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S Y N T H E S E IN D E O N T W I K K E L I N G 
VAN P L A N T E N D I E R . 

door 

PROF. DR. J. BOEKE. 

De 19de eeuw was de eeuw der analyse. De geweldige opbloei 

van de biologische wetenschap, gepaard gaande met en ten deele 

veroorzaakt door de verbetering van het microscoop, leidde tot 

een verdieping van kennis van den microcosmos, van de wereld 

van het kleine, die op alle gebieden der biologie haren invloed deed 

gelden. De cellen, reeds door Leeuwenhoek en Swammerdam 

gezien en beschreven, werden overal aangetoond en erkend als de 

elementaire eenheden, waaruit alle levende wezens zijn opgebouwd. 

De meercellige wezens zijn een kolome van cellen en in die kleine, 

op zichzelf staande microscopische eenheden is het leven besloten. 

Gedurende de ontwikkehng van de kiem, door telkens zich her

halende deeling uit de eicel ontstaan, vormen ook in het organisme 

deze cellen, als zelfstandig blijvende eenheden, de bouwsteenen, 

waaruit de levende wezens zijn opgebouwd. Zoo ontstond de bouw

steen-theorie, die de organismen opvatte als een mozaiek, en het 

leven als een mozaiek-functie. Het organisme werd een maat

schappij. Alle levensverrichtingen werden tot functies van de cellen 

teruggebracht, alles geanalyseerd tot enkele van elkaar onafhan

kelijke factoren. Zoo heeft ons deze analyse een verwonderlijk 

inzicht gegeven in de levensverschijnselen, in al de verwonderlijke 

veelvormigheid, waaronder het leven in de natuur zich aan ons 

voordoet. Doch daar de nadruk steeds op de cellen als elementair-
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organismen werd gelegd, geraakten de individuen, de organismen 

zelf, als 't ware op den achtergrond. Men vergat het bosch voor 

de boomen. De verwonderlijke harmonie, die de levende wezens 

kenmerkt, en die ons altijd weer met zulk een diepe bewondering 

vervult, kon door de bouwsteentheorie niet worden verklaard. 

En zoo zien wij het merkwaardig verschijnsel, dat de celleer, die 

het oude vitalisme had vernietigd, ten slotte in haar uiterste conse

quentie weer moest leiden tot een neovitahstische opvatting, die 

voor deze harmonie een buiten de stof, buiten de cellen en hunne 

kolonies, de organismen, staande kracht aansprakelijk stelde. Aan 

het einde der 19de eeuw zien wij naast de analyse, meer en meer 

de behoefte aan synthese opkomen. De eenheid in de natuur, i n 

het leven, de verwonderlijke harmonie in den bouw der levende 

wezens, voert, waar zij wordt opgemerkt, onvermijdelijk tot de 

vraag, hoe zij is ontstaan en hoe zij wordt in stand gehouden, en 

de bouwsteen-theorie leidt in haar uiterste consequentie tot de 

vraag, wie of wat de kracht is, die deze bouwsteenen te zamen voegt 

en rangschikt. Zoo wordt door Driesch de leer der entelechie 

geformuleerd, door von Uexküll de leer der impulssystemen, door 

Koch zijn leer der atoomgeesten, waarbij steeds een buiten het 

oorzakelijk gebeuren hggende kracht het geheele leven regelt en 

beheerscht. Hierdoor wordt nu een volkomen onverklaarbare en 

oncontroleerbare factor in het levensgebeuren ingevoerd, wij 

verlaten het gebied der wetenschap, wij betreden dat van het geloof. 

Doch ook indien wij dit aannemen, laat ons nog de bouwsteen

theorie in den steek. Sinds wij door het experiment een duidelijker 

inzicht hebben verkregen in den ontwikkehngsgang der levende 

wezens, komen wij meer en meer tot het inzicht, dat de cellen niet 

kunnen zijn de elementaire eenheden, de op zichzelf staande 

bouwsteenen, waaruit de levende wezens als een mozaiek zijn 

opgebouwd. 

Overal zien wij verband en samenhang. Hoe meer wij de ver

schillende vormen, waaronder de cellen kunnen optreden, de 



3 

verschillende weefsels, waaruit het lichaam van planten en dieren 

is opgebouwd, nauwkeurig onderzoeken, des te meer zien w i j , 

dat die cellen als 't ware hun zelfstandigheid verhezen, en niet 

als losse bouwsteenen, doch als volkomen met elkaar samen

hangende elementen, tot grootere eenheden en complexen samen

gevoegd, het individu, het levende wezen, opbouwen. Wi j zien 

het individu meer en meer als één samengesteld geheel, waarbij 

de cellen slechts een ondergeschikte rol spelen, ja dikwijls in het 

geheel niet meer te herkennen zijn. 

Bij de meest verschiüende weefsels kunnen wij dien volkomen 

samenhang der celelementen aantoonen; waar men vroeger meende 

met onafhankelijke, zelfstandige eenheden te doen te hebben, 

blijken deze dikwijls zoo volkomen met elkaar samen te hangen 

en één geheel te vormen, dat het moeite kost, ja dikwijls onmogelijk 

is, de afzonderlijke cellen nog eenigszins van elkaar af te grenzen. 

Bij de meest verschillende weefsels kan men dit aantoonen, en 

slechts op deze wijze is in vele gevallen de functie der elementen 

en den samenhang der weefsels te verklaren. 

Ook bij den ontwikkehngsgang der levende wezens geldt het

zelfde principe, hetzij men de normale ontwikkehng van de indi

viduen uit de bevruchte eicel, of de vorming van nieuwe hchaams

deelen langs den weg der regeneratie bestudeert. Het zoo eigen

aardige verschijnsel der polariteit en de omkeer daarvan bij bepaalde 

regeneratie-processen, de vorming van meerdere koppen of andere 

hchaamsdeelen bij bepaalde vormen van regeneratie zijn slechts 

door een dergelijken volkomen samenhang van de cellen tot een 

geheel te verklaren. Merkwaardig zijn in dit opzicht de proeven 

van Morgan en Vogt over de regeneratie, en de proeven van Miehen 

(en tal van anderen) over de polariteit en over het vormen van 

zelfstandige organismen uit deelen, die door een of andere kunst

greep uit het organisme zijn losgemaakt (cladophora). 

In den laatsten tijd is het vooral aan Harrison en aan Spemann 

en zijn school gelukt, ook waar het de gewone ontwikkehng van de 



4 

organismen uit de eicel betreft, iets meer omtrent den samenhang 

van de ceUen en hun invloed op elkaar gedurende de ontwikkeling 

te weten te komen, Kleine weefselstukjes, uit een kiem genomen 

en op een andere plaats in het groeiende lichaam ingeplant, blijken 

of zich zelfstandig ook in de nieuwe omgeving te ontwikkelen, of 

wel onder den invloed van hunne omgevmg te geraken. En zoo kan 

ook op zijn beurt een stukje weefsel, op een andere plaats van het 

lichaam ingeplant, daar een nieuw ontwikkehngscentrum vormen 

(de zoogenaamde „organisatoren" van Spemann) en zijn omgeving 

dwingen zich in een bepaalde richting te gaan ontwikkelen. Zelfs 

gelukte het (vooral bij salamander- en kikvorscheieren) stukjes 

weefsel van een andere diersoort in een kiem over te planten zoo 

dat zij zich daar verder ontwikkelen. Zij bleven dan door de eigen

aardigheden, aan de soort waarvan zij afkomstig waren, eigen, 

te herkennen ook in 't vreemde weefsel, waarin zij waren overge

bracht, en daardoor kon men nagaan, dat zij niet alleen zelf in 

een bepaalde richting zich verder differentieerden, doch ook de 

cehen der omgeving gingen beïnvloeden, zoodat deze zich in har

monie met het inplantaat gingen ontwikkelen. Op allerlei wijzen 

zijn deze proeven gevarieerd, en steeds is daarbij het resultaat, 

dat de cehen bij de niet-ontwikkelde kiem ahen met elkaar in ver

binding staan, onder eikaars invloed zijn, en dat slechts door deze 

volkomen eenheid de harmonie der zich uit de eicel ontwikkelde 

organismen op bevredigende wijze kan worden verklaard. Zoo 

kan bijv, zelfs een stukje van de buitenhuid, ingeplant op de plaats, 

waar later zich een mond zou vormen, door de omgeving worden 

beïnvloed zoo, dat er zich een mondopening in vormt, terwijl het 

stukje, dat later de ware mondopening zou hebben gevormd, ook 

als het in de buikwand wordt geinplanteerd, daar een mondopening 

met kaken en hoorntandjes gaat vormen, TrilhaarceUen, in een 

vroeg stadium van ontwikkeling overgeplant, gaan met de omge

ving mee trillen, In een later stadium overgeplant, blijven zij hun 

eigen trilrichting behouden. Zoo kan men een ooglens zich doen 
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vormen uit irisweefsel, dat uit de hersenblazen zich ontwikkelt, 

of uit huidweefsel van rug of buik, etc. Overal ziet men een harmonie 

buiten de celelementen om zich manifesteerend. 

Naast deze inwerking van de samenstehende elementen op elkaar 

gedurende de embryonale ontwikkeling, zien wij nu ook een alge

meene invloed werkzaam, die daarin tot uiting komt, dat door 

allerlei organen bij de ontwikkeling stoffen worden afgescheiden, 

die, in het bloed van het embryo circuleerende, andere deelen 

van de kiem dwingen tot een bepaalden ontwikkehngsgang (zoo

genaamde hormonen). Door dergelijke stoffen in de kiem in te 

spuiten, kan men de ontwikkehng in een bepaalde richting dwingen, 

en ook deze werking, die bijv. tot de vorming van de secundaire 

geslachtskenmerken leidt, en die vooral bij de zoogenaamde 

„intersexen" tot merkwaardige vormveranderingen leiden kan, 

geeft ons weer een indruk van den volkomen samenhang van ahe 

samenstellende deelen, en van de volkomen eenheid en heer

schappij van het individu over de samenstehende deelen, van een 

harmonie, die ons steeds weer met diepe bewondering vervult. 



B E T E U G E L I N G VAN C H E M I S C H E 
R E A C T I E S . 

door 

PROF. DR. H . J. BACKER. 

Bekend is het tooneel uit Goethe's Faust, dat zich afspeeh in 
Auerbach's kelder te Leipzig. 

De stamgasten willen wijn, de een wenscht zoeten Tokayer, 
de ander schuimenden champagne. Mephistopheles boort enkele 
gaten in de tafel. Hi j zegt een tooverformule. De proppen worden 
uit de gaten getrokken e n . . . . de wijn stroomt. 

Maar hij stroomt zoo snel, dat men hem niet kan verzwelgen. 
De wijn vloeit op den grond en vliegt in brand. 

De drinkers hadden het wonder gewenscht en toen hun wensch 
was vervuld, konden ze den brandenden wijnvloed niet meer 
stuiten. 

Beginnende automobihsten en motoristen hebben soms een 
angstigen droom. 

Men zet den motor aan, rent met vliegende vaart, maar is dan 

plotsehng vergeten, hoe men hem moet stoppen. 

Een andere droom, die vaak werkelijkheid wordt, geldt den 

ruiter, die zijn paard aanspoort tot een langen galop, die ongemerkt 

overgaat in een rengalop, Geruk aan den stang maakt het paard 

nog wilder, totdat eindelijk de ruiter beugels en teugels verliest 

en geheel aan den wil van zijn paard is overgeleverd. 

De krachten, die men zelf heeft ontketend, is men niet meer 
meester. 
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Eenzelfde gevoel van onmacht beheerscht den chemicus, wanneer 

hij een reactie heeft veroorzaakt, die hij niet meer stuiten kan. 

De lont in het kruit steken kan ieder; maar de ontploffing met 

beleid te regelen — bij het delven van steenkolen, bij het boren 

van een tunnel — is de kunst van den ingenieur. 

De chemicus mag niet tevreden zijn met het op gang brengen 

eener reactie. H i j moet ze geheel meester blijven. Gaat de reactie 

te wild, dan moet hij Ze beteugelen. 

Hi j moet èn de reactie èn haar uitwerking kunnen matigen naar 

eigen inzicht. 

Zijn de chemische reacties nu steeds zoo woest en onstuimig 

als een hollend paard? Zeker niet, In het bijzonder de reacties, 

die de natuur verricht, zijn kalm en rustig; zelfs de moeilijkste 

synthesen van kleuren, geuren en voedingsmiddelen heeft zij vol

komen in de hand. 

Maar de kunstmatige reacties, in het laboratorium uitgevoerd, 

zijn vaak gekenmerkt door een ongebreidelde heftigheid. 

Kristallen van pyrozwavelzuur, in water geworpen, doen het 

gebriesch van een chemische reactie hooren. Brengen we echter 

de stof eerst in zwavelzuur en daarna in water, dan bespeuren we 

niets (proef). 

Kahum op water sist, brandt en knalt. Met alcohol echter werkt 

het rustig; gieten we de oplossing daarna in water, dan is hetzelfde 

resultaat bereikt (proef). 

Een omweg kan ons dus rustiger naar het doel voeren dan de 

rechtstreeksche gevaarlijke weg. 

Thans zijn het echter niet de omwegen, die we zuUen bewandelen; 

we willen kennis maken met de directe middelen tot matiging en 

beteugehng van reacties, 

In de chemie, evenals in het leven, kent men middelen tot aan

sporing, middelen om den gang eener reactie te bespoedigen. 

Stoffen, die, in kleine hoeveelheid toegevoegd, een reactie kunnen 
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versnellen en na afloop weer worden teruggevonden, heeten 
katalysatoren. Het vertragen van een reactie door toevoeging eener 
vreemde stof, die b.v. een katalysator onwerkzaam maakt, wordt 
genoemd negatieve katalyse, 

Waterstofperoxyde is een verbinding, die neiging heeft uiteen 
te vaUen in water en zuurstof. Platina is voor deze reactie een 
katalysator, het veroorzaakt een onstuimige gasontwikkehng. Om 
deze reactie te breidelen, kan men het stukje dompelen in blauw
zuur. Het platina wordt vergiftigd en de gasontwikkehng vermindert 
of houdt geheel op. Het blauwzuur was een beteugehngsmiddel 
voor den katalysator (proef). 

Dezer dagen deden de couranten een onthuhing over den dood 
van den monnik Raspoetin, den gunstehng der Czaritza. Hi j was, 
naar men beweert, ongevoelig voor cyaankalium, doordat de 
vergiftigde spijzen tevens suiker bevatten. 

Welnu, dompelt men het vergiftigde platina in een oplossing 
van druivensuiker, dan wordt het vergif onschadelijk gemaakt. 
De katalysator herstelt zich en de gasontwikkehng wordt hervat 
(proef). 

De chemicus kent een aantal verbindingen, die geneigd zijn uit 
zichzelf te reageeren, hetzij alleen, hetzij met stoffen uit de omge
ving. 

. Ieder fotograaf kent de gevolgen van het bewaren eener ont-
wikkelvloeistof i n een halfgevulde flesch. De zuurstof van de lucht 
oxydeert den ontwikkelaar tot een bruine vloeistof. 

Pyrogahol, een ontwikkelaar, met soda en lucht geschud, wordt 
bruin. Voegt men sulfiet toe, dan heeft de zuurstof slechts geringe 
uitwerking (proef). Het sulfiet is zelf zuurstofbegeerig en beschermt 
hierdoor den ontwikkelaar; het werkt als stabihsator. 

Niet steeds is de stabiliseerende werking zoo eenvoudig. Sulfiet 
zelf wordt voor zuurstof beschermd door glycerine; vermoedelijk 
doordat glycerine katalytisch werkende onzuiverheden van het 
sulfiet bindt. 
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Joodtinctuur wordt gestabiliseerd door joodnatrium; deze stof 

heeft de taak het jodium gebonden te houden en aldus te beletten 

zich te vergrijpen aan den alcohol. 

Een geval van stabilisatie, niet door concurrentie, maar door 

directe tegenwerking der ontleding, vindt eveneens toepassing bij 

de fotografie. 

Voor het fixeeren gebruikt men thiosulfaat. Het biedt voordeel 

hieraan azijnzuur toe te voegen, om de resten van den ontwikkelaar 

onschadelijk te maken. Azijnzuur ontleedt echter het thiosulfaat 

onder afscheiding van zwavel, die met zilver vlekken zou geven; 

tevens ontstaat bij deze ontleding zwaveligzuur. Men vermengt 

nu het thiosulfaat met sulfiet, een zout van zwaveligzuur, en kan 

dan ongestraft de vloeistof zuur maken (proef). Deze stabilisatie 

berust op den algemeene chemischen regel, dat toevoeging van een 

reactieproduct de reactie tegenwerkt. 

Een geheel andere stabilisatie wordt toegepast bij ontploffings

middelen, zooals nitroglycerine en schietkatoen. 

Geringe oorzaken, b.v. onzuiverheden, kunnen een reactie inlei

den; de gevormde producten en de vrijkomende warmte zullen 

gezamenlijk de verdere ontleding bevorderen. Een dergelijke 

versnelde zelfontleding heeft vaak gevaarlijke explosies ten gevolge 

gehad. 

