zij losgelaten waren, naar Frankrijk, hun normale 
winterkwartier, te vliegen. 

Hoe moet dit aües nu verklaard worden? 

Men heeft wel gemeend, dat zulke naar het broedgebied terug

vliegende vogels de plaats, waar zij losgelaten werden, in verschil

lende richtingen vliegend, verheten en gingen zoeken naar het 

broedterrein. Kwamen zij hierbij toevallig in een hun bekende 

streek, dan zouden zij zich door „ v i s u e e l e h e r i n n e r i n g s 

b e e l d e n " kunnen oriënteeren. Het groote percentage terug

meldingen echter en het feit, dat enkele proefdieren ongeveer 

halverwege de plaats van loslaten en broedgebied werden gevonden 

of wel over zee vliegend toch het nest terugvonden, heeft er ons 

van overtuigd, dat hier wel degelijk sprake is van een „E m p-

f i n d u n g f ü r d i e g e o g r a p h i s c h e L a g e " of kortweg 

uitgedrukt de v e r p l a a t s t e t r e k v o g e l „ w e e t" , w a a r 

6 
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z i j n n e s t z i c h b e v i n d t en de trekvogel, die na zijn eerste 

reis in de erfelijk vastgelegde richting een bepaald winterkwartier 

gekregen heeft en in het voorjaar in omgekeerde richting vliegend, 

ergens in het broedgebied van de soort een broedplaats uitkiest, 

weet later, waar zijn winterkwartier resp. broedplaats hggen en kan 

deze terugvinden, ook vanuit plaatsen, die op honderden km afstand 

hggen en waar hij zeker nooit geweest is. 

We moeten dus niet alleen aannemen, dat de jonge trekvogel een 

aangeboren richtingszin bezit, maar ook, dat de oudere trekvogel, 

die reeds een vast winterkwartier en broedgebied heeft, van zijn 

orientatiezin gebruik maakt om deze beide gebieden terug te vinden. 

Hoe de verplaatste trekvogel nu in staat is zijn broedgebied of 

winterkwartier ook vanuit een hem onbekende streek terug te 

vinden, is echter volkomen onbekend. Men heeft wel aan de'z.g. 

k i n a e s t h e t i s c h e z i n gedacht, d.w.z. de vogel zou op de 

heenreis alle richtingen, waarin hij zich beweegt, percipieeren en 

op de terugreis zouden deze gepercipieerde prikkels in omgekeerde 

volgorde inwerkend, den vogel in staat stellen zijn nest terug te 

vinden. Dit is echter zeker niet juist: RÜPPELL (1936) heeft op de 

heenreis zijn vogels gedraaid op een gramophoonschijf; KLUYVER 

(1935) heeft op de heenreis zijn vogels genarcotiseerd; toch kwam een 

betrekkelijk groot percentage er van op de broedplaats terug. 

Wij moeten dus wel besluiten, dat door zijn richtingszin een 

jonge trekvogel zoowel het winterkwartier als in het volgende 

voorjaar het broedgebied van de soort weet te vinden. En zijn 

deze beide gebieden den trekvogel bekend geworden, dan is hij 

bovendien in staat door zijn oriëntatiezin zoowel zijn eigen winter

kwartier als zijn eigen broedgebied terug te vinden. 

De hierboven medegedeelde proeven en feiten dwingen ons dus 

thans de zienswijze te aanvaarden, dat zijn richtingszin en zijn 

oriëntatiezin, twee erfelijk vastgelegde vermogens, den trekvogel in 

staat stellen ieder jaar tweemaal de lange reis tusschen broedgebied 

en winterkwartier af te leggen. 
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O O G H E E L K U N D I G W E R K IN D E DORPEN 
VAN NED. INDIË VAN 1931—1939 

door 

J. TIJSSEN. 

Blindengetallen hier en in Indië, 

De laatste 60 jaar is het blindengetal van Nederland (dat is het 

aantal blinden per 100 000 inwoners) steeds ongeveer 50 geweest. 

Er zijn thans in Nederland ruim 4000 Winden. Naast de oogziekten 

zijn er natuurlijk tal van andere kwalen, die veel meer menschen 

invahde maken dan de oogziekten dat doen. Zoo is bijv. het aan

tal menschen, in Nederland in krankzinnigengestichten verpleegd, 

4 of 5 maal zoo groot als dat der blinden. Toch is het bekend, dat 

men in Nederland geen geld of moeite spaart, om dat blindengetal, 

al is het nóg zoo laag, omlaag te drukken en elk succes in deze 

richting, hoe klein ook, wordt dan ook met vreugde begroet, 

Hoe is de toestand buiten Nederland? 

Men kan de menschheid in 2 groepen zien: de eene groep heeft 

ongeveer evenveel bhnden als w i j ; de andere heeft er tienmaal 

zooveel, Etn geographische scheiding tusschen deze groepen bestaat 

niet. Onder de Europeanen, die Westersch leven, komen, waar zij 

ook wonen, hetzij hier in Europa of laten we zeggen in Nieuw-

Zeeland, weinig blinden voor. Het Oosten echter, vanaf het meest 

nabije Oosten tot in het verre China, heeft millioenen blinden. 

Dit vloeit niet voort uit het ras; want de intellectueel in Indië en 

een deel der beter gesitueerden aldaar heeft een blindengetal, dat 

ongeveer gelijk is aan het onze. Men denke vooral nooit, dat er 

in Ned. Indië meer blinden zouden zijn dan in de omringende 
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landen. Het aantal blinden in Ned, Indië bedraagt, als men onze 

maat van blindheid aanlegt, ongeveer 250 000 en op de heele 

wereld zijn er ongeveer 5 millioen. 

Verdeeling der blinden over het volk van een land. 

Het Nederlandsche volk kan men in vele opzichten voorstellen 

als een pyramide, waarbij men aan de top kan plaatsen hen, die 

men wegens materieel of geestelijk bezit die hooge plaats toekent. 

Zoekt men dan in die pyramide naar blinden, dan blijken deze in 

die pyramide diffuus verdeeld. De medische behandehng in 

Nederland is gelukkig zoo algemeen, dat rijk en arm even goed 

tegen blindheid beschermd zijn. De gelijkmatige verdeehng van 

de blindheid over ons volk is een der bewijzen van de goede alge

meene, individueele ziekte-behandehng. 

I n Ned. Indië kan men de bevolking moeihjk als een pyramide 

voorstellen. Veel beter is daar de voorstelhng door een lap groen 

laken. Beslaat elke inwoner 1 vierkante millimeter, dan heeft men 

voor de 60 millioen inwoners een lap noodig van 60 cm breed en 

100 m lang. Tegenwoordig komen er elk jaar 500 000 menschen 

b i j ; de lap zou dus elk jaar 80 cm verlengd moeten worden. Had 

deze lap dan 2 zelfkanten, dan zou men daarmede de bevolking, 

voor wat betreft de medische behandehng en de blindheid, het 

beste kunnen voorstellen. 

De eerste zelfkant vormen de primitieven en de bevolkings

groepen, welke nog zeer weinig cultuur bezitten. Zij hebben geen 

medische behandehng en geen blinden. 

De tweede zelfkant wordt gevormd door de intellectueelen en 

vele beter gesitueerden. Zij hebben even weinig bhnden als wij en 

wel geneeskundige behandeling, 

De breede middenbaan is de dessa-bevolking; deze heeft 10-maal 

zoo veel blinden als wi j . 

De primitieve mensch, voor zoover hij nog jagend zwerver is. 
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heeft geen bhnden en kan die ook niet hebben. Levend in het 

vochtige bosch heeft hij geen last van de stofplaag, die voor de 

oogen in sommige streken zoo schadelijk is. Zijn voedsel is, voor 

wat de vitaminen betreft, gunstig. Immers elk deel van de jachtbuit 

wordt gegeten, en het bosch geeft daarbij wortelen en kruiden, 

die eveneens van belang zijn. Wormziekten en sommige infectie

ziekten kunnen zich bij een trekkende stam niet gemakkelijk hand

haven. Maar er is nog een andere factor, Zoo'n stam moet, zoodra 

het jachtveld geen voedsel meer levert, verder trekken en hiervoor 

is elke zieke een beletsel. Het zelfbehoud van de stam eischt dan, 

dat men een zieke met wat eten en drinken onder een boom achter

laat. Ook dit werkt mee tot het feit van zeer weinig blindheid bij 

primitieve volken. Ook bij hen, die nog dicht bij het nomaden-

stadium verkeeren, ziet men levensgewoonten, die op de hierboven 

beschrevene gelijken. 

De tweede zelfkant wordt ingenomen door de intellectueelen en 

beter gesitueerden. Deze groep leeft en denkt in de meeste op

zichten als de Europeaan. Zij heeft door de meer geciviliseerde 

levenswijze en doordat de medische hulp voor hen gemakkelijk 

te bekomen is, de bescherming tegen blindheid reeds bijna in 

dezelfde mate als wij verkregen. 

De middenbaan der lap laken wordt ingenomen door de mono

tone massa der dorpsbewoners, die voor het allergrootste deel land

bouwers zijn. Het is deze groep, die niet aheen door haar aantal 

de meeste bhnden heeft, maar ook relatief vele malen meer blinden 

telt dan de uiterste groepen. 

Wat is de oorzaak der blindheid in Ned, Indië? 

Er is in Nederland nog steeds een bhndheid van 50 per 100 000. 

Deze bhndheid vormt het „ijzerenrestant", dat thans nog door 

geen enkele behandeling kan worden teniet gedaan, en waarbij 

elke geringe vermindering slechts te verkrijgen is door de samen-
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werking van de knapste werkers op oogheelkundig gebied. Dit 

„ijzeren restant" vindt men ook bij de Inheemschen, maar bovenal 

worden deze nog belaagd door 3 oogziekten, die in Nederland 

slechts zelden iemand blijvend bhnd maken. Deze ziekten zijn; 

het trachoom der oogleden; 

de cataracta lentis of grauwe staar; 

de oogavitaminose. 

De gevaren, die het oog steeds en overal bedreigen. 

De oogen zijn twee kleine optische werktuigen die, voor in ons 

hoofd geplaatst, ons de herkenning van de materieele wereld om 

ons door lichtprikkels mogelijk maken. Zij zijn zoo universeel 

gebouwd, dat ze elk door menschen gebouwd optisch instrument 

verre overtreffen. Immers zij leeren ons de kleur, de grootte en de 

afstand van alles wat ons omringt kennen, en zij doen dat van 

's menschen geboorte tot zijn dood. Wat wonder, dat deze kostbare 

instrumenten, geplaatst op de meest aan gevaren blootgestelde 

plaats van het hchaam, goed beschermd moesten worden. Door de 

beenige oogkas ingesloten, kan het oog van voren door de oogleden 

bij gevaar geheel van de buitenwereld, als in een etui, weggesloten 

worden. Ook wenkbrauwen en oogharen dienen tot afweer van 

mechanische beleediging. Het traanvocht dient voor reiniging van 

het oog en heeft een antiseptische werking. Het bloed brengt 

voedings- en afweerstoffen in rijke mate naar en door het oog en 

draagt bovendien het vitamine-A, de edel-stof, die voor het oog 

absoluut noodzakelijk is. Dit alles dient tot bescherming tegen 

allerlei ziekte-oorzaken, die het oog bij voortduring belagen. 

De grauwe staar. 

Ons oog is een camera met een lens en gevoelige f i lm . Als men 

fotografeert, stelt men eerst het beeld scherp, door de lens verder 

van of dichter bij de f i lm te brengen. Het oog doet dat door de 

brandpuntsafstand van de lens te veranderen. Di t veranderen van 
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brandpuntsafstand is het accomodatie-vermogen van het oog en 

berust op activiteit van de lens. Dit accomodaüe-vermogen is van 

de geboorte tot op + 55-jarige leeftijd voldoende om voorwerpen 

van nabij en van verre duidelijk te zien. De lens heet kristal-lens 

en dat is een goede naam, want de lens bestaat uit een doorzichtig 

vliesje, gevuld met een heldere elastische massa. Bij sommigen van 

ons, en gelukkig is dat slechts een kleine minderheid, wordt na de 

middelbare leeftijd de lensinhoud troebel en langzamerhand een 

kraakbeenachdg, ondoorzichug lichaam waardoor de mensch 

cataract-blind wordt. Dat is de cataracta-senihs, de ouderdoms-

staar, die in Nederland en in Indië ongeveer evenveel voorkomt. 

Hiernaast heeft men de kinderstaar, de cataracta-juvenilis. Ik zie 

op mijn reizen ongeveer 1 kind met staar tegen 10 volwassenen, 

die er aan lijden. 

De eenige remedie tegen dit lijden is de cataract-operatie, waarbij 

de lens uit het oog verwijderd wordt. Lukt deze operatie, dan kan 

de patiënt zonder bril reeds weer wat zien, maar met een cataract-

bril , een bril met zeer dikke glaZen, kan de patiënt dan vaak weer 

zeer goed zien. Er bestaan maar weinig operaties, die als zij 

lukken zulk een indruk op patiënt en omgeving maken en, ook 

op den gelukkigen operateur, als een cataract-operatie. 

Cataract komt overal, waar menschen oud worden, veel voor en 

waarschijnlijk vrijwel even veel in Indië als in Nederland. Het 

groote onderscheid tusschen de cataract in Nederland en Indië is dit: 

„Er zijn in Nederlandsch-Indië 50 personen per 100 000 inwoners, 

die het ongeluk hebben blind te zijn, omdat hun'cataract niet op t i jd 

werd geopereerd en er zijn in Nederland 50 personen per 100 000, 

die het geluk hebben van niet blind te zijn, omdat hun cataract wèl 

op ti jd werd geopereerd." 

Trachoom, 

Een van de tien plagen, waaronder de menschheid sinds eeuwen 

zucht, is het trachoom, de Egyptische oogziekte. Het is de meest 
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voorkomende oorzaak van blindheid in de wereld, In Nederland 

was het tot voor 30 jaar een veel voorkomende ziekte in het Ghetto 

van Amsterdam, maar thans komt het nog slechts sporadisch in 

sommige streken van Nederland voor, 

In andere landen echter is het nog zeer verbreid. Het nabije 

Oosten, evenals het verre Oosten, danken er hun honderdduizenden 

bhnden aan. 

Het is een infectieziekte, waarbij het virus (de ziektekiem) in de 

binnenzijde der oogleden huist. De oogleden zijn jarenlang ont

stoken en scheiden voortdurend vocht en etter af. Deze ontsteking 

verergert in de droge en stoffige tijden van het jaar of door rook 

van het haardvuur, die in de primitieve woningen niet goed afge

voerd wordt, of door andere oogprikkelende oorzaken, om pas na 

jaren en jaren meestal van zelf te verdwijnen. Door deze spontane 

genezing komt echter aan de ellende voor den patiënt geen einde, 

zooals men wellicht denken zou, want dan staat men voor de 

secundaire gevolgen van de infectie. Door de langdurige ontsteking 

verkleint zich het ooglid en krult naar binnen om. De oogharen 

van het bovenste ooghd, bij een gezond mensch naar buiten en 

boven gekruld, buigen naar beneden en naar binnen en schuren 

nu bij elke ooglidslag over de cornea, het licht, van het oog. Di t 

voortdurende schuren van de haren veroorzaakt niet alleen een 

duldeloos lijden voor den patiënt, maar is ook zeer schadelijk voor 

het gezichtsvermogen. Het hoornvlies wordt dof en gaat op de 

duur verloren; dan is hulp bijna altijd onmogelijk. Daarentegen kan 

men Zeer veel doen, als men helpt vóórdat de patiënt geheel blind 

is want als men tijdig ingrijpt en door een operatie de oogleden weer 

in de goede stand terugbrengt, kan men den patiënt voor blindheid 

bewaren en zelfs ziet men dan vaak het sterk verminderde gezichts

vermogen weer toenemen. 

Ooglidoperaties in de wereldbekende ooghospitalen van Egypte. 

Niet voor niets heet het trachoom de Egyptische oogziekte. In 
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Egypte komt veel trachoom voor; dit w^s vroeger zoo en het is nog 

zoo, In 1904 begon M A C - C A L L A N in Egypte de bestrijding van de 

oogziekten. In 1923 keerde M A C - C A L L A N terug naar Engeland, en 

men schat dat het aantal bhnden in Egypte door hem toen tot op 

een vijfde van het oorspronkelijke aantal teruggebracht was, M A C -

CALLAN had door zijn talrijke operaties niet de trachoom-ziekte, 

maar wel de trachoom-blindheid onder de knie gekregen. Als men 

trachoom-operaties wil zien, moet men naar Egypte gaan. Voor 

ons Nederlanders zitten er aan die operaties in Egypte twee kanten, 

één van trots en één van weemoed. Dat zit zoo. 

Een geheimzinnig hieroglyph op de oog-zieken-lijsten in Kairo. 

Ziekenlijsten zijn overal voor hem, die niet weet wat er staat, 

moeilijk te lezen. Hier is de moeilijkheid nog grooter, doordat de 

aanteekeningen voor den staf met onze letters en die voor het ver

plegend personeel met Arabische letters worden geschreven. Het 

doktershandschrift wordt daar ook al niet beter door en als men 

deze letters nagaat, dan ziet men op 86725 van de lijsten van 1936 

een wonderlijke figuur die er ongeveer zoo uitziet. 

Vraagt men, wat dit beteekent, dan hoort men, dat het geen 

Egyptisch, Arabisch of Engelsch is maar Nederlandsch. Er staat; 

Snellen. Wat dat beteekent? 

Er was reeds eerder een ti jd dat er veel oogen van oogheel

kundigen voor operatiemethoden naar Nederland en naar Utrecht 

keken. Dat was de t i jd toen in Utrecht Donders dacht en Snellen 

sneed. 

Toen M A C - C A L L A N den strijd tegen het trachoom begon, bleek 

al spoedig, dat men het trachoom niet het land uit zou krijgen, maar 
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dat men de trachoomblindheid zeer, zeer sterk verminderen kon, 

door medicijnen op zeer groote scliaal te verstrekken en zooveel 

mogelijk oog-operaties te doen. Voor de meest voorkomende 

operades van de oogleden bestaan vele methoden, elk genoemd 

naar den naam van hem, die haar uitdacht. M A C - C A L L A N leerde 

en propageerde de methode van SNELLEN, bij welke methode hij 

een kleine variatie invoerde. Maar daarbij veranderde M A C - C A L L A N , 

wat voor hem zeer gemakkelijk zou zijn geweest, den naam der 

operade niet. H i j hield en dat was een pracht-voorbeeld van medisch 

fair-play, den naam „SNELLEN" aan. Het is deze operatie die sinds 

1903 in Egypte bij honderdduizenden menschen is gedaan. 

Ik denk aan zoovele Grooten die aan de menschheid schatten 
hebben geschonken op geestelijk of stoffelijk gebied, schatten die de 
menschheid echter niet heeft kunnen brengen daar waar wij deze 
zoo gaarne zouden zien. 

Wat ik nu zeg is naar den vorm plagiaat dat is niet erg, maar 
erg is wel, dat het een waarheid is. 

De Nederlanders hebben de beste operatie-methode tegen de 
trachoomblindheid gevonden, zij hebben die operatie aan de wereld 
gegeven, zij hebben de trachoom-blindheid in hunne koloniën 
behouden. 

De oogavitaminose. 

Sinds 1896, toen de Nederlanders EYKMAN en GRIJNS het vita-

mint-begrip invoerden (het woord vitamine is pas 20 jaar later door 

)̂ Plagiaat, omdat een slagzin in de medische wereld den Engelschen verwijt, 
dat zij de vaccinatie tegen de pokken hebben uitgevonden, maar in hun eigen 
land nooit algemeen hebben toegepast. Prof. P. SCHÜFFNER heeft eens hetzelfde 
gezegd over de Nederlanders en de beri-beri, Zij hebben de oorzaak en de 
therapie dezer ziekte gevonden, maar aan invoering van de prophylaxe tegen 
beri-beri heeft in de eerste jaren ook wel eens wat ontbroken. 
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een ander gemaakt), hebben de edelstoffen, die deze vitaminen zijn, 
steeds meer belangstelling bij medici en biologen gevonden. 

Vitamine-A, 

Om het fijnste optische werktuig der wereld, het menschelijk 

oog, te doen functionneeren, is een bepaalde lichaamsstof noodig, 

het vitamine-A. Dit vitamine komt in de wereld aheen bij dieren 

en den mensch voor. Het circuleert bij hen in het bloed en wordt 

in de lever bewaard. Het wordt door het hchaam zelf verbruikt of 

afgescheiden in melk en moederzog. Bovendien wordt het gevonden 

in eieren en levertraan. Wi j betrekken het vitamine-A als voedings

middel met melk en boter en als medicijn uit levertraan van visschen 

en zoogdieren (walvisch). De plantenetende dieren kunnen vita

mine-A maken uit plantaardig voedsel. In de plantenwereld komt 

namelijk een kleurstof voor, de carotine, die vermoedelijk de eenige 

bouwstof is, waaruit mensch en dier het vitamine-A kunnen maken. 

Als de mensch dus geen zuivel, eierspijs of lever gebruikt, dan is 

hij op carotine aangewezen. Is deze carotine in voldoende hoeveel

heid in zijn voeding aanwezig en heeft hij het vermogen, om deze 

carotine in vitamine-A om te zetten, dan is de zaak in orde. 

De Inheemschen en het vitamine-A, 

In Indië gebruikt de bevolking geen melk of melkproducten en 

slechts bij uitzondering (op Nieuwjaar en bij feesten) vitamine-A-

houdende dierlijke producten. De Inlander moet dus carotine in 

zijn voedsel vinden. Gelukkig heeft Indië talrijke groenten en 

vruchten, die carotine-houdend zijn. Maar gebruikt de Inlandsche 

familie die tuinproducten zelf wel in voldoende mate, ook al teelt 

zij groenten voor de markt? In sommige streken zegt men wel; 

„Groenten eten de Hollanders en de varkens; wij eten ri jst!" 

Khnkt U dit wat vreemd, denkt dan aan het Noorsch gezegde; 

„Met groenten voert men het vee en garneert men vleeschschotels." 

Het vitamine-A is vooral noodig voor het ongeboren en voor het 
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opgroeiende kind. Als de moeder door onvolwaardig voedsel (dit 

heeft niets met voedseltekort te maken) het kind met onvolwaardig 

zog moet voeden, dan bedreigen dit kind de allergrootste gevaren. 

En als een ander kind, nadat het gespeend is, wel voldoende carotine 

krijgt, maar door een ingewandsziekte of andere oorzaak uit die 

carotine geen vitamine-A kan maken, dan is ook dit kind in niet 

geringer gevaar. En er zijn veel ingewandsziekten (vooral door 

wormen veroorzaakt), die de aanleidende oorzaak tot een vitamine

tekort kunnen zijn. Ieder kent door eigen aanschouwing of door 

afbeeldingen de rijstbuikjes der kampongkinderen. Meestal vindt 

men deze misvorming alleen maar grappig; tegenwoordig begint 

men steeds meer te beseffen het groote gevaar, dat het kind er 

soms door loopt. 

De oogavitaminosen der kinderen. 

Bij deze ziekten drogen de vliezen, waarmede de oogbol uit

wendig bedekt is, uit en het voorste doorschijnende deel van het 

oog, het hoornvlies, wordt dof, ondoorschijnend en smelt ten 

laatste geheel weg: 

Xerophthalmie (droge-oogen-ziekte); 

Keratomalacie (hoornvliesverweeking). 

Of dit ahes nu ontstaat doordat de voeding onvolwaardig is, 

of dat ingewandsstoornissen een beletsel voor goed gebruik der 

voedingsstoffen zijn, weet men niet altijd; maar steeds heeft men 

een der meest dramatische ziekten der wereld voor zich. Komt 

men op t i jd , dan kan men met wormmiddelen en levertraan alles 

doen. Komt men te laat, dan kan de best geoutiüeerde oogarts niets 

beginnen; het kind is reddeloos bhnd. 

Hoeveel kinderen door deze oogziekte in Indië blind worden, is 

niet gemakkelijk te Zeggen; want de meeste van deze kinderen 

sterven jong. Het is merkwaardig, dat men in Ned. Indië tot dusver 

bij deze kinderen meer jongens dan meisjes vond. De oorzaak van 

dit feit is nog niet gevonden. 
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Mijn lantaarnplaatjes, 

Het voornaamste doel van mijn lezing was, U die lichtbeelden te 
laten zien. Ze waren niet geographisch of volgens data garangschikt, 
maar zooveel mogehjk liet ik overeenstemmende toestanden in de 
archipel zoo dicht mogelijk bij elkaar komen. Deze plaatjes ver-
Zamelde ik van 1931 tot 1939. 

De primitieve wijze van werken. 

Dat mijn wijze van werken zeer primiUef is, zag U . Hoe ik daartoe 

gekomen ben, doet niets ter zake. Maar nu ik eenmaal zoo werk, 

zal ik iets ter verdediging van deze manier van doen moeten zeggen. 

Het feit, dat er op het gebied der blindheids-bestrijding onder de 

dessabevolking zoo weinig gebeurt, wijte men niet aan het Gouver

nement. Di t heeft zich zelf tot taak gesteld de bestrijding van die 

volksziekten, die preventief te bestrijden zijn (pokken, pest, malaria), 

of waarbij een centrale organisatie niet gemist kan worden (vaccin-

en serabereiding; medisch onderwijs). Natuurlijk is preventie zonder 

patiënten-behandeling vaak niet mogelijk (bijv. tuberculose). Daar

naast steunt het Gouvernement de ziekenbehandeling, die provinciale 

ressorten of liefdadige vereenigingen zich tot taak stellen. Door dit 

alles is de taak van het Gouvernement, dat voor dit vele de fondsen 

moet verschaffen, reeds omvangrijk genoeg. 

Vroeg of laat zal men de bhndheidsbestrijding in Ned. Indië 

aanpakken en dan zal men uit mijn primitieve wijze van werken 

iets kunnen leeren. 

In de eerste plaats ora financieele redenen. De kapitalen, die de 

Nederlandsche Gezondheids-diensten ter beschikking staan, zijn 

zoo groot, dat men zich niet moet voorstellen, ooit in Indië een 

bhndheidsbestrijding en blindenverzorging te verkrijgen, die de 

Nederlandsche benadert. 

De vraag, die niet uitblijven zal, is de volgende: Hoe bereiken 

wij het grootste resultaat met het minste geld? Die methode zal 

ergens liggen tusschen het moderne hospitaal en mijn primitieve 
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wijze van werken. Versoberen is veel moeilijker dan perfecUon-

neeren en daarom zal men, van mijn werkwijze uitgaande, eerder 

tot het gewenschte eindpunt geraken, dan wanneer men up-to-date 

ooghospitalen zou oprichten en deze daarna zou willen versoberen. 

Hoe denkt de Inheemsche over deze wijze van werken? 

Met een kleine variatie zou men kunnen zeggen: kinderen en 

Javanen zeggen de waarheid. Een gewaardeerd jong Javaansch 

collega zei eens tot mi j : „Och, Dokter, mijn volk ziet U aan voor 

een groot doekoen ^), en zij neemt Uw operaties op de koop toe." 

Het is mogelijk, dat dit waar is en ik begrijp, dat slechts zeer weinig 

Europeesch dpgeleide medici mij deze reputatie zuhen benijden. 

Welke voldoening geeft mij dit werk? 

In de eerste plaats, dat de xerophthalmie in Atjeh in de laatste 

10 jaar tot op een vierde is teruggebracht (al ken ik van de oorzaken 

niet alle medewerkende factoren). Ten tweede de groote bereid

willigheid van de bevolking, die mij goed kent, om zich door mij 

van haar cataract te laten opereeren. M i j n grootste voldoening 

ondervind ik als ik zooals in 1939 door Atjeh reizend, langs 

alle wegen menschen ontmoet die jaren geleden door mij van 

cataract werden geopereerd (zie photo 12). 

Vermindering der xerophthalmie in Atjeh tusschen 1931 en 1939, 

I n 1931 en 1932 door Atjeh reizend viel mij het groot aantal 

xerophthalmie-patiënten en xerophthalmie-bhnden op. Het waren 

steeds meer jongens dan meisjes. In 1933 bracht het le deel van 

de volkstelling 1930 de cijfers van bevolking en blinden in West-

Java. Voor de groep der groote kinderen van P/4—15 jaar werd 

voor de jongens een blinden-getal van 113 en voor de meisjes een 

)̂ Ik merk hierbij op, dat VAN DALEN, „die alles weet", schrijft, dat de 
doekoen geen kwakzalver is. 
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Fig. 9, 

Geopereerde cataractpatiënten in Melaboh (Westkust van Atjeh). 



F
ig

. 
10

. 

N
a 

d
e 

ca
ta

ra
ct

o
p

er
at

ie
 

(B
o

eg
in

ee
sc

h
e 

v
ro

u
w

en
).

 

D
e 

d
o

ch
te

r 
o

v
er

tu
ig

t 
z
ic

h
 
d

a
t 

m
o

ed
er

 
w

ee
r 

z
ie

n
 
k
an

. 

F
ig

. 
l

l
. 

"
B

o
h
-K

ro
m

o
h

"
, 

d
o
o
r 

o
p

er
at

ie
 

g
en

ez
en

 
k
eu

rt
 

h
aa

r 
st

aa
rb

ri
l 

o
p
 

h
aa

r 

sc
h

o
u

d
er

d
o

ek
. 



Fig. 12. 

Atjehers in vroegere jaren door mij van cataract geopereerd 
en die ik in 1939 in goeden welstand terug zag. 
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van 84 gevonden. Dit blinde-jongens-overschot van 29 kan ik 

alleen verklaren door aan te nemen, dat de xerophthalmie aldaar 

onder dezelfde verhoudingen over de geslachten verdeeld was als 

in Atjeh. Maar dan moest, als straks de bhnden-getallen van Atjeh 

gepubhceerd werden, daar een groot bhnde-jongens-overschot 

gevonden worden. Het deel der volkstehingsgetahen, dat over 

Sumatra handelt, kwam in 1935 uit en daarin las men voor de 

bhnden-getallen van de groep kinderen in Atjeh; jongens 161; 

meisjes 108; een verschil dus van 53. 

Hoe zullen nu deze bhnden-getallen bij de a.s. volkstelling zijn ? 

Ik reisde van 1931 tot 1937 elk jaar weer naar Atjeh en kwam 

daar in 1939 terug en begon mijn werk op de Oostkust. Er was 

genoeg werk, maar er waren niet zoo veel cataracten te opereeren 

als vroeger. Dit was begrijpelijk, want er gaan thans uit deze streek 

vele menschen naar Medan en Koeta-Radja, om zich daar door de 

speciahsten te laten opereeren. Met verwondering zag ik echter, 

dat zich geen ernsUge xerophtahlmie-patiënten heten zien. Ik 

bezocht Peureula en Tamiang; weer zag ik geen xerophthalmie van 

beteekenis. Ik vertrok van de Oostkust naar de Westkust en onder

weg bezocht ik op de Noordkust verschillende collega's. Een jong 

officier van gezondheid, pas van de Westkust naar de Noord

kust overgeplaatst, zeide mij ongevraagd het volgende; „ U heeft 

vroeger gezegd, dat er op de Westkust zoo veel xerophthalmie 

voorkwam, en dat was inderdaad zoo, maar als U er nu heen gaat, 

zult U ze niet meer zien, wij hebben ze weggewerkt." Dit maakte 

de zaak nog interessanter en werkelijk, ik heb op de Westkust 

niet het vijfde deel van de xerophthalmie gezien, die er vroeger 

was. Alleen op één, zeer afgelegen plaats, kwam ik er weer voor te 

staan. Wat mag de oorzaak van de verdwijning dezer ziekte zijn? 

Vergissing mijnerzijds lijkt mij onwaarschijnlijk. De bevolking 

kwam met haar oogziekten even graag als vroeger. Ik was er in 

dezelfde maanden; seizoenverschillen zijn dus uitgesloten. Voedsel-

7 
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gebrek is in Atjeh sedert 1920 niet meer voorgekomen, wel vaak 

plaatselijke voedselschaarschte, maar steeds kon het Bestuur met de 

Volkshoofden hieraan tegemoet komen. 

Op het gebied van de volksvoedsel-verbetering wordt de laatste 

jaren veel gedaan. Aan verscheidene scholen zijn reeds volksschool

tuintjes verbonden en in die scholen hooren de Atjehsche kinderen 

al over vitamine B en A. Dit onderwijs zal zeker vruchten dragen, 

maar de kennis, die er nu reeds onder 't volk gebracht werd, is zeker 

nog niet zoo groot, dat ze de verdwijning der xerophthalmie verklaart. 

Bli j f t over; 

De medicinale behandehng door de artsen. 

Als een kind xerophthalmie heeft, geneest het door santonine 

en levertraan, heb ik altijd en overal gezegd. Ik weet wel, dat 

zoolang niemand iets over de rol van die spoelwormen weet, dit 

gezegde niet wetenschappelijk gefundeerd is, maar in de practijk 

begrijpt iedereen het, en is het een propaganda-zin van waarde. 

Het middel is niet te duur en als er van elke 10 flesschen lever

traan maar één door de xerophthalmie-patiënten gebruikt wordt, 

is het nog te betalen. Om een middel te propageeren, kan men 

allerlei wegen inslaan, maar soms is een reizend oogarts daartoe 

sans rival. 

LIECK heeft eens een hoofdstuk geschreven over een suggestibele 

sfeer die elke geneeswijze omringen moet, zoo zij Zal kunnen slagen. 

De beroemdste geleerde kan er evenmin buiten als de grootste 

kwakzalver. En er is één ding, waarin de officieele geneeskunde de 

kwakzalverij met stukken slaat. Dat is het moderne hospitaal. LIECK 

zegt; „Als dat niet helpt, helpt niemendal." Dat is waar voor het 

Westen; is het ook waar voor het Oosten? 

Als ik weer levertraan en santonine in Atjeh moest populari-

seeren, dan deed ik het zooals ik het van 1931 tot 1937 gedaan heb. 

Toen ik in die jaren daar werkte, liet ik steeds zooveel mogelijk van 

deze xerophthalmie-kinderen aan de ambtenaren, de volkshoofden 

en de collega's zien. Ik vertelde ze allen in de voor hen verstaanbare 
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taal, dat met een paar centen santonine en een paar dubbeltjes 

levertraan deze blindheid te voorkomen is. Een zwaar xerophthalmie-

geval is zóó dramatisch, dat er steeds belangstelhng was. 

Is een medicinale bestrijding van de xerophthalmie in de practijk 

mogelijk ? Ik heb wel eens geschreven, dat er in Atjeh per 100 000 

kinderen 240 deze ziekte éénmaal in hun leven doormaken. Een 

jaar-klasse der kinderen telt in Atjeh ongeveer 30 000 personen. 

Als er dus een 80-tal kinderen per jaar door de plaatselijke medici 

behandeld worden, zou men de ziekte reeds met goed gevolg 

bestrijden. Naast deze xerophthalmie-zieken, die door bhndheid 

bedreigd worden, zijn er zeer veel kinderen met andere verschijn

selen van avitaminose, voor wie ook levertraan gewenscht is. Al 

zou dit aantal ook aanzienlijk grooter zijn, dan dat der ernstig door 

bhndheid bedreigde xerophthalmie-patiënten, dan behoeft de 

levertraan-verstrekking nóg geen overdreven uitgaven mede te 

brengen. In elk geval zal men de mogelijkheid, dat de levertraan, 

die de laatste jaren steeds meer door de Offic. van Gezondheid in 

Atjeh werd gegeven, van invloed op het verdwijnen der ziekte is 

geweest niet mogen voorbijzien. 

Wat de oorzaak van de verdwijning der xerophthalmie uit Atjeh 

ook moge zijn, het is voor mij een groote teleurstelling, dat de volks

telling in 1940 niet zal plaats hebben. Ik meen, dat uit die getallen 

een groote vermindering van de kinderblindheid zou blijken, en een 

kleiner blinde-jongens-overschot, dan bij de telling van 1930 

gevonden werd. Deze volkstelling is uitgesteld, doch niet afgesteld. 

Ik hoop dus, dat de gelegenheid zich zal voordoen, om in Atjeh de 

uitkomsten van de volkstelling met een, kort voor die t i jd gehouden 

onderzoek over de xerophthalmie, te vergelijken. 

Bereidwilligheid van de bevolking tot cataract-operaties. 

Om dit aan te toonen breng ik mijn ervaring op de Westkust van 

Atjeh naar voren. Ik bezocht deze streek in 1932 en 1935. In 1939 
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kwam ik er terug. De bevolking kende mij , want ik had daar in 1932 

en 1935 intensief gewerkt. Aan mijn komst was door het Gouver

nement veel bekendheid gegeven. De dienst der volksgezondheid 

(D.V.G.) berust in deze streken geheel in handen van den Mihtair 

Geneeskundigen Dienst (M.G.D.). Door den D.V.G. was veel 

voorbereidend werk gedaan; de bhnden waren bij mijn komst reeds 

geregistreerd en vaak al onderzocht en voorbehandeld. De meesten 

hadden eenige dagen rust gehad op de plaats, waar ik ze zou be

handelen. Dat mijn resultaten daardoor gunsdg beïnvloed zijn, 

is zeker. 

In dit land, de Westkust van Atjeh, wonen 197 000 menschen 

en hier zag ik in Februari 1939 92 personen, die een staar-operatie 

noodig hadden. Ik adviseerde deze heden, om zich te laten opereeren 

en zij allen lieten zich op het vastgestelde uur opereeren. 

Natuurlijk hebben al de genoemde gunsdge omstandigheden 

medegewerkt. De bevolking wist ook, dat ik nergens langer dan 

12 dagen bleef, zoodat voor lang praten en nadenken niet veel t i jd 

was, Maar toch, de bereidwilligheid van de bevolking, om zich te 

laten opereeren, was voor mij de grootste dank. 

Nog wü ik U uiteenzetten, wat ik voor een bhndheidsbestrijding 

in Indië het eerste en meest noodige acht. 

De hygiënische maatregelen, door de moderne inzichten in de 

ziekteleer geleid, hebben in Indië buitengewoon succes gehad, Indië 

heeft meer dan 60 000 000 inwoners en elk jaar komen er een half 

millioen bi j . Dat men, door deze enorme hygiënische successen 

geïnspireerd, de menschen en het geld vindt om hiermede voort te 

gaan, is duidelijk en niemand die dit meer begrijpelijk acht dan ik. 

De blindheid in Indië is door al deze hygiënische maatregelen 

niet in het minst verminderd. Verwonderlijk is dit niet. Door de 

genomen hygiënische maatregelen worden de menschen ouder en met 
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het toenemen van de ouderdom neemt ook de kans op bhndheid toe. 

Bovendien verbetert door dit alles de levenskans der zwakkeren 

waartoe de bhnden behooren nog meer dan die der sterkeren, 

Hygiënische maatregelen zonder gelijktijdige oogheelkundige be

handeling doen de eerste tijden de bhndheid toenemen. Dit kan 

men reeds lezen uit de volkstelhngs-getallen. Bij de volkstelhng van 

1930 werd een veel grooter blindengetal in Indië gevonden dan men 

bij de yolkstelling van 1920 vastgesteld had. Gedeeltelijk kan men 

dat door de betere telling verklaren, maar de cijfers wijzen er ook 

op, dat door de geslaagde hygiënische maatregelen de bhndheid is 

toegenomen. 

Wat nu ? De leidende oogheelkundige kringen hier en in Indië 

zal niemand een tekort aan belangstelling voor het blindenvraagstuk 

verwijten. Zij kennen de mogelijkheden van een goed geoutiheerd 

ooghospitaal; zij weten echter niet, tot welk niveau oogheelkundige 

hulp in de kampong zelf mogelijk is. 

Hoe kan men aan dit euvel tegemoet komen ? Ik meen, dat men 

het meeste kan bereiken door regelmatig jonge oogspecialisten uit 

te zenden, om als leeraar op te treden van de verschülende dorps

artsen in Indië, die daarvoor in aanmerking komen. Er zijn in 

Indië 1400 artsen. Niet allen werken in omstandigheden, waarin 

oogheelkundig werk mogelijk is en niet allen zuüen er lust in hebben. 

Laten het er 5%, dus 70 zijn, Stuur een oogarts naar Indië, die 

langs deze artsen gaat en bij elk 5 weken bl i j f t om hun oogheel

kundige kennis bij te brengen. Stuurt men elke 2 jaar een oogarts 

uit, die daar dan 2 jaar werkt (telkens iemand van een andere univer

siteit), dan zullen de hoogleeraren in de oogheelkunde bij voort

during op de hoogte gehouden worden van de mogelijkheden, die 

hun onderwijs inhoudt. 

Dat daarnaast geld noodig zal zijn, om dat wat thans in Indië 

zelf geprobeerd wordt en voor uitbreiding vatbaar is (ik denk aan 

het werk, dat op Java begonnen werd), op evenredige wijze te 

steunen, spreekt van zelf. 
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Alles wat medewerkt, om Kromo en zijn familie op eenvoudige 

en weinig kostbare wijze oogheelkundig te helpen, zal men moeten 

steunen om het door allen gewenschte doel te bereiken. En dat 

doel is de vermindering der blindheid in Nederlandsch-Indië, 



D E B A B Y L O N I S C H E S T E R R E K U N D E 

door 

PROF. DR. A. PANNEKOEK. 

De geschiedenis van de sterrekunde onderscheidt zich van die 

van andere wetenscliappen, doordat haar oorsprong in de oudste 

tijden ligt en samenvalt met de oorsprong der kuituur zelf. Weten

schap als zoodanig bestond toen nog niet, zoomin als wetenschap

pelijk doel en moest zich nog uit de levenspraktijk ontwikkelen. 

De eerste sterrekunde was een onderdeel van de eeredienst, 

want in deze oude maatschappij vormden bedrijfsleven, staat en 

godsdienst een ongescheiden eenheid. 

Er is ook geen geschreven traditie die dit begin met onze weten

schap verbindt, zooals dat bij die der Grieken het geval is; archaeo-

logische opgravingen en ontcijferingen in de 19de eeuw hebben 

deze oudste wereld voor ons moeten ontdekken. 

Reeds bij primitieve volken treft men een begin van sterrekundige 

kennis aan, omdat zij die voor hun dagelijksch levensbedrijf noodig 

hebben. Als jagers of visschers zijn ze afhankelijk van de aan vaste 

jaargetijden gebonden trek der dieren, als landbouwers worden 

hun de tijden van zaaien en maaien door de jaarperiode voorge

schreven. Zij kennen het jaargetij door bepaalde sterren, die dan 

óf verschijnen aan de morgenhemel, óf verdwijnen in de avond

schemering. Handelsvolken, die groote tochten door woestijnen 

of over zee doen, gebruiken de sterren als gidsen, om de richting 

der hemelstreken te onderkennen. Voor het meten van de t i jd 

gebruiken bijna alle primitieve volken de maan; de maanperiode 

van 291/2 dag, die steeds begint met het eerste verschijnen van de 
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nieuwe maansikkel in de avondschemering, is de meest natuurlijke 

tijdperiode. Aan dit begin sluit de verdere ontwikkeling aan, daar 

waar in vruchtbare rivierdalen de eerste groote staten en de eerste 

beschavingen ontstaan; onder deze is Mesopotamië voor de ont

wikkeling van de sterrekunde van het meeste belang geworden, 

Hier groeiden, onder de noodzakelijkheid van een centrale 

regeling van watertoevoer en afvoer, uit de kleine stadstaaten 

grootere rijken op, soms door van buiten komende veroverende 

stammen. Zoo werd omstreeks 2100 v. C, Babyion tot belangrijkste 

hoofdstad van een groot rijk, en tegelijk tot een handels- en kuituur

centrum van geheel Voor-Azië. Uit de lokale priesterschappen 

groeide daarbij een centrale priesterhierarchie, wier taak de geheele 

geestelijke leiding van het maatschappelijk leven was. Daartoe 

behoorde ook de regeling van de kalender, de ordening van de 

eeredienst, dus de waarneming der hemellichamen. Deze werd 

bijzonder begunstigd door de bijna steeds heldere en doorschijnende 

hemel boven de rechte horizon van het vlakke land. 

Het eerste probleem van de tijdrekening voor ahe landbouw-

volken is het aanpassen van de maan-kalender, door de maan

periode gegeven, aan de jaarperiode van de zon, die het bedrijfs

leven beheerschte. De twaalf maanden hadden namen, door de 

speciale bezigheid van dat jaargetij bepaald; in de 1ste maand, 

als het koren geoogst was (April) werden met volle maan offer

feesten gevierd. Nu zijn 12 maanmaanden 354 dagen, dus 11 dagen 

korter dan een jaar; het begin van de 1ste maan valt in elk volgend 

jaar 11 dagen vroeger, dus ten slotte te vroeg voor de oogst. Dan 

wordt, als na 3 jaar de vervroeging tot 33 dagen was opgeloopen, 

een maand ingeschakeld door de 12de maand te herhalen. Deze 

inschakeling, waardoor sommige jaren uit 13 maanden bestaan, 

geschiedt in het begin empirisch, naar de stand van het gewas. 

Zoo was het ook nog ten tijde van het eerste Babylonische rijk. 

Maar langzamerhand gaf de sterrekunde nieuwe methoden. 