Men voegt hierom stabilisatoren toe, die de ontledingsproducten 

binden en aldus het gevaar in de kiem smoren. 

Verhit men schietkatoen, dan reageert het plotsehng en explo

sief. Gemengd met ureum, ontleedt het zich pas bij hoogere tempe

ratuur en veel kalmer (proef). 

Een universeel middel om reacties te kalmeeren, een middel 

waarvan de chemicus zich dagelijks bedient, is de afkoeling. Bij 

verlaging der temperatuur worden ahe reacties langzamer, evengoed 

als verhitting ze bespoedigt. 

Een der eenvoudigste reacties, die binnen een molecuul kunnen 



10 

plaats hebben en zich uitstekend leenen voor een onderzoek, is de 

„racemisatie". Oorspronkelijk werd hierdoor aangeduid de om-

Zetting van wijnsteenzuur in druivenzuur (acidum racemicum). 

Thans wordt er echter mede bedoeld een speciale reactie, die 

slechts twee aan eenzelfde koolstofatoom gebonden atomen of 

atoomgroepen van plaats doet verwisselen en die door de bege

leidende optische verschijnselen nauwkeurig (met een polarimeter) 

kan worden gevolgd. 

Het onderzoek van een zeer eenvoudige, gemakkelijk racemisee-

rende verbinding, n.l . chloorsulfoazijnzuur, heeft geleerd, dat deze 

omzetting sterk afhangt van de temperatuur, op dezelfde wijze als 

de meeste chemische reacties. Bij een verhooging van ruim 7° 

wordt de snelheid verdubbeld (projectie). 

Derhalve moet men door fhnke afkoeling de ongewenschte 

racemisatie kunnen beperken en de niet geracemiseerde (actieve) 

stof kunnen afzonderen; dit is door de ervaring bevestigd. 

Een klassiek en pakkend voorbeeld van de beteugehng eener 

reactie door afkoeling is de uitvinding van Humphry Davy. 

De ontploffing in een explosief mengsel van mijngas en lucht 

verspreidt zich snel, omdat de vrijkomende warmte de naburige 

deelen op de vereischte temperatuur brengt. 

Een reeks nauwe buisjes op den weg der explosie zal de tempe

ratuur zoover kunnen afkoelen, dat de reactie gestuit wordt, rede

neerde Davy, Een rooster van nauwe openingen, of eenvoudiger 

een stuk metaalgaas, moet hierom de reactie van een explosief 

mengsel tegenhouden (proef). 

Een mijnlamp, die alleen door metaalgaas met de buiten

lucht in verbinding staat, zal in een explosief mengsel 

geen gevaar opleveren, daar de explosies binnen de lamp 

blijven (proef). 

De vertragende werking der lage temperatuur geldt in nog 

hoogere mate voor biochemische reacties, dus voor de werking 

van bacteriën en andere organismen. Bij het conserveeren van voe-
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dingsmiddelen in koelhuizen en koelkasten maakt men van dit 

eenvoudige middel een dankbaar gebruik. 

De beteugehng eener reactie door afkoeling stelt ons soms in 

de gelegenheid bijzondere verschijnselen waar te nemen, die bij 

de spontane woeste werking niet optreden. 

Pyrogahol en formaline zijn beide gevoelig voor zuurstof; door 

waterstofperoxyde worden ze heftig geoxydeerd, onder warmte

ontwikkeling, 

Houdt men echter de temperatuur laag, dan vertoont zich een 

prachtig rood lichtverschijnsel, een „koud vuur", dat ophoudt 

wanneer het mengsel zich verwarmt (proef). 

Door noodzaak gedreven, heeft men in de laatste jaren, vooral 

in Amerika, gezocht naar middelen om de heftige reactie in explosie

motoren, het z,g, kloppen, te beteugelen. 

De explosiemotor, doorgaans beschouwd als een product van 

onze eeuw, is feitelijk veel ouder dan de door hem verdrongen 

stoommachine. 

Christiaan Huygens heeft een explosiemotor uitgevonden, die 

met buskruit werd gedreven. Dit was in 1673, dus lang voor de 

ontdekking van de stoommachine door James Watt, 

De benzinemotor is echter van veel jongeren datum en bevindt 

zich nog steeds in een stadium van verdere ontwikkehng. 

De werking van den motor geschiedt in vier tempo's. Het explo

siemengsel wordt in den cylinder gezogen en vervolgens samen

geperst. Het gasmengsel wordt ontstoken, zoodat de explosie den 

zuiger wegstoot en tenslotte worden de verbrandingsgassen naar 

buiten gebracht (projectie). 

Een motor zal zuinig werken bij hooge compressie. Bij den 

voortgang der techniek heeft men echter de compressie zoo hoog 

gemaakt, dat de explosie veel te heftig werd. 

Het gebrek aan laagkokende benzine verergerde het euvel, • 

Die heftige explosies veroorzaken het kloppen, een aan ieder 
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motorist bekend verschijnsel, dat de machine op een zware proef 
stelt. Breuk van zuiger en cyhnder kunnen het gevolg zijn (pro
jectie). 

Bovendien heeft een zoo heftige explosie minder nuttig effect 
dan een matig snehe reactie. 

Men kan het stooten voorkomen, door de benzine te vermengen 
met benzol (proef). Voor een algemeen gebruik zijn hiervan echter 
te beperkte hoeveelheden beschikbaar. 

De Amerikanen hebben ontdekt, dat een geringe hoeveelheid 
eener vreemde stof het kloppen kan opheffen. Die stof is het 
vergiftige loodaethyl. 

De groote Duitsche kleurstoffabrieken in Ludwigshafen aan 
den Rijn ( I , G, Farbenfabriken) hebben zich op hetzelfde probleem 
geworpen. Zij vervaardigen thans het minder gevaarlijke ijzer-
carbonyl, dat zij in den handel brengen onder den naam „motyl". 
Het is een bruine vloeistof, anderhalf maal zoo zwaar als water 
en ongeveer even vluchtig als water (kookpunt 103°), 

Dergelijke „antiklopstoffen" hebben het vermogen de heftigheid 
der plotsehnge explosie te matigen. Zij vergemakkelijken de reactie, 
die thans op verschillende plaatsen in het mengsel begint en rustig 
doch met voldoende snelheid voortschrijdt. 

De explosies van een gasmengsel in een buis zonder en met 
motyl toonen een opvahend verschil (projectie). 

Toevoeging van één veertigste procent der vreemde stof doet 
reeds invloed gelden; één kwart procent voorkomt het kloppen 
geheel. 

Het voordeel hgt niet aheen in het ontzien van den motor, 

maar de rustige reactie geeft bovendien meer nuttig effect en eischt 

minder benzine, dan de onbeteugelde explosieschok (projectie). 

Een geheel bevredigende verklaring van het antiklopeffect is 

nog niet gegeven. Men vermoedt, dat het groote benzinemolecuul 

bij de heftige explosie plotseling uiteenvalt. De metaalverbinding 

zou als katalysator het benzinemolecuul op verschillende plaatsen 
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aangrijpbaar maken voor de zuurstof en door deze medewerking 

de reactie kalmeeren. 

Er bestaat nog een belangrijk geval van reactiematiging, dat 

door de natuur voortdurend wordt toegepast, maar in de labo

ratoria pas in de laatste vijftien jaren nauwkeurig is bestudeerd. 

Het betreft hier niet de matiging van de snelheid der reactie, 

maar de matiging van de uitwerking, b.v. bij toevoeging van zuren 

aan een systeem. 

Een chemicus, sprekende over zuren, denkt aan azijnzuur, 

wijnsteenzuur, citroenzuur, appelzuur, melkzuur, verbindingen, 

die in de natuur voorkomen, of wel hij bedoelt de scherpe anorga

nische zuren, die in het groot fabriekmatig worden verkregen, 

zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur. 

In zeer verdunden toestand gedragen alle zuren zich- vrijwel 

gelijk. 

In meer geconcentreerde oplossing komt echter het verschil 

tusschen de zwakke zuren der organische natuur en de scherpe 

zuren der anorganische industrie duidelijk tot uiting. 

Vergelijken wij b.v. zoutzuur en azijnzuur in gelijke moleculaire 

concentratie (0,1 n.). 

De kleurstof methylviolet, een z.g. indicator, is niet gevoelig 

voor het azijnzuur. Door het zoutzuur wordt de kleur echter groen 

en zelfs bij tienmaal zoo groote verdunning slaat de violette kleur 

reeds om naar blauw (proef). ' 

De hoeveelheid zuur is in beide gevahen dezelfde, maar de zuur

heid of „zuurgraad", bepaald door het aantal waterstofionen, is 

voor het zoutzuur veel aanzienlijker dan voor het azijnzuur. 

Men maakt van deze omstandigheid gebruik om de werking van 

zoutzuur te matigen, om de hoeveelheid waterstofionen te beperken. 

Voegen we zoutzuur bij een zout van azijnzuur, zooals ammo

niumacetaat, dan wordt het zwakke azijnzuur in vrijheid gesteld 

en de zuurgraad van het zoutzuur wordt niet bereikt (proef). De 



14 

sterke verdrijft den zwakke en bindt zichzelf; de vrijgekomen 
zwakke beheerscht tenslotte den toestand. 

Een mengsel van gelijke hoeveelheden azijnzuur en acetaat is 

in dit opzicht bijzonder ongevoelig. De zuurgraad hiervan wordt 

slechts bepaald door de sterkte van het azijnzuur en verandert 

niet merkbaar door toevoeging van zoutzuur (proef). 

Soortgelijke beschouwingen gelden voor de tegenvoeters der 

zuren, de basen. 

Basen kunnen zuren neutrahseeren, ze geven samen zouten. 

Het aantoonen geschiedt gemakkelijk met een indicator, b.v. 

phenolphtaleïne. 

Een sterke base als natron kleurt dezen indicator terstond paars, 

terv/ijl een zwakke base, als anihne, ook in oplossingen van veel 

hoogere moleculaire concentratie geen invloed heeft. Zelfs een 

verzadigde oplossing van aniline laat phenolphtaleïne kleurloos. 

Brengt men bij ammoniumacetaat natron, dan heeft men een 

pendant van de reactie met zoutzuur. Men bespeurt niets van de. 

sterke base, die gebonden wordt en neemt dus alleen de zwakke, 

in vrijheid gestelde base waar (proef). 

De natuurkunde leert, dat alle zuren, basen en zouten electro-
lyten zijn. 

Dat zijn de stoffen, die gebruikt worden in electrische elementen, 
in accumulatoren, voor galvanisch verzilveren (gero- en christofle-
zilver), vergulden (doublé), kortom overal, waar de electrische 
stroom wordt voortgeleid en tevens een chemische ontleding 
teweegbrengt. 

De organische chemie, de scheikunde der koolstofverbindingen, 
kent echter een merkwaardige groep van stoffen, die zuren, basen 
en zouten tegelijk zijn, en toch — de physica ten spijt — niet 
behooren tot de electrolyten. 

Het zijn de aminozuren, zooals glycocol. 



15 

In een electrisch veld trekken de beide deelen van het molecuul 

naar verschillende kanten; ze zijn echter volkomen tegen elkaar 

opgewassen, het molecuul geleidt dus den stroom niet. 

Hoe weet men dan, vraagt de physicus, dat het molecuul deze 

beide functies bezit. 

Men kan één der functies in beslag nemen, waardoor de andere 

zich manifesteert. 

Glycocol is neutraal, maar toont zijn zuur karakter bij toevoeging 

van het eveneens neutrale formaline, dat met de basische groep 

van glycocol reageert. Nog merkwaardiger wordt de paradox, 

indien men de oplossingen van glycocol en formaline beide basisch 

maakt en met phenolphtaleïne kleurt; de twee basische stoffen 

geven samen een zuur mengsel (proef). 

Een dergelijk aminozuur zal nu door zijn dubbele functie in 

staat zijn, naar believen, een zuur of een base te binden. Het zal 

zich kunnen gedragen ongeveer als het bovenbesproken ammonium

acetaat. 

Natronloog wordt door den indicator thymolblauw blauw ge

kleurd, zoutzuur echter rood. Toevoeging van weinig glycocol 

maakt beide oplossingen geel, de kleur die de indicator geeft met 

zuiver water (proef). Eenzelfde stof neutrahseert dus zoowel 

zuren als basen. 

Dergelijke stoffen, die ongevoehg zijn voor een stoot, door 

zuren en basen teweeggebracht, noemt men buffers. 

De natuur heeft buffers noodig. Immers wanneer sterk werkende 

chemische verbindingen een organisme aanvallen, moet de natuur 

op de bres staan en bescherming geven. 

De buffers, waartoe de natuur doorgaans haar toevlucht neemt, 

zijn de eiwitten; deze verbindingen zijn gecomphceerde bouwwer

ken van aminozuren en bezitten hierdoor de voornaamste eigen

schappen van de componenten. 

Dat eiwitten verborgen zure functies huisvesten, is op dezelfde 

wijze aan te toonen als bij de aminozuren. Een eiwit-oplossing 
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en formaline, beide alkalisch gemaakt en gekleurd met phenolphta

leïne, geven een zuur mengsel (proef). 

Eiwit zal door die zure functie een base kunnen binden, terwijl 

het over een basische functie beschikt om zuren te neutrahseeren. 

Voegt men dus, hetzij bij zoutzuur, hetzij bij natron, eiwit (met 
azijnzuur geneutraliseerd kipeiwit) dan zullen de zure en basische 
reacties verdwijnen. Een indicator als thymolblauw wijst in de 
beide tegengestelde gevallen een onmiddellijke neutralisatie aan 
(proef). 

In het begin der voordracht is opgemerkt, dat de reacties der 
natuur zich onderscheiden door haar rustigheid. 

De natuurlijke processen schreiden met kalmen gang voorwaarts. 
De natuur weet ziclizelf te beheerschen. 

Om een inzicht te krijgen in de wijze, waarop de natuur hare 
eigen reacties weet te beteugelen en de uitwerking te matigen, 
nemen we het voorbeeld, dat ons allen het meest ter harte gaat, 
het menschelijk organisme. 

De energie, die de mensch noodig heeft voor zijn spierarbeid 
(bij werken, loopen, eten, bij hartslag en ademhaling) en evenzeer 
de warmte, vereischt om het lichaam op temperatuur te houden, 
worden geleverd door de oxydatie, door de langzame verbranding 
der koolstofverbindingen van zijn organisme. 

Bij de verbranding ontstaan groote hoeveelheden koolzuurgas, 
die met behulp van het bloed door de longen moeten worden ver
wijderd. 

Een stilzittend mensch ademt elke vijf minuten een hter koolzuur 

uit en een harde werker kan in denzelfden tijd voldoende koolzuur 

produceeren (8 hter) om zijn geheelen voorraad bloed (5 liter) 

om te zetten in sterk moesseerend spuitwater. Gelukkig is de trans

portdienst van bloed op snelverkeer ingericht, want in een halve 

minuut heeft dit zijn kringloop volbracht. 

Ondanks die groote snelheid zou toch nog de hoeveelheid kool-
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zuur funest zijn voor het organisme, indien de natuur geen mid

delen kende om de zure reactie te beteugelen. 

In werkelijkheid is de concentratie der waterstofionen van het 

bloed, de zuurgraad, slechts één duizendste van die, welke de-

Zelfde hoeveelheid koolzuur in water zou teweegbrengen. 

Het aderlijk bloed bevat 5 a 10 vol. proc. koolzuur meer dan 

het slagaderlijke. 

Die overmaat koolzuur neemt het bloed op zonder schade te 

lijden. Het bloed bevat carbonaten en in geringe hoeveelheid 

phosphaten, alle twee zouten, die koolzuur kunnen vasthouden. 

Maar er zijn nog andere oorzaken, die het koolzuur bedwingen. 

Want de schommehngen in den zuurgraad zijn slechts één vijfde 

deel van de verschihen, die de bedoelde zouten nog overlaten. 

Er moeten nog andere buffers zijn, en dit nu zijn de eiwitten 

van het bloed en wel in hoofdzaak de roode bloèdkleurstof, het 

haemoglobine, 

In het aderlijk bloed, dat van de weefsels door het hart naar de 

longen terugstroomt, houdt ook het haemoglobine koolzuur ge

bonden, 

In de longen wordt de kleurstof geoxydeerd tot het lichtroode 

oxyhaemoglobine, hetgeen een sterker zuur is dan het neutrale 

haemoglobine. 

Derhalve de zure reactie, die het koolzuur in het aderlijk bloed 

teweegbrengt, wordt in hoofdzaak beteugeld door de terugvoering 

(reductie) van oxyhaemoglobine tot haemoglobine; aangezien dit 

minder zuur is, kan het meer koolzuur binden. 

Overziet men de methoden, die de chemicus gebruikt tot beteu

geling der reacties, dan wordt men getroffen door de enorme ver

scheidenheid. 