Bij het regelmatig waarnemen van het verschijnen van de eerste 
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maansikkel moest ook de aandacht op de andere hemelhchten 

vallen. Er bestaan spijkerschriftteksten met waarnemingsgegevens 

over Venus als avondster en morgenster, die bewijzen, dat reeds 

omstreeks 2000 v. C, de verschijnselen van deze meest opvallende 

planeet werden gevolgd. Men heeft uit deze teksten Zelf tot op 

een jaar precies de jaartahen van deze dynastie (waaruit Cham-

moerabi de meest bekende vorst is) kunnen berekenen. Daarnaast 

moesten de waarnemers opmerken, dat elke volgende maand andere 

sterren bij de verschijnende maan stonden, en, nog algemeener, 

dat elke tijd van het jaar gekenmerkt wordt door de bijzondere 

stand en de zichtbaarheid van de sterren, door het verschijnen 

's ochtends en het verdwijnen in de avondschemering, van bepaalde 

sterrebeelden. Deze toenemende kennis der sterren en hun verband 

met het jaar blijkt uit latere lijsten, waarin bij elk der maanden 

3 sterrebeeWen opgenoemd worden. Hoogstwaarschijnlijk is in de 

volgende eeuwen het inschakelen van een 13de maand, in plaats 

van naar het gewas, steeds meer geschied op grond van het ver

schijnen en verdwijnen der sterrebeelden. 

De volgende eeuwen, tusschen 1700 en 1000 v. C , als Babyion 

onder de heerschappij van weer nieuwe veroveraars is gekomen, 

schijnen een ti jd van pohtiek en ekonomisch verval geweest te zijn. 

Dan komt na 1000 v. C. in het Noorden van Mesopotamië een 

nieuwe macht op, het Assyrische rijk, dat ook Babyion, nog steeds 

het belangrijkste kuituur- en handelscentrum, onder zijn heer

schappij brengt, en ten slotte Syrië, Palestina en zelfs Egypte 

verovert. Het neemt het pantheon en alle kuituur van Babyion over; 

koning Assurbanipal legt in zijn hoofdstad Niniveh een bibhotheek 

aan, waarin van alle oude teksten uit de vele tempels van zijn rijk 

kopieën, natuurlijk in de vorm van gebrande kleitafeltjes met spijker-

schrift-inskripties, worden verzameld. Na de verwoesting van N i 

niveh in 607 V. C. is de puinheuvel blijven liggen tot de opgravingen 

in 1846, en daardoor is uit deze bibliotheek een rijke schat van ge

gevens omtrent de oudste Chaldeeuwsche geschiedenis gewonnen. 
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In deze Assyrische djd treedt nu in alles-overheerschende be-

teelcenis de astrologie op. Zooals bij alle natuurvolken leefde van 

ouds ook in Babylonie het geloof in voorteekens, als deel van het 

algemeene geloof in onzichtbare machten, die werk en lot der 

menschen beïnvloeden. Dat daaronder ook voorteekenen uit de 

sterren een belangrijke rol speelden, is bij de groote plaats van de 

sterren in het Babylonische leven niet verwonderlijk, Aan het 

Assyrische hof met zijn wereldpohdek vindt nu de astrologie een 

loonend afzetgebied. Ui t ahe plaatsen met tempels zenden de 

priesters-astrologen regelmatig hun rapporten naar den koning, 

over wat zij aan den hemel zagen, en wat het beteekende; in grooten 

getale zijn deze in de archieven bewaard en zoo later opgegraven. 

Voor de astrologie zijn niet zoozeer de steeds gelijk blijvende 

hemellichten van belang, als wel de steeds en vaak onregelmadg 

veranderlijke, daar zij het meest voor het veranderlijke gebeuren 

op aarde beloven; dus niet de zon en de sterren in de eerste plaats, 

maar veel meer de maan en de planeten. Het heen en terugloopen 

der planeten, die hier met de hoofdgoden geïdentificeerd worden, 

sommige heil, andere onheil brengend, hun nadering tot elkaar 

of tot bepaalde sterren of de maan, het elkaar inhalen en passeeren, 

het had alles beteekenis en werd, met de gunstige of ongunstige 

beteekenis beschreven,, In de waarnemingen van de maan treedt het 

chronologische doel als deel van de astrologie op; is de kalender 

niet in orde, is de maan te vroeg of te laat, zoo is dit een ongunstig 

teeken. Ook eclipsen worden, meestal als ongunstige teekens, zorg

vuldig waargenomen. En uit de rapporten blijkt, dat deze priesters 

dikwijls een maaneclips voorspeld hadden en later konstateerden of 

ze al of niet zichtbaar was geweest. 

Het spreekt ook wel van zelf, dat bij deze voortdurende en op

lettende waarnemingsbezigheid de astrologen een steeds breeder en 

grondiger kennis van de verschijnselen kregen, en zoo leerden om 

eenige er van tot zekere hoogte vooruit te zien en te voorspellen. 

Bij maaneclipsen was dit gemakkelijk: 6 maanden na een vorige 
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komt een nieuwe maaneclips; en zoo telkens opnieuw' 6 maanden 

later, tot ze partieel worden en ophouden; maar dan .komt een paar 

jaar later een nieuwe reeks echpsen een maand vroeger, Zulke 

regelmaat in de terugkeer van de verschijnselen moest gaandeweg 

ontdekt worden; eveneens bij de planeten. En zoo ontstond voor 

het eerst een werkelijke sterrekundige wetenschap, voornamelijk in 

de vorm van kennis der perioden, waardoor de verschijnselen 

voorspeld konden worden. 

Deze ontwikkeling vindt plaats in de volgende eeuwen, toen 

achtereenvolgens Babyion hoofdstad, was van het Nieuw Babylo

nische rijk (van Nebucadnezar), een der hoofdsteden van het 

Perzische rijk, en ten slotte, na Alexander, deel uitmaakte van het 

rijk der Seleuciden. De astrologie was nu niet meer het eenige 

modef; nu gaat de wetenschappelijke ontwikkeling in de richting 

van de eenmaal gekregen impuls verder. Het eerst zien wij de 

vooruitgang in de tijdrekening. De kalender wordt niet meer van 

geval tot geval naar de sterren gecorrigeerd, maar naar vaste kalen

derperioden geregeld. Omstreeks 520 v. C. is een 8-jarige cyclus 

in gebruik; 8 jaren = 99 maanden, op P / j dag na; dus door in 

8 jaren 3-maal een 13de maand in te schakelen bl i j f t men nagenoeg 

goed. Later wordt ook de nog gebleven onvolmaaktheid overwonnen 

door de 19-jarige periode van 235 maanden, waarin 7 keer (het 3de, 

het 3de, het 2de, het 3de, het 3de, het 3de, het 2de jaar) een 13de 

maand wordt bij geschakeld; deze periode is tot op /̂̂ ^ dag precies. 

De 19-jarige periode (die ongeveer gelijktijdig in Griekenland 

optreedt) is sinds 384 v. C. regelmatig in gebruik. Ook voor de 

eclipsen wordt een grootere periode gevonden, van 223 maanden 

(ruim 18 jaren), die later onder den naam saros beroemd is ge

worden. Uit de Perzische en de Seleucidische ti jd zijn ook tal van 

teksten bekend, waarin de verschijnselen van de maan en de planeten 

beschreven worden, deels waarnemingen, deels vooruitberekening, 

dus wat wij almanakken zouden noemen. Doordat zij de groote 

perioden kennen, waarin de planeten op dezelfde plaats terugkeeren 
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hoeveel Jupiter per periode voortschuift, is de belangrijl?ste. De 

Chaldeeuwsche astronomen wisten blijkbaar al dat deze ver

schuiving niet constant is (de snelheid van Jupiter in de eclipdca 

wisselt door de excentriciteit van de baan); zij gaven deze wisseling 

aldus weer, dat de verschuiving telkens met r 4 8 ' toeneemt tot 

bij een bovenste grens, en dan om keert en telkens met r 4 8 ' af

neemt tot bij de benedenste grens. Deze bovenste en benedenste 

grenswaarden, waartusschen ze schommelt, zijn 38°2' en 28°15'30"; 

de gemiddelde waarde is 33°8'45", en deze komt tot op een paar 

secunden uit met wat wij uit moderne gegevens zouden berekenen. 

Een op- en neergang, waarna dezelfde plaats in de ecliptica weer 

wordt bereikt bevat IO^VSG stappen; d.w.z. dat een omloop van 

Jupiter 1031/38 = 391/36 Jupiter-perioden bevat, Deze gegevens 

zijn waarschijnlijk de bron geweest voor de getallenwaarden, die 

PTOLEMAEUS in zijn Almagest voor Jupiter geeft. Naast het dieren

riemsbeeld volgt dan een teeken Us, dat „stilstand" beteekent, 

en dan volgen een aantal analoge kolommen, met het teeken voor 

„ondergang" aan het eind. De geheele tekst heeft dus waarschijnlijk 

uit 5 zulke kolommengroepen bestaan, die datum en plaats geven 

voor de 5 belangrijke verschijnselen van Jupiter: de opkomst 

(ochtendverschijning), de eerste stilstand, de oppositie, de 2de stil

stand, en de ondergang (verdwijning des avonds). Aan zulk een 

tekst is te zien, met welke hoog ontwikkelde rekenmethoden de 

Chaldeeuwsche astronomen het vraagstuk van de beweging der 

planeten behandelden. 

Op dezelfde wijze — door zigzag op en neer loopen tusschen twee 

uiterste grenzen — zijn de kolommen in de fragmenten van maan

tafels opgebouwd. Hier staat ook de naam van de astronoom ver

meld, van wie deze rekenmethode afkomstig is: „Berekeningstabel 

naar K I D I N N U " . In deze tafels worden, met inachtneming van de 

wisselende snelheden van zon en maan en de wisselende breedte 

van de maan, de tijden en plaatsen van de opeenvolgende nieuwe 

manen (en volle manen) berekend, om ten slotte het eerste ver-
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schijnen van de avondsikkel af te leiden. Evenals in het vorige geval 

kan men uit de intervallen der op en neergaande waarden afleiden, 

welke perioden er aan ten grondslag liggen. Men vindt dan o.a. de 

maanperiode 29d 12u 44m S^/gS en de maansomloop 27d 7 u 

43m 14s, men vindt 251 maanperioden = 269 wisselingen in 

snelheid, en 5488 maanperioden = 5923 terugkeeren tot de knoop. 

Di t zijn alles precies de waarden, die PTOLEMAEUS later op naam 

van HIPPARCHUS stelde; het blijkt nu, dat de Grieken ze van de 

Chaldeeërs overgenomen hebben. Zoo vormt de Babylonische 

sterrenkunde de grondslag, waarop de Grieksch-Romeinsche en 

daarmee de geheele verdere ontwikkehng der sterrenkunde tot nu 

toe berust. 

In Mesopotamië ging nu de wetenschap te gronde, afgesneden 

van de nieuwe kuituurontwikkeling in het Westen. Zij kon zich ook 

niet verder dan deze formeele rekenschema's ontwikkelen en niet 

tot een wijder wereldinzicht opkhmmen, omdat haar beoefenaars, 

als deel van een priesterkaste, aan een vaste overlevering gebonden 

waren. Daarentegen heerschte bij de Grieken, bij wie in de ge

scheiden kleine staatjes en eilandjes geen centrale machtige priester

hierarchie kon opkomen, en die als koopheden met vele volken in 

aanraking kwamen, een vrije geest van zelfstandig denken; zij 

waren denkers en philosophen, geen waarnemers. Zij stelden theo

rieën over de bouw van de wereld en over de beweging der hemel

lichamen in cirkelbanen op, en wisten daarmee de onregelmatig

heden door meetkundige voorstehingen ten slotte beter weer te 

geven dan de Chaldeeërs met rekenkundige schema's. De Baby

lonische sterrenkunde daartegenover, heeft, steunende op eeuwen

lange waarnemingen, de grootste nauwkeurigheid bereikt in kennis 

van de perioden en daarop gebaseerde vooruitberekening van de 

verschijnselen. 



E E N B O T A N I S C H E S T U D I E R E I S NAAR 
MADAGASCAR 

door 

DR. H . J. L A M . 

Reisdoel. 

Bij liet lezen van de aankondiging dezer voordracht hebt gij 

U welhcht afgevraagd, wat een Nederlandsch botanicus ertoe 

gebracht kan hebben een zoo ver afgelegen vreemde kolonie als 

Madagascar te bezoeken. Ik moge dit met enkele woorden uiteen-

Zetten. 

Zooals sommigen van U bekend zal zijn, heeft schrijver dezes 

lange jaren in Nederlandsch-Indië gewerkt en zich aldaar bezig

gehouden met de bestudeering van de flora, Wie zich interesseert 

voor problemen van historisch-plantengeografische aard van dat 

gebied, kan in de literatuur ook herhaaldelijk gevallen tegenkomen, 

die wijzen op een floristische verwantschap tusschen Malesië aan 

de eene en de „Oost-Afrikaansche eilanden", Madagascar, de 

Mascarenen en de Seychehen aan de andere kant. Zoo is het een 

bekend feit, dat de mangrove (en in het algemeen de kustflora) 

van Oost-Afrika (zulks in tegenstelling tot die van West-Afrika) 

nagenoeg identiek is met die van Malesië en West-Polynesië en 

de verklaring van dit verschijnsel vindt men in het systeem van 

Zeestroomen in de Indische en in de Westelijke Sdlle Oceaan; 

immers, wij weten, dat ahe mangrove-planten door zeestroomen 

worden verspreid. Evenwel, de verwantschap van de flora van de 

genoemde twee gebieden gaat veel verder dan de kustflora aheen. 
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en hoewel zij ook dan nog voor een deel zeker wel verklaard zou 

kunnen worden door een verbreiding van „diasporen" i) door een 

der „snelle" agenda (zee, wind, vogels) in vroeger djden, een be

langrijk ander deel vereischt toch een „langzame migratie" over 

één of meer landverbindingen. Twee verbindingen vragen dan al 

dadelijk argumentade en bevestiging: die benoorden de Indische 

Oceaan via Voor-Indië en de Seychellen naar Madagascar, en die 

ten Zuiden van die Oceaan via Australië, het Antarctische vaste

land en Zuid-Afrika. Voor Antarctica bestaan tal van argumenten — 

J. D. HOOKER was de eerste, die er in 1860 op wees — om als vast

staand aan te nemen, dat het in het Tertiair een rijke gematigde 

of zelfs subtropische flora en fauna moet hebben bezeten. Beide 

zijn thans door het landijs geheel verdrongen; de in wijde kring 

om het continent heen behouden gebleven resten pleegt men samen 

te vatten onder de term „Antarctisch flora-element", een groep 

planten (en ook dieren), die een der interessantste problemen op 

het gebied der historische biogeografie opleveren. 

Een en ander had reeds vroeg bij mij de wensch doen opkomen 

tot een bezoek aan eenige der Oost-Afrikaansche eilanden. En toen 

de Excursie van Nederlandsche Biologen naar Zuid-Afrika in 1938 

mij op ongezochte wijze in de buurt bracht, vatte ik het plan op, 

mijn oude wensch te verwezenlijken. Mede door financiëele steun 

van de Maatschappij „Diligentia" daartoe in staat gesteld, konden 

mijn assistent, de heer A. D. J . MEEUSE, en ik deze tocht aan de 

Zuid-Afrikaansche reis vastknoopen. Zij viel in het tijdvak eind 

October 1938 tot begin Januari 1939. 

Was eerst de keus op de Mascarenen (Mauritius en Réunion) 

gevallen, eilanden, die zich door hun afmetingen het beste leenden 

voor een bezoek, waarbij men aan een korte t i jd gebonden is, bij 

de voorstudie bleek al spoedig in de eerste plaats, dat de florae 

dier eilanden, voorzoover zij behouden is gebleven, relatief goed 

)̂ Eenheden van verbreiding: zaden, wortelstokken, deelen van planten, enz. 

8 
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bekend is; en vervolgens, dat zij , en dan vooral op Réunion, voor 

een groot deel is verwoest. Op laatstgenoemd eiland is geen enkel 

stuk oorspronkelijk bosch meer over; op Mauritius is er althans 

nog i e t s behouden. 

Onder deze omstandigheden waren wij wel gedwongen van de 

Mascarenen af te zien en de keus viel nu natuurlijk op het zooveel 

minder overzichtelijke, maar nog onvolledig bekende Madagascar, 

Met erkentelijkheid moge ik hier gewagen van de van Fransche 

zijde ondervonden steun en medewerking; bij de voorbereiding van 

Prof, H , HUMBERT, directeur van de Afdeeling Phanérogamie van 

het Muséum National d'Histoire Naturelle te Parijs, en op Mada

gascar zelf van den Gouverneur-Generaal, den Heer L , CAYLA, 

en van de vele ambtenaren en particulieren, die ons op onze reis be

hulpzaam waren. 

Een gelukkige bij-omstandigheid van deze keuze was, dat er in 

Nederland vrijwel geen materiaal van dat eiland in openbare 

collecties aanwezig was. De verzamehng, die wij zoowel voor het 

Rijksherbarium als voor het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, 

beide te Leiden, bijeenbrachten, was dan ook in dat opzicht waarde

vol. Het volgende moge in het kort een indruk geven van de be

schouwingen, die aan de hand van lantarenplaatjes en een smalfilm 

worden gegeven. Het is niet meer dan een aaneenschakeling van 

enkele fragmentarische gegevens, op enkele waarvan iets dieper is 

ingegaan. 

Reisroute. 

De reis naar Madagascar werd gemaakt aan boord van het 

MS. „Ruys" , een der nieuwe en luxueuze schepen van de Zuid-

Afrikaansche l i jn der Kon. Paketvaart M i j . Op haar terugreis van 

Durban naar Nederlandsch-Indië doet deze l i jn eerst Mauritius en 

vervolgens Réunion aan. Eén dag op eerstgenoemd eiland was 

voldoende voor een zeer vluchtig bezoek aan de oude boschrest 

bij Les Mares; op Réunion bleven wij een boot over (6 dagen). 
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voldoende om een indruk te krijgen van dit hooge eiland, een 

ideaal oord voor de toerist, maar een bittere teleurstelhng voor den 

botanicus. Daarna werd Tamatave aangedaan, de grootste haven 

aan de Oostkust van Madagascar, waar wij ons ontscheepten. 

E n k e l e g e g e v e n s v a n a l g e m e e n e a a r d . 

Grootte. 

Madagascar, Frankrijk's jongste kolonie, is ëén der grootste 

eilanden van de wereld, het grootste na Groenland, Nieuw-Guinee 

en Borneo. De Franschen noemen het gaarne „la Grand'Ile". Het 

beslaat ongeveer 625.000 km^ en is dus ongeveer 5 X 2oo groot als 

Java en Madoera en 17 X zoo groot als Nederland. Zi jn opper

vlakte is ongeveer die van Frankrijk, België en Nederland tezamen. 

De bevolking is echter slechts ruim 4 mihoen, waarvan een 20.000 

Europeanen; van deze zijn ongeveer 2000 niet-Franschen. 

Herkomst der bevolking. 

Van de inlandsche bevolking, Malagasy (spreek uit: Malagasj) 

genoemd, is de herkomst onzeker. Men neemt aan, dat de oudst 

bekende bevolking, de Vazimba's, van West-Indonesische oorsprong 

was. Over de t i jd van hun immigratie is niets bekend; in ieder geval 

is het zeer lang geleden; GRANDIDIER noemt het getal 2500 v. C. en 

vermoedt, dat de naar het Westen gerichte equatoriale zeestroom 

en de N.O.-moesson tot deze migratie het hunne bijgedragen 

kunnen hebben. Of het land vóór hun komst bewoond was of niet, 

is volslagen onbekend; er zijn geen sporen gevonden, die daarop 

wijzen. 

In jongere t i jd kwamen tal van invasies, de meeste uit het 

Noorden: Semieten, Arabieren, Perzen, Indiërs. De Arabieren 

brachten vele negerslaven (Makoa's en Masombiky's) uit Afrika 

mede, waarvan men vooral in het Westen de sporen nog duidelijk 

ziet. Hetzelfde geldt, maar natuurlijk in veel geringere mate voor 

Europeesche zeelieden, die sinds de ontdekking door de Portugeezen 
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in 1500 de leusten begonnen te bezoeken, De belangrijkste immigratie 

is echter een tweede Indonesische invasie geweest. Ook deze is in 

een waas van geheimzinnigheid gehuld. Men spreekt van een 

schipbreuk van eenige Maleische prauwen op de Oostkust, om

streeks de 14e of 15e eeuw. Di t ahes is mondehnge overlevering en 

het is moeilijk te gelooven, dat eenige tientallen Maleische immi

granten zulk een ingrijpende invloed op de verdere geschiedenis 

der bevolking zou hebben gehad. De overlevering zegt n,l, , dat 

zij in het binnenland doordrongen en zich op de hoogvlakte neder

zetten, waar zij in de loop der eeuwen, zich vermengd hebbende 

met de oude Vazimba's, het heerschende ras vormden; zij noemden 

zich Merina's of Imerina's (d,i, menschen van het land met het 

wijde uitzicht). Onder hen noemt zich de kaste der edelen 

Andriana's, die der vrije mannen Hovas (spreek uit: hoev's). Onder 

hen vindt men vele lichtgekleurde, mongoloide typen, maar er is 

overigens een rijke kleurschakeering tot zeer donker toe. Aan hen 

onderhoorig waren de meestal nog donkerder kasten der oude 

Vazimba's en der slaven. Sinds de opheffing der slavernij door 

Ranavalona I I in 1877 vormen zij de lagere maatschappelijke 

klassen. 

Taal 

Op de basis van de oude Indonesische Vazimba-taal — zoo ver

onderstelt men — ontstond nu, beïnvloed door de nieuwe Maleische 

immigratie en ook door de andere invasies, de huidige taal, het 

Malagasy (fransch: malgache). De officieele landstaal is het dialect 

der Andriana's en der Hova's geworden, het eenige dialect dat 

geschreven wordt en dat sinds het begin der 19e eeuw een trans

criptie in latijnsche karakters kreeg. Het is, gezien de zeer uiteen

loopende herkomst der bevolking, merkwaardig, dat er niettemin 

op Madagascar slechts één taal wordt gesproken, waarmee men 

overal terecht kan, zij het dan ook dat een aantal dialecten niet 

onaanzienlijke verschillen vertoonen; uit de literatuur krijgt men 
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echter de indruk, dat die verschillen zeker niet grooter zijn dan 
in Nederland. 

Zooals MARRE heeft aangetoond, is het Malagasy grammaticaal 

en lexicologisch een Indonesische taal, verwant met Javaansch, 

Maleisch, Bataksch, Dajaksche talen, Makassaarsch, Boegineesch, 

Tagalog en Visayaasch. Uit het vrijwel ontbreken van een Sanskrit-

element, leidt MARRE af, dat de invoer op Madagascar plaats had 

vóór die van het Hindoeïsme op Java en Sumatra. Prof. VAN RONKEL 

te Leiden was zoo vriendelijk mij mede te deelen, dat er inderdaad 

naar zijn meening speciaal verwantschap schijnt te bestaan met 

het Tagalog, en verder met het Bataksch en met de taal van Nias. 

Maar ook wie, zooals schrijver dezes, slechts wat pasarmaleisch 

en enkele woorden Soendaneesch kent, valt de overeenkomst 

vaak op, al wordt dit niet zelden bemoeilijkt door een andere 

uitspraak, en vooral door een andere transcriptie en door de vaak 

ingewikkelde woordverbindingen. Enkele eenvoudige voorbeelden 

mogen hier volgen. 

Ten aanzien van de uitspraak diene, dat de o wordt uitgesproken 

als oe; de klemtoon valt meestal op de voorlaatste lettergreep, 

waarbij de bijna toonlooze eind-a, -y en -ö en de eveneens nagenoeg 

toonlooze uitgang -tra (op een zeer moeilijk te benaderen, eenigs

zins sissende, hspelende en brouwende wijze uitgesproken) niet als 

lettergreep meetellen, behalve bij tweelettergrepige woorden. 

Verder wordt s als sj, z als zj , j als dz uitgesproken. 

TABEL I . 

Voorbeelden van Indonesische wortels in het Malagasy. 

Nederlandsch Malagasy Maleisch, enz. 

oog 

water 

dood 

mata mata 

maty, faty 
rano ranoe (meer) 

mati 
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Nederlandsch Malagasy Maleisch, enz. 

mannelijk (la) lahy (la) laki 

land, erf tany tanah 

eiland nosy noesa 

brief, letter soratra soerat 

vrucht voa boeah 

steen, rots vato batoe 

maan volana boelan 

vol feno penoeh 

weg lalana djalan 

regen ora na oedjan 

kind zanaka anak 

hout, boom hazo kajoe 

warm mafana panas 

berg vohitra boekit 

zee (meer) alaotra laoet 

wit fotsy poetih 

mensch olóna orang, (o)wong 

1 iraiky, (i)sa satoe 

2 roa doewa 

3 telo tiloe (s., j . ) 

4 efatra ampat, opat 

5 dimy lima 

6 enina anam 

7 fito pitoe (vele ind. talen) 

8 valo waloe ( „ „ „ ) 

9 sivy siva. 

sija ( „ „ „ ) 

10 folo poeloeh 

100 zato (se)ratoes 

1000 arivo (sa)riboe 
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Opvallend is ook de overeenkomst bij een aantal namen van 

nuttige of schadelijke planten en dieren. Wilde hebben meestal geheel 

afwijkende, waarschijnlijk jongere, autochthone namen, wat in ver

band met de zeer eigen aard van flora en fauna ook begrijpelijk is: 

Nederlandsch 

Planten 

gekweekt: 

klapper 

Eugenia sp. 

komkommer 

kalabas 

Dioscorea (knol) 

rijst (ongesneden) 

cassave 

wild: 

Ficus met ruwe 

bladeren (schuur

middel) 

vele Sapotaceae 

mos, wier 

Hibiscus tihaceus 

Dieren 

muskiet 

garnaal 

krokodil 

tjitjak 

vlieg 

haai 

bloedzuiger 

Malagasy Maleisch, enz. 

voa-nio nijoer 

(Nias:banioe=boeah-nijoe) 
jambo djamboe 
tsimondry ketimoen 
tavo laboe 

ovy oebi 
ary padi 

ovy-hazo oebi kajoe (ketella pohon) 

ampaly ampelas 

nato 

lomotra 

baro 

moka 

oranga 

voay 

tsatsaka 

lahtra 

akio 

linta, dinta 

n(j)atoeh 

loemoet 
waroe 

njamoek 

oedang 

boewaja 

tjitjak 

lalat 

hijoe 

lintah 
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Huidige rassen. 

Ondanks deze taaleenheid wordt Madagascar door een 20-tal 

rassen bewoond en hoewel aanzienlijke verschillen in uiterlijk en 

karakter bestaan, zijn zij algemeen zacht van aard en zeer handel

baar, maar dan ook vaak weinig energiek. De belangrijkste rassen 

na de Merina's zijn naar het Zuiden toe op de hoogvlakte de 

Betsileo's (spreek uit: beetsileoe, d.i. vele [be], die niet [tsi is de 

ontkenning] overwonnen zijn); de Bara's (de „eenvoudigen") en 

de Antandroy's (spreek uit: antandroei, d.i. menschen van het 

doornbosch), beide de veehouders van het Zuiden; in het Westen 

de negerachtige, lange Sakalava's, in het boschgebied in het Oosten 

de breede gedrongen Betsimisaraka's (d.i. vele die niet van elkaar 

scheiden) en de Tanala's (d.i. lieden uit het bosch). 

Opvallend is, dat de Sakalava's van rafia fraaie weefsels maken, 

die zeer sterk op Soemba-kains gelijken. Men schijnt daar ook de 

ikat-methode te gebruiken bij het kleuren. Een ander Indonesisch 

en Pacifisch element is b.v. de vlerk-prauw, die men in het Noorden 

veel ziet. 

Godsdienst, 

Oorspronkelijk voorouders-vereerders, zijn de Malagasy na de 

komst der Europeanen hoe langer hoe meer onder de invloed van 

het Christendom gekomen. Er zijn thans talrijke missies werkzaam, 

zoowel Roomsch-Kathoheke (Fransch) als Protestantsche (Fransch, 

Engelsch, Amerikaansch, Noorsch), die elk een bepaald ressort 

toegewezen hebben gekregen. Daarnaast zijn er van oudsher een 

aantal Mohamedanen. 

Inheemsche vorsten en Europeesche kolonisaties. 

Nauw verbonden met de geschiedenis der bevolking is die van 

haar vorsten, voortgekomen uit de Andriana's. De overlevering 

vermeldt Andriana-heerschers sinds ongeveer 1600, maar met 



121 

zekerheid kan eerst van een Andriana-dynastie worden gesproken 

sinds het optreden van den krachtigen hervormer en vereeniger 

Andrianampoinimerina, den Karei de Groote der Merina's, in 1787, 

Na hem kwamen 2 koningen en 4 koninginnen. 

De pogingen tot kolonisatie, sinds 1500 door Portugeezen, 

Franschen en Engelschen gedaan — de Hollanders brachten er 

slechts enkele vluchtige bezoeken — mislukten steeds door het 

verzet der bevolking en de onvoldoende kracht der kolonisatoren, 

In 1818 begon de lange reeks oorlogjes tusschen Frankrijk en de 

Andriana-dynastie, die tot dan toe, meer of minder effectief, groote 

deelen van het ehand, maar nooit het geheele eiland bestuurde. 

Een traktaat van 1886, dat Frankrijk het protectoraat over Mada

gascar gaf, was, ook door de tegenwerking der Engelschen, onvol

doende om verdere moeilijkheden te voorkomen. Deze leidden in 

1895 tot een grootsch opgezette militaire expediüe, die van Mei 

tot September duurde en Frankrijk 4000 man en 80 mülioen franken 

kostte. De laatste koningin, Ranavalona I I I , werd in 1897 ver

bannen naar Réunion, en vandaar in 1899 naar Algiers, waar zij 

in 1917 stierf. De Fransche regeering had de tact haar stoffelijk 

overschot in 1938, enkele maanden vóór onze aankomst, met groote 

plechtigheid naar het mausoleum bij het „Palais de la Reine" in 

Tananarive te doen overbrengen. Kort na de bezetting van de 

hoofdstad in 1895 werd Generaal G A L L I É N I Gouverneur-Generaal; 

hij is de groote pacificator en organisator, de Van Heutz van het 

moderne Madagascar geweest. Ondanks hun geringe aantal en de 

armoede van het land, zijn de Franschen er in de afgeloopen 40 

jaren in geslaagd, van Madagascar een goed bestuurde, tot in ahe 

uithoeken rustige en bereisbare kolonie te maken. Wij hebben vele 

voorbeelden gezien van een vruchtbare samenwerking van kolo

nisatoren en inheemschen, zoowel op het gebied van het bestuur, 

als b,v. op dat van de zich onder Fransche invloed ontwikkelende 

Merina-kunst, 

Op de hoogvlakte, waar aüe bosch is gerooid, zijn de huizen van 
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gedroogde leem of van baksteen. Gebouwd tegen rotsige heuvels 

op, is Tananarive (Tanan-arivo, de stad der duizend erven) met 

haar steile straten, haar vele trappen en fraaie tunnels en haar 

belangwekkende bevolking, een zeer merkwaardige stad. Op het 

hoogste punt domineert het forsche „Palais de la Reine", in 1839 

op oudere fundamenten gebouwd door JEAN LABORDE, sindsdien 

herhaaldelijk verbeterd en thans een merkwaardig historisch monu

ment en museum van geschiedkundige, ethnografische, en kunst- en 

natuurhistorische aard. Midden door het gebouw loopt een reus

achtige, kaarsrechte boomstam van 42 m hoogte, die alle verdie

pingen doorloopt en boven het dak in een vlaggestok eindigt. Men 

zegt, dat het transport van deze stam van het bosch in het Oosten 

naar Tananarive aan bijna 2000 man het leven heeft gekost. 

Landbouw en veeteelt. 

De inlandsche bevolking leeft hoofdzakelijk van landbouw en 

veeteelt. Hoofdvoedsel is rijst, die in de dalen van het Westen en 

het Centrum op sawahs, in het gebergte in het Oosten als ladang-

rijst wordt verbouwd. De cultuurmethoden hiervan vertoonen in 

vele opzichten overeenkomst, maar evenzeer belangrijke verschillen 

met de rijstcultuur in Malesië. Verder levert het Centrum mais en 

ook tal van Europeesche groenten op. De groote grasvelden van 

Westen en Zuiden geven gelegenheid voor een extensieve veeteelt; 

in 1920 waren er ongeveer 8 miljoen runderen op het ehand. Het 

gras is echter door het herhaalde branden van inferieure kwahteit 

en het vee daardoor ook, zoodat de export van bevroren vleesch, 

ondanks de lage prijzen, nooit tot bloei is gekomen. Het malgassische 

rund is een soort zeboe, hoog van bouw en met lange, spitse lier-

vormig omhoog gebogen horens. In het Oosten vormen houtaankap 

en boschproducten de middelen van bestaan. Waar het belang 

daarvan door de sterke ontbossching is verminderd, vindt de 

bevolking emplooi in de cultuur van tal van tropische gewassen, 

veelal in eigen beheer. Aan de Oostkust trekt men, althans plaatselijk. 
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belangrijke inkomsten uit de bloeiende kruidnagelen(girofle)-

cultuur. Nadat Zanzibar de Molukken hun monopohe afhandig 

had gemaakt, is thans Oost-Madagascar weer een zware concurrent 

van Zanzibar geworden. Verder verbouwt men pisang, cassave, 

klapper, cacao, koffie en vanilje; zeer gewild onder de vruchten is 

b,v, de heerlijke, met de Indische ramboetan verwante lai-tsji uit 

China (Nephelium litchi). Niet onbelangrijk is verder de suiker-

fabricage, die veelal in handen van Britsch-Indiërs is. 

Overal waar vloedbosschen zijn, worden deze benut voor de 

winning van looistoffen, In moerassen vindt en kweekt men de 

palm Raphia ruffia, die de waardevolle en fijne raffia-vezel levert. 

Bodemproducten, 

De bodem van Madagascar is zeer arm. Het belangrijkste mineraal 

is grafiet, dat vooral aan de Oosthelhng van het gebergte wordt 

gewonnen. Verder zijn er in kleine hoeveelheden ijzer, koper, lood 

en nikkel, mica, steenkool, diamant, goud en edelgesteenten. 

N a t u u r l i j k e H i s t o r i e , 

Terwijl , gelijk wij zullen zien, de verklaring der geschiedenis van 

flora en fauna tot het verre verleden terug moet grijpen, is de vorm 

waaronder de flora zich aan ons oog vertoont, dus de vegetatie, 

een treffend voorbeeld van de invloed van het milieu. En op Mada

gascar wordt dat milieu weer in zeer sterke mate door de topografie 

van het land en door het klimaat bepaald. De in groote trekken een

voudige samenhang tusschen klimaat, topografie, vegetatie en flora, 

compenseert in niet geringe mate de gerechtvaardigde vrees, dat 

het onderzoek op dit groote eiland bij een beperkte reisduur teleur

stellende resultaten moest opleveren. 

Topografie (Fig, 1). 

Madagascar is een zeer oud continentaal gebied, waarvan groote 

deelen, door zeer oude gesteenten gevormd, nooit onder de zee 
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bedolven zijn geweest, De Oostkust dankt haar rechte lijn aan een 

tectonische breuklijn; dicht bij die kust ligt ook de hoofdwater

scheiding van 1200—2000 m hoogte. Enkele van de hoogste toppen 

hggen iets meer naar het Westen; de hoogste berg is de Tsaratanana 

in het Noorden (2880 m). Van deze centrale keten naar het Westen 

gaande vindt men een golvend plateau van 1000—1500 m, dat 

langzaam naar het Westen helt en met enkele trappen in de kust

vlakte overgaat. 

Klimaat (Fig. 1 en 2). 

Deze- topografie en de Noord-Zuid-hgging van het land van 

12° tot 26° Z,B, in de zone der passaatwinden en der zomerregens 

bepalen de khmaten, In de winter (Juli) staat de Z,0,passaat met 

volle kracht over het geheele eiland door, in de zomer (Januari) is 

hij aan de Oostkust minder krachdg en meer Oostelijk; het Noorden 

en Westen ondervindt dan de invloed van de N.W,moesson, met 

in het Zuid-Westen veranderlijke winden. Het geheele eiland hgt 

nog in het gebied der zomerregens; in het Noordoosten heeft men 

twee zwakkere regentijden (Januari—Maart en Juni), overal elders 

één (December—Februari) en een lange droge ti jd (April—October). 

In het algemeen nemen de temperatuur (afgezien van de hoogte 

boven de zee) en vooral de regenval af van N . naar Z. en van O. 

naar W. 

Aldus onderscheidt men twee hoofdkhmaten; 

A, Windklimaat (Oostelijk khmaat), met twee vormen; 1, het 

khmaat van de Oostkust (inclusief dat deel der Westkust dat door 

het Tsaratanana-massief wordt beheerscht; het Sambirano-gebied) 

en 2, dat van het Centrale plateau. De Oostkust heeft veel regen 

(stuwingsregens tegen het gebergte) en een vrij gelijkmatige regen-

verdeehng (vergelijk West-Java); het Centrum is minder nat en 

heeft één regentijd. 

B. Onderdewindsch klimaat (Westelijk klimaat), eveneens met 

twee vormen; 1. het khmaat van de Westkust (inclusief het uiterste 



M
ad

ag
as

ca
r,

 
T

op
og

ra
fi

e 
en

 K
lim

aa
t.

 
D

e 
zw

ar
e 

lij
n 

st
el

t 
de

 h
oo

fd
w

at
er

sc
he

id
in

g 
m

et
 

en
ke

le
 

be
la

ng
ri

jk
e 

zi
jk

et
en

s 
vo

or
. 

D
e 

st
re

ep
je

sl
ij

n
 

ov
er

 h
et

 e
ila

n
d

 is
 d

e 
gr

en
s 

va
n

 d
e 

„F
lo

re
 d

u
 V

en
t"

 (
O

os
t)

 e
n

 d
e 

„F
lo

re
 

so
us

 
le

 V
en

t"
 (

W
es

t)
, 

de
 p

la
nt

en
ge

og
ra

fi
sc

he
 

d
is

tr
ic

te
n

 v
an

 l
ag

er
e 

or
de

 z
ij

n 
do

or
 s

ti
p

p
el

lij
n

en
 b

eg
re

ns
d-

 
G

et
ro

k
k

en
 p

ij
le

n
 g

ev
en

 d
e 

he
er

sc
he

nd
e 

w
in

d
ri

ch
ti

n
g 

in
 d

e 
w

in
te

r 
(A

pr
il—

O
ct

ob
er

) 
aa

n
, g

es
tr

ee
p

te
 

di
e 

in
 

de
 

zo
m

er
 

(N
ov

em
be

r—
M

aa
rt

).
 

A
—

A
' 

st
el

t 
ee

n
 

dw
ar

sd
oo

rs
ne

de
 

do
or

 h
et

 
eü

an
d 

vo
or

 
m

et
 

ee
n

 
sc

he
m

at
is

ch
e 

aa
nd

ui
di

ng
 v

an
 

de
 

st
uw

in
gs

re
ge

ns
 

aa
n

 d
e 

O
os

tk
us

t 
(d

oo
r 

de
n

 s
eh

r.
 u

it
 v

er
sc

h
ill

en
d

e 
ge

ge
ve

n
s 

sa
m

en
ge

st
el

d)
. 



T M . — TAMATAVE — Oostk,, 18" Z.Ij 
, Gem. temp. min.; 13° (VIII) 

„ „ max.: 33° (I) 
Jaargemiddelde; 24° 
Regenval zomerhalfj.: 1500 mm 

,, winter „ ; 1200 mm 

Fig. 2. 

Madagascar, Hydrothermen voor vijf plaatsen, aangevende de 
gem. maandel. regenval en de gem. maandel. temperatuur voor 

alle maanden van het jaar (1 Jan., 2 Febr., enz.). 

Jaar; 2700 mm 

T N . — TANANARIVE — Centr. Platea. 
1380 m b. zee, 19° Z.B. 
Gem. temp. min.; 4° (VIII) 

,, max.; 30° (I) 
Jaargemiddelde; 19° 
Regenval zomerhalfj.; 1200 mm' 

„ winter „ ; 50—100 mn 

Jaar; 1250—1300 mn 

M. MAJUNGA — Westkust, 15°30' Z.: 
Gem. temp, min.; 12° (VIII) 

„ „ max.: 38° (I) 
Jaargemiddelde: 27° 
Regenval zomerhalfj, 1400 mm 

„ winter „ : 80 mm 
Jaar; 1480 mm 

N.B, NOSY B E — N,W, kust, 13°30' Z. 
(H, V, H E L L V I L L E ) 

Gem, temp, min,: 12° (VIII) 
„ ,, max,; 33° (II) 

Jaargemiddelde; 21° 
Regenval zomerhalfj,; 2600 mm 

„ winter „ ; 400 mm 
Jaar: 3000 mm 

T L , T U L E A R — Z,W, kust, 23°30' Z. 
Gem. temp, min.: 12° (VIII) 

„ max,; 39° (XII) 
Jaargemiddelde; 25°5 
Regenval zomerhalfj,; 300 mm 

,, winter „ ; 74 mm 
Jaar: 374 mm 



Fig. 3. 

Het regenwoud in het Oosten: Gebergtebosch bij Analamazaotra, ± 900 m 6. zee, met 
Dracaena (Westelijke element) - foto LouvEL, 



Fig. 4. 

Het moessonbosch in het Westen bij Namoroka (Ambongo), September (voorjaar); 
Adansania madagascariensis - foto PERRIER DE LA BÁTHIE, 



Fig. 5. 

Het xerophytische doornbosch in het Zuiden: Didierea mirabilis

foto LOUVEL, 
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Noordelijke deel van het eiland); dit khmaat kenmerkt zich door 
een zeer strenge droge tijd (vergelijk Oost-Java en de Kleine 
Soenda Eilanden) en 2, het' khmaat van het uiterste Zuiden, dat 
een koele winter en een zeer geringe regenval heeft. De grootste 
verschillen op korte afstand vindt men in het uiterste Zuiden, in 
de streek bewesten Fort-Dauphin, waar men op een afstand van 
eenige kilometers van het vochtige oostelijke in het droge weste
lijke khmaat komt. 

Madagascar ligt in de Westwaarts gerichte zeestrooming, die 
het geheele eiland omspoelt. 

Vegetatie- en flora-typen. 

Overeenkomstig deze klimaten onderscheidt men twee geheel 
verschillende vegetatietypen; 

A. de Oostelijke vegetatie (Flore du Vent, Flore oriëntale), 
zijnde een altijd groen regenwoud (Fig. 3). Naar het Westen 
toe krijgt dit woud, zoowel door de grootere hoogte boven de zee 
als door de beginnende invloed der regenschaduw een meer 
gematigd karakter. 

B . de Westelijke vegetatie (Flore sous le Vent, Flore occi
dentale), zijnde een moessonbosch (Fig. 4) (kaal in de winter), 
in het droge Zuiden overgaand in een uiterst merkwaardig 
xerophiel doornbosch (Fig. 5). 

Waarschijnlijk doordat deze toestanden reeds lang hebben 
bestaan, is er ook in de flora een sterk verschil tusschen Oost 
en West. Slechts 515 van de 6765 soorten komen in beide ge
bieden voor. Verdere bijzonderheden geeft Tabel I I , ontleend aan 
gegevens van PERRIER DE LA BATHIE. 
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T A B E L I I . 

I Oorspronkelijke Flora 
% v. d. 
oppervl. 

Aantal 
soorten 

Daarvan 
ende
misch 

% Ende-
misme 

A 1, Regenwoud Oostkust , , , 
2, Gebergte-flora Centr,., , 
3, Gemeensch. 1 en 2 . . . . 

} ± 3% 
1805 
2292 
464 

1651 
2051 
319 

9 1 % 
89% 
68% 

Totaal Flore du Vent 4561 4021 88% 

B 1. Moessonbosch Westkust 
2. Xeroph. bosch in Z . W . . . 
3. Gemeensch. 1 en 2 . . . . 

} ± 3% 
1088 
336 

95 

986 
320 

78 

90% 
95% 
82% 

Totaal Flore sous le Vent. . 1519 1384 9 1 % 

C Gemeensch. A en B . . . . . 515 245 47% 

Totaal oorspr. flora ± 6% 6595 5650 86% 

+ 170 soorten m. onvoll. 
^ bek, vindpl.: 6765. 

I I 
Door den mensch 

beïnvloed; Mangrove 

Savoka (sec. bosch) Oostkust ± 6 i % 280 16 6% 

Prairie en savanne ± 82% 125 11 9% 

Cultuurgebied 
dz 5 1 % 

250 — — 

Mangrove 
dz 5 1 % 

(onder I) (1) — 

Totaal ± 94% 655 27 4% 
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Ontbossching, 

Helaas is ongeveer 9 / 1 0 van de oorspronkelijke vegetatie door 

de mensch, dat schadelijkste aller dieren, vernield. Ui t armelijke 

resten heeft men de vroegere grens tusschen de Oostelijke en de 

Westelijke flora kunnen reconstrueeren; zij hep ongeveer langs de 

Westrand van het Centrale Plateau. Vele van de door de eerste 

verzamelaar (BOJER, 1835) op het Centrale Plateau gevonden 

soorten zijn nooit meer teruggevonden en waarschijnlijk verdwenen, 

en HUMBERT somt een aantal soorten op, die nagenoeg zijn uit

geroeid (soorten van Mascarenhasia, Landolphia, Diospyros, Dal-

bergia, Euphorbia, Podocarpus, enz.). Roofbouw en afbranden van 

gekapt bosch in de droge ti jd zijn de eerste stappen van verniehng. 