Er bestaat geen universeel middel, geen panacee, dat in staat 

is de chemische hartstochten der elementen te bedwingen. 

De natuur echter schijnt in de keuze harer beteugelingsmid-

2 
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delen vrij beperkt te zijn; zij heeft die trouwens .minder noodig. 

De natuur houdt zichzelf in toom. De natuur doet geen sprongen 
en zeker geen wilde sprongen. 

Op welke wijze zij zichzelf zoo uitnemend weet te beheerschen, 
is slechts in bepaalde gevahen bekend. 

Bij de bespreking der „buffers" is juist gebleken, dat deze 
methoden der moderne chemie door de natuur minstens zoolang 
moeten zijn gebruikt als de mensch bestaat en welhcht reeds sedert 
het begin van ahe leven. 

Over een dergelijke prioriteit zal geen onderzoeker zich beklagen; 
integendeel voor den chemicus is het de grootste voldoening een 
methode te ontdekken, die de proef der natuur heeft doorstaan. 

De meesterschap der natuur, die voortdurend zichzelf afbreekt 
en opbouwt, die zichzelf in evenwicht houdt, die zichzelf aanspoort 
en beteugelt naar behoefte, die superioriteit erkent ieder natuur
onderzoeker van ganscher harte. 



G O E T H E A L S N A T U U R O N D E R Z O E K E R . 

doof 

PROF. DR. R. M A G N U S . 

Toen in 1807 Alexander von Humboldt de beschrijving van zijn 

groote Zuid-Amerikaansche reis pubhceerde, heeft hij dit werk 

opgedragen aan Goethe. H i j het hiervoor door Thorwaldsen een 

ets maken, voorstehende den genius der poëzie, die het standbeeld 

der natuur ontsluiert aan wier voeten een plaat met de opschrift 

„Metamorphose der Pflanzen" hgt. Humboldt heeft daardoor 

hulde aan den dichter en natuuronderzoeker wihen brengen. Deze 

twee eigenschappen zijn in de persoon van Goethe zoo tot een geheel 

samengesmolten, dat ook zijn dichtwerken niet volledig begrepen 

kunnen worden zonder kennis van den natuuronderzoeker. 

Goethe was een optisch genie. Naar aanleiding van een opmer

king van Heinroth heeft Goethe uiteengezet, dat hij zich vanaf 

zijn jeugd ahes, waarmee hij zich in zijn gedachten bezig hield, 

aanschouwelijk voorstelde en dat hij bij het opschrijven van zijn 

- poëtische werken alleen behoefde te beschrijven, wat hij op deze 

manier duidelijk voor zich zag. 

Goethe heeft zich op zeer veel gebieden der natuurwetenschappen 

bewogen. Hi j heeft reeds als student coheges in de scheikunde 

gehoord en de ontwikkehng van deze wetenschap met de hulp der 

chemici in Jena gevolgd. De „Wahlverwandtschaft" (chemische 

affiniteit) van zwavelzuur en kalk dient in een van zijn beste romans 

om de kracht te symboliseeren, die 2 menschen tot elkaar dr i j f t . 

Iedereen weef van Goethes werk op het gebied der physica, 
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tenminste van zijn kleurenonderzoek. Hi j heeft zelfs in Weimar 
voordrachten over elektriciteit en magnetisme met experimenten 
gehouden. 

Als uitkomst van zijn meteriologische studies mag worden be
schouwd, dat hij op de stichting van waarnemingsstations in M i d -
den-Duitschland heeft aangedrongen en zelfs zeer nauwkeurige 
instructies voor de waarnemers heeft uitgewerkt, dat hij over de 
oorzaak der schommelingen van den barometer heeft geschreven, 
de veranderingen der bewolking heeft nagegaan en Howard's 
Nomenklatuur der wolkenvormen heeft uitgebreid. 

Ook astronomische studies bleven hem niet vreemd. Door den 
kijker heeft hij de veranderingen van den maan gevolgd, en den 
planeet Saturnus gezien. 

Veel grondiger heeft hij zich met mineralogie en geologie bezig 
gehouden. De aanleiding hiertoe was, dat de verwaarloosde mijn
bouw in Ilmenau weer hersteld moest worden, In de Harz onder-
Zocht hij het graniet, in Zwitserland kwam hij tot de hypothese 
van een ijstijdperk. Zijn groote mineralogische verzameling ver
wekt nu nog de bewondering der bezoekers van Weimar, en zijn 
belangstelhng voor den strijd der Neptunisten, die, met Werner, 
de vorm van de aard-oppervlakte afhankelijk wilden maken van 
de werking van het water, tegen de vulcanisten, die haar hoofd
zakelijk aan de werking van vuur, aardbevingen, katastrophen enz. 
toeschreven, heeft haar uiting gevonden in de „klassische Wal-
purgisnacht" van Faust, waar Thales en Anaxagoras deze twee 
standpunten vertegenwoordigen. 

Op het gebied der plantkunde heeft Goethe zelfstandig gewerkt 

en o.a. de afhankelijkheid van den plantengroei van uitwendige 

omstandigheden onderzocht; verder heeft hij proeven genomen 

over het groeien van planten bij licht en donker, onder glazen 

van verschillende kleur, na verwijdering der kiembladeren en 

andere ingrepen en over de kromming en draaiing der planten 

Mar het hcht toe. Door zijn boek over „die metamorphose der 
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Pflanzen" is hij een van de grondleggers der morphologic geworden. 

Deze morphologische studies heeft hij ook uitgebreid op het 

dierenrijk en wij zullen nog uitvoerig spreken over zijn ontdekking 

vari de tusschenkaak bij den mensch, over zijn vergelijkende 

anatomie van het skelet, de werveltheorie van den schedel en zijn 

beschouwingen over de afhankelijkheid van de vorm der dieren 

van uit- en inwendige condities. 

Minder bekend is, dat hij studies over de morphologic en physio-

logie der insecten heeft verricht. Ook hier onderzocht hij den in

vloed van warmte en koude, van licht en donker, bestudeerde de 

metamorphose, bepaalde het gewichtsverlies der poppen als maat

staf voor hun stofwisseling, en beschreef de hartslag der hommels. 

Uit zijn aanteekeningen blijkt verder, dat hij mikroskopisch onder-

Zoek van infusoria heeft verricht, en b,v, bij vorticellen de tr i l 

haarbewegingen en de contractie van den steel heeft nagegaan. 

Deze zeer onvolledige bloemlezing maakt het ons duidelijk, dat 

Goethe het geheele gebied der natuurwetenschappen uit eigen 

ondervinding heeft leeren kennen, iets wat bij de tegenwoordige 

uitgebreidheid der verschiüende gebieden niet meer mogelijk is 

Op deze manier verschafte hij zich een buitengewoon rijk aan

schouwingsmateriaal, dat hem altijd, ook voor zijn poëtische pro

ductie, ter beschikking stond. 

Tot zijn groote verdriet moest hij echter ondervinden, dat zoo

dra hij de uitkomsten van zijn onderzoekingen pubhceerde, hij 

op den tegenstand der vakgeleerden stootte. Meestal duurde het 

jaren of tientallen van jaren, totdat hij met zijne opvattingen ten

minste gedeeltelijk doordrong, maar tegen het einde van zijn 

leven werden zijn onderzoekingen algemeen erkend en stond hij 

met de vooraanstaande natuuronderzoekers van zijn tijd in vriend

schappelijke gedachtenwissehng, zooals uit zijn natuurweten

schappelijke correspondentie blijkt. In de groote Weimar'sche 

uitgave maken de natuurwetenschappelijke werken den inhoud 

van 13 deelen uit. De studie hiervan geeft ons een inzicht in den 
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omvang en de nauwgezetheid van zijn onderzoekingen. In zijn 

huis vindt men, behalve de reeds genoemde mineralogische ver-

Zameling, tal van skeletten, schedels en natuurkundige apparaten, 

waaronder vele electrische toestellen en voorts alles, wat hij voor 

zijn optische proeven heeft gebruikt. 

Nadat wij hierboven een ruim overzicht over den omvang van 

zijn studies gekregen hebben, moeten wij nu iets van zijn weten

schappelijk werk meer in het bijzonder leeren kennen en beginnen 

met het morphologisch onderzoek. Het woord „morphologie" is 

afkomstig van Goethe. 

Door de medewerking aan Lavaters „Physiognomik", waarin 

hij ook enkele dierenschedels beschreef, werd hij op den bouw 

van den schedel in het algemeen opmerkzaam gemaakt. Vanaf 

1781 heeft hij onder leiding van Loder in Jena anatomisch gewerkt 

en in 1784 het bestaan van een tusschenkaak bij den mensch 

ontdekt. 

De tusschenkaak is een bij zoogdieren in de bovenkaak geïsoleerd 

aanwezig beenstuk, dat de snijtanden draagt. Het zou, na de toen-

mahge meening, bij den mensch ontbreken. Dit was voor Goethe 

reeds a priori onaannemelijk, omdat de mensch snijtanden had, 

en aangezien zijn bouw overigens met die der zoogdieren in 

alle principieele bijzonderheden overeenkwam, moest dus ook het 

beenstuk aanwezig zijn, dat de snijtanden draagt, Goethe laat 

in de eerste plaats zien, dat de tusschenkaak bij den mensch wel

iswaar met de bovenkaak aan de buitenzijde vergroeid is, maar 

dat men aan het gehemelte en aan een sagittale doorsnede de 

scheidingslijn duidelijk herkennen kan. Verder beschrijft hij in 

een voorbeeldig vergelijkend anatomisch betoog de vormverande

ringen van de tusschenkaak door de geheele reeks der zoogdieren 

en levert door vergelijking het bewijs, dat het beenstuk, dat de 

snijtanden bij den mensch draagt, niets anders is, als de tusschen

kaak der dieren. Het manuskript werd aan Merck, Sommering 
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en Petrus Camper toegezonden, De twee laatsten bleven de aan

wezigheid van dit beenstuk bij den mensch ontkennen, en Goethe 

heeft zich door dezen tegenslag laten weerhouden zijn vondst 

openbaar te maken. Slechts door Loders leerboek werd deze be

kend en de juistheid daarvan geleidelijk ook door de vakgeleerden 

(o.a, Blumenbach) erkent. Nu kan men de tusschenkaak bij den 

mensch in elk leerboek der anatomie als Goethe's vondst genoemd 

vinden. 

Goethe's tweede morphologische verhandeling was de „Meta

morphose der Pflanzen". Bij zijn eerste reis naar Italië werd hij 

getroffen door den volkomen anderen vorm van den plantengroei, 

als hij in Midden-Duitschland gewoon was te zien. Hi j kreeg hier

door een duidelijke demonstratie van de afhankelijkheid der vege

tatie van het khmaat. O.a. rees ook bij hem de vraag, wat eigenlijk 

het gemeenschappelijke bij aUe Zoo zeer uiteenloopende vormen 

der planten is, waaraan men tenslotte kan herkennen, dat een in 

de natuur voorkomend object een plant is. H i j meende toen eerst 

te moeten zoeken naar een in de natuur voorkomende „Urpflanze", 

een eenvoudige vorm, die als model voor alle afwijkende planten-

vormen zou kunnen dienen. Spoedig echter begreep hi j , dat deze 

poging tevergeefs zou zijn en dat hij een dergelijk schema zelf 

zou moeten construeeren. Dit schema is een as, die achtereenvol

gens van knoop tot knoop zij-organen laat ontstaan. De vorm 

dezer zij-organen wisselt van kiemblad tot loof blad, van eenvoudige 

tot de meest ingewikkelde vormen, en verder tot kelkblad, bloem

blad, meeldraad, stamper en vrucht. De gelijkwaardigheid van alle 

deze zijorganen wordt door Goethe daardoor bewezen, dat hij 

overgangsvormen tusschen de verschillende ontwikkelingsstadia 

aantoont, b,v. tusschen loof- en bloemblad, en tusschen bloemblad 

en meeldraad enz. Als oorzaak van deze vormverandering der 

zijorganen veronderstelt Goethe chemische veranderingen der 

opstijgende sappen, die als formatieve prikkels werken. 

Goethe heeft voor dit werk eerst geen uitgever kunnen vinden. 
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Het is in 1790 in druk verschenen, eerst langzaam doorgedrongen 
en vormt nu de basis van de tegenwoordige morphologie der 
hoogere planten. 

Bij de voortzetting van zijn morphologisch onderzoek heeft 

Goethe getracht, hetzelfde, wat hem voor de planten gelukt was, 

ook voor de dieren tot stand te brengen. Om de verschillende 

lijnen, langs welke zich zijn onderzoekingen bewogen te omschrij

ven, zullen we nagaan, wat Goethe onder „Metamorphose" be

greep. Eerst noemt hij de successive metamorphose, de vormver

andering van een enkel individu tijdens het verloop van zijn leven, 

b.v. de vervorming van rups tot pop en tot vhnder; van donderpad 

tot kikker en van zuigeling tot volwassen mensch en tot grijsaard. 

Het tweede is de simultane metamorphose, d.z. de vormverschillen, 

die gelijkwaardige deelstukken van éénzelfde individu vertoonen; 

dus de verschiüende zijorganen van een plant, de afzonderlijke 

wervels van een wervelkolom of de vormverschihen tusschen de 

voorste en achterste extremiteit. Ten derde noemt Goethe de 

vergelijkende anatomie, waarbij de vormverschillen van een be

paald orgaan of beenstuk door de geheele reeks der dieren nagegaan 

wordt, zooals Goethe voor de tusschenkaak reeds had gedaan. 

Door onderzoek langs deze 3 lijnen komt Goethe ertoe om den 

volledigen „Typus" voor het skelet der gewervelde dieren uit te 

werken, waardoor pas een inzicht in den bouw van het lichaam 

mogelijk wordt. In elk bijzonder geval rangschikt hij zijn afzon

derlijke waarnemingen in een continue reeks, die met het meest 

eenvoudige geval beginnend, voortschrijdt tot meer en meer in

gewikkelde vormen, die slechts op deze manier duidelijk kunnen 

worden begrepen. 

Als oorzaak voor de vormontwikkehng der dieren veronderstelt 

Goethe een oorspronkelijke, zeer groote variabihteit, die echter 

ten gevolge van de wet der correlatie der deelen met onbeperkt 

het lichaam kan vervormen, omdat wanneer één orgaansysteem 

te veel groeit, andere daarvoor moeten worden beperkt. Tevens 
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oefenen uitwendige omstandigheden, zooals khmaat, voedsel, 

vijanden, woonplaats enz. een sterken invloed op den vorm der 

dieren uit, waardoor een aanpassing aan de omgeving tot stand komt, 

die echter volgens Goethe niet uit een teleologisch oogpunt mag 

worden beschouwd. 

Bij zijn onderzoek over de wervelkolom kwam Goethe tot de 

opvatting, dat het achterste gedeelte van den schedel uit ver

groeide wervels zou bestaan. In 1790 vond hij bij een wandeling 

op den Lido bij Venetië een schaapsschedel, die dusdanig gebarssten 

was, dat hij meende te herkennen, dat ook het voorste gedeelte 

van den schedel uit getransformeerde wervels bestond. Bij de ver

dere uitwerking van deze gedachte stootte hij echter op moeilijk

heden en heeft daarom deze werveltheorie van den schedel eerst 

niet gepubhceerd. Pas nadat Oken een dergelijke meening open

baar gemaakt had, heeft ook Goethe zijn opvatting bekend gemaakt, 

waarbij hij vooral op den invloed wees, die de ontwikkehng der 

hoogere zintuigen op de vorming van den schedel uitoefent. Deze 

werveltheorie is gebleken een vruchtbare werkhypothese te zijn, 

en vele der grootere onderzoekingen over de anatomie van den 

kop zijn in de 19e eeuw geschreven, deels om deze wervel theorie 

van den schedel te steunen, deels om haar te weerleggen. 

Het voorafgaande zal voldoende zijn om duidelijk te maken, 

hoe ernstig en vruchtbaar Goethe's morphologisch onderzoek is 

geweest. 

Er zijn niet veel boeken in de wereldhtteratuur, waarover de 

meeningen zoo uiteenloopen, als over Goethe's „Farbenlehre", 

Eén ding dient echter vooraf gezegd te worden, en wel die, dat allen 

het er over eens zijn, dat de feiten en proeven, die daarin beschre

ven worden, volkomen juist zijn waargenomen en weergegeven. 

Iedereen, die zich het genoegen verschaft zijn proeven te herhalen, zal 

verrast zijn over den eenvoud en de schoonheid van zijn methodiek. 

Goethe ging uit van- het coloriet in de schilderkunst en van 
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waarnemingen over atmospherische kleurverschijnselen, waarmede 

hij zich vooral in Italië bezig hield. Bekend is, hoe hij weer naar 

Weimar teruggekeerd, eens door een prisma naar een witte muur 

keek en tot zijn verrassing zijn verwachting niet vervuld vond, 

de heele muur in de verschillende kleuren van het spectrum te zien. 