In het Oosten met zijn vochtiger klimaat bieden de weelderiger 

flora en vegetatie langer weerstand tegen dit ruwe ingrijpen in 

een biologisch evenwicht. In het Centrum en in het Westen waren 

de gevolgen veel funester. Is in het Oosten nog het ontstaan 

mogelijk van secundair bosch, hier savoka i) (spreek uit: sjawoek') 

genaamd, in de drogere gebieden wordt de vernielde climax

vegetatie vaak terstond gevolgd door wat ten slotte overal het eind 

is: de armsoortige, eentonige savanne (prairie). Hierdoor heeft 

men de zonderhnge toestand gekregen, dat 9 2 % van de landopper

vlakte met 650 soorten (slechts 4 % endemisch = tot hef land 

beperkt), minder dan een tiende deel van het aantal soorten her

bergt dan de overige 8 % oorspronkelijke vegetatie )̂ met haar 6765 

soorten (een aantal dat zeker met het toenemen van onze kennis 

nog zal stijgen), waarvan niet minder dan 8 6 % endemisch zijn. 

Deze ontbossching en de daarmede gepaard gaande afspoeling 

van de bodem, vormen een der groote zorgen van het Fransche 

Gouvernement. In Algiers, een veel rijkere en dichter bevolkte 

)̂ = maleisch bloekar? 
In tabel II is de mangrove in de ter beschikking staande statistiek bij 

het cultuurgebied opgenomen, waardoor het percentage der oorspronkelijke 
flora 6 inplaats van 8 is. 

9 
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kolonie, kent men hetzelfde euvel. Men heeft de toestand daar 

echter in de hand door voor elke 10.000 ha bosch één controleerend 

beambte aan te stellen. Voor Madagascar zou dat minstens 250 man 

beteekenen en die zijn het Gouvernement blijkbaar te duur, een 

zuinigheid, die wel blijken zal de wijsheid te hebben bedrogen. 

Als het dan maar niet te laat is! De (gelukkig weinige) spoorwegen 

stoken hout. Herbebossching geschiedt hier en daar, maar op te 

kleine schaal en met exotische soorten. Over natuurlijke verjonging 

wordt wel gesproken, maar niets of niet genoeg gedaan. Toch is 

men, vooral na de instelling van de „Réserves Naturelles" op de 

goede weg (zie ook het „Nawoord"). Een paradox vormt in dit 

opzicht het droge Zuiden; het wordt door zijn droogte veeleer 

beschermd dan bedreigd. Het khmaat is er n.1. te droog voor de 

landbouw, zoodat er alleen gekapt wordt voor de weinige technisch 

bruikbare houtsoorten (voor emballage kisten). Overigens is deze 

vegetatie met zijn vele succulenten ook minder brandbaar dan b.v. 

het moessonbosch. 

Geschiedenis der flora. 

Zooals uit tabel I I blijkt, is het endemisme van de Malgassische 

flora buitengewoon hoog. Er zijn 4 of 5 endemische families; 

verder zijn 2 1 % van de geslachten en 86% van de soorten ende

misch. Di t beteekent een langdurige ongestoorde eigen ontwikkeling 

en die kan slechts hebben plaats gehad bij een langdurige en strenge 

isolatie. Inderdaad is Madagascar waarschijnlijk sinds het Plioceen 

een eiland. Voordien bestonden er echter in de loop der geolo

gische perioden een aantal landverbindingen. Het kan ons van 

zuiver plantengeografisch standpunt onverschillig laten of deze 

in verband stonden met horizontale continentenbewegingen, 

zooals o.a. door WEGENER en door Du T O I T wordt aangenomen, 

of door bewegingen in verticale zin (landbruggen tusschen per

manente continenten), een meening, die o.a. door BAILEY W I L L I S 

wordt voorgestaan. De huidige flora eischt in ieder geval drie 
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landverbindingen, naar hun belangrijkheid als volgt te rang
schikken; 

1. Madagascar-Afrika(-Amerika) 1 . . 

2. Madagascar-Indië(-Polynesië) j 

3. Madagascar-Antarctica(-Polynesië): Noord-Zuid. 

Tabel I I I geeft omtrent de hiermee in verband staande flora

elementen nadere gegevens. Zij is grootendeels ondeend aan een 

boekje van H . PERRIER DE LA BATHIE, die na de tijd van den grooten 

explorateur GRANDIDIER tientallen jaren in Madagascar heeft gereisd 

en verzameld en die ook een voortreffelijke vegetatieschets over dat 

eiland heeft geschreven. 

Deze indeeling is m.i. niet geheel bevredigend, daar zij heterogeen 

is; naast één endemisch en 4 geografische flora-elementen, onder

scheidt PERRIER nog een historisch element, dat dus niet op de 

arealen maar op de t i jd der isolatie is gebaseerd. Het moge juist 

zijn de anthropochore adventieven (planten, die onder invloed 

van de mensch zijn binnengekomen) in deze categorie apart te 

houden, voor de andere gelden dezelfde natuurlijke migratie

mogelijkheden, die er ook vroeger waren, behalve dan de landver

bindingen, die er toch ook niet altijd zijn geweest. Volgens mijn 

meening zal men dus goed doen het grootste deel dezer categorie 

te herzien en over de geografische categorieën te verdeelen. Ik 

verwacht, dat dan vooral het Oostelijk en ook het Westelijk element 

hierdoor zullen toenemen. In het Zuidelijk element is door PERRIER 

m.i. vooral wat het Zuid-Afrikaansche element betreft, te weinig 

gelet op het onderscheid van planten van vermoedelijk antarc

tische en zulke van duidelijk noordelijke oorsprong. De voorbeelden 

in de laatste kolom van Tabel I I I komen daardoor niet geheel met 

die van PERRIER overeen. Zoo rekent PERRIER de eenige Nepenthes-

soort van Madagascar tot het recente element. Prof. DANSER heeft 

echter aangetoond, dat N,madagascariensis in het geslacht, dat in 

het Kr i j t in Azië is ontstaan, een primitieve vorm is, en waar-



TABEL I I I . 

Verwantschappen van de flora van Madagascar, 

Flora-elementen 
(van oud tot recent) 

Percen
tage der 
soorten 

Geologische 
perioden; land

verbindingen 
Opmerkingen Voorbeelden 

1. Endemisch zonder 
bepaalde verwant
schap 

6 

tot Jura of 
Oud-Krijt 

5 famihes, bovendien 
± 100 geslachten 

Chlaenac, Didiereac, 
Rhopalocarpac, Geo-
siridac, Geayac, 

2. Zuidelijk element. 3 

tot Jura of 
Oud-Krijt Planten van het Zui-

del. Halfr., in. ver
wanten in Z. Afr., Z. 
Z. Am,, Polynesië en 
Australië — 77 end. 
en identieke gesl, met 
1, Z, Afr,, 2, Z. Am., 
3, Austr, - Polyn, — 
6 met Z. Afr. iden
tieke soorten 

Weinmannia, Carpha, 
Gunnera, Adansonia, 
Dodonaea, Restio, Si-
deroxylon, vele va
rens bijv, Gleichenia 
sect, Eugleichenia, 
Dicksonia, Schizaea, 
Blechnum, enz. 

(Aepyornis) 

3. Oostelijk element. 7 tot Oud-Eoceen Planten m, hoofdver
spreiding in Indië, 
enz. — 20 end,, 78 
ident. gesl,; 4 ident. 
soorten 

Pothos, Elaeocarpus, 
Lagerstroemia, Wor-
mia, MediniUa, Ne
penthes, Antiaris, 
Evodia, Phajus, Glu-
ta, Cycas, enz. 

4. Pantropisch ele
ment . 

42 in verschiU, tijden Planten uit alle tropi
sche landen — 86 end. 
535 identieke gesl,; 
160 ident, soorten 

Vele wijd verspreide 
trop, geslachten 

5. Westelijk element 27 Afr.-Mad. tot Pli
oceen; Braz.-Afr. 
tot Mioceen 

Planten m, hoofdver
spreiding in (vooral 
trop,) Afr., sommige 
ook voorkomend in 
trop, Amer, — 43 
end,, 170 ident, gesl,, 
rb 100 ident. soorten 
— 60% hiervan in W, 
Madagascar 

Poinciana, Hyphaene, 
Manilkara, Aloë, Ka-
lanchoë, Pachypodi-
um, Uapaca, Dra
caena, Tristerama, 
Hydrostachys, Rave-
nala, Dombeya, Vel-
lozia, Symphonia, 
Gravesia, Sclerocarya, 
Harpogophyton, enz. 

6. Recent element . . 15 sinds isolatie in 
het Plioceen 

In O, Mad, vooral 
door zeestroomen uit 
het O, aangevoerd 
(kustflora), In het W, 
en Centrum vooral 
door vogels en winden 
uit Afr, ingevoerd; 
Rec, tijd: 
anthropochoren — 
Endemen en niet-en-
demen 

O,; Barringtonia, Ca-
lophyllum, Avicen-
nia, Casuarina 

C : Viola abyssinica, 
Cardamine africana, 
Stellaria, Geranium, 
vele Compositae 

waarsch, moet deze 
groep voor een deel 
onder 3 en 5 worden 
verdeeld 
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schijnlijk gemaakt, dat het geslacht bij een door khmaatsverande-

ringen bewerkte oostwaartsche migratie nog juist in het Westen 

van de Indische Oceaan een spoor achter heeft kunnen laten, 

voordat de verbinding verbroken werd. In deze zin is Nepenthes 

in Madagascar dus een rehct. Iets dergelijks geldt waarschijnlijk 

ook voor de endemische Cycas Thouarsii, die nauw verwant is met 

de Aziatische Ccircinalis, en voor enkele andere geslachten. 

Floristische gebieden. 

Gelijk reeds vermeld, komen de floristische gebieden en de 

vegetatiegebieden vrijwel met elkaar overeen. Ui t de voorloopige 

schifting naar de flora-elementen van de afzonderlijke vegetatie-

gebieden blijkt, dat, voorzoover het niet-endemische en de niet-

pantropische geslachten betreft, in het Oostelijke bosch het Oostelijk 

flora-element bijna tweemaal zoo sterk is als het Westelijk, terwijl 

het Zuidelijk element er niet zeldzaam is (Weinmannial). Op de 

hoogvlakte domineeren vormen met verwanten op de Zuid- en 

Midden-Afrikaansche bergen en treedt het Oostelijke element op 

de achtergrond, In een uitvoerige studie over de Compositae komt 

HUMBERT tot de conclusie, dat de verwantschap tusschen Malgassi

sche en Afrikaansche bergsoorten veel sterker is dan tusschen 

soorten van bergen en laagvlakte op Madagascar, Enkele geslachten 

wijzen op verwantschap met Tropisch Amerika {Ravenala [ook in 

het Oosten], Vellozia). Met deze elementen vermengen zich enkele 

vertegenwoordigers van het Zuidelijk element (Carpha, Gunnera, 

enz,), In het moessonbosch in het Westen is het Oostelijk element 

zeer gering en overweegt de verwantschap met de flora van het 

Midden- en Zuid-Afrikaansche laagland sterk; het herbergt een 

aantal zeer merkwaardige xerophytische levensvormen, die vooral 

de droge kalkheuvels bewonen. Dit is a fortiori het geval ten aanzien 

van het merkwaardige xerophytische bosch in het Zuiden, waarvan 

95% der soorten en 48% der geslachten endemisch is. Het wordt 

gedomineerd door de zonderlinge Didiereaceae, en dan vooral door 
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Alluaudia en Didierea; verder door Euphorbia- en Adansonia-soorten, 

Dit laatste geslacht is een vertegenwoordiger van het Zuidelijk 

element met 2 soorten in Australië, nauw verwant met de 7 soorten 

op Madagascar, en daaronder zijn er weer, die nauw verwant zijn 

met de eenige soort van Zuid-Afrika. Het Oostelijk element ont

breekt hier vrijwel. Onder de niet-endemen overweegt het Westelijk 

element. Nergens anders op Madagascar krijgt men zoo sterk de 

indruk van een archaeische flora; het is een volkomen onwezenlijk 

plantenkleed, rechtstreeks uit het Tertiair tot ons gekomen. 

Flora-elementen, 

Beschouwen wij ten slotte de flora-elementen afzonderlijk, dan 

zien wi j , dat het Oostelijk element vooral sterk vertegenwoordigd 

is in het Oosten, hetgeen intusschen meer met milieufactoren dan 

met historische factoren samenhangt. In het Westen is dit element 

zwak, behalve natuurlijk in het Sambirano-gebied ten Westen van 

de Tsaratanana, waar Westelijk en Oostelijk element vrijwel even 

sterk zijn; in het Zuiden ontbreekt het vrijwel. Het Westelijk 

element — ook weer vooral als gevolg van het milieu — overweegt 

sterk in het Westelijk distrikt, is zwakker in het Zuiden en het 

zwakst in het Oosten. Het Zuidelijk element komt overal voor, 

maar overal zwak. 

Fauna, 

De fauna van Madagascar is al even eigenaardig als de flora 

en haar bestudeering leidt tot dergelijke conclusies: er zijn zeer 

veel endemen en mede onder deze vertegenwoordigers van een 

Oostelijk, een Westelijk en een Zuidelijk element. De zeer eigen 

aard van het eUand ook op dit gebied komt vooral treffend uit in 

de zoogdieren, die het bezit. Voor een zeer belangrijk deel bestaan 

deze uit Lemuriden, een endemische familie der halfapen, met een 

groote verscheidenheid van vormen. Wanneer men de uitgestorven 

reuzenvormen meerekent, die de bosschen der hoogvlakte be-
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woonden, loopt hun grootte uiteen tusschen die van een beer en die 

van een rat. Ook onder de knaagdieren is er een endemische familie 

en onder de insectivoren zijn de Centetidae sub-endemisch (Weste

lijk element). Er zijn slechts twee kleine roofdieren, beide ende

misch; de bekendste is de fosa (spreek uit; foesj), Cryptoprocta 

ferox, die in zijn uiterlijk de eigenschappen van een civetkat, een 

fehde en een canide vereenigt. Tot het Westelijk element behooren 

een zwijn (Potamochoems), ten uitgestorven dwergnijlpaard en een 

spitsmuis. Een vertegenwoordiger van het Oostelijk element is een 

vliegende hond (kalong, Pteropus), die door zijn vliegvermogen 

echter minder beteekenis voor historisch-geografische conclusies 

heeft. Meer zoogdieren dan de hier aangeduide telt Madagascar niet. 

De overige gewervelde dieren zijn minder apart en vertoonen een 

sterkere verwantschap met Afrika; de kikvorschen daarentegen 

zijn weer meer Indisch van aard, In het Zuidelijke doornbosch 

hebben de reuzenvogel, Aepyornis en de kleinere Muellerornis nog 

in historische t i jd geleefd. Evenals de gecko Phyllodactylus zijn deze 

vogels waarschijnlijk van antarctische oorsprong; zij zijn veel 

nauwer verwant met de Australische emoe en met de Casuaris, dan 

met de Afrikaansche struisvogel. Aan de kust van het uiterste 

Zuiden vindt men vele fragmenten van eierschalen. Volledige 

eieren zijn er echter zeer weinig bewaard, waarschijnlijk minder 

dan 10, In het Museum in het „Palais de la Reine" te Tananarive 

bevindt zich een fraai schilderij, waarop men twee dezer dieren 

ziet afgebeeld tezamen met eenige op hen jagende Antandroy's 

en waarlijk, wanneer men in die „brousse du Sud" ronddwaalt, 

zou men nauwelijks verwonderd zijn, daar dergelijke zonderlinge 

dieren te ontmoeten. 

Verscheidene groepen, o.a. onder de slangen (die ahe niet-

giftig zijn), wijzen op een verbinding met Zuid-Amerika. 

Voor ieder geval afzonderlijk moet echter uitgemaakt worden 

of die verbinding via Afrika dan wel via Antarctica moet worden 

gezocht. 
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N a w o o r d . 

„Quand Thomme était encore inconnu dans cette partie du 

globe, ITle tout entière disparaissait sous un épais couvert de 

végétation arborescente . . . . 

,,L'homme vint; et ce merveilleux décor édifié par les siècles 

s'évanouit devant l u i . . . ., et Madagascar fut ce qu'il est de nos 

jours; une grande terre stérile, couverte d'une prairie monotone, 

oü nous voyons disparaitre les derniers restes de la faune et de la 

flore natives." 

Aldus schrijft, in 1921, PERRIER DE LA BATHIE in het nawoord 

van zijn prachtige schets „La Végétation malgache". Thans zijn 

wij 20 jaar verder en in die twintig jaar is de reeds poovere rest 

oorspronkelijke vegetatie zichtbaar afgenomen. In voor een hoffe-

lijken Franschman ongewoon scherpe bewoordingen stipuleert 

PERRIER Frankrijk's verantwoordelijkheid op dit gebied; „La 

conquête de 1'Ile n'aurait aucune raison, aucune excuse, si nous 

n'étions venu ici que pour continuer une destruction sans but, 

sans souci de l'avenir, en imitant les Malgaches et leurs gestes 

enfantins." 

Gelukkig is men inmiddels wakker geworden. De „Service des 

Eaux et Forêts" heeft de dienst der „Réserves Naturelles" inge

steld. Reeds zijn op verschihende plaatsen op het ehand een 20-tal 

beschermde stukken uitgezet; 10 daarvan zijn als Réserve Naturehe, 

9 andere als „forêt réservée" onder daadwerkelijke bewaking 

gesteld; 1 Réserve Naturehe is nog in voorbereiding. Tezamen 

beslaan de „Réserves Naturehes" een oppervlakte van ongeveer 

465,000 ha, d.i. ongeveer 1 /5 van wat nog aan oorspronkelijke 

vegetatie over is, terwijl men met de inventarisatie hunner inhoud 

een begin heeft gemaakt. Door de bemiddeling van Prof. HUMBERT 

hadden wij toestemming in deze gebieden te verzamelen. Wij 

bezochten er een in het Oostelijke boschgebied (Betampona) en 

konden de zorg constateeren, waarmee dit terrein is afgebakend en 
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wordt bewaakt. Behalve dit dient echter de boschreserve krachtiger 

te worden beschermd, opdat Madagascar niet binnen afzienbare 

ti jd van zijn oorspronkelijke vegetade niet enkel zijn „Réserves 

Naturelles" heeft overgehouden. 

Te hebben mogen bijdragen, hoe weinig ook, tot de exploratie 

en tot het onderzoek van de natuurlijke voortbrengselen van een 

zoo merkwaardig land als Madagascar, nu er althans nog i e t s 

over is om zijn oorspronkelijke toestand te reconstrueeren, schijnt 

mij op zichzelf reeds voldoende rechtvaardiging voor onze reis en 

de daaraan bestede kosten en moeite. 
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E L E C T R O N E N M I C R O S C O P I E 

door 

P R O F . D R . H . B . D O R G E L O . 

1. Inleiding, 

Volgens de theorie van ABBE wordt de kleinst waarneembare 

afstand dmin, met behulp van een lichtmicroscoop, ook wel het 

oplossend vermogen van de microscoop genoemd, gegeven door de relatie 

A • - A 
U m i i i , — p^/ 

waarin A de golflengte van het gebruikte licht en A de numerische 

apertuur van het microscoopobjectief is. 

Waar bij een hchtmicroscoop A van de orde van 1 is, zullen 

dus met een hchtmicroscoop nog deehjes waargenomen kunnen 

worden, die afmetingen hebben van de orde van de golflengte van 

het hcht, dus van 5 X 10^^ cm. 

Uit bovenstaande formule volgt onmiddellijk, dat het oplossend 

vermogen van een lichtmicroscoop verbeterd kan worden door 

gebruik te maken van kortgolviger stralen. 

Volgens de BROGLIE moet aan een electron met massa m en een 

snelheid v een golfkarakter toegekend worden of m. a. w. electronen 

kunnen door middel van materiegolven gekarakteriseerd worden, 

waarvan de golflengte gegeven wordt door de formule X = —^ 

waarin h de constante van PLANCK en mv de hoeveelheid van 

beweging van het electron is. 

1) Deze voordracht is in iets gewijzigde vorm ook in het Ned. Tijdschr. 
voor Natuurkunde verschenen. 
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Een electron, dat een potentiaalverschil van V Volt doorloopen 

heeft, heeft een kinetische energie | mv^ = e V, zoodat 

als m de massa van het electron in grammen, e de lading van het 
electron in e. s. e. en V in Volts uitgedrukt wordt. 

De bekende waarden voor de constante van PLANCK h, 
voor e en m invullende, vindt men 

Met 100-voltselectronen correspondeeren dus materiegolven met 
een golflengte van 1,22 A.E., met 50.000 volts-electronen materie
golven met een golflengte van ca. 1/20 A.E. = 0,05 IO"'* cm = 
= 0,05 A.E. = 5,10-1» cm. 

De golflengten dezer electronen golven zijn dus van de orde 

van de golflengten van Röntgenstralen. 

Bij eenzelfde apertuur A als bij een lichtmicroscoop zou het 

oplossend vermogen 100 000-maal grooter zijn. 

Echter treden, evenals bij optische lenzen bij electrische en 

magnedsche lenzen beeldfouten als sferische aberratie, astigmatisma, 

coma enz. op. Om dus storende beeldfouten te vermijden, moet 

men bij electronenmicroscopen nog werken met een 1000-maal 

kleinere apertuur dan bij het hchtmicroscoop, hetgeen de verbete

ringsfactor voor het oplossend vermogen tot 100 terugbrengt, 

zoodat dniin, van de orde van 5.10"'cm wordt, hetgeen dus be

teekent, dat met een dergelijk microscoop 100-maal kleinere deeltjes 

kunnen worden waargenomen dan met de beste hchtmicroscoop. 

300 

en dus 
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2, Principes van electronenmicroscopen. 

Voor het verkrijgen van een zeer sterk vergroote afbeelding van 

zeer kleine voorwerpen met behulp van electronenstralen, waarbij 

tevens een groot oplossend vermogen wordt bereikt, kan van de 

volgende principes gebruik gemaakt worden; 

1°, van de schaduwwerking van zeer kleine voorwerpen voor 

electronenstralen, welke uit een scherpe puntvormige 

electronenbron vertrekken en zich quasi-rechtlijnig voort

planten; 

2°, van de beïnvloeding van electronenstralen door magnetische 

velden; 

3°. van de beïnvloeding van electronenstralen door electrische 

velden. 

3. De schaduw-electronenmicroscoop. 

Hoewel de schaduw-electronenmicroscoop in principe het een

voudigst is, is deze historisch genoemd het laatst ontwikkeld. 