Op grond van deze verkeerde verwachting heeft hij toen intuïtief 

de conclusie getrokken,' dat Newton's theorie van het licht ver

keerd was, en heeft toen 20 jaren (van 1790—1810) gewerkt om 

dit te bewijzen. De ontwikkeling der Physica heeft Goethe hierin 

ongelijk gegeven. Maar iedereen, die zich met natuuronderzoek 

bezig houdt, weet, dat men vaak op grond van een verkeerde 

theorie tot zeer gewichtige ontdekkingen is gekomen. Dit laatste 

is ook het geval bij Goethe's onderzoek over de kleuren geweest, 

De beteekenis van Goethe's Farbenlehre ligt in het eerste ge

deelte, dat als een grondleggend werk over de physiologische 

optiek kan worden beschouwd. H i j bespreekt hierin zijn onder-

Zoekingen over de subjective kleurverschijnselen, die men tot dien 

tijd als gezichtsbedrog had beschouwd; maar Goethe's standpunt 

is: „Gesichtstauschungen sind Gesichtswahrheiten", Achtereen

volgens behandelt hij de donkeradaptatie, de irradiatie, de positieve 

en negatieve ongekleurde nabeelden en het kleurloos simultaan

kontrast; verder het optreden van kleurgewaarwordingen nadat 

het oog door kleurloos licht was getroffen, de negatieve gekleurde 

nabeelden, en de contrastkleuren. Hi j stelt de subjectieve kleur

gewaarwordingen in den vorm van een kleurencirkel voor en 

wijdt uitvoerig over het gekleurde simultaankontrast uit. Bekend 

is, dat Goethe op grond van nauwgezette proeven het bewijs 

levert, dat de gekleurde schaduwen op simultaankontrast berusten. 

Voor alle deze verschijnselen tracht hij tot een verklaring te 

komen, die dan ook voor de nabeelden en voor het simultaankontrast 

in beginsel juist zijn, en met nu nog heerschende opvattingen 

overeenkomen. 

Daarna bespreekt Goethe de pathologische kleuren, want „die 
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krankhaften Phanomene deuten ebenfahs auf organische und 

physische Gesetze", een uitspraak waarmede hij zijn tijd vooruit-

hep. Interessant is, dat Goethe een geval van kleurenblindheid 

beschrijft aan een patient, die hij samen met Schiller zou nauw

keurig onderzocht heeft, dat wij achteraf de juiste diagnose kunnen 

stellen. Goethe gaf de in beginsel juiste verklaring, dat deze patient 

voor sommige kleuren blind moest zijn. Hi j meende echter op 

grond van theoretische overwegingen te moeten aannemen, dat 

deze patient blauwblind was, terwijl hij naar de tegenwoordige 

opvatting als rood-groen-bhnd kan worden beschouwd. 

Na dit grondleggende gedeelte van Goethe's „Farbenlehre" 

volgt een hoofdstuk over de physische kleuren, waarin hij tal 

van mooie proeven beschrijft. Wi j moeten dit hoofdstuk niet vanuit 

het standpunt der tegenwoordige natuurkunde beschouwen. Juist 

in Goethe's tijd werden verschiUende feiten over kleurenbreking, 

polarisatie enz. van het licht ontdekt, die in den beginne èn voor 

de emissie- èn voor de undulatietheorie moeilijkheden opleverden, 

zoodat Goethe tot de conclusie kwam, dat geen van deze theoriën 

juist kon zijn. Hi j gaat uit van het „Urphanomen" der troebele 

media, het eenvoudige geval, waarin een ongekleurd troebel medium 

voor hchten achtergrond geel of rood, voor donkeren achtergrond 

blauw of violet verschijnt (roode zonsondergang, blauwe hemel). 

Hi j doet nu een poging, om alle objectieve kleurverschijnselen 

door vergelijking met behulp van een continue reeks op dit 

„Urphanomen" terug te brengen, en voert tegen de uitlegging 

van Newton's proeven een soms heel scherpe polemiek. 

Het behoeft verder geen betoog, dat Goethe zich hier op een 

dwaalspoor bevond. De natuurkunde heeft zich dan ook verder 

ontwikkeld, zonder zich aan Goethe's opvattingen te storen. 

Daarentegen hebben de eerste hoofdstukken der Farbenlehre een 

groote invloed op de ontwikkehng der physiologische optiek 

gehad. Schopenhauer („Uber das Sehen und die Farben"), 

Purkinje („Beitrage zur Kenntnis des Sehens in subjektiver Hin-
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sieht"), Johannes Müher („Zur vergleichenden Physiologie des 
Gesichtssinnes") hebben direct op Goethe's werk voortgebouwd, 
en van de twee opvattingen over de physiologie van het zien, die 
in den tegenwoordigen tijd over den voorrang strijden, kan die 
van E, Hering als een direkte voortzetting van Goethe's leer wor
den beschouwd. 

Goethe heeft ook nog na de publicatie van zijn „Farbenlehre" 
verder over kleuren geëxperimenteerd en wel over kleurverschijn
selen in gepolariseerd hcht. H i j heeft zijn proeven onder den titel 
„entopische Farben" gepubhceerd, waarin hij o.a. beschrijft, dat 
het teruggekaatste daglicht gedeeltelijk gepolariseerd is. 

Ten slotte zij nog gememoreerd, dat aan het eind der „Farben
lehre" een aesthetiek der kleuren wordt gegeven en dat Goethe 
daarbij weer tot het uitgangspunt van zijn onderzoek, het coloriet 
in de schilderkunst, terugkeert. 

Goethe heeft de Farbenlehre als een van zijn beste werken 
beschouwd, en wij kunnen hem, tenminste wat het physiologische 
gedeelte aangaat, geen ongelijk geven. 

De meesten van zijn tijdgenooten hebben echter, hoofdzakelijk 
op het physisch gedeelte lettend, het werk afgewezen, hetgeen 
Goethe zich zeer heeft aangetrokken. 

Tenslotte nog enkele algemeene opmerkingen over den aard 

van Goethe's natuuronderzoek. H i j heeft zich nooit met kleinig

heden opgehouden, maar altijd de groote problemen aangepakt, 

en getracht in een groote groep van samenhoorende natuurver

schijnselen de gemeenschappelijke basis op te sporen. Zijn methode 

was, eerst een groot aantal van afzonderhjke phaenomeenen nauw

keurig te bestudeeren en deze dan in een continue reeks te rang

schikken, die, met het eenvoudigste geval beginnend, door ahe 

mogelijke overgangsvormen tot het meest ingewikkelde voort-

schreedt. Aan het begin van een dergelijke reeks plaatste hij het 

Urphanomen", d.i. het laatste en meest eenvoudige, aanschouwe-
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lijke phaenomeen, dat zoo eenvoudig is, dat iedereen het zich 

zonder verklaring voorstellen en begrijpen kan. 

Met het opsporen der „Urphanomene" is voor Goethe de taak 

der natuurwetenschappen vervuld. Hi j tracht geen theorie te 

geven door de oorzaken der „Urphanomene" op te sporen, maar 

gaat aheen de condities voor hun totstandkomen na. Hypothesen 

gebruikt hij alleen als werkhypothesen, niet echter om een ver

klaring der verschijnselen te geven. 

Aangezien de natuurwetenschap niet verder kan doordringen 

dan tot deze „Urphanomenen", moet hij een grens voor ons 

kenvermogen toegeven. Wat buiten deze grens valt, behoort reeds 

in het bereik der philosophic. De natuuronderzoeker berust dus 

in een zekere resignatie, maar zijn troost bl i j f t , dat alleen datgene 

practische waarde bezit, wat voor onderzoek vatbaar is. 

Op deze wijze tracht Goethe, het geheele gebied der natuurweten

schappen doorvorschend, tot de ideeën door te dringen, die aan de 

natuur ten gronde hggen. Goethe was Pantheist, en zoodoende 

was voor hem het natuuronderzoek een vorm van Godsdienst, 

Voor zijn persoon is hij er zeker in geslaagd een grootsche opvatting 

van de geheelte natuur te verwerven, een opvatting, waarbij zeker 

de dichter een evengroot aandeel heeft, dan de onderzoeker. 

Aan den anderen kant is het duidelijk, dat de feiten en ideeën, 

die hij zich als natuuronderzoeker eigen maakte, den dichter ten 

goede kwamen. Niemand zal Goethe's dichtwerken ten volle 

kunnen begrijpen en waardeeren, die niet ook met zijn natuur

onderzoek kennis heeft gemaakt. 



STROOMINGEN IN D E G E N E E S K U N D E 

door 

PROF. DR. A. A. HIJMANS V A N D E N BERGH. 

De bedoeling van deze voordracht is de stelhng te verdedigen, 

dat de geneeskundige wetenschap zich slechts dan ten voüe kan 

ontwikkelen, indien zij zich vrij maakt van de overheersching van 

leerstelhngen, theorieën of systemen van theorieën en er zich van 

weet te onthouden uitsluitend die methoden van onderzoek te 

gebruiken, die tot de mode van den dag behooren, doch dat zij 

alle wegen van onderzoek heeft te volgen, die voor haar open hggen. 

De geneeskunde is begonnen, zooals elke andere wetenschap t 

met het nauwkeurig vraarnemen van zieke menschen en het boek

staven van die waarnemingen. Deze werden geordend en met 

elkander vergeleken. Aldus bleek het spoedig, dat bepaalde groepen 

van verschijnselen zich bij tal van menschen in dezelfde volgorde 

herhalen. Men begon niet alleen ziekteverschijnselen, maar ook 

ziektebeelden te beschrijven. Voorzichtig concludeerende, kon 

men zich ahengs een oordeel gaan vormen omtrent het waarschijn

lijke verloop van tal van ziekten; men leerde met eenige waarschijn

lijkheid voorspellen of de zieke zou hersteüen, dan wel aan zijn 

lijden ten offer vallen. De grootste meester in deze kunst van het 

zorgvuldig waarnemen aan het ziekbed, is Hippocrates geweest. 

H i j heeft er zich nimmer toe laten verleiden gevolgtrekkingen te 

maken, die verder gaan, dan waartoe de gegevens veroorloofden. 

Zoo werd hij een voorbeeld voor alle latere eeuwen, de onze aller

minst uitgezonderd. Ofschoon er altijd mannen geweest zijn, die 

Hippocrates' voetstappen ook in tijden van achteruitgang der 

geneeskunde, volgden, de menschelijke geest kon er geen vrede 
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mede hebben aheen waarnemingen te verzamelen en te boek

staven; de drang tot het zoeken naar de oorzaak der dingen dreef 

er toe, onderstehingen te ontv/ikkelen en te verkondigen, om het 

ontstaan der ziekteverschijnselen te verklaren, ook toen daartoe de 

tijden nog niet rijp waren. Onderstehingen werden vereenigd 

tot theorieën. Men onderscheidde niet helder, wat een waarnemings

feit was, wat een constructie van den geest. Theorieën werden tot 

systemen opgebouwd, die als de absolute en eenige waarheid 

werden verkondigd. Die tijd van theorieën en systemen is zonder 

twijfel een achteruitgang geweest in vergehjking met het tijdperk 

van Hippocrates. Vele eeuwen zou het duren, voordat Morgagni, 

Bichat, Laënnec de grondleggers werden eener nieuwere ge

neeskunde. Zij begrepen het onvruchtbare van theorieën zonder 

grond, en in plaats te speculeeren in het studeervertrek, zochten 

zij naar de zintuigelijk waarneembare veranderingen, die als uiting 

der ziekte na den dood door het anatomisch onderzoek zijn te vin

den. Zoo schiep Laënnec met één greep de anatomisch-khnische 

richting. Na hem kwamen de groote physiologen. Met Claude 

Bernard deed de experimenteele methode haar intocht in de 

geneeskunde. Nog water later zien wij Pasteur, die ons de 

wereld der microscopische levende wezens ontsloot en daarmede 

de oorzaak van het meerendeel der acute ziekten leerde kennen. 

Na hem komen weer nieuwe ontdekkers: Ehrlich, die de chemie 

der immuniteit ontdekt. Anderen, te talrijk om hier hun namen 

te noemen volgen, die de scheikunde in toepassing brengen in de 

studie van het wezen van ziekten. Laat ik nog even herinneren aan 

het werk van Koch, waardig erfgenaam van Pasteur; van Lister, 

die Pasteur's denkbeelden in de chirurgie inleidde; van Röntgen, 

die aan de diagnostiek een nieuwe richting gaf. Na eenigen ti jd van 

vechten tegen niet begrepen worden, overwonnen zij en dan werd 

hunne methode, dikwijls min of meer met uitsluiting van andere, 

gevolgd; zij werd overheerschend, tot zij op haar beurt door een 

andere zou worden vervangen. 
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Aldus zijn verschillende richtingen in de Geneeskunde ontstaan, 
die echter tot schade van de ontwikkeling der Wetenschap maar 
al te dikwijls tegenover elkander werden gesteld in plaats van 
naast elkander. 

Welk een groote vooruitgang bereikt kan worden, indien deze 
verschillende richtingen samenwerken, wil ik U aantoonen aan de 
hand van de geschiedenis van de studie der suikerziekte. 

Reeds tamelijk lang kent men de suikerziekte. Men zag, dat de 
glucosurie dikwijls gepaard gaat met tal van stoornissen en weldra 
kon men met groote waarschijnlijkheid aannemelijk maken, dat 
deze stoornissen en de aanwezigheid van suiker in de urine, in 
causaal verband met elkander staan. 

In een volgende periode, in de tweede helft der 19e eeuw en in 
onzen ti jd, leerde men de chemie dezer ziekte tot in bijzonderheden 
kennen. 

Ofschoon nog menige vraag onopgelost bleef, toch werd reeds 

een diep inzicht verkregen in de stoornissen, welke het gevolg 

zijn of het wezen uitmaken van den diabetes. Deze inzichten von

den spoedig toepassing in de praktijk, in zooverre de behandeling 

der patiënten zich richtte naar hetgeen de laboratorium-proeven 

leerden. Een vooruitgang van buitengewone beteekenis was het, 

toen de chemie der urine werd aangevuld door het systematische, 

seriegewijze scheikundig onderzoek van het bloed. 

Wi j weten nu, dat bij een normaal persoon, het suikergehalte 

van het bloed in nuchteren toestand, een bepaalde, vrij constante 

waarde heeft, en dat deze bij iemand, die aan suikerziekte in eenigs

zins belangrijken graad lijdend is, meer of minder verhoogd pleegt te 

zijn. Bij den gezonden mensch stijgt eenige minuten na het gebruik 

van koolhydraathoudend voedsel, het suikergehalte van het bloed, om 

na korten tijd een hoogtepunt te bereiken, daarna totdeaanvankelijke, 

ja zelfs tot een iets la gere waarde te dalen, volgens een karakteris

tieke curve. Dank zij duizenden en duizenden bepalingen weten 

w i j , dat die curve bij de suikerziekte veranderd is; zij ligt hooger 
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en de daling geschiedt langzamer, de curve is langer uitgerekt. 

I n de meeste gevallen kan de deskundige aan de bloedsuikercurve 

met een oogopslag het al- of niet bestaan van den diabetes aflezen. 

Natuurlijk blijven er uitzonderingen, moeihjkheden, gevallen van 

twijfel . Maar over het algemeen is de diagnose scherper geworden, 

terwijl men van den echten diabetes, gevahen met glucosurie uit 

anderen grond heeft leeren scheiden. 

Vermoedelijk echter zouden onze kennis van het wezen der ziekte 

en een rationeele behandehng nog lang op zich hebben doen wach

ten, indien men zich uitsluitend beperkt had tot scheikundige 

methoden van onderzoek; want hiermede was men op een dood 

punt gekomen. De richting, waarin men te zoeken had, werd ge

wezen door de pathologische anatomie, die bij de groote meerder

heid van hen, die zich met het onderzoek der suikerziekte bezig

hielden, tot dusver zeer verwaarloosd was. Trouwens, in de jaren 

die onmiddellijk achter ons liggen, was de pathologische anatomie 

in het algemeen op den achtergrond geraakt en het is nog niet lang 

geleden, dat zij niet meer dan een bescheiden plaats in het onderzoek 

innam. Di t is te merkwaardiger, omdat die zelfde pathologische 

anatomie in de tweede helft der vorige eeuw tijdens en kort na 

Virchow de geneeskunde volkomen beheerschte. Eerst sinds de 

laatste jaren begint zij zich weder de plaats te veroveren, die haar 

toe komt en de rol te spelen, zonder welke de geneeskunde haar 

plicht niet kan vervullen. 

Maar om terug te komen op de leer der suikerziekte. Enkele, 

langen tijd vergeten waarnemingen hadden doen onderstellen, 

dat de alvleeschkher iets met de suikerziekte te maken heeft. Deze 

spaarzame khnisch-pathologische waarnemingen hadden er 

Minkowski toe geleid in het dierexperiment de beteekenis der 

alvleeschkher voor het organisme te bestudeeren. Het resultaat 

zijner onderzoekingen liet geen twijfel over; de hond, van zijn 

pancreas beroofd, wordt ziek en de verschijnselen, welke hij ver

toont, gelijken sprekend op den menschelijke diabetes. Deze proef 

3 
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werd ontelbare malen over de geheele wereld herhaald. Steeds 

was de uitkomst de zelfde. En, wat niet minder belangrijk is, in 

het diabetisch gemaakte dier, heeft men een hulpmiddel om den 

aard van het ziekteproces naar ahe richtingen te bestudeeren. 