Een schaduw-electronenmicroscoop, berustend op het onder 1°, 

genoemde principe, dus op de schaduwwerking van kleine voor

werpen ten opzichte van electronenstralen, welke zich quasi-

rechtlijnig voortplanten, is aangegeven door G , A , MORTON en 

E, G . RAMBERG i) in de Phys, Review van December 1939 en 

door H , BoERSCH )̂ in Naturwissenschaften van December 1939, 

MORTON en RAMBERG geven een z.g, „point projector microscope" 

aan, waarbij als electronenbron gebruikt wordt een zeer scherp 

geëtste punt van wolfraam of molybdeen, welke z,g. koude emissie 

van electronen geeft (dus waaruit met behulp van hooge electrische 

velden electronen worden vrijgemaakt), 

BoERSCH geeft aan, dat bij hem een electronenbundel uitgaat 

1) G , A , MORTON en E , G , RAMBERG, Phys, Rev, 56, 705, 1939, 

') H, BOERSCH, Naturw, 27, 418, 1939, 

H, BOERSCH, ZS, f, Techn, Phys, 20, 346, 1939, 
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van een puntvormige electronenbron, welke met behulp van hierna 

te bespreken electrische hoogspanningslenzen met korte brand

puntsafstand door verkleinde afbeelding van een kathode werd 

verkregen. 

Op een fluoresceerend scherm, dat op eenigen afstand van de 

puntvormige electronenbron staat, wordt met behulp van de aldus 

verkregen electronenstralen een schaduwbeeld gevormd van het 

voorwerp, dat tusschen electronenbron en scherm is geplaatst. 

De vergrooting hangt af van de verhouding van den afstand 

van de kathode tot het scherm (of photografische plaat) tot den 

afstand van de kathode tot het voorwerp. Deze afstand was bij 

BOERSCH b.v. 4,6 x lO-^ cm tot 1,9 x 10^^ cm. 

Het oplossend vermogen hangt af van de scherpte van de electronen-

emitteerende punt van de „point projector microscope" en van de 

buiging volgens FRESNEL door het object. 

Bij gebruik van twee lenzen ter verkrijging van de zeer kleine 

electronenbron werd deze kleiner dan 10^" cm. 

Volgens MORTON en RAMBERG kan men op deze wijze, wat op

lossend vermogen betreft, eenige grootte-orden verder komen dan 

met de lichtmicroscoop. 

BOERSCH geeft op, dat uit zijn opnamen blijkt, dat een oplossend 

vermogen bereikt is van S.IO"" cm en dat het best mogelijke op

lossend vermogen van hun schaduwmicroscoop op 10''^ cm geschat 

moet worden, een resultaat, dat practisch overeenkomt met de 

prestaties van de hierna te bespreken magnetische en electrische 

electronenmicroscopen. Fig. 1 (a), (b) en (c) geeft opnamen weer 

door MORTON en RAMBERG verkregen van een langs galvanische 

weg verkregen koperfolie (0,0008 inch dik) resp. 200 X , 600 X , 

3000 X vergroot met behulp van hun „point projector microscope". 

Fig. 2 geeft een opname weer met de schaduw-microscoop van 

BOERSCH van een afgietsel van hooi op een zaponfolie resp. 3,9 

en 14,1 maal lichtoptisch vergroot. (Vergrooting 6200 : 1 en 

23000 : 1), Het oplossend vermogen is hier 5.10 * cm. 
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4, Afbuiging van een electronenstraal door een magnetisch veld. 

De electronenmicroscoop, waarbij met behulp van magne

tische lenzen een beeld gevormd kan worden van lichamen, welke 

electronen emitteeren of van lichamen, welke electronen doorlaten 

en verstrooien, werd practisch het eerst verwerkelijkt. 

Wij zuhen thans eerst iets aangaande dergelijke magnetische 

electronenlenzen bespreken, 

Ik moge U daartoe eerst herinneren aan de magnetische afbuiging 

van electronenstralen in magnetische velden. 

Beweegt zich een electron met een snelheid v loodrecht op de mag

netische krachtlijnen van een magnetisch veld, zoo zal het electron 

een Lorentzkracht ondervinden, welke loodrecht gericht is op de 

richting van den straal en tevens loodrecht op de veldrichting. Dien

tengevolge zal het electron een cirkelbaan beschrijven met straal 

m v 

^ • = e H * 

als r in cm, m in grammen, v in cm/sec, e in e,m, eenheden en 

H in Oerstedts wordt uitgedrukt. 

5. Focusseering met behulp van magnetisch veld. 

Denken wij ons nu een electronenbundel, waarbij alle electronen 

met dezelfde snelheid, doch onder verschillende hoeken cp met de 

richting van de krachtlijnen van een homogeen magneetveld uit 

één gemeenschappelijk punt P komen (zie f ig . 3). 

A 

-«as 

-se 

Fig. 3, 

Beschouwen wij één dier electronenstralen met een richting, 

welke een hoek ( p met de krachtlijnen maakt. Wij kunnen dan de 



Fig. 7. 

Fig. L 

Fig. 9. Fig. lO. 

Fig. 2, 
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snelheid v ontbinden in een component = v cos (p evenwijdig 

met de krachtlijnen en een component Vg = v sin fp loodrecht op 

de krachtlijnen, 

Was de component V a er aheen, dan zou het electron een cirkel-

baan met straal 

m Va 
r = 

e H 

beschrijven. Daar het electron ook nog een component V j heeft 

zal het electron in werkelijkheid een schroeflijn beschrijven. 

De omloopstijd, waarin zulk een schroeflijn doorloopen wordt, 

is gelijk aan 

27?:r 27rmv2 27rm 

V a e H Va e H 

en dus onafhankelijk van de snelheid Vg = v sin (p en dus onaf
hankelijk van (p. 

Alle electronenstralen onder verschillende, niet te groote hoeken (p 
met de veldrichting doorloopen dus de schroeflijnen in dezelfde 
ti jd T en leggen in dien tijd in de richting van de krachdijnen 
een weg 

T V]^ = T V cos cp 

af, Is 9? niet te groot, dan is deze afstand voor de verschillende 

stralen onder verschillende hoeken cp dezelfde. 

Alle stralen, die onder niet te groote hoeken van P uitgaan, 

komen in één punt P' van de krachdijn door P weer samen, worden 

dus aldaar gefocusseerd. 

Evenzoo worden stralen, welke van één punt Q zouden uitgaan, 

gefocusseerd in een punt Q'. 

De focusseering geeft dus een beeld met een vergrooting 1 op 1 

van het voorwerp PQ. 
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6. Magnetische lens, 

BUSCH ^) heeft aangetoond, dat ook met inhomogene rotatie-

symmetrische magneetvelden (eventueel met gelijktijdig aanwezige 

rotatiesymetrische electrische velden) focusseering kan plaats 

hebben, hetgeen men als de geboorte van de electronenmicroscoop 

zou kunnen aanmerken. Ik moge dit kort, mede aan de hand van 

een model nader toehchten, (voor een iets meer uitgebreidere 

toehchting zij verwezen naar de noot achter deze bladzijde), )̂ 

Kiezen wij de as van de lens als Z-as (positieve richting zij de 

bewegingsrichting der electronen in de veldvrije ruimte aan de 

voorwerpszijde van de lens; r zij de afstand tot de as en (p het 

azimuth,, 

In een punt A, gelegen op een gebogen krachtlijn en op afstand r 

Fig, 4, 

van de as, kunnen wij de magnetische veldsterkte ontbinden in de 

twee componenten en Hf, 

Uit de eigenschappen van het magnetische veld (div H = O 

en rot H = O) volgt, als wij veronderstellen, dat op kleine afstanden 

van de as de component H^ van de as gelijk is aan de H op de as, 

voor kleine waarden van r, dat 

r dH 

— 2 * ¬

1) H, BUSCH, Ann, d, Pliysik 81, 974, 1926, 

H, BUSCH Arch, f, Elektrot, 18, 583, 1927, 
2) Zie ook A, BOUWERS Physica 2, 148, 1935; Physica 4, 200, 1937, 
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Passeert een electron met snelheid Vj = i ; in de Z-richting op 

een gegeven oogenbhk het punt A, zoo zal het tengevolge van de 

aanwezigheid van de component Hf een Lorentzkracht onder

vinden (fig. 5a), welke tengevolge heeft, dat het electron zich in 

een vlak zal gaan bewegen, dat met eenparige hoeksnelheid om 

Fig, 5a. 

de Z-as draait en dat het electron dus een soort schroeflijn zal 
doorloopen. 

Integratie der bewegingsvergelijking van het electron leert, dat 
bedoelde eenparige hoeksnelheid 

9' = 2 m ^ ^ ^ * 

Maar dit beteekent, dat het electron in een punt van zijn baan, 
gelegen op een afstand r van de as, een snelheid 

V a = r 9? 

zal hebben in een richting loodrecht op de as en dus ook loodrecht 
op de Hg-richting. 

Dientengevolge zal het electron een tweede Lorentzkracht 

e^r 
K.i = e V a Hg = - Hg (zie f ig . 5b) 

ondervinden, welke loodrecht op Hg en Vg staat. Deze kracht 

heeft weer tengevolge, dat het electron een snelheid Vg = r in de 

r-richting krijgt. 

10 
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Voor het geval, dat wij met een korte lens te maken hebben. 

zoodat wij r = constant en z = constant kunnen stellen, verlaat 

het electron de lens met een radiale snelheid 

als het veld zich uitstrekt van Zi tot Z2. 

Deze radiale snelheid r is dus evenredig met r. 

De tijd, noodig om op de as te komen, is dus voor stralen, welke 

op verschillende afstanden r door de lens gaan, evengroot. 

Indien t i jd doorloopen de electronen in de Z-richting alle den-

Zelfden afstand. Een foto van een model van de electronenbanen 

door een korte lens wordt in f ig . 6a weergegeven. 

Fig. 5b. 

Fig. 6a. 

De brandpuntsafstand zal dus zijn 

f = 4 v 
r 

als V de snelheid in de Z-richting is. 
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Hieruit volgt dat 

W dz 

Wij kunnen de formule nog in de vorm 

Z. 
1 0,022 / 

Hhlz = '.. / Wdz 

(I) 

f 8 m V J V _ 
Zl Zl 

schrijven, waarbij V de electronenergie in volts, H de magnetische 
veldsterkte in Oerstedts uitgedrukt moet worden. 

De sterkte van de lens is dus: 

P. evenredig j H^ dz. 

Zl 

2°, omgekeerd evenredig met de energie der electronen. 

De voor het doel benoodigde sterke inhomogene magneetvelden 
worden verkregen met behulp van op geschikte wijze met ijzer 
omkapselde spoelen, als weergegeven in figuur 6. 

Fig. 6. 
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N a d e r e t o e l i c h t i n g . 
Kiezen wij de as van de lens als Z-as (pos. richting zij de bewegingsrichting 

der electronen aan de voorwerpszijde van de lens), zij r de afstand tot de as 
en ( p het azimuth, dan gelden de volgende bewegingsvergelijkingen voor het 
electron in een rotatiesymmetrisch veld: 

mz = e r 99 Hr (I) 

m (r — r 95=̂ ) = — e r ^ Hz (II) 

y m ^ ( r Y ) = - e z H r + e ' r H z (III) 

Teneinde de laatste vergelijking te kunnen integreeren, drukten wij Hr 
in Hz uit met behulp van de divetgentievoorwaarde: 

div H = O. 

Passen wij deze voorwaarde toe op de doosvormige ruimte van nevenstaande 
figuur 4a, zoo is 

r 

Fig. 4a. 

Verder levert de betrekking, dat de kringintegraal ƒ Hidl van de magnetische 
veldsterkte voor een gesloten kring in een magnetisch veld, als geen stroom 
door den kring omvat wordt, gelijk nul is nog een betrekking tusschen H , 
en H^. 
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Nemen wij als lu'ing een rechthoek met zijden dz en dr, zoo geeft deze be
trekking: 

(Hz, r dz + Hr, (z + dz) dr) — (Hz, r -)- dr dz -|- Hrz dr) = O 

9 Hr 9 Hz 
of = O (rot. H = 0). 

T 
dr 

1 
—|dz 1-

Fig. 4b. 

Dus Hz = 
' 9 H r 

dz 
d r + f(z) 

Z = const. 

Voor r = O vonden wij 

Hz = W als H de veldsterkte op de as is. 

Dus Hz = 
9Hr 
az 

dr + i ï 

z = const 

(V) 

Voor kleine waarden van r de eerste term verwaarloozende, wordt verge
lijking IV: 

Hr = — 
£dH _ _ _ ^ d H 

2 9z ~ 2 dz 

De verg. I I I kan nu opgelost worden: 

Immers 
1 d 1 9 
7 ^ l / ^ ^ ^ d ^ 9z i ^ ^ ^ ' ' ^ ' d r + 

dz 

3 f . \ dr , 

z 9 /• . 1 . 
^ Y J z H^Ê'dp + Hzr = -^( — e z H r + erHz). 
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Dus; 

l d - e d , 
- m - ( r » = - - / H . ( , d e 

Hieruit volgt: 

Hz constant veronderstellende geeft dat 

9 ' = 2 n r ^ 

De verg. VI in I I substiteerende, vindt men 

. . . e • 
r = r — — r 9? i ï of 

e'' r e" ê  

d / d r \ r e » dz 
dt \ dt; z 4m» dt 

Z 
e» r r 

— 4 i n - j T « ^ ' ^ ^ 
O 

Stellen wij nu r = constant, zoo is dus 

re» r ; 4zm» 
H» dz 

als het veld zich uitstrekt van Zi tot Za. 

Nu wordt dus de brandpuntsafstand gegeven door 

r 
Z of 

r 

f 4m» z' 
zl 

22 

ff dz. 
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Wordt de tertn ( / dr ) in de vergel, V niet verwaarloosd, 
\ ./ O Z / z = const 

O 

dan vinden wij: 

f d dn 

O s = const 
1 9»H 

d u s H z = / / - ' - r r « 3 — . 
4 dz^ 

Dit substitueerende in IV levert dat 

1 S f l 9»H\ 

O 

9 H 9^H 

^ ~ ~ 2 9z + 16 T z ^ -
Wij krijgen dan dus met derde-orde correcties te doen. 

7. Magnetische electronenmicroscoop volgens BORRIES en RUSKA, 

Bij de in het laboratorium van Siemens door BORRIES en RUSKA ^) 

gebouwde electronenmicroscoop wordt gebruik gemaakt van 

dergelijke magnetische lenzen. Met behulp van een condensorlens 

wordt de electronenbron afgebeeld op het voorwerp. 

Als voorwerp kan b.v. dienst doen een uiterst dun collodium-

vliesje (lO^^ mm = 100 A E dik), waarop bacteriën zijn aangebracht. 

De beeldcontrasten ontstaan door het verschillend strooiend ver

mogen van de deelen van het object. 

Het voorwerp wordt met behulp van de objectief lens 100-maal 

vergroot afgebeeld in een vlak, gelegen voor een tweede magnedsche 

lens, de projectielens, welke nogmaals een 300 voudige vergrooting 

van het eerste beeld geeft, zoodat in totaal óp het fluoresceerende 

1) E . RUSKA Z . f. Phys. 87, 850, 1934, 
B , V, BORRIES en E , RUSKA, Natuurw, 27, 281 en 577, 1939; Wiss, Veröff, 

Siemans 17, 99, 1938; Z , wiss, Mikorsk, 156, 1939 (in druk). 
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projectiescherm een 30000 voudige vergrooting wordt verkregen. 

Het spreekt van zelf dat bij dergelijke vergrootingen, welke tot 

stand gebracht worden met lenzen, waarvan de sterkte evenredig 

is met / H ^ dz, de stroom door de wikkelingen van de magnetische 

lenzen zeer rigoureus constant gehouden moet worden. 

De magnetische lenzen moeten daarom met water gekoeld worden. 

Ook de versnellingsspanning der electronen moet zeer goed con

stant gehouden worden. De hoogspanningsinstallatie, welke een 

spanning van ca 60 kV moet geven, mag geen ontoelaatbare rimpel 

vertoonen. De genoemde groote vergrootingen eischen natuurlijk 

ook, dat de electronenmicroscoop mechanisch stevig gebouwd 

moet zijn. 

8. Electrische electronenlenzen, 

In 1931 en 1932 werd door C . J . DAVISSON en C . J . CALBICK i) en 

onafhankelijk daarvan door E. BRÜCKE en H . JOHANNSON ^) (Natur-

wiss. 20, 49 en 353, 1932) ingezien, dat ook met behulp van axiaal-

symmetrische electrische lenzen een afbeelding verkregen kan 

worden. 

Axiaal symmetrische velden kunnen verkregen worden door 

verschillende spanningen aan te leggen aan electroden, welke 

axiale symmetrie vertoonen, als b.v. coaxiale cylinders, schijven 

met een opening in het midden, kegels, enz. 

Eenige voorbeelden van zulke electrische lenzen met hare opti

sche analogieën worden in achterstaande figuur weergegeven. 

De moeilijkheid was echter dunne electrische lenzen met vol

doend kleine brandpuntsafstand te vervaardigen, daar bij dergelijke 

lenzen hooge spanningen van 40 a 50 kV tusschen electroden op 

zeer korten afstand van elkaar gehandhaafd moeten worden. 

Onder een dunne electrische lens verstaan wij in dit geval een lens, 

waarbij het electrisch veld over een zoo klein gebied van de Z-as 

^) C . J . DAVISSON en C . J . CALBICK, Phys, Rev. 42, 580, 1932. 
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begrensd is, dat het electron slechts zoo'n korte t i jd in het veld 

verkeert, dat de afstand r practisch onveranderd bl i j f t gedurende 

den t i jd , dat het electron in het veld is. 

Fig. 8. 

Uit de bewegingsvergelijking (zie I . G. MALOFF en D . W. 

EPSTEIN; Electronopdcs, pag. 97) voor paraxiale electronen, in 

een axiaal symmetrisch veld, volgt, dat de brandpuntsafstanden 

van een korte electrische lens gelijk zijn aan 

b 

a 
b 

1 1 /" V " 
en — = , / ^ = dz, 

fx 4 | /V , J l / V 
a 

als Vb de potentiaal is in de ruimte aan de beeldzijde. Va aan de 

voorwerpszijde van de lens en waarbij verondersteld is, dat het 
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electrische veld zich uitstrekt over een gebied van de Z-as, waarbij 

a <z <:b. 

Het groote voordeel van de electrische lens is, dat de brandpunts

afstand volgens bovenstaande formule onafhankelijk is van de varia

ties in de lensspanningen en dat de rigoureus nauwkeurig te regelen 

stroom voor de magnetische lenzen komt te vervallen. 

Door H , BOERSCH en K , M A H L en door V A N ARDENNE i) zijn 

thans electrische hoogspanningslenzen met kleine brandpunts

afstand ontwikkeld. 

De door V A N ARDENNE geconstrueerde hoogspanningslens heeft 

een brandpuntsafstand van 2,5 mm, 

Tusschen de middelelectrode en de beide buitenelectroden 

liggen 80% van de versnellingsspanning der electronen, 

In het Novembernummer (1939) van het Zeitschrift für Tech

nische Physik is door K , M A H L een electrostadsche electronen

microscoop van groot oplossend vermogen beschreven, welke in 

het Forschungsinstitut der A . E , G , geconstrueerd is. 

De differentiaalvergelijking voor de banen van paraxiale electronen in axiaal 
symmetrische velden is: 

d»r V' dr V" 
j j r = O ») 

dz» ^ 2 V d z 4 V ' 
dV d̂ V 

( V = ; V" = — ; V is de potentiaal ter plaatse Z), 

Blijft bij een dunne lens r gedurende den tijd, dat het electron de lens pas
seert, constant en gelijk ro, zoo wordt deze vergelijking 

— Z I J ^ Yl 
d z» 2V dz 4V "° °' 

)̂ Electrische hoospanningslenzen; 
M . V, ARDENNE, Naturw, 27, 614, 1939, 
H , MAff l - , Naturw. 27, 417, 1939; Zs, f, Techn: Phys, 20, 316, 1939, 
E . BRÜCKE en E . HAAGEN, Naturw. 27, 809, 1939. 

») Zie I . G. MoLOFF en D. W. EPSTERN, Electronoptics, p. 97, 
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/ V di
stel ——— = P, dan wordt deze vergelijking 

ro oz 

dP V" 

Strekt het veld zich uit in het gebied a < z <" b, dan vindt men bij integratie 
voor deze vergelijking tusschen de grenzen a en b 

b 

a 

Voor een electron, dat in de voorwerpsruimte bij z <i a evenwijdig aan de as 

beweegt en wel op een afstand TQ, is voor z = a, = O en dus P, = O, 
dz 

dr 
Bij b verlaat het electron de lens met een = r' (b), zoodat 

1 . , . . (b) 
immers — is per definitie , 

i'o 
Hieruit volgt 

b 
1 1 /• V" 

dz fa 4l/Vb ./ )/V 

en daar - l / ^ i s 
fl Vlh 

b 
1 1 /• V" 

T^dz. fl ; i/v 

9. Beschrijving van den electronenmicroscoop met electrische 
lenzen. 

De electronen treden uit een gloeidraadspits en worden met een 

spanning van 40 a 50 kV versneld. Zij treden eerst door een klein 

diafragma met een opening van 0,1 mm. De electronen gaan door 
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het dunne obejct, dat zich bevindt op den objectdrager (samen

vallend met een der electroden van de lens). 

De eerste lens geeft een reëel beeld (ca 60-voudig vergroot), 

hetwelk op een lichtscherm voor de tweede lens kan worden waar

genomen. 

- 50 ItV 

I 
E L E C T R 0 N E I I 8 R O N i , 

Fig. 9a. 

Electrische electronenmicroscoop volgens MOHL. 

In dit lichtscherm is een kleine opening aangebracht. Met be

hulp van een tweede electrische lens wordt een 5000-voudige 

eind-vergrooting verkregen. 

Bij geschikte dimensioneering van de lenzen bestaan volgens 

BRÜCHE en HAAGEN de mogelijkheid zonder potentiometer te werken, 

waardoor de apparatuur even eenvoudig kan zijn als die van een 

gewOon Röntgenapparaat met dezelfde spanning. 

De scherpstelling geschiedt door mechanische verandering van 

den objectafstand, omdat de beide middenelectroden kortgesloten 
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zijn met de kathode, zoodat een electrische variatie van de brand

puntsafstand van de lens niet meer mogelijk is. 

Als voordeel van het electrostatische electronenmicroscoop kan 

aangemerkt worden: dat er geen bijzondere regelapparaten voor de 

hoogspanning noodig zijn, daar de brandpuntsafstand van electri

sche lenzen onafhankelijk is van schommelingen in de spanning, 

welke de electronen hun versnelling geven. 

De hoogspanningsinstallatie kan daarom bij een electrisch 

„Uebermikroskop" veel eenvoudiger zijn dan bij een magnetische, 

waarbij wegens de extreem hooge eischen van spanningsconstant

heid, de hoogspanningsinstallatie zeer duur wordt. 

Een tweede voordeel van de electrische electronenmicroscoop 

is hierin gelegen, dat het apparaat practisch zonder energieverbruik 

werkt, daar de benoodigde stroom voor de magnetische lenzen vervalt. 

Een moeilijkheid bij electrische hoogspanningslenzen is de be-

heersching van de groote veldsterkten bij deze korte afstanden. 