In 1869 verdedigde een Duitsch student een dissertatie, waarin hij 

in het pancreas celgroepen beschreef, die in uitzien van de andere 

cehen afwijken. Van de beteekenis zijner bevinding is hij zich niet 

bewust en zijn dissertatie hgt jaren lang onder het stof vergeten 

naast zoovele andere dissertaties. Doch langzamerhand komen 

er geleerden, die zijn onderzoek herhalen, bevestigen, uitbreiden. 

Wij zijn gekomen in het tijdperk van de leer der inwendige secretie, 

waaraan de naam van Gley en zoovele anderen verbonden is. 

Laguesse vraagt zich af, of de door den student Langerhans be

schreven' eilandjes wehicht niet organen zouden kunnen zijn van 

inwendige secretie. Het blijkt —, weder na verloop van jaren, — dat 

die eilandjes van Langerhans bij den diabetes niet zelden in aantal 

verminderd of ziekelijk veranderd worden bevonden. Men bestu

deert deze eilandjes anatomisch-microscopisch bij tal van dieren 

en nu beginnen een reeks van onderzoekingen, welke, terugkee-

rende van de pathologische anatomie naar de chemie, trachten uit 

deze eilandjes een werkzame stof af te scheiden, die bij suikerziekte 

genezing zou kunnen brengen. Groot is het aantal der onderzoe

kers, die hieraan hebben meegewerkt. Tot practische resultaten 

leidden hun nasporingen niet en ook zij werden vergeten, totdat 

eindelijk in Toronto, na nauwkeurig, systematisch en vernuftig 

onderzoek het werkzame extract uit het pancreas werd bereid, 

het insuline, dat het toovermiddel bleek te zijn om in geval van 

diabetes bij goede toepassing de suiker uit de urine en de meest ern

stige ziekteverschijnselen te doen verdwijnen, en dat de naam van 

Banting en Mac Leod voor ahe tijden beroemd heeft gemaakt. Zoo 

zien wij , hoe door een wisselwerking van klinische waarneming, pa

thologische anatomie en chemie de groote vooruitgang gekomen is. 

Maar wij zijn volstrekt nog niet aan het einde, met onze studie der 
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suikerziekte. Het insuline is niet een geneesmiddel van den diabetes, 

het doet de oorzaak der ziekte en de ziekte zelve niet verdwijnen. 

Het geeft slechts aan het lichaam terug, wat daarin tengevolge 

van de ziekte niet meer, of niet meer in voldoende hoeveelheid 

gevormd wordt. Niet zoo spoedig houdt men met de toediening 

van het insuhne op, of de ziekte, die zich gehandhaafd heeft, mis

schien zelfs in den loop der tijden verergerd is, roept weer dezelfde 

ziekteverschijnselen in het leven die vóór de behandehng bestonden. 

Het voorbeeld, dat ik hier heb gekozen, zou met tahooze andere 

kunnen worden vermeerderd, en indien in dit geval het nut blijkt 

van de samenwerking van anatomie en chemie, in andere gevallen 

zou kunnen worden aangetoond, hoe chemie, bacteriologie, patholo

gische anatomie, röntgenologie, in één woord, hoe ahe hulpmiddelen, 

waarover wij beschikken, hoe alle wetenschappen, die zich ons 

daartoe ten dienst stehen, samenwerken om groote uitkom^sten 

te bereiken. Dit ahes li jkt zóó eenvoudig, dat men misschien 

zal vragen, of het wel noodig is het in herinnering te brengen. 

Wie echter nauwkeurig toeziet op hetgeen er in de geneeskun

dige wetenschap gebeurt, zal bespeuren, dat in onze tijden, 

zij het misschien minder dan in vroeger eeuwen, nu eens deze, 

dan eens die strooming in de geneeskunde overheerschend is en de 

ontwikkeling van andere methoden van onderzoek tegenhoudt. 

Laënnec heeft vóór 100 jaar hard te vechten gehad om de auscul

tatie en de anatomo-khnische richting te doen zegevieren. Wij 

hebben het mee gemaakt, hoe de oudere clinici aanvankelijk niets 

wilden weten van het Röntgen-oriderzoek en hoe slechts de toen 

klassiek genoemde methode van het physisch onderzoek als de 

eenig deugdelijke werd aangemerkt. Wie een 30-tal jaren geleden 

hoopte vooruitgang te krijgen in de chemie, werd niet zelden 

ghmlachend aangezien. In den bloei der chemische periode werd 

de pathologische anatomie op den achtergrond gedrongen; en zoo 

zou men voort kunnen gaan. De beruchte systemen, die eertijds 

de geneeskunde tot een spotternij maakten, zijn volstrekt nog niet 
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verdwenen. Is de homoeopathie iets anders dan een stelsel in den 

ouden zin van het woord ? Weinig kent hij de geschiedenis van de 

geneeskunde, die niet zou erkennen, welke diensten Hahnemann 

bewezen heeft door kritiek uit te oefenen op het bedrijf zijner 

tijdgenooten. Maar zijne onderstellingen, waarvan er een enkele 

misschien als wekhypothese dienst kan doen, tot een gesloten leer 

makende, doet men volkomen het zelfde als hetgeen de natuur-

philosophen in vroegere eeuwen deden. Gelijkt ook de richting 

in de psychiatrie, die men tegenwoordig de psycho-analytische 

noemt, niet in sterke mate op de beruchte stelsels uit den vervaltijd 

der geneeskunde? 

Het moge een vooruitgang zijn, dat Freud er den stoot aan gaf 

de psychologische methode bij de behandeling van zieke menschen 

in meerdere mate toe te passen en meer bewust dan vroeger het 

geval geweest is, te betreuren is het, dat ook hij weer met velen 

zijner volgelingen, onderstellingen, die volmaakt onbewezen zijn 

en die den meesten menschen uiterst onwaarschijnlijk lijken, voor 

waarnemingsfeiten wü laten doorgaan. Steeds verder voortrede-

neerende, zonder de controle van het experiment, geraken zij tot 

de meest willekeurige constructies, die zij echter zelf aanzien en 

verkondigen als absolute waarheid. De kritiek van het gezonde 

verstand wordt tot Zwijgen gebracht. Zoo is veel kwaad teweeg 

gebracht en misschien is het hierom, dat tal van geneesheeren, 

getroffen door de dwalingen en overdrijvingen van de psycho

analytische methode, zich van de psychologie als studierichting 

in de geneeskunde geheel hebben afgewend, en dat niet weinigen 

de introspectie, die immers voor controle moeilijk vatbaar is, als 

methode van wetenschappelijk werk voor goed veroordeelen. 

Tot hen behoor ik niet. Nog steeds is het waar, dat hetgeen een 

mensch in zijn innerste gevoelt en doorleeft, tot zijn zekerste bezit 

behoort. Wie dit inziet, moet aan de introspectie beteekenis toe

kennen. Maar wie van de gegevens, door introspectie verkregen, 

gebruik wil maken, betrachte de uiterste voorzichtigheid. Zulke 
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gegevens krijgen eerst beteekenis, indien zij door ieder normaal 

mensch op de zelfde wijze worden gezien. 

Een nieuwe school voor neuro-physiologen schijnt bezig op den 

grondslag van de bewonderenswaardige onderzoekingen van 

Pawloff over de voorwaardelijke reflexen, naar een nieuw inzicht 

te zoeken in de gedragingen van mensch en dier. Maar indien 

het al waar is, dat op die wijze sommige uitingen van het dier, en 

hoogst waarschijnlijk ook van den mensch, kunnen worden ver

klaard, men vergist zich, indien men meent op die wijze ooit de 

gedragingen van den mensch in hun geheel te zullen kunnen 

verklaren. Met behulp van de voorwaardelijke reflexen kan men 

misschien begrijpen, dat een man van twee spijzen (de eene, die 

hem aangenaam is, de andere, die hem walgt) de hem aangename 

kiest. Maar nooit zal men op die wijze kunnen verklaren, dat hij 

die verkiest die hem tegenstaat, uitsluitend om te toonen, dat hij 

dit w i l en dat hij niet een reflex-machine is. Niet te verklaren is 

het door voorwaardelijke reflexen dat iemand tegen eigen belang in, 

zijn materieele voordeelen, zijn eigenliefde overwinnende, hande

lingen verricht, die hem door het streven naar een ideaal, worden 

ingegeven. Onverklaarbaar door de reflex-theorie is de vrije wi l , 

Eenigen tijd geleden heb ik een voorstelling bijgewoond, die 

mij zeer heeft getroffen. Een Duitsch, rondreizend „kunstenaar", 

die zich aan de klinieken om den broode wille, laat bekijken, heeft 

het er, na ongelooflijk moeizame oefeningen toe weten te brengen, 

allerlei bewegingen, die bij een gewoon mensch slechts als reflexen 

tot stand komen, willekeurig tot stand te brengen. H i j gaat als volgt 

te werk. 

De man voelt, dat een of andere spier-contractie gepaard gaat 

met zekere vage gevoelsgewaarwording. Nu tracht hij zich die ge-

voelsgewaarwording te herinneren, brengt deze met de grootst 

mogelijke intensiteit in de spheer zijner voorstehing, en slaagt 

er aldus ten slotte in, de beweging van uit deze gewaarwording, 

en dus willekeurig te doen ontstaan. Een eenvoudig voorbeeld 
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dat wij in meerdere of mindere mate bij ons zelf kunnen waar

nemen, zal de bedoeling verduidelijken. 

Het is bekend, dat men bij koude reageert met het z.g. „kippevel" 

dat wil zeggen, de koude is oorzaak, dat langs reflectorischen weg 

de haartjes der huid door spierwerking overeind gaan staan. Dit 

verschijnsel gaat gepaard met een eigenaardige gevoelsgewaar

wording. De „kunstenaar", dien ik bedoelde, is nu in staat door 

intensief aan de „koude" te denken, deze gevoelsgewaarwording 

bij zich op te wekken, en daarop volgt dan de samentrekking der 

huidspiertjes, die de haartjes overeind doen staan. 

Di t voorbeeld toont onwederlegbaar aan, dat zuiver vegetatieve 

reflexbewegingen, ook willekeurig kunnen worden in het leven 

geroepen. 

Er moet dus nog iets meer zijn in den mensch dan een samenstel 

van reflexen: een geestelijke voorstehing, een wi l , gebonden aan 

de ikheid, die voorloopig ten eenemale onverklaarbaar is uit 

reflexen. 

De geneeskunde der laatste jaren bewijst, welke onschatbare 

ontdekkingen er voor de geneeskunde zijn weggelegd, wanneer 

zij de verschijnselen, bij ziekte en in gezonden toestand, bestudeert 

aan de hand van de natuurwetenschappen, de materiahstische 

natuurwetenschappen, laat ik mogen zeggen. Een ramp ware het 

voor de geneeskunde en voor de menschheid, indien deze veihge 

weg mocht worden verlaten. Maar volgt hieruit, dat daarnevens 

niet bestudeerd mogen worden de wetten, die de gevoelens der 

menschen en hun wilsuitingen regeeren, ook als voor deze studie 

gebruik moet worden gemaakt van de door sommigen zoozeer 

gesmade introspectie? Volgt er uit, dat naast den bouw en de 

verrichtingen der organen, niet zou mogen worden bestudeerd 

de machtige invloed, dien de psyche op de functie der organen 

uitoefent? De geneesheer kan niet aan zulke vraagstukken voor

bijgaan. H i j ziet zich elk oogenblik voor problemen geplaatst, 

die met zulke beschouwingen ten innigste samenhangen. 
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En alle groote artsen hebben bij de behandeling hunner zieken 

met zulke overwegingen rekening gehouden. In onze tijden, zoo 

goed als in vroegere eeuwen. En ook zij doen het, die in woord 

of geschrift de meening verkondigen, dat de gedragingen van 

mensch, zoo goed als dier, slechts de resultaten zijn van meer of 

minder ingewikkelde reflexen. Ook zij beoefenen de psychologie en 

betrachten zelfs de introspectie, zij het dan ook zonder er zich 

rekenschap van te geven. 



S P I R A A L N E V E L S . 

door 

DR. J. E. BARON DE VOS V A N STEENWIJK. 

De spiraalnevels zijn de verstverwijderde hemellichamen waar

van lichtindrukken ons oog bereiken en daardoor is de studie van 

hun verdeeling en van hun bouw van groote beteekenis voor onze 

kennis omtrent den bouw van het heelal. 

Zondert men de leden van ons zonnestelsel uit dan ziet men 

met het ongewapende oog aan den nachtelijken hemel slechts sterren 

en nog eens sterren. De zwak glanzende wolken die we den melkweg 

noemen blijken reeds wanneer men ze met een binocle beschouwt, 

te bestaan uit een menigte sterren te zwak om afzonderlijk onder

scheiden te worden, maar zoo dicht bijeen dat ze te samen in staat 

zijn een lichtindruk te voorschijn te roepen. 

Maar terstond na de uitvinding van den verrekijker werden de 

eerste nevelvlekken, de Orionnevel en de Andromedanevel, (de 

laatste in 1612 door SIMON MARIUS), ontdekt. Toch duurde het 

nog anderhalve eeuw voordat met de bestudeering dezer hemel-

hchamen eenige verdere voortgang werd gemaakt. Door de onder-

Zoekingen van KEPPLER • en NEWTON, die het mogelijk maakten 

de bewegingen der planeten nauwkeurig te berekenen, door de 

behoefte aan nauwkeurige land- en zeekaarten, volgende op de 

periode der groote ontdekkingsreizen, werd de volle aandacht 

der astronomen in beslag genomen en de waarnemingen der vaste 

sterren geschiedde niet om hun zelfs wihe, maar uitsluitend als 

orienteeringsmiddel voor de bewegingen der planeten of voor de 

bepahng van de geografische lengte en breedte. 
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In 1779 begint W I L L I A M HERSCHEL, die met recht als de grond

legger van de stellaire astronomie beschouwd kan worden, met de 

systematische waarneming van nevelvlekken en sterrehoopen. Kort 

voor hem had de Franschman MESSIER, in 1771 en 1777 twee 

kleine catalogi van nevels en sterrehoopen samengesteld, echter 

slechts met de bedoeling bij het zoeken naar kometen vergissingen 

te voorkomen. 

W . HERSCHEL had in 1784 van een aantal van 466 nevels en 

sterrehoopen en in 1802 van een aantal van 2000 nauwkeurig de 

plaats bepaald en het voorkomen beschreven. Zi jn indeeling is 

echter gebaseerd op uiterlijke verschillen en daarom ongeschikt 

voor een dieper gaande studie. 

JOHN HERSCHEL zette het werk van zijn vader voort, eerst in 

Engeland (1825—'33) en vervolgens, ten einde ook de Zuidelijke 

sterrehemel te onderzoeken aan de Kaap, Zijn „General Catalogue" 

bevat 5097 objecten, waarvan slechts een 15-tal met het bloote 

oog zichtbaar zijn. 

De HERSCHELS hadden opgemerkt dat vele nevelvlekken, wan

neer men ze met sterkere instrumenten beschouwde, sterrehoo

pen bleken te zijn, en de gevolgtrekking lag voor de hand dat 

dit ten slotte voor alle nevelvlekken zou gelden. De onjuistheid 

van deze zeer plausibele onderstehing bleek eerst, toen, in het 

midden der 19de eeuw, de spectroscoop op de sterrekunde werd 

toegepast en het fundamenteele verschil tusschen z,g, sterspectra 

en nevelspectra aangetoond kon worden. De sterren vertoonen 

nl. bijna steeds een z.g. absorptiespectrum, d.w.z, een spectrum 

van donkere lijnen op een lichten achtergrond, en hetzelfde geldt 

voor de sterrehoopen, terwijl de nevels een spectrum van enkele 

lichte lijnen op een donkeren achtergrond hebben. Ui t dit laatste 

volgt dat b,v, de Orionnevel nooit in afzonderlijke sterren opgelost 

zal kunnen worden. Maar de spiraalnevels, welke ons thans in 

't bijzonder bezig zal houden, bezitten een sterspectrum en dra

gen dus de naam van nevel eigenlijk ten onrechte. 
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Een volgende schrede was de toepassing van de fotografie op de 

studie van deze hemellichamen. Beteekende deze reeds voor de 

studie der vaste sterren een groote vooruitgang doordat het mogehjk 

werd met dezelfde optische hulpmiddelen veel zwakkere objecten 

waar te nemen, voor de nevels kwam daar nog bij het voordeel 

een objectieve afbeelding te kunnen verkrijgen van de vaak uiterst 

ingewikkelde structuur van de nevelvlekken. Toch moet men 

geen al te groote verwachtingen van deze objectiviteit hebben. De 

gevoehge plaat werkt evenals het menschelijk oog s e l e c t i e f , 

d.w.z. is slechts gevoehg voor bepaalde golflengten en geeft daar

door een eenzijdig beeld van de lichtverdeehng. Bij de Orionnevel 

b.v. krijgt men een zeer verschillende afbeelding, naarmate men 

met licht van andere golflengten fotografeert, hetgeen mogelijk is 

door toepassing van kleurfilters. 