De hoogspanningszekerheid wordt bereikt: 

a, door de keuze van een geschikt electrodenmateriaal (chroom-

nikkelstaal); 

b, door geschikte vormgeving (vermijding van scherpe kanten); 

c, door zorgvuldig polijsten. 

De volgende plaatjes geven enkele prestaties van de electro-

statische electronenmicroscoop van MAHL weer. Deeltjes, die op 

afstanden van 10 a 15 m/< liggen worden nóg opgelost. 

In f ig . 10 zien wij respectievelijk een lichtmicroscopische en een 

electronenmicroscopische afbeelding van kleine deeltjes van ijzer-

oxydpoeder, ter grootte van ca 0,2 

De grootte dezer deeltjes ligt juist op de grens van de lichtmicro

scoop bij daglicht. 

De optische opname is gemaakt met een apochromaat 90 en een 

apertuur 1,3 en met licht van de groene kwiklijn 0,55 ^ . Deze 

opname vertoont buigingsschijfjes, terwijl de electronenmicrosco

pische afbeelding daarvan vrij is. 
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10. Opmerkingen. 

Als moeilijkheden bij het gebruik van electronenmicroscopen 

kunnen genoemd worden: 

le. het feit, dat het te vergrooten object in vacuum gebracht 

moet worden, waarvoor dus vacuumsluizen aan het apparaat aan

gebracht moeten worden. 

2e. het voorwerp wordt aan een zwaar electronenbombarde-

ment blootgesteld. 

3e. bij het doordringen door het voorwerp verliezen niet alle 

electronen evenveel snelheid, zoodat de uit het voorwerp tredende 

electronenbundel niet meer „monochromatisch" is. 

Om aan dit laatste bezwaar tegemoet te komen, heeft V A N A R 

DENNE een aftastmicroscoop gemaakt. Hi j maakt van een diafragma, 

dat als electronenbron dienst doet, een zeer verkleind beeld, en 

tast daarmede het voorwerp af. 

De belangrijke stap voorwaarts, welke met de constructie van het 

electronenmicroscoop gedaan is, ligt in het groote oplossend ver

mogen van dit apparaat (zie inleiding). 

In Naturwiss. 28, 113, '40 beschrijft M . v. ARDENNE de resul

taten, verkregen met een electronenmicroscoop met electrostatische 

en electromagnetische lenzen, welke onder vacuum te verwisselen 

zijn. Daarbij blijkt de magnetische lens in het voordeel te zijn, 

door zijn kleinere sferische aberratie. 

Deze electronenmicroscoop bevat tevens een inrichting voor het 

maken van stereo-opnamen. 

V A N ARDENNE geeft in deze publicatie de eerste opnamen van 

moleculen. 

In een publicatie in Naturwiss. 28, 248, '40 wordt het opnemen 

van stereo-opnamen nader beschreven. Door gebruik te maken van 

kleine aperturen van de lenzen, wordt de dieptescherpte zeer groot, 

zoodat een electronenmicroscoop zeer geschikt is voor stereo

opnamen, daar immers lagen op verschillende afstanden toch 

scherp afgebeeld moeten worden. 
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In het Zs. f. Phys. 115, 339, ' 40 beschrijft V A N ARDENNE een 

Universal microscoop für Hellfeld, Dunkelfeld und Stereobetrieb, 

waarin een nadere gedetailleerde beschrijving van de oplossing der 

technische moeilijkheden en verschülende resultaten gegeven 

worden. Met dit apparaat is een maximale electronenoptische 

vergrooting van 500.000 te bereiken. 

De electronenoptische vergrooting kan bij gebruik van Schu

mann-platen kleiner zijn dan bij normale, omdat deze Schumann-

platen een hoog oplossend vermogen hebben. 



D E M O R F O L O G I E VAN D E MAAN 

door 

PROF. DR. B. G. ESCHER. 

Terwijl de bestudeering van de bewegingen van de maan tot het 

gebied der astronomie behoort, lïunnen de oppervlaltte-vormen 

van de maan beter door geologen geïnterpreteerd worden, omdat 

de aarde het eenige vergelijkingsobject is en de bestudeering van 

de gedaante der aarde het werk der geologen is. De maan keert 

steeds dezelfde zijde naar ons toe; maar toch kennen wij 6/10 van 

haar oppervlakte, omdat de maan kleine schommelingen uitvoert, 

hbraties geheeten. Maankaarten worden geteekend voor middel

bare libratie. 

Enkele gegevens van Maan en Aarde (afgerond). 

massa . . . 
Zwaartekracht 
r 

Straal . . 

Oppervlak 

Inhoud . . 

s.g. . . . 

M a a n A a r d e 

1738 km 6371 km 

38 millioen km^ 510 millioen km^ 

22.000 mhlioen km^ 1.083.000 mhlioen km^ 

3,34 5,52 

1/82 1 

1/8 1 

30,37 km 111,31 km 

De maan bezit geen atmosfeer en geen water, dus treden wolken 

en regen er niet op, evenmin wind, rivieren of gletschers. De 
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eenige erosie, die op de maan afbreliend werkt, is de thermisctie 
erosie in combinatie met de zwaartekracht. Voor een punt op den 
equator van de maan schommelt de temperatuur tusschen + 134° 
en — 153° C. 

Vormelementen van de maan. 

De groote donkere plekken op de maan worden Mana genoemd 
in analogie met onze zeeën. Sommige ervan zijn cirkelvormig, 
zooals het Mare Crisium (13° C) en het Mare Imbrium (33° C ) . 
Andere schijnen een vorm te hebben, die aan een snijding van 
twee (Mare Tranquillitatis) of meer cirkels (Mare Frigoris) doet 
denken. Volkomen duidelijk is hun begrenzing niet overal en öm 
hun vorm — en dit geldt overigens voor alle maanvormen — te 
bestudeeren, is een kaart in stereografische projecde, zooals R, A. 
PROCTOR die in 1873 gaf, naast de gewone maankaarten in ortho-
gonale projectie Zeer nuttig. 

Aüe kleinere maanvormen zijn hoofdzakelijk negatieve vormen, 
d.w.z. depressies, die soms door een ringwal omgeven zijn, die 
boven de naaste omgeving uitsteekt. Het maakt, den indruk, dat 
vrijwel al deze kleinere vormelementen cirkelvormig zijn. De z.g. 
polygonale depressies hebben hun hoekigheid veelal te danken aan 
naar binnen afgegleden stukken van den rand. 

Een dergelijke groote samengestelde depressie is Clavius, met een 
middellijn van 225 km (7Va° C ) een ringwal, die nauwelijks boven 
de omgeving uitsteekt en een diepte van 3700 m ( = 1/500 r O -
Deze depressie ligt op ongeveer 60° van het middelpunt van de 
maanoppervlakte bij middelbare librade, zoodat de korte as ten 
opzichte van de lange as ongeveer op i / g verkleind schijnt. Con
strueeren wij bijv. naar de teekening, die GOODACRE (1931) van 
Clavius gaf, een schets in orthogonale projectie op een raakvlak 
aan de maan in Clavius, dan bhjkt deze depressie vrijwel cirkel
vormig te zijn. 

Naast deze onregelmatig begrensde depressies treden mooi 
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cirkelvormige op, zooals Archimedes (80 km = 2,6° (C, 1220 m 
diep) en Plato (96 km, 1066 m diep). Hun ringwallen steken'maar 
weinig boven hun omgeving uit. Zij bezitten geen centraal ge
bergte, hetgeen daarentegen wel het geval is met Theophilus (103 
km, 5500 m diep) en Copernicus (90 km, 3600 m diep). 

Plato is een duidelijk voorbeeld van een ringwal met inwendige 
afschuiving; er is een schol van den rand aan een zijde naar binnen 
afgezakt. 

Bergstorting zou een verkeerde term zijn om aan dergelijke 
afgegleden massa's te geven. 

Archimedes vertoont een dubbele of drievoudige wal en soort
gelijke verschijnselen treden ook o.a. bij Eratosthenes en Cassini op. 
Zij geven den indruk, dat kegelvormige afschuivingen naar binnen 
toe hebben plaats gegrepen. 

Ook zijn dergelijke ringwahen bekend, die er uitzien alsof zij 
verdronken waren, zooals Letronne (113 km) en die bij Flamsteed 

(113 km). Verdronken waarin? 

Hoe tegenstrijdig de meeningen ook zijn over de ontstaanswijze 
der cirkelvormige depressies, over het wezen der Maria zijn de 
meeste onderzoekers het eens. Men vat de Maria op als gestolde 
lava-oppervlakken; en hierin zouden sommige ringwallen ver
dronken zijn. 

Op de maanfoto's van LOEWY en PuiSEux, van L E MORVAN en 

van het M t . Wilson observatorium zijn cirkelvormige depressies 

waarneembaar van veel kleinere afmetingen. Bode bezit een middel

li jn van 18, Bessel van 16 en Bessel A van 7 km. En daarmede is de 

grens nog niet bereikt. Voorwerpen van 2 km zijn op de foto's nog 

goed te herkennen en met de sterkste sterrekijkers schijnen voor

werpen van 50 tot 100 m nog te kunnen worden onderscheiden; 

natuurlijk slechts bij uitzonderlijk gunstige atmosferische toe

standen en bijzonder gunstige verlichting van de maan. 

Veelal zijn kleine cirkelvormige depressies op rechte lijnen ge

rangschikt, zooals bijv. om Copernicus, Zi j herinneren ons aan 
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kraterreeksen op IJsland, waar zij boven de Laki-spleet, die i i i 

1783 een groote uitbarsting vertoonde, over 30 km lengte op

treden. Op de flanken van de Etna zijn zij bekend boven radiale 

spleten tot een lengte van 1500 m, van den Batoer op Bali van de 

uitbarsting van 1926, van 800 m lengte. De langste reeks van putjes 

om Copernicus is 70 km lang. 

Veelal snijden de cirkelvormige depressies op de maan elkaar, 

en dan blijkt steeds de grootste de oudste, de kleinste de jongste 

depressie te zijn. Thebit is hiervan een duidelijk voorbeeld en op 

grootere schaal vertoont bijv. Stöfler hetzelfde verschijnsel, waarbij 

de ringwal door Faraday onderbroken wordt, die zelf twee depres

sies op zijn rand draagt. Ook hiervan vinden wij het analogon op 

aarde bijv. in den „Vulcano Laziale" bij Rome, de Albaner bergen. 

Mogen deze cirkelvormige depressies op de maan met kraters 

vergeleken worden? Zeker lijken zij niet op aardsche vulkanen, 

want het kegelvormige bouwwerk ontbreekt. Zooals PUISEUX het 

uitdrukt: in het algemeen is de aardsche vulkaan „en rehef", terwijl 

de maansche circus een holte is. Maar voorts is er nog een belang

rijk verschil in de afmetingen der vulkanen op de aarde en der 

maancircussen. De middehijn van den Vesuvius bedraagt 13 km, 

van den Merapi in de Vorstenlanden 35 km, van den Semeroe 

35 km, van den Etna 40 km en van den Lawoe op Java 50 km. 

Daartegenover denke men aan Clavius met een middellijn van 

225 km, Plato met 96 km en Archimedes met 80 km, en dat zouden 

dan nog wel kraters zijn, niet vulkanen. De eenige aardsche vul-

kaanvormen, die hier voor vergelijking in aanmerking komen, zijn 

de caldeira's, cirkelvormige depressies in vulkaanlichamen. Wij 

kennen ze bijv. van Bah: Batoercaldeira (13,5 km), van Java: Idjen-

caldeira (19 km). (Fig. 1). 

Ook Krakatau en Santorin bezitten caldeira's, die in historischen 

ti jd gevormd zijn. Het zijn destructieve vulkaanvormen, die ont

staan zijn door de allersterkste vulkanische uitbarstingen, die wij 

op aarde kennen, en waarbij de gasfase van Perret een groote rol 
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gespeeld heeft. Ik herinner in dit verband aan mijn Diligentia-

voordracht van 18 Januari 1935; „Het vulkanisme in Ned. Indië 

en zijn oorzaken". 

Maar de aardsche caldeira's zijn toch maar klein vergeleken bij 

de maancircussen. Wij mogen dus niet zonder meer besluiten tot 

een vulkanischen oorsprong der cirkelvormige depressies op de 

maan. A, WEGENER gelooft niet, dat de vulkanische hypothese der 

maan-depressies juist is, want, zoo zegt hi j , dan zouden wij er een 

„ad hoe" hypothese bij moeten voegen, die luidt; het vulkanisme 

op de maan was veel sterker dan op de aarde. 

Ik wil trachten U duidelijk te maken, dat dit echter geen „ad 

hoe" hypothese is, maar een gevolg van de ontstaanswijze van de 

maan. 

Daartoe moeten wij andere eigenaardigheden van de morfologie 

van de maan uit tijdgebrek slechts terloops in onze beschouwing 

opnemen. 

Van de verschülende hypothesen, die bedacht zijn, om de z.g. 

maankraters te verklaren, komen m.i. slechts twee in aanmerking 

om besproken te worden. 

Naast de vulkanische is de meteorieten hypothese van belang. 

Wij kennen op aarde een kratervormige depressie, die door inslag 

van een ijzer meteoriet gevormd is, en die, het moet gezegd worden, 

veel gelijkenis vertoont met de maancircussen. Dat is de meteoriet

krater van Canyon Diablo in Arizona. Zijn middellijn bedraagt 

1120 m, zijn diepte 183 m. Men heeft tevergeefs groote sommen 

geld aan boringen uitgegeven om den reuzen meteoriet te vinden, 

die dit gat geslagen heeft, want men had er slechts fragmenten van 

gevonden; o.a. bezit het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie 

te Leiden er een stuk van 69 kg van. Maar de hoofdmassa is er niet 

en heeft nooit in de aarde gelegen. Men heeft berekend, dat onze 

atmosfeer wel kleine meteorieten in hun val kan remmen, maar 

zeer groote nauwelijks of niet. Zoodra een ijzermeteoriet een door

snede van 10 m bezit, moet de warmte ontwikkehng bij botsing 
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met de aarde zoo groot zijn, dat de meteoriet in hoofdzaak verdampt 

en uit elkaar spat. 

Naast dit geval van de vorming van meteoriet-kraters, zijn er 

nog drie andere met zekerheid bekend: Odessa in Texas, Henbury 

in Australië en Warbar in Arabië; maar deze zijn alle veel kleiner. 

FR. HEIDE geeft in zijn boekje: „Kleine Meteorietenkunde" (1934) 

een overzicht van deze en van nog zes mogelijke gevallen, waarvan 

het meer Bosumtwi in de Goudkust-kolonie in Afrika, en de Carolina-

Bays al weer geschrapt kunnen worden. De meteorieten-hypothese 

verklaart nu alle maancircussen, bij sommige auteurs zelfs de 

Maria, door inslag van meteorieten. Er zou dan een regen van ge

weldige meteorieten op de maan moeten zijn neergedaald, niet 

van bijv. 100 km middehijn om een circus van ongeveer die af

meting te verklaren, maar toch wel Zeer groot. Waarom zou de 

maan wel, en de aarde, met een 82 maal zoo groote massa, niet 

deze tallooze meteorieten hëbben aangetrokken. Dit is te minder 

waarschijnlijk, omdat nu nog, bij een afstand van maan en aarde 

van 60 aardstralén, het gemeenschappelijke zwaartepunt van het 

stelsel maan-aarde binnen de aarde valt en wel op 2/3 aardstraal 

van het middelpunt der aarde. F . NÖLKE (Der Entwicklungsgang 

unseres Planetensystems, 1930) meent met WEGENER, dat de maan

circussen door meteorieten gevormd zijn. De vulkanische hypo

these wordt met één zin terzijde gelegd: „Aangezien bij nauw

keurige beschouwing der maancircussen blijkt, dat tusschen deze 

en de aardsche vulkanen werkelijke verschillen bestaan in grootte 

en bouw, is de vulkanische hypothese in het algemeen wel verlaten" 

(p. 296) . 

De astronomen zijn het er over eens, dat het stelsel maan-aarde 

uniek is onder alle stelsels van planeten en hun satellieten. 

De eenige zwaardere satellieten dan de maan zijn Jupiter I , 

J. I I I , J. IV en Titan, die respectievelijk een massa bezitten van 

1 /70 , 1 /40 , 1 / 7 0 en 1 / 5 0 van de massa van de aarde. Ten opzichte 

van hun eigen planeten verhouden zich hun massa's als 1/22200, 
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1/12500, 1 /22200 en 1/4700. Daarentegen bezit de maan een 

massa van 1 /82 van die der aarde. 

Deze merkwaardige verhouding der massa's van het stelsel maan-

aarde heeft de astronomen er toe gebracht voor het ontstaan van 

de maan een aparte verklaring te Zoeken. De meest waarschijnlijke 

verklaring is nu, dat de maan uit de aarde ontstaan is. G. H . 

D A R W I N (1879) heeft dit terloops opgemerkt in een van zijn ver-

handehngen; en de scheiding van maan en aarde zou moeten 

hebben plaats gevonden, toen de aarde een omwentehngstijd van 

4 a 5 uren bezat. Deze theorie is later de resonantie-theorie genoemd, 

omdat zij de scheiding van de maan van de aarde toeschrijft aan 

een steeds sterker wordende getijwerking van de zon op de aarde, 

tengevolge van resonantie tusschen de halve omwentehngstijd van 

de aarde en de eigen trhhngsperiode van de vloeibare aarde. Het 

halfdaagsche zonsgetij van de aarde werd hierdoor voortdurend in 

amplitude vergroot, de uitpuihng werd enorm en tenslotte scheidde 

zich een gedeelte van de aarde af om de maan te vormen. Deze 

resonantie-theorie is door JEFFREYS (1929) critisch besproken en 

aannemelijk verklaard, mits de aarde toen reeds inhomogeen was, 

dwz. bestond uit een zwaardere kern, omgeven door een hchtere 

mantel. 

De maan moet dan bestaan uit het materiaal van den mantel der 

aarde. Haar geboorte vond plaats, toen de aarde nog zoo goed als 

geheel vloeibaar was en stolling net begonnen was, en wel binnen 

10.000 jaren na de vorming der aarde. Dus geheel aan het begin 

van een lange ontwikkelingsgeschiedenis, die tot op heden minstens 

1800 millioen jaren geduurd heeft, vermoedelijk ongeveer 2000 

millioen jaren. 

OSMOND FISHER heeft in 1882 uit deze theorie een hypothese 

omtrent het ontstaan van oceanenen en continenten afgeleid. Hi j 

stelt zich voor, dat de Stille Oceaan het lidteeken is van de afschei

ding van de maan van de aarde, en dat de continenten gevormd 

zijn uit de overgebleven schollen van de oorspronkelijke granitische 
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aardkorst. Ook deze hypothese is door JEFFREYS van een modern 

geophysisch en cosmogonetisch standpunt getoetst, aanvankelijk 

in den eersten druk van zijn werk „The Earth" (1924) verworpen, 

maar in den tweeden druk (1929) voor mogelijk verklaard. 

In de geologie is het probleem der continenten en oceanen het 

allerbelangrijkste, en dat er weinig over gesproken wordt, komt, 

omdat men er geen raad mee weet, Even belangrijk is in de gesteente-

kunde het probleem der granieten, waarover veel gediscussieerd 

wordt, maar waarvoor evenmin een oplossing gevonden is. 

Intusschen is in de laatste tientallen jaren door het begrip isos-

tasie en door het werk van A. WEGENER over de verschuiving der 

continenten het denkbeeld weer levendig geworden, dat de conti

nenten schollen van granitisch materiaal z i jn , dat door E. SuESS 

sial genoemd is, die drijven in een zwaardere massa van bazaltisch 

materiaal, door SuESS sima genoemd. WEGENER schijnt het werk 

van FISHER niet te hebben gekend. Welke consequenties volgen nu 

uit de hypothese van O. FISHER voor de ontwikkehng van de maan 

en van de aarde? 

In de eerste plaats kunnen wij door een globale berekening een 

indruk krijgen van de samenstehing van de maan. Uit de gemiddelde 

soortelijke gewichten van graniet (2,67), bazalt (2.97) en zeewater 

(1.03), zoomede uit de gemiddelde hoogte der continenten boven 

den gemiddelden zeebodem van 5 km, en boven den zeespiegel 

van 735 m, volgt, aangezien indompehngsevenwicht der sial-

schoUen (continenten) bestaat, dat deze gemiddeld ca. 35 km dik 

zijn. De continenten nemen met de platzeeën 34% van de opper

vlakte van de aarde in, de oceanen minus de platzeeën 66% van 

510 milhoen km^ of 335 millioen km^. 

Aangezien het volume van de maan 22000 millioen km^ be

draagt, volgt hieruit, dat een gemiddeld ongeveer = 65,7 km 

dik stuk van. de buitenste aardschillen naar de maan verhuisd 

is. Hiervan bestonden de bovenste 35 km uit granitisch materiaal. 
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met een inhoud van 11700 miüioen km^. Als volume voor de kern 

van de maan bl i j f t dan 10300 millioen km^ over. Het s.g. van de 

maan bedraagt volgens GOODACRE 3,34, hetgeen volgens JEFFREYS 

neerkomt op een gemiddeld s.g. der maangesteenten, bij 1 atmos

feer druk, van 3,24. Uit dit s.g. van de maangesteenten en dat van 

graniet volgt dan, dat de kern van de maan een s.g. van 3,89 moet 

bezitten. Dat is meer dan welk silikaat-gesteente op aarde ook 

bereikt; zoodat het waarschijnlijk is, dat ook wat nikkelijzer naar 

de maan verhuisd is. Niet uit de aardkern, maar uit een daarom 

heen hggende bolschil van silikaat met verspreid nikkelijzer, een 

gesteente, dat ons uit meteorieten bekend is. Onder het sial ligt op 

aarde het sima, dat uit materiaal bestaat van bazaltische samen

stelhng. Veronderstellen wij nu, dat de kern van de maan uit dit 

bazaldsch materiaal (s.g. 2.97) en uit nikkelijzer (s.g. 8) bestaat, 

dan vinden wi j , dat er 8400 millioen km^ bazalt en 1900 millioen 

km^ nikkelijzer in de maan aanwezig is. 

De maan zou dus bestaan uit: 

11.700 millioen km^ of 53 vol % granitisch magma, 

8.400 „ „ „ 38 vol % bazaltisch magma, 

1.900 „ „ „ 9 vol % nikkelijzer. 

En dit komt hierop neer, dat de maan hetzij Zou bestaan uit een 

kern met een straal van 1348 km bestaande uit bazaltisch magma 

met nikkelijzer, en een bolschil van granitisch magma van 390 km 

dikte, of, indien het nikkelijzer in het midden geconcentreerd is, 

uit een kern van nikkelijzer met een straal van 763 km, waaromheen 

eerst een bolschil van bazaltisch magma met een dikte van 585 

km zou volgen, en waarbuiten dan de 390 km dikke granitische 

bolschü zou hggen. (Fig. 2 en 3 ) . 