Het is KEELER geweest, die in 1898 op de Lick sterrewacht in 

Californië de fotografische methode voor het eerst op de nevels 

toepaste. H i j ontdekte reeds dadelijk honderde nieuwe nevels, 

die, zooals we nu wel met zekerheid mogen aannemen, tot het 

spiraaltype behooren, al zijn ze veel te klein en te zwak, om de spi

raalstructuur te vertoonen. 

PERINNE, WOLLF, PATH en anderen hebben zijn werk voortgezet 

en schattingen gemaakt omtrent het totaal aantal spiraalnevels, 

dat binnen het bereik van onze kijkers ligt. CuRTiss, die deze schat

tingen aan een critisch onderzoek heeft onderworpen, komt tot de 

conclusie dat dit aantal tusschen de 500.000 en een millioen gelegen 

moet zijn. 

Een typisch verschijnsel is hunne opeenhooping op kleine deelen 

van den hemel, meestal in de omgeving van een groote nevel. In een 

deel dat circa twee keer het oppervlak van de volle maan beslaat 

(38 ' X 39 ' ) telde CURTISS 249 kleine spiralen. 

Een classificatie die rekening houdt met de physische eigen

schappen der objecten is de volgende: 

I . Onregelmatige sterrehoopen. 
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I I . Bolvormige sterrehoopen. 

I I I . Spiraalnevels, 

IV, Onregelmatige nevels, 

V, Planeetvormige nevels. 

De eerste drie hebben sterspectra, de laatste twee gasspeclra. 

De onregelmatige sterrehoopen, waarvan de Pleiaden of het 

Zevengesternte een voorbeeld vormen, zijn de minst belangrijke. 

Het aantal sterren waaruit ze bestaan is veel minder groot dan bij 

de bolvormige sterrehoopen, ze maken deel uit van het z,g, melk

wegstelsel, waartoe het overgroote deel der ons bekende vaste 

sterren behooren. 

Staat zulk een sterrehoop te dicht in onze buurt dan zijn de 

samenstellende sterren te ver verstrooid om als één groep her

kend te worden. Di t is b,v, het geval met vijf van de zeven 

heldere sterren van de Groote Beer die met een aantal sterren in 

geheel andere deelen van den hemel (o,a, Sirius) een sterrehoop 

vormen, zooals door HERTZSPRUNG is aangetoond. Di t bleek n,l . 

uit het feit dat al deze sterren precies dezelfde Eigen Beweging 

hebben. Als we dit geheel maar van af een veel grooteren afstand 

konden bezien zou het zich ook als een sterrehoop voordoen. 

De bolvormige sterrehoopen zijn veel grootere stelsels, die elk 

uit vele honderdduizende sterren bestaan en die buiten het 

melkwegstelsel gelegen zijn. Men kent er thans 86 en sinds den 

tijd van HERSCHEL zijn er slechts drie bijgevonden, de kans is dus 

niet groot dat er nog vele onontdekt zijn. Zij vormen een uiterst 

belangrijke klasse hemehichamen, maar zoowel wat aantal, af

metingen als afstanden betreft, moeten ze toch voor de spiraal

nevels onderdoen. 

Voor we nu tot de bespreking van deze laatste overgaan, moeten 

we nog met een enkel woord de twee soorten echte nevels be

schrijven. De onregelmatige nevels komen vooral in de melkweg 

voor. Blijkens hun spectrum bevatten ze waterstof, helium en 

een onbekend element nebulium genaamd, hetgeen niet belet 
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dat andere stoffen er aanwezig kunnen zijn die geen lijnen in het 

zichtbare deel van spectrum geven. Trouwens vele nevels zijn 

donker en verraden hun aanwezigheid slechts doordat ze het licht 

der achtergelegen sterren onderscheppen en de zeer karakteristieke 

donkere plekken in den melkweg te weeg brengen. Als men hun 

radieele snelheden bepaalt, ziet men dat ze ten opzichte van ons 

zonnestelsel bijna in rust verkeeren. Ook dit laatste maakt het 

waarschijnlijk, dat ze tot onze naaste buren behooren. 

De planeetnevels danken hun naam aan de uiterlijke gelijkenis 

op een planeetschijfje, waarmee ze natuurlijk niets uitstaande 

hebben. Ze onderscheiden zich van de vorige klasse door hun groo

tere snelheden, die echter niet abnormaal genoemd kunnen worden 

(gemiddeld 77 K , M , in de gezichtslijn) en voorts door het voorko

men van een centrale ster. Soms is de gedaante ringvormig als bij 

de bekende ringnevel in de Lier, Hun betrekkelijk gering aantal 

(150) wijst er op dat ze een abnormaal type vertegenwoordigen 

dat niet in de ontwikkehngsgang van elke ster behoeft voor te 

komen, Parahaxen van deze planeetnevels zijn gemeten door onzen 

landgenoot VAN MAANEN op de sterrewacht te Mount Wilson; hij 

vond afstanden van 40 tot 500 parsec, dus overeenkomende met 

de dichterbij gelegen sterren. 

Thans komen we tot de spiraalnevels zelve, We hebben reeds 

gezien dat we ook hier te doen hebben met stelsels vaste sterren, 

maar het is totaal onmogelijk om ook maar bij benadering aan te 

geven hoeveel sterren in één spiraalnevel kunnen voorkomen. 

Tot voor kort was het spectrum de eenige aanwijzing, dat men 

hier geen nevelmassa voor zich had. Eerst in 1925 is HUBBLE 

met behulp van de lOOinch telescoop van de Mount Wilson er in 

geslaagd althans de buitenste deelen van twee spiraalnevels in 

sterren op te lossen. 

Maar beginnen we met een beschrijving van het uiterlijk voor

komen. De schijnbare afmetingen wisselen tusschen uiterst kleine 
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stervormige lichtplelcjes en objecten die viermaal het oppervlak 

van de volle maan beslaan. De spiraal heeft meestal twee armen, 

die soms zeer fraai den wiskundigen vorm van de logarithmischen 

spiraal vertoonen, maar dikwijls treden aherlei afwijkingen en 

onregelmatigheden op. Typisch zijn daarbij de verdichtingen, die 

in de armen aangetroffen worden; RITCHEY telde er in één geval 

2400 ! Een ander type heeft den vorm van de Grieksche letter 95. 

Deze verscheidenheid in vorm wordt nog vermeerderd door het 

verschillend aspect waaronder wij de nevels zien. De spiraal

vorm vertoont zich slechts ten volle als de as van den nevel naar 

de aarde gericht is. In ahe andere geVahen zien we hem meer of 

minder sterk in 't verkort, en daar deze nevels meestal een ge

ringe dikte hebben, kan het geheel zelfs een spoelvormige ge

daante aannemen, zooals b.v. de nevel in het Hoofdhaar van 

Berenice. In het sterrebeeld de Jachthonden vindt men een der 

fraaiste voorbeelden van een nevel waar men de volle ontv/ikkeling 

der armen met hunne verdichtingen kan volgen, terwijl de groote 

nevel van Andromeda ean ellipsvormige gedaante heeft. 

Voorts ziet men bij de spoelvormige nevels dikwijls een donkere 

dwarsstreep die midden door de nevel loopt en blijkbaar toege

schreven moet worden aan een donkere absorbeerende gaslaag, 

die den nevel als een gordel omringd. Aanwijzingen van zulke 

absorptieverschijnselen in de wereldruimte zijn van veel gewicht, 

omdat tot nu toe steeds was aangenomen dat de absorptie van het 

licht der sterren van zoo geringe beteekenis was, dat men deze bij 

alle berekeningen mocht verwaarloozen. Veel van het statistisch 

werk op het gebied der stellaire astronomie zou grondig herzien 

moeten worden, indien deze onderstelling eens onhoudbaar bleek. 

Interessante beschouwingen hieromtrent zijn onlangs gehouden 

door Dr. OORT, bij de aanvaarding van zijne werkzaamheid als 

Privaat-Docent aan de Universiteit te Leiden. 

De totale helderheid van deze nevels wisselt tusschen die van 

een ster van de 7e en 12e grootte, de oppervlakte helderheid is 
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dus zeer gering en dit maakt de nevels tot zulke moeilijke waar
nemingsobjecten, 

We zullen nu de verschillende aanwijzingen de revue laten 

passeeren, welke ons er toe gebracht hebben deze objecten als de 

verstverwijderde te qualificeeren welker hchtindrukken tot ons 

doordringen. Ik zeg aanwijzingen, want van rechtstreeksche 

metingen kan hier geen sprake meer zijn. Directe of z.g. trigono

metrische parahaxen kunnen slechts van de naastbijstaande sterren 

gemeten worden, en de indirecte, statistische methodes, die voor 

de vaste sterren zulke goede resultaten opleveren, falen hier ook 

wegens gebrek aan vergelijkingsmaterieel. 

Een eerste aanwijzing hgt in het feit dat de sterdichtheid in de 

omgeving van een spiraalnevel, in tegenstelhng van hetgeen men 

bij de onregelmatige nevels waarneemt, nooit afneemt, terwijl 

de donkere dwarsstrepen toch wel de aanwezigheid van donkere 

wolken waarschijnlijk maken. De sterren, die we. rondom een spiraal

nevel waarnemen moeten dus dichter bij ons staan dan de nevel zelf. 

Een tweede belangrijke aanwijzing vormen de „Novae" of 

nieuwe sterren. Men weet dat van tijd tot tijd een ster die vroeger 

onbekend of uiterst zwak was, in een tijdsverloop van enkele dagen 

opvlamt tot een der helderste aan den geheelen hemel om daarna 

langzamer met tijdelijke opflikkeringen weer uit te dooven. Vóór 

1917 waren er 37 van zulke verschijningen geweest, waarvan twee 

te midden van een spiraalnevel. D i t kon natuurlijk zeer goed 

aan het toeval worden toegeschreven, maar het werd anders toen in 

de daaropvolgende jaren in zes verschiüende nevels een groot 

aantal van zulke novae ontdekt werden, in de Andromedanevel 

aüéén al twintig, 

In één opzicht weken deze echter van de bekende novae af: ze 

bleven zelfs bij hun maximale helderheid zeer zwak, tusschen de 

14e en 19e grootte, gemiddeld een millioen maal lichtzwakker 

dan de normale novae. Dit zou verklaard kunnen worden door 
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aan te nemen dat ze gemiddeld op een duizendmaal grooteren 

afstand stonden. LUNDMARK leidde volgens deze onderstelling 

voor den Andromedanevel een afstand van 200.000 parsec af. 

Daarmede komt deze, die wegens zijn groote afmetingen toch wel 

als een der dichtstbijstaande beschouwd mag worden, ver buiten 

de grenzen van ons melkwegstelsel te liggen. Zijn eigen afmetingen, 

(het licht zou dan 23.000 jaar noodig hebben om de middellijn te 

doorloopen) stempelen hem dan tot een stelsel dat met het mielk-

wegstelsel vergeleken kan worden. 

Een derde aanwijzing vinden we in de radieele snelheden, 

gemeten volgens het principe van DOPPLER-FIZEAU. Op dit gebied 

heeft SLIPHER op de Flagstaff sterrewacht in Arizona verdienstelijk 

werk verricht. Bij deze zwakke hchtbronnen zijn uiterst lange 

exposities, van 2 0 tot 40 uur noodig om lijnen te verkrijgen die 

sterk genoeg zijn om er de Doppler-verschuivingen aan te meten. 

De resultaten zijn echter uit latere metingen van WRIGHT, PEASE 

en WOLFF gebleken zeer betrouwbaar te zijn. B.v. voor den Andro

medanevel vonden deze onderzoekers respectievelijk snelheden van 

300 , 304 , 329 en 350 K . M . per sec. 

De gevonden radieele snelheden bleken ontzachlijk groot te 

zijn, varieerende tusschen de 150 en 1800 K . M . per sec. terwijl 

bij de vaste sterren waarden boven de 100 K . M . zeer zeldzaam zijn. 

Nu zou men verwachten dat ook de transversale snelheden zeer 

groote waarden moesten vertoonen ,maar de nauwkeurigste metin

gen verrieden niet de minste verplaatsing. Dit kan slechts op één 

wijze verklaard worden: de laatste worden in hoekmaat gemeten 

en daardoor hangen ze samen met den afstand van het object,, 

hetgeen niet het geval is met de radieele bewegingen. Deze com

binatie van kleine transversale en groote radieele snelheden be-

teekent dus dat de spiraalnevels op zeer groote afstanden staan. 

Volledigheidshalve moeten we nu ook de metingen van VAN 

MAANEN vermelden, die uit vergelijkingen van twee verschihende 

foto's van eenzelfde nevel, met een tusschenruimte van 1 5 jaar 
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opgenomen, een rotatie ontdekte, die een omloopstijd van 85000 

jaar ten gevolge zou hebben. In verband met de vermoedelijke 

afmetingen van zulk een stelsel nu lijkt dit onwaarschijnlijk kort 

en zou daaruit eerder volgen dat de afstanden en dus ook de afme

tingen veel kleiner zijn. Echter heeft LUNDMARK, die dezelfde platen 

lieeft nagemeten, geen spoor van dergelijke rotatie gevonden. 

De aüerlaatste resultaten op dit gebied zijn gevonden door 

HUBBLE voor de spiraalnevel Messier 33 , nl . een afstand van 

263.000 parsec en een middehijn van 4600 parsec, hetgeen in 

goede overeenstemming met de boven gevonden waarden voor den 

Andromedanevel. 



WAT W E T E N WIJ VAN H E T Z I E N 
D E R D I E R E N ? 

door 

PROF. DR. G. F. ROCHAT. 

Bij den mensch geschiedt de waarneming zijner omgeving voor 

een groot deel door middel van het oog, de voorstehmg die hij 

zich van de buitenwereld maakt is voor verreweg het grootste deel 

een gezichtsvoorstehing. Ook bij de meest abstracte overdenkingen 

spelen gezichts-voorstelhngen en herinneringen een groote rol. 

Zelfs met de oogen dicht is de mensch een „gezichtsdier". I n 

hoever bij andere dieren het gezichtsvermogen een overwegende 

rol speelt is moeielijk uit te maken. Ui t hun gedragingen heeft 

men afgeleid dat dit voor apen zeer waarschijnlijk is, ook voor de 

vogels. Voor andere dieren is het waarschijnlijker dat zij door hun 

andere zintuigen méér dan door hun oog zich een voorstehing 

van de buitenwereld maken. 

Omtrent het zien der dieren kan men, daar men hunne ge

waarwordingen niet kan navoelen, slechts indirecte aanwijzingen 

krijgen. Twee wegen staan daarbij open. Men kan ten eerste 

onderzoeken of bij een bepaald dier oogen, of daarop gelijkende 

organen te vinden zijn, en zoo ja, hun bouw vergelijken met 

dien van ons eigen oog, en uit overeenkomst of verschil conclu

sies over de functie trekken. Vinden we b.v. bij een dier oogen 

zonder beeldvormende apparaten, dan kunnen we zeker zijn, dat 

het dier niet beter kan zien dan de mensch wanneer hij de beeld

vorming in zijn oog, b.v. door onderdompehng onder water, 

opheft, d.w.z. slechts lichtvlekken en grove omtrekken. Deze 

4 
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ontleedkundige methode kan bij alle dieren waarvan men oogen 

in zijn bezit kan krijgen worden toegepast, en op deze wijze is het 

grootste deel onzer kennis omtrent het zien der dieren verkregen. 

De tweede, physiologische weg, is het onderzoek van de gezichts

functie door het experiment. Slechts op één wijze kunnen de dieren 

ons verraden dat ze zien, nl . indien zij tengevolge van een gezichts

prikkel bewegingen uitvoeren. Deze bewegingen hebben ahe een 

zeer materialistisch doel, nl . het grijpen van een prooi, öf het 

vluchten voor een vijand. We kunnen nu onder varieerende om

standigheden in de nabijheid onzer dieren voorwerpen brengen, 

die öf voedsel, öf gevaar kunnen voorspiegelen en de bewegingen 

die daardoor worden uitgelokt bestudeeren. Een dergelijk onderzoek 

is uit den aard der zaak slechts bij sommige dieren uitvoerbaar, 

en bij het uitleggen der waargenomen verschijnselen staat men 

aan grove dwalingen bloot. 

Wat zijn we nu langs beide wegen te weten gekomen ? De ont

leedkundige studie heeft ons in de eerste plaats de vraag beant

woord: of ahe dieren oogen hebben? Oogen overeenkomend met 

het menschelijk orgaan, komen als regel aheen, bij gewervelde 

dieren voor. Merkwaardigerwijze treft men ze toch ook aan bij 

dieren die, wat hun verdere organisatie betreft, heel ver van de 

werveldieren afstaan b.v. bij inktvisschen, sommige wormen en 

mosselen. Verreweg de meeste lagere dieren hebben wèl organen 

die geschikt zijn om lichtindrukken waar te nemen maar deze 

zijn èn door hun bouw èn door de plaats waar ze voorkomen, b.v. 

in de huid, op kieuwen, bij de lancetvisch zelfs in het ruggemerg, 

zoo weinig te vergelijken met oogen dat men ze dezen naam liever 

niet geeft. De meer algemeene naam lichtzinorganen is beter toe

passelijk. 

Er bestaan overigens vele dieren die het Zelfs zonder deze organen 

moeten doen. Meestal is er wel een reden op te geven waarom 

voor deze dieren het bezit van oogen overbodige weelde zou zijn. 

Zoo leven de bhnde holenvisschen uit de Mammouth's grot in 
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Kentucky, en de blinde grotsalamander uit de Adelsbergergrot 

in het Karstgebergte in absoluut donkere onderaardsche wateren. 

Talrijke dieren die parasitisch leven in het binnenste van andere, 

zijn blind. Daartoe behooren vele parasitische wormen ook bij den 

mensch wel bekend, b.v. hntwormen, trichinen en maden, maar 

ook tot de spinachtigen behoorende dieren als b.v. de schurftmijt, 

die zich ophoudt in bhnde gangen die hij in de huid graaft. Een 

aantal dieren mist het vermogen zich te bewegen, en daar zij dus 

op afstand hun prooi niet kunnen pakken, noch voor hun vijanden 

kunnen uitwijken heeft het geen zin oogen te hebben om beide 

waar te nemen. Dit verklaart de bhndheid van vele vastzittende 

dieren als sponsen, koralen en polypen, maar ook van dieren die 

geheel passief in het water ronddrijven zooals b,v, de tahooze 

kleine dieren die het plankton der zeeën uitmaken, waarmede de 

visschen zich voeden. 

Merkwaardige uitzonderingen komen echter voor. Zoo heeft 

een in de blaas van den kikker levende parasiet, Polystomum 

hoewel in het donker levend, wèl oogen, terwijl de arbeidsters 

van Afrikaansche roofmieren, Dorylus, hoewel ze groote tochten 

maken en weer naar hun nest terugkeeren, blind zijn. 

Hoewel sommige eencellige wezens, protozoën, lichtgevoelig 

zijn, mag men toch niet hun hchtwaarneming toeschrijven. Vaak 

worden hun bewegingen niet rechtstreeks door het licht, doch 

door veranderingen der omgeving b.v, de zuurstofspanning uitge

lokt. Van lichtzinorganen mag men eerst spreken bij meercellige 

organismen. In hun meest primitieven vorm komen ze voor bij 

den regenworm, als enkelvoudige cellen, met het zenuwstelsel 

verbonden, die in de huid verspreid, opgehoopt vooral in het 

voorste einde hggen. Zij kunnen niets anders dan een diffuse 

lichtgewaarwording veroorzaken, zelfs niets leeren omtrent de 

richting waaruit het licht komt. Voor den regenworm is dit 

echter voldoende, deze waarschuwingsorganen houden hem als 

het ware veihg onder den grond. Sommige mosselen reageeren 
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op dergelijke wijze uiterst gevoelig op beschaduwing, ze klappen 

dan dicht. Men kan dit beschouwen als een mechanisme zonder 

bewustzijn, werkende zooals een electrische bel zoodra men op 

den knop drukt. Voor het bestaan eener bewustheid bij deze be

wegingen pleit echter, dat ze na eenige herhahngen niet meer 

optreden, het dier heeft als 't ware ervaren dat het schijnbaar 

dreigende gevaar uitbli jf t . 

Van af de allerprimitiefste organen bij den regenworm begin

nend, kunnen we nu een serie van op elkaar volgende verbeteringen 

vinden, die steeds verder voeren naar het werveldieroog. Van de 

regenwormorganen tot het menschelijk oog kan men ononderbroken 

de opklimmende reeks vervolgen, en daardoor is van elk stadium wel 

verstaanbaar hoe de werking zal zijn. Alleen het insectenoog past 

niet in deze serie, bij zijn bouw is een ander, afwijkend principe 

gevolgd, en zijn werking is ons het minst begrijpelijk, het vereischt 

bespreking buiten deze serie. 

Op de eenvoudige naar alle kanten blootliggende cehen van 

den regenworm volgt als eerste verbetering het afschutten van de 

cel door pigment zoodat het licht slechts als het uit één richting 

komt kan inwerken, waardoor een beoordeehng der richting, rich

tingszien, wordt mogelijk gemaakt. Het lichtzintuig van het lancet-

vischje (amphioxus) bestaat slechts uit dergelijke met een pig

mentkapje omgeven enkelvoudige cellen. Komen in een dergelijk 

pigmentkapje méér cehen te liggen dan spreekt men van pigment-

bekerocehen. Bloedzuigers en lagere wormen hebben vaak dezen 

vorm van lichtzintuigen. Zij bieden door de veelheid der licht-

zihcehen de mogelijkheid van het sterker waarnemen van een 

lichfprikkel, en kunnen zooals bij sommige Planaria 60 tot 150 

lichtzincellen bevatten. 

Ongeordende hoopen van lichtzincellen kunnen echter geen 

differentiatie van lichtprikkels, dus nooit eenig idee van de rang

schikking der voorwerpen in de buitenwereld geven. Hiertoe is 

noodig dat de lichtzincehen regelmatig in samenhang geordend 
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worden, zooals bij het weekdier PateÜa, waar in een vlakke ver
dieping de lichtzincehen naast elkaar in één laag liggen. Wanneer 
de randen dezer uithohing elkaar naderen ontstaat een soort blaas 
met kleine opening. Op deze wijze is het oog van de zeeslak, 
Haliotis gebouwd, dat te vergelijken is met éen lenslooze camera, 
waarin reeds een, zij het onvolkomen, beeld der buitenwereld kan 
gevormd worden. 

Van hier naar het cameraoog der werveldieren waarin behalve 

de waarnemende zintuigcehen nog een beeldvormend gedeelte 

optreedt is nog maar een korte schrede. Bij een andere slak. 

Helix pomatia, is de blaas niet meer open, maar aan den voor

kant gesloten door doorschijnend weefsel, terwijl binnen in een 

lichtbrekende bol als afscheidingsproduct der zintuig cehen op

treedt. De eveneens tot de weekdieren behoorende Jacobsmossel, 

Pecten Jacobeus, heeft al oogen met een werkelijke lens. De in 

zee levende, op -oof uitgaande wormen hebben al oogen die niet 

veel meer van die der werveldieren afwijken. De hoogste ont

wikkehng onder de wervehoozen bereiken de oogen der inktvis

schen die in principe niet afwijken van het menschelijk oog. 

Konden wij bij de lagere dieren allerlei verschillende ontwikke-

hngsstadia vinden, bij de gewervelden zijn ahe oogen naar één 

schema gebouwd, slechts met variaties in de onderdeden. Er be

staat dus ook reden om weinig ingrijpend verschh te veronder-

stehen in de functie der oogen der werveldieren. Enkele, den leek 

het meest opvahende verschhlen blijken bij nadere beschouwing 

niet van groote beteekenis voor de wijze van zien te zijn. Schijnbaar 

is er een enorm verschil in grootte tusschen het oog van den wal-

visch en dat van de muis. Relatief, als men hun hchaamslengte in 

aanmerking neemt is het verschil in grootte onbeduidend. Voor de 

gezichtsscherpte kan het onmogelijk veel uitmaken. Het beeld is 

wel grooter, maar de gezichtsscherpte hangt ook af van de hoeveel

heid lichtzincehen waarover het beeld verdeeld is. En hierin 
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blijken groote verschillen ten nadeele der groote oogen te bestaan 

zoodat ten slotte de kleinste oogen nog het best blijken te zijn. Ook 

het aantal zintuigcellen dat met één zenuwvezel samenhangt be

paalt de bruikbaarheid. In dit opzicht spant het middendeel van 

het menschelijk oog, waar elke zintuigcel zijn eigen verbinding 

met de hersenen heeft, de kroon. Ten slotte is de waarde van een 

gezichtsorgaan in de allerhoogste mate afhankelijk van de hersenen 

waarmede het verbonden is, en die zijn indrukken moeten verwer

ken. Daarin bestaan enorme verschihen. Bij sommige visschen, 

is de totale hersenmassa vele malen kleiner dan het oog, bij som

mige vogels zijn oog- en hersenmassa evengroot, terwijl bij de hoo

gere zoogdieren en vooral bij den mensch, het hersenvolume 

enorm veel grooter is dan het oog. 

Het onderzoek van den bouw der werveldieroogen leidt tot de 

gevolgtrekking, dat ze als optisch instrument, wat de beeldvor-

ining betreft niet zooveel van elkaar kunnen verschihen. Het ver

schil in zien zit meer daarin dat bij de hoogere dieren hun beter 

ontwikkelde hersens een veel grooter aantal associaties en gevolg

trekkingen toelaat en daardoor een betere en nuttiger verwerking 

der gezichtsindrukken verkregen wordt. 

Men hoort vaak beweren, dat de dieren minder goed zouden 

zien dan wi j , omdat de gezichtsgebreken, die bij den mensch als 

betrekkelijke uitzondering voorkomen, bijziendheid vooral, bij hun 

regel zouden zijn. Voor nauwkeurig onderzoek blijkt deze bewe

ring geen stand te houden. De brekende kracht blijkt in 't alge

meen zóó aan de afmetingen der oogen te zijn aangepast, dat de 

beste beeldvorming verkregen wordt. Maar brekingsafwijkingen 

zijn evenals bij den mensch niet zelden. Ui t den laatsten t i jd is 

nog een onderzoek bij 240 paarden van een Duitsch cavalerie

regiment, waarvan 60% normaalzichtig bleken, doch waarbij 

30% een, meerendeels zeer lichte, bijziendheid bestond. 

Even onjuist is de veel verspreide meening, dat nachtvogels 

als de uü, in het hcht blind zouden zijn. Het tegendeel is waar. 
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men zag b.v., dat bij helder daghcht uilen nog telkens opkeken, 

wanneer duiven uit een 100 Meter verwijderde t i l te voorschijn 

kwamen. 

Qp grond van hun plaatsing in het hoofd moet er één gewichtig 

verschil zijn in het zien van verschillende dieren, Ahéén als beide 

oogen een fhnk stuk van de ruimte gemeenschappelijk kunnen 

zien, is waarnemen van de derde afmeting, dus juist beoordeelen 

van afstand mogelijk. Bij den walvisch b,v, zit aan elke zijde van 

den kop een oog, waardoor beide oogen nooit gelijktijdig een voor

werp kunnen zien. Voor den walvisch, die van kleine zwevende 

dieren leeft, is afstand schatten niet noodig, Wèl voor roofdieren, 

die snel juist moeten toehappen, bij hen zien we de oogen dan ook 

bijna in één vlak voor aan het hoofd geplaatst. Zoowel bij de kat

achtige zoogdieren als bij roofvogels b,v. uüen. Ook dieren, die 

goed springen kunnen, zooals gemzen, hebben een oogstand, die 

binoculair zien veroorlooft. Een paard kan met één oog dicht

gebonden, moeielijk hindernissen nemen. 

De vloeiende overgangen, waarmede de laagste hchtzinorganen 

in de dierreeks opklimmen tot het hoog ontwikkelde werveldieroog, 

veroorloofden ons conclusies te trekken over de manier van zien, 

die er mee mogelijk is, en de waarnemingen omtrent de le

venswijze der dieren bevestigen in het algemeen die conclusies. 

Exacte proeven over de gezichtsscherpte zijn echter nog zeer 

weinig gedaan. 

Veel vreemder staan we tegenover het zoo op zichzelf staande 

oog der gelede dieren, waarvan reeds sprake was. Het heeft in zijn 

bouw zoo weinig aanknoopingspunten met het werveldieroog, 

dat een vergehjking van zijn functie heel onzeker is. De neiging 

tot de vorming van één oog met één groote lens bestaat hier niet, 

de gelede dieren hebben in *t algemeen samengestelde oogen, ge

vormd door de aaneenvoeging van vele, soms duizende, kleine, 

maar zelf weer vrij gecompliceerd gebouwde, aparte organen. Deze 
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zijn lange kokers met pigment bekleed, op wier bodem eenige 

weinige lichtzincellen aanwezig zijn, en die aan de naar het licht 

gekeerde zijde door een brekend hchaam worden gesloten. De 

kokers zijn zóó diep, dat van elk punt van een voorwerp maar één, 

of enkele stralen kunnen doordringen tot de lichtzincellen, van elk 

punt van een voorwerp wordt dus slechts in één cel een beeld ge

vormd. Alle puntbeelden samen worden nu verondersteld als één 

rechtstaand beeld van het voorwerp te worden waargenomen, dat 

echter zeer lichtzwak moet zijn. De bouw van het insecten-oog leidt 

er toe te meenen, dat het voor de verte slecht, voor zeer nabij echter 

goed zien toelaat. Putter rekende uit, dat een honigbij voorwerpen 

van 3/1000 m . M . zien kan, waartoe wij een microscoop noodig heb

ben. Het voorwerp moet dan, voor de bi j , echter op 1 m .M. geplaatst 

zijn. Wat men door proeven over het zien der insecten weet, is 

hier mee wel in overeenstemming. Mieren namen b.v. hun eigen

aardige „aanvalshouding" eerst aan, wanneer witte of zwarte kogels 

van 50 m . M . doorsnede tot op 30 c.M. afstand van hun hoofd ge

naderd waren. Om bijen en vhnders te verontrusten door zwaaien 

met een zakdoek, moest Forel tot op 3 Meter naderen. Hess nam 

echter waar, dat groote vhegen op een afstand van 3 Meter toe

schoten wanneer hij muggen op een watervlakte wierp. 

Het onderzoek naar den bouw laat ons geheel in den steek 

wanneer wij vragen of dieren kleuren waarnemen. Deze functie 

is daarentegen Zeer wel toegankelijk voor het experiment. Men 

kan dieren op dezelfde wijze met behulp van het spectrum op totale 

kleurenbhndheid onderzoeken als men menschen zou doen. De 

wijze waarop een totaal kleurblinde het spectrum waarneemt, 

verschilt in drie punten van die van den normale, ten eerste door

dat hij het spectrum éénkleurig ziet. Dat kunnen de dieren ons niet 

mededeelen. Maar ten tweede is de totaal kleurblinde daardoor ge

karakteriseerd, dat hij het spectrum naar beide zijden verkort ziet en, 

ten derde, doordat de helderste plaats voor hem op de plaats van 
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het groen hgt in plaats van in het geel, waar de normale de grootste 

helderheid bespeurt. Naar beide laatste punten laten dieren zich 

onderzoeken zooals Hess het eerst heeft opgemerkt. Hi j bracht 

in een spectrum een reeks voedselkorrels, en ging nu na, hoever 

die werden weggegeten. De waarneming van het spectrum bleek 

bij apen geheel te gelijken op die van den mensch, terwijl vogels 

en schildpadden het aan de blauwe zijde wat verkort zagen. Al 

deze dieren hebben dus een kleuronderscheidingsvermogen dat ge

heel anders is dan dat van den totaal kleurbhnde, en zeer nabij dat 

van den normalen mensch komt. Bij andere dieren gelukken proeven 

op deze wijze niet, Hess onderzocht daarom b.v, inktvisschen op 

andere wijze n.l. door de samentrekking van de pupil van het oog 

in verschillend gekleurd hcht te meten. Hi j vond bij deze dieren, 

dat hun pupil het sterkst vernauwd werd in groengeel hcht, dat 

dus voor hun, evenals voor den totaal kleurblinde mensch, het 

helderst schijnt. Daaruit volgt, dat de inktvisch een der kenmerken 

van den totaal kleurbhnde vertoont. 

Bij insecten en visschen was weer een andere methode noodig. 

Vele dezer dieren worden, vooral als ze jong zijn, door licht aan

getrokken, en ze hoopen zich op daar, waar het licht het helderst is. 

Werd nu in het verblijf van insekten, visschen en aherlei andere 

lagere dieren een spectrum geprojecteerd, dan begaven zij zich 

steeds naar het geelgroen, dat ook voor den kleurblinde de helderste 

plaats is, maar niet voor den normale. Hess hield daarom ahe 

wervehoozen, en onder de werveldieren de visschen, voor totaal 

kleurenblind. Daar hierdoor de beteekenis van de kleuren der 

bloemen en het bruiloftskleed der visschen onbegrijpelijk werd, 

is veel oppositie tegen de vernuftig bedachte proeven van Hess 

gevoerd, 

Von Frisch toonde aan, dat men visschen en insecten op 

kleuren kon dresseeren. Zijn ze eenmaal gewend hun voedsel van 

bepaald gekleurde bakjes te nemen, dan komen ze ook op deze 

af als er geen voedsel in gedaan wordt. Hoewel door Hess op 
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velerlei wijze, dikwijls gegronde, kritiek op deze proeven geoefend 
is, zijn ze zoo dikwijls herhaald onder inachtneming van allerlei 
voorzorgen om de herkenning aan iets anders dan de kleur, b.v. 
aan de helderheid, de reuk, of de plaats, uit te sluiten, dat voor 
de meeste physiologen tegenwoordig de goede kleurwaarneming al
thans van vlinders, bijen en visschen wel vast staat. Bij visschen, 
die zich ongelooflijk goed dresseeren laten op kleuren, kon men 
zelfs een onderscheiden van kleine kleurverschihen vaststehen, 
die ontsnapten aan het oog van menschen, die gedeeltelijk kleu
renblind waren. 