Dit model van de maan geeft ons tevens de verklaring van het 

geweldige vulkanisme op onzen satelliet. Want de gesteentekunde 

leert ons, dat de magmatische gassen, die onder druk in het magma 
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zijn opgelost, in hoofdzaak in het granitische magma zitten en in 

veel mindere mate in het bazaltische. 

Welke verschillen tusschen maan en aarde! 

DOORSNEDE DOOR DE MAAN 
MET EEN DISCONTINUÏTEITSVLAK 

Fig. 2. 

De maan, omgeven door een homogene bolschil van 390 km 

dikte van granitisch, gasrijk magma, de aarde door een heterogeene 
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bolschil, die hoofdzakelijk uit het gasarmere bazaltische magma 

bestaat, en waarin hier en daar 35 km dikke schollen van graniet 

drijven. Op de maan is het vulkanisme dus granitisch en geweldig, 

op de aarde is het in hoofdzaak bazaldsch en veel Zwakker. Want 

DOORSNEDE DOOR DE MAAN 
MET TWEE DlSCONTINUÏTEITS-VLAKKEN 

Fig. 3. 

de sterkte van een vulkanische uitbarsting hangt af van het product 

van gasdruk en hoeveelheid gas. De sterkste vulkanische uitbars-
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tingen, de destructieve, de caldeira-vormende, hebben steeds gra

nitisch magma naar boven gebracht. 

Bij Santorin bedroeg het SiOj gehalte der uitgeworpen puim-

steenen en asch 65%, bij Krakatau in 1883, 66%, en bij de Katmai 

in Alaska in 1912, 77%. En steeds werden hierbij puimsteenen 

uitgeworpen, schuim van vulkanisch glas, opgeschuimd door de 

uit het magma ontwijkende gassen. 

Denken wij nu aan de maan met haar 390 km dikke granitische 

bolschil, haar zwaartekracht, die slechts 1/6 van die op aarde be

draagt, aan het ontbreken van een atmosfeer, die een gasuitbarsting 

remt, en het is duidelijk, dat daar het vulkanisme in een mate en 

een kracht moet zijn opgetreden, die op aarde onbekend zijn. Ik 

beschouw de maancircussen dan ook als geweldige caldeira's, ge

vormd door inzakken van zeer groote door gasstralen uitgeblazen 

cyhnders. 

Op de aarde daarentegen van het eerste begin af een inhomo-

geniteit, veroorzaakt door de radioactieve warmteontwikkeling der 

continenten in tegenstelling met de veel geringere verwarming 

der oceaanbodems. Dus van het begin af aan convectiestroomen, die 

de continentale schollen op hun rug meevoeren, en tangentiale 

bewegingen in de aardkorst te voorschijn roepen. Vandaar de vor

ming van plooiingsgebergten op aarde, die op de maan ontbreken. 

Vandaar op aarde tektonische aardbevingen en isostatische anoma-

liën. Het schijnt mij toe, dat de groote verschillen in de morfologie 

van maan en aarde consequenties van de resonantie-theorie van 

D A R W I N zijn. 

Twee mogelijke bezwaren tegen de hier ontwikkelde hypothese wil 

ik trachten te weerleggen. 

Het eerste bezwaar zou kunnen zijn, dat de maan, die 2/3 van 

de oorspronkelijke hoeveelheid gramtisch magma van de aarde be

vat, ook tweemaal zooveel radioactieve stoffen uit het sial moet 

bevatten dan de aarde, en dat dus de maan nog warm zou moeten 

zijn, De maan met haar volume van 1/50 van dat van de aarde, moet 
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echter veel vlugger haar oorspronkelijke temperatuur door stra

ling in de wereldruimte verloren hebben. 

Ook de ontgassing van de maan, die in een snel tempo plaats 

vond, moet in betrekkelijk korten t i jd veel warmte aan de maan 

onttrokken hebben. Het tempo der radioactieve warmteontwikke

ling is op de maan hetzelfde als op de aarde en de hoeveelheid daar

door ontwikkelde warmte is tweemaal zoo groot als op de aarde. 

D i t kan niet verhinderd hebben, dat de maan een dikke stollings-

korst kreeg en het vulkanisme er geheel uitgestorven is. 

Het tweede bezwaar zou kunnen zijn, dat men onbegrijpelijk 

zou vinden, dat het gat, dat in de aarde door afscheiding van de 

maan ontstond, niet dadelijk door het op aarde resteerende sial 

bedekt werd. Wij weten door seismologische waarnemingen, dat 

de bodem van den Stdlen Oceaan niet door sial maar door sima 

gevormd wordt. De granitische bolschil was vermoedelijk aan de 

oppervlakte reeds zoodanig afgekoeld, dat deze hetzij door een ge

kristalliseerde korst, of althans door een Zeer dik vloeibare massa 

gevormd werd. Dadelijk stelde zich een indompehngsevenwicht 

in , waardoor slechts de bovenste 5 km van de 35 km boven het 

sima-niveau uitstaken, en er dus van uitvloeien geen sprake kon 

zijn. Ik verkies deze eenvoudige weerlegging van het genoemde 

bezwaar boven de ingewikkelde weerlegging, die R. SCHWINNER 

er van geeft in zijn „Lehrbuch der physikalischen Geologie", 

Bd. I , 1936, blz. 316-317. 



B L O E D G R O E P E N 

door 

H . V A N DIJK. 

Het zal wel niet onjuist zijn, indien ik het als een voorrecht be

schouw, dat Uw Bestuur mij heeft uitgenoodigd' om voor Uwe 

vereeniging een voordracht te komen houden. Ik kan U verzekeren, 

dat ik Uwe uitnoodiging als zoodanig heb beschouwd. Met graagte 

heb ik er aan gehoor gegeven. Maar nu ik U allen daar zoo tegen

over mij zie zitten van uit mijne althans in de ruimte verheven plaats, 

bekruipt mij een gevoel van angst, dat ik U , meerendeels niet-

medici, niet zal kunnen geven wat U van mij verwacht. Op dit 

oogenblik vraag ik mij af of ik de opdracht, mij door U gegeven, 

wel zal kunnen ten uitvoer brengen. De opdracht namelijk om als 

medicus, die het onderwerp, waarover ik vanavond het woord moet 

voeren zeer ter harte gaat, een meerendeels uit niet-medici bestaand 

gehoor iets belangwekkends te vertellen. 

Maar U bent nu eenmaal gekomen om iets te hooren over bloed

groepen, bloedtransfusies en bloedtransfusiediensten. Welnu, ik 

Zal het probeeren. 

Het onderwerp, waarvoor ik dan Uw welwillende aandacht 

vraag is allerminst nieuw. Reeds de Egyptenaren, lang voor onze 

jaartelling hebben zich reeds de mogelijkheid gesteld bloed van 

den eenen mensch in den anderen over te brengen. En mochten 

sommigen Uwer mij tegenwerpen, dat dit meer mythe dan werke

lijkheid is, dan wil ik desnoods eenige eeuwen laten vallen, maar 

dan op voorwaarde, dat U wilt aanhooren wat Ovidius zingt in 

zijn Metamorphosen: 
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Stringite ait gladios veteremque haurite cruorem 

Ut repleam vacuas juvenili sanguine venas, 

Ovidius wil dus, dat men de zwaarden trekt om het oude bloed 
te ontnemen en de ledige bloedvaten te vullen met jeugdig bloed. 
Zelfs wü ik een dichterlijke vrijheid hier veronderstellen, maar 
terzelfder tijd van U eischen de erkenning, dat het idee in die tijden 
in het brein van Ovidius heeft geleefd. 

Lange tijden liggen er tusschen de woorden van Ovidius en de 

eerste proefondervindelijke pogingen. 

Voorwerp van wetenschappelijk onderzoek werd de Bloedtrans

fusie eerst in 1666, toen RICHARD LOWER de eerste bloedtransfusie 

deed van dier op dier. Korten tijd later deed JEAN DENYS de eerste 

transfusie van dier op mensch en wel met bijzonder resultaat. 

Met grooten geestdrift werd deze nieuwe geneeswijze begroet. 

Dr. D'ORÉ schrijft in zijne „Etudes historiques et physiologiques 

sur la transfusion du sang (Paris 1868) : Les médicins, les poètes, 

les philosophes la considèrent comme un moyen infaillible de 

triompher facilement des maladies, de donner la force a ceux, qui 

en manquaient, de lutter contre les outrages du temps." 

Maar zooals altijd waren er ook, die niet zóó geestdriftig gestemd 

waren, zelfs heftig tegen de nieuwe geneeswijze gekant waren. 

Dezelfde Dr. D'ORÉ deelt mede, dat een tegenstander dezer 

transfusie, een zekere L A MARTINIÈRE, „écrivait aux ministres, 

a des médicins, a des magistrats, a des prêtres, a des dames, a tout 

l'univers que la transfusion était une opération barbare, qui sortit 

de la boutique de Satan." 

Een strijd tusschen voor- en tegenstanders bleef niet uit en ein

digde in 1688 met de uitvaardiging van eene verordening door het 

Hooggerechtshof te Parijs, waarbij gevangenisstraf werd opgelegd 

aan hem, die zonder toestemming van de Medische Faculteit ter 

stede, eene transfusie uitvoerde. 

Spoedig geraakte de nieuwe behandehngswijze in het vergeet-
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boek en hoorde men tot het jaar 1818 niets meer aangaande de 

overbrenging van bloed van het eene dier op het andere of van dier 

op mensch. 

In dit jaar hervatte de Engelschman BLUNDELL wederom de 

transfusieproeven bij dieren. Hi j verhaalt ons, hoe hij er toe kwam, 

aan deze vroegere pogingen tot genezing van sommige ziekten, 

weder zijn aandacht te wijden. 

Kort tevoren was hij toch getuige geweest van den schielijken 

dood eener flinke en krachtige jonge vrouw tengevolge van een 

baarmoederbloeding. Zeer onder den indruk dezer hoogst droevige 

gebeurtenis, vatte zich de gedachte bij hem post, dat dit jeugdige 

leven door een „inbrengen van bloed" zeker te redden geweest ware. 

Hi j ving met zijn proefnemingen aan, en vond inderdaad, dat 

bij verbloede dieren, die reeds bewusteloos waren, een bloed

transfusie onmiddehijk levensreddende werking kon hebben, Het 

doodgewaande dier kwam er weer boven op. 

Evenals ten tijde van LOWER, trokken ook nu deze proeven en 

hare uitkomsten overal de aandacht. 

In 1835 bracht BISCHOFF voor 't eerst gedefibrineerd dierenbloed 

bij den mensch over. Zeer veel werd de transfusie toegepast, maar 

't ging er mede als meer dan een eeuw geleden ten tijde van JEAN 

DENYS, toen er hefdge strijd tusschen voor- en tegenstanders ont

stond. 

Er waren voorstanders, die ondanks de ontgoochelingen, die 

ook zij ondervonden, zóó ingenomen waren met de enkele geslaagde 

gevallen, dat zij overal, zelfs waar het hopeloos moest zijn, de be

werking toepasten. Zeker niet gunstig voor een zuivere waarde

bepaling. 

Iets moesten zelfs de meest verstokte voorstanders toegeven, 

nl. „dat het niet mogelijk was om de uitkomst van den afloop te 

voorspellen". 

Men was verheugd over de wonderdadige genezing, die men had 

bewerkstelhgd, wanneer men de goede gevolgen zag, maar men 
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verkeerde tevens geheel in het onzekere omtrent de redenen, waar

door zoo dikwerf een ongunstigen uitslag werd verkregen. 

De dood van den lijder bracht dan de vraag op aller lippen, hoe 

komt het toch, dat wij in het eene geval zulk een buitengewoon 

goede uitkomst kunnen boeken, en in het andere geval, na het 

inbrengen van het bloed Zoo spoedig den dood zien intreden? 

Want evenzeer als men de genezen gevallen op rekening van het 

nieuw ingevoerde bloed stelde, zoo ontveinsde men zich evenmin, 

dat in de ongunstig verloopende gevallen, de transfusie als de on

middellijke doodsoorzaak moest beschouwd worden. 

Aan dezen strijd maakte LANDSTEINER door zijn ontdekking der 

bloedgroepen een einde. LANDSTEINER vond namelijk, dat het bloed 

van den eenen mensch lang niet in alle opzichten gelijk was aan 

dat van een ander. Ja, hij constateerde, dat het bloed van den eenen 

mensch in sommige opzichten evenveel van een anderen mensch kon 

verschillen als menschenbloed verschilt van dierenbloed. 

De proeven, die LANDSTEINER tot zijn geniale ontdekking bracht 

zijn eenvoudig, zoo eenvoudig zelfs, dat ze 

hier gemakkelijk kunnen besproken worden. 

LANDSTEINER nam eenige menschen wat bloed 

af en ving dit op in een reageerbuisje (fig. 1). 

Het in het buisje opgevangen bloed maakt 

den indruk eene homogeene roode vloeistof 

te zijn. Laat men dit buisje echter eenige 

uren staan, dan bemerkt men, dat van een 

<- serum homogeene oplossing geen sprake is. 

Op den bodem van het buisje is dan nl. 

f - bloedkoek een roode massa neergezakt, de bloedkoek, 

w en daarboven heeft zich een heldere vloei-

Fig. 1 en 2, Stof (het serum) afgescheiden (fig. 2). Brengt 

men een druppeltje van die uitgezakte massa 

onder het microscoop, dan ziet men dat deze voornamelijk bestaat 

uit kleine ronde roode schijfjes, de Roode Bloedhchaampjes (RBL), 

12 
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en verder in veel geringer aantal uit witte BL en Bloedplaades. 

Wij houden ons aheen bezig met de Roode B L , 

LANDSTEINER bracht nu wat serum van persoon A . op een voor-

werpglaasje (fig. 3). Hi j bracht daar nu bi j , een druppehje bloed van 

denzelfden persoon A , dat hij verkregen had door hem een prik 

in den vinger te geven. 

Dit mengsel onder het microscoop bekijkende, nam hij waar, 

dat de R B L zich allen in het preparaat 

uitspreidden, zoodat ze naast elkaar 

kwamen te liggen (fig. 3). 

Deed hij nu echter bij dit serum 

van A een druppel bloed van een ander 

Fig. 3. mensch, dan kon het gebeuren, dat hij 

hetzelfde verschijnsel te zien kreeg, 

maar het kwam ook voor, dat hij heel iets anders te zien kreeg, 

nl. dat de R B L in het serum van dien anderen mensch op hoopjes 

samenklonterde. Dit noemt men in een medische term aggluti-

neeren. Nadat hij een groot aantal menschen op eikaars serum en 

R B L had onderzocht, kwam hij met zijn medewerkers tot de con

clusie, dat er afgaande op deze proeven 4 soorten menschen be

stonden. 

le. Menschen, wier R B L door het serum van geen enkel ander 

mensch kunnen worden neergeslagen; 

2e. Menschen, wier R B L door het serum van alle andere men

schen, die niet tot hun eigen soort behoorden, werden samen 

geklonterd; 

3e. Menschen, wier R B L werden geagglutineerd door serum 

van die onder 2 genoemde en die onder 4 te noemen; 

4e. Menschen, wier R B L werden samengeklonterd door het 

serum van de onder 2 en 3 genoemden. 

Deze feiten worden in het schema (fig. 4) weergegeven. 

Deze verschihende groepen hebben een naam gekregen. Die 

onder 1 heeten O, die onder 2 A B , die onder 3 A , en die onder 4 B . 
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U kunt zich nu het best voorstellen, dat elk rechthoekig hokje 

een voorwerpglaasje voorstelt. 

En voorts, dat we op het meest hnksche verticale rijtje voorwerp-

glaasjes een druppel serum gebracht hebben van iemand, die tot 

groep O behoort, 

Serum 

Roode 

Bloed¬

Lichaampjes 

O A B AB 

0 O 0 O O 

A + 0 + 0 

B + + 0 0 

AB + + + 0 

Fig, 4, 

Bij elke dezer 4 druppels serum brengen we nu: 

1 dr. RBL O, 

1- » i ) A, 

1 » >> B, 

1 „ „ AB. 

En dan ziet U dat alleen in den druppel van het bovenste voor

werpglaasje geen agglutinatie plaats vindt (o beteekent niet, + wel 

agglutinatie), dat wil dus zeggen, dat de RBL van O niet door het 

serum O worden samengeklonterd. Daartegenover ziet U uit het 

meest rechtsche verticale rijtje voorwerpglaasjes, dat daar nergens 

agglutinatie plaats heeft, m.a.w., dat het serum van de menschen van 
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groep AB niet in staat is de RBL van welige menschen dan ook neer 

te slaan. 

Nog een voorbeeld; 

Laten wij nu eens bekijken het horizontale rijtje voorwerp

glaasjes, waar hnks een O staat. Wat beteekent dat rijtje? Dat 

beteekent, dat we RBL gedaan hebben bij elke der sera O, A, B 

en AB en daar er allemaal kleine nulletjes staan, beteekent dat tevens, 

dat er nergens agglutinatie optreedt of m.a.w. dat de RBL van de 

personen, die tot groep O behooren door het serum van niemand 

anders wie dan ook, kunnen worden geagglutineerd. Hoe komt 

dat nu? 

LANDSTEINER heeft zelf reeds gezegd, dat er menschen zijn, wier 

RBL geen enkele stof aan zich gebonden hebben, die Ze aggluti-

nabel maken, dat er andere zijn met één stof (agglutinogeen), die 

hij A noemde, weer anderen met één agglutinogeen, dat men B 

noemt en ten slotte de laatste die aan hun RBL zoowel de stoffen 

(agglutinogeen) A als B gebonden hebben. 

Deze stoffen maken de RBL dus geschikt om geagglutineerd te 

worden, maar om ze werkelijk te doen agglutineeren is eene andere 

stof noodig, die men agglutinine noemt. Deze stof zit in het serum 

en wel zoodanig, dat in het serum steeds dat agglutinine voorkomt, 

dat er in kan voorkomen, zonder dat er agglutinatie der eigen 

RBL optreedt. 

Dus de RBL met de stof A kunnen naast zich in het serum niet 

het agglutinine anti A hebben, want dan zouden zij worden samen 

geklonterd, omdat het anti A agglutinine in het serum de A RBL 

doet samenklonteren. 

Maar de menschen met A RBL kunnen gerust anti B in hun 

serum hebben, omdat die niets tegen het agglutinogeen A kunnen 

uitrichten, En dat hebben ze dan ook. 

Zoo doorredeneerende zuhen dus de menschen van groep A 

vertegenwoordigd worden door de formule A anti B, d,w.Z. A 

aan hun RBL en anti B in hun serum. 
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groep B door B anti A (B aan hun RBL en anti A in hun serum), 

anti A 
groep O door O \ . „ 

' anti B 

groep AB door AB en geen enlcel agglutinin in hun serum. 

Tot de groep O behooren in Nederland: 40%, 

" >> » A ,, ,, ,, 40%, 

i> I) » B ,, ,, ,, 15%, 

)) » >> AB ,, ,, ,, 5%, 

der bevolking. 

Deze ontdekking der bloedgroepen heeft tot een geweldige ont

plooiing der wetenschap gebracht op velerlei gebied. 

Ik noem slechts: de Bloedtransfusie; 

de anthropologic, 

de criminologie, 

het onderzoek naar het vaderschap, 

de quaestie der kinderverwisseling. 

Deze laatste kwestie zal den Hagenaars waarschijnlijk op het 

oogenblik het meeste belang inboezemen. 

Daarom wil ik trachten hiervan nog even een uiteenzetting te 

geven. 

Ieder mensch krijgt zoowel van zijn vader als zijn moeder de 

factoren mee, die wij gewoon zijn erfelijkheidsfactoren te noemen. 

De bloedgroepen zijn erfelijke eigenschappen. 

Er zijn er 3, nl. O, A en B, waarvan er bij een mensch telkens 

slechts 2 kunnen voorkomen. 

Een mensch is dus wat zijn bloedgroep betreft: 

een 0 0 van vader O en van moeder O gekregen 

„ OA ,, ,, O ,, ,, ,, A ,, 

,, AA ,, ,, A ,, „ ,, A ,, 

/* OB „ „ O „ „ „ B „ 

>> BB ,, ,, B ,, „ „ B ,, 

,, AB ,, ,, A ,, ,, ,, B „ 
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Gaat de mensch geslachtsceüen maken, dan gaan de factoren 

weer uh elkaar. De man AB maakt dus geen geslachtsceüen AB 

maar geslachtscellen A en geslachtscellen B. En hetzelfde doet de 

vrouw AB. 

De man 0 0 maakt slechts geslachtscellen O en evenzoo de vrouw 

OO maakt slechts geslachtscellen O. 

De man en de vrouw OA maken geslachtsceüen O en geslachts

cellen A. Bij de bevruchting komen telkens weer twee factoren 

bij elkaar. Dus zie schema; 

VADER MOEDER 

AA AA 

geslachtscellen 

Vader Moeder 

A en A A en A 

t t 
De mannelijke geslachtscel A kan zich nu verbinden met de 

vrouwelijke geslachtscel A. 

? 
Hoe men 't nu ook draait, de kinderen kunnen niets anders wor

den dan AA, dat is voor ons een A. De kinderen moeten dus alle 

tot A behooren. 

Ander voorbeeld; 

Vader 

AO 
t 

A en 0: 

geslachtscellen 

Moeder 

A.O. 

\ en. 

O 

Daar de A domineert over de O krijgen wij den indruk bij ons 

onderzoek dat de kinderen AO tot de bloedgroep A behooren. 
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Maar de 4e, de OO is een O. Het kind heeft dus een andere groep 
dan een der ouders. 

3e voorbeeld: 

Vader Moeder 

AO BO 

geslachtscellen 

A en O B en O 

en nu 't verrassende: 

mannelijk A plus vrouwelijk B, is AB - is AB, 
>> A ,, 0 , >> AO - )t A, 

0 „ I) B, >> OB - )> B, 
0 „ 0 , >) 0 0 - >> 0, 

Hier kunnen dus alle vier de bloedgroepen bij de kinderen ver

schijnen, Hoe is het nu met een kinderverwisseling, waarbij ik nu 

met voorbedachten rade het Haagsche geval niet op het oog heb i ) ? 
Maar gesteld nu eens: 

Mr , W, en Mevr, W-X en Mr , Y en Mevr. Y-2 . 

AA en AA BB en BB 

waren en men zon nu vinden, dat 't betwiste kind B was, dan zou 

dit kind niet van Mr . W en Mevr. W-X kunnen zijn. 

Dit ahes geldt natuurlijk aheen voor 't geval dat de respecdeve 
dames trouwe echtgenooten zijn geweest. Het Patrimonium semper 
incertum der Oude Romeinen komt ook nog in menig tegenwoordig 
wetboek voor. En dan moet er ten slotte nog rekening mede worden 
gehouden, dat het betwiste kind werkelijk van een der beide eische-
ressen is en niet van een derde echtpaar. 

Dat kan men niet zeggen, omdat men de verlioudingen niet kent. 