RÖNTGENSTRALEN E N K R I S T A L L E N . 

door 

PROF. DR. D . COSTER. 

De kristallen hebben ten ahen tijde door de wetmatigheid van 

hun vorm en het geheimzinnige van hun groei een sterke aan

trekking op de menschelijke geest uitgeoefend. Reeds de Ouden 

schreven aan zekere kristallen een geneeskrachtige of magische 

werking toe en tot op den huldigen dag gaat de mare van de nood

lottige werking die bepaalde diamanten op hun bezitter zouden 

uitoefenen. 

De moderne mensch heeft zich niet tevreden gesteld met het 

wonderlijke van het kristal te constateeren zonder meer, hij heeft 

er de verschillende eigenschappen van stuk voor stuk nauwgezet 

onderzocht en tevens getracht zich daarna een „beeld" van het 

kristal te vormen, dat in staat zou zijn deze verschillende eigen

schappen te verklaren. Het bleek nu ten eerste, dat niet alleen 

de uitwendige vorm typisch voor het kristal is, maar dat ook zijn 

„inwendige" eigenschappen ten nauwste met den uitwendigen vorm 

samenhangen en evenals deze voor een bepaalde kristalsoort 

typisch zijn. Met „inwendige" eigenschappen bedoelen we bijv. 

eigenschappen met betrekking tot de lichtvoortplanting, de warmte-

de electriciteitsgeleiding, de elastische eigenschappen. Het ken

merkende voor kristahen is, dat deze eigenschappen (in den regel 

althans) van de richting afhangen. Bij de niet-kristahijne of amorphe 

stoffen zijn de verschillende eigenschappen van de richting onaf

hankelijk. 

Het feit, dat de inwendige eigenschappen en de uiterlijke vorm 
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van het kristal zoo nauw tezamen hangen, leidde tot de voor

stehing (Haüy) dat het kristal opgebouwd zou zijn uit kleine deelen 

(molecules intégrantes) van parallelopipedische vorm, die dezelfde 

symmetrie-eigenschappen hebben als het kristal Zelf. 

In een latere ontwikkeling der theorie (Bravais), die meer bij de 

moderne opvattingen aansluit, beschouwde men meer de zwaarte

punten van de „molécules intégrantes". Deze vormen een netwerk 

in de drie afmetingen uitgebreid, op soortgelijke wijze als bijv, 

regelmatig opgestelde gymnasten een tweedimensionaal netwerk 

voorstehen. Een dergelijk driedimensionaal netwerk noemt men 

tegenwoordig veelal een „ruimterooster" of ruimtetralie". Het 

merkwaardige is nu, dat het proefondervindelijk onderzoek der 

laatste 15 jaar uitgemaakt heeft, dat de atomen of moleculen in 

het kristal inderdaad een „rooster" vormen; voor vele kristallen 

heeft men het soort van rooster en de róosterafmetingen d.w.Z. 

de afstanden der op elkaar volgende atomen of moleculen kunnen 

meten. Di t is mogelijk gemaakt door de toepassing der Röntgen

stralen op de kristalanalyse. Voor we tot een bespreking hiervan 

overgaan, zuhen we tot een beter begrip van het volgende eenige 

eigenschappen van de Röntgenstralen, die tevens eigenschappen 

zijn van het hcht in het algemeen, onder de oogen zien. 

Het hcht is een golfbeweging, van de zelfde soort als de golf

beweging op een wateroppervlak. Wanneer men bijv. een steen 

in het water laat plonzen zal zich van uit de plek, waar de steen 

het wateroppervlak raakte, een golfrimpel rondom voortplanten, 

de waterdeeltjes bewegen zich daarbij successievelijk loodrecht 

op het wateroppervlak, dus naar boven en beneden. Wanneer de 

rimpel voorbijgetrokken is, bevinden zij zich weer op dezelfde 

plaats als oorspronkelijk, het is de golfbeweging die zich voortplant 

en niet de waterdeeltjes. Plonst men met een stok rythmisch op 

het water, dan zuhen zich op regelmatige afstanden van elkaar 

dergelijke golfrimpels voortplanten. De afstand van twee op elkaar 

volgende golftoppen of golfdalen noemt men de golflengte, deze 



61 

afstand is des te kleiner naarmate de op elkaar volgende plonzen 

sneller op elkaar volgen. Men kan nu op twee plaatsen niet te ver 

van elkaar af met twee stokken in hetzelfde rythme op het water 

plonzen. Er ontstaan nu twee stelsels van cirkelvormige golven 

met dezelfde golflengte. Waar deze golven elkaar doordringen 

zal een waterdeeltje tegelijkertijd aan beide bewegingen deelnemen. 

De werkelijke verplaatsing van elk waterdeeltje vinden wij door 

de verplaatsingen, die het Zou hebben, wanneer ieder der beide 

golfsystemen aheen bestond, bij elkaar op te tellen. Er blijken dan 

waterdeeltjes te bestaan, waar deze beide verplaatsingen voort

durend een tegengestelde richting hebben en ten naastenbij gelijk 

aan elkaar zijn. Deze waterdeeltjes zuhen dan steeds in rust blijven. 

Twee samenkomende golfbewegingen kunnen elkaar dus opheffen; 

„vernietigen" wanneer ze juist tegengestelde bewegingen veroor

zaken of zooals men het uitdrukt; wanneer hun phasen tegen

gesteld zijn. Omgekeerd zuhen ze een versterkte beweging veroor-

Zaken wanneer de phasen dezelfde zijn. Het samenwerken van golven 

van verschhlende uitgangspunten „trilhngsbronnen" dat eventueel 

tot vernietiging dezer golven kan leiden, wanneer de phasen tegen

gesteld zijn, noemt men interferentie. 

Wanneer men van een of ander physisch gebeuren interferentie

verschijnselen kent, is dit een bewijs, dat men met een soort van 

golfbeweging te doen heeft. Interferentie-verschijnselen kent men 

bij de hchtvoortplanting. Het licht moet dus zoo iets als een golf

beweging zijn. Er zijn vele optische apparaten, waarvan men de 

werking alleen begrijpen kan als men het licht als een golfbeweging 

opvat. Eén dezer optische apparaten is het z.g. optische tralie. 

Wanneer men wil begrijpen, hoe men met Röntgenstralen de 

kristahen hun geheimen kan ontworstelen en tevens hoe de moderne 

onderzoeker tot deze subtiele onderzoekingsmethode gekomen 

is, dan is het allereerst noodzakelijk de werking van het optische 

tralie te kennen. Ik zie mij dus genoodzaakt hierbij een oogenblik 

stil te staan. Ter vereenvoudiging behandelen we het geval een 
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weinig schematisch. Een parahehe lichtbundel van een bepaalde 

golflengte valt op een scherm S (zie figuur). In dit scherm 

bevinden zich een groot aantal zeer nauwe parallelle spleten op 

Y V Y ¥ Y Y 

onderlinge afstand d. Het hcht zal zich door de spleten rechtlijnig 

voortplanten, door de lens (L) wordt dit hcht vereenigd in het 

brandpunt o. Buitendien gebeurt er nog iets anders; Het licht zal 

zich achter elke spleet waaiervormig uitbreiden: de z.g. buiging 

van het licht, (Dergelijke buigingsverschijnselen treden ook bij 
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andere golfbewegingen op: geluid, golven op het water. Zij zijn 

bij hcht alleen op te merken, als men zeer nauwe spleten gebruikt). 

We vragen ons nu af wat er van dit afgebogen licht na breking 

door de lens terechtkomt. Parallel op de lens invahende stralen 

worden door de lens in een punt van zijn brandvlak vereenigd. 

We gaan nu eens na wat er met een bepaalde scheef uittredende 

bundel stralen gebeurt. We zien dat deze stralen tot zij in het 

gemeenschappelijke beeldpunt vereenigd zijn, niet allen dezelfde 

weg afleggen; elke volgende straal heeft eenzelfde afstand (f in de 

figuur) méér af te leggen dan de vorige. Wanneer dit stukje f juist 

één heele golflengte is, zullen de van alle spleten komende stralen 

elkaar versterken en men krijgt dus een merkbare hoeveelheid 

licht, Di t geeft ons het eerste „buigingsbeeld". Wanneer f gelijk 

is aan tweemaal de golflengte dan krijgt men weer versterking en 

zoo ontstaat het tweede buigingsbeeld en zoo kan men voort

gaan 1 ) . 

Hetzelfde heeft men aan den anderen kant van het midden. Zoo 

krijgt men een aantal buigingsbeelden hnks en rechts, die men 

noemt spectriim van de le, 2e, 3e enz. orde. Men spreekt hier van 

spectrum, omdat hierbij het hcht tevens in zijn kleuren uit elkaar 

gehaald wordt. Immers wanneer men in een bepaalde richting een 

versterking krijgt voor rood licht, dan heeft men in deze richting 

juist geen versterking voor geel licht, omdat het gele licht een andere 

golflengte heeft dan het rood, het maximum voor geel licht ligt 

dus op een andere plaats dan voor rood hcht en er ontstaat dus een 

spectrum. 

Een aandachtige beschouwing van de figuur leert tevens, dat 

wanneer men de afstand der verschhlende spleten kleiner maakt 

de buigingsbeelden verder uit elkaar komen te hggen. Om de 

E r iaat zich bewijzen, dat wanneer het wegverschil van twee opeen

volgende stralen niet precies een heel aantal golflengten groot is, men 

practisch gesproken ook geen intensiteit in het buigingsbeeld krijgt. 
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btugingsbeeldeii niet al te dicht op elkaai' te krijgen moet de af

stand der spleten niet zoo heel veel grooter zijn dan de golflengte 

van het licht. Het zichtbare licht heeft een golflengte, die kleiner 

is dan 0,001 mm. Hoe kan men nu een scherm maken met zoo dicht 

op elkaar staande spleten? Daarvoor gebruikt men bijv. een glas

plaat, waarop men met diamant uiterst fijne krasjes trekt op 

onderhng gelijke afstand. Men heeft op die manier optische trahes 

gemaakt met vele honderden krasjes per mm. Wanneer men de 

afstand dezer krasjes kent (die men onder het microscoop kan uit

meten) en men neemt de hoek waar, die de stralen van bijv. het 

eerste buigingsbeeld met de rechtdoorgaande lichtstralen maken, 

dan kan men de golflengte van het gebruikte hcht meten. Omge

keerd zou men natuurlijk ook wanneer men de golflengte van het 

gebruikte hcht kende, uit de ligging der spectra de afstand der 

krasjes kunnen bepalen. 

De natuurkundigen hadden reeds voor het jaar 1912 verschil

lende redenen, om te gelooven, dat Röntgenstralen zich niet 

wezenlijk van gewone lichtstralen onderscheiden. Alleen de golf

lengte moest een andere zijn. Buigingsproeven, zooals die van 

Haga en Wind te Groningen, gaven tot resultaat, dat de golf

lengte van Röntgenstralen nog eens ongeveer 10.000 maal zoo 

klein moest zijn als die van het zichtbare licht. Zou men dus voor 

Röntgenstralen tralies willen construeeren die men op dezelfde 

wijze zou willen gebruiken als bij het zichtbare licht, dan zou men 

zoo millioénen krasjes per mm moeten maken. Het is duidelijk, 

dat dit te veel gevergd is, aangezien de krasjes dan op een afstand 

van elkaar zouden komen die vergelijkbaar is met de onderhnge af

stand van de moleculen. Di t feit echter bracht de Duitsche physicus 

von Laue op een geniale gedachte: de natuur zelf levert ons bui

gingstrahes voor Röntgenstralen in de vorm van kristahen. De 

kristallographie had ons geleerd, dat een kristal bestaat uit een 

jregelmatig netwerk van gelijksoortige deeltjes, de atoomtheorie 

Jeerde ons, dat deze deeltjes de moleculen moesten zijn en dat de 
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mazen in het netwerk d.i. de afstand der moleculen zoo ongeveer 

het 100 mihioenste deel van een cm. zouden moeten zijn. Volgens 

Haga en Wind zou dit ook ten naastenbij de golflengte der Rönt

genstralen moeten wezen. Dus een kristal moet, wanneer het met 

Röntgenstralen bestraald wordt, in bepaalde richtingen buigings

beelden van Röntgenstralen geven. Dit werd door Friedrich en 

Knipping op de proef gesteld. Het resultaat bevestigde de ver

wachtingen. Van af dat oogenblik dateert een geheel nieuwe phase 

in de wetenschap der kristallen. Tot de ontwikkehng hiervan heeft 

na de ontdekking van Von Laue vooral het werk van de beide 

Engelsche physici Bragg, vader en zoon, bijgedragen. 

Men leerde al gauw uit de bijv. photografisch opgenomen bui

gingsbeelden de rangschikking van de moleculen in het kristal 

bepalen. Hierbij deden de Braggs al dadelijk een merkwaardige 

ontdekking: in een kristal als bijv. keukenzout zijn geen moleculen 

in den eigenlijken zin meer aanv/ezig. Een molecuul keukenzout 

leert de chemie ons, bestaat uit één atoom natrium en één atoom 

chloor. In het keukenzoutkristal vindt men nu een regelmatige 

cubische rangschikking van natrium- en chlooratomen. Maar men 

kan niet meer zeggen welk natrium- bij welk chlooratoom behoort. 

Elk natriumatoom is omringd door zes gelijkwaardige chloor

atomen, omgekeerd bevindt zich elk chlooratoom omringd door 

6 natriumatomen. Zou men nog van molecuul wihen spreken, 

dan moet men het geheele kristal een reusachtig molecuul 

noemen. 

Het is waarschijnlijk, dat natrium- en chlooratomen in het 

keukenzoutkristal niet neutraal zijn, maar dat het natriumatoom 

een positieve, het chlooratoom een negatieve lading heeft; het is 

dus alsof van het natriumatoom een electron overgegaan is naar 

het chloor. Men heeft hier een heel sprekend voorbeeld hoe per 

slot van rekening de electrische krachten (hier werkende tusschen 

het positieve natrium en het negatieve chloor) de materie bijeen-

Jiouden. Inderdaad is het theoretici als Born gelukt allerlei eigen-
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schappen van bepaalde kristahen te berekenen gebruik makende 

van deze simpele hypothese. 

Men heeft in den laatsten tijd van zeer vele verbindingen en 

van de meeste elementen de kristalstructuur met Röntgenstralen 

onderzocht. Dat men daarbij zoo snel opgeschoten is, is te danken 

aan het feit, dat er reeds een wetenschap der kristallographie 

bestond, vóórdat de Röntgenstralen op dit domein hun intrede 

deden. De a priori mogelijke kristalsymmetrieën waren door 

theoretische speculaties vastgesteld en beschreven. De metingen 

met Röntgenstralen brachten hiervan een schoone triomf, maar 

zij geven tevens meer dan de bovenbedoelde speculaties; zij leeren 

in elk bepaald geval de kristalsymmetrieën vaststellen, zij stellen 

ons in vele gevahen in staat de rangschikking der atomen en hun 

absolute afstanden te bepalen en dit alles ook nog in het geval dat 

er geen mooie makroskopische kristalexemplaren bestaan. Onze 

landgenoot Debije heeft n.l . in samenv^^erking met Scherrer laten 

zien, dat men onder bepaalde condities ook fraaie buigingsbeelden 

kan verkrijgen als men een tot poeder gewreven kristal met Rönt

genstralen bestraalt. In vele gevahen lukt het uit deze buigings

figuren de kristalstructuur van de mikrokristallijne deeltjes te be

palen. Daarmede v/as een nieuw veld van kristallografisch onder

zoek geopend. Het bleek, bij nader onderzoek, dat veel meer stoffen 

een kristallijne structuur bezaten dan men vroeger ooit gedacht 

had. Zelfs de uiterst kleine deeltjes die men in colloidale oplossingen 

heeft en die dikwijls slechts eenige honderden of eenige duizenden 

atomen per individu bevatten, bleken in vele gevallen kristalletjes 

te zijn; dierlijke en plantaardige vezels vertoonen een regelmatige 

rangschikking der moleculen, die aan kristalstructuur doet denken. 

De kristahijne structuur der stof is geen uitzondering, zooals men 

vroeger wel eens dacht,' maar regel. Hooge uitzondering is de 

amorphe toestand der vaste stoffen. Een typisch voorbeeld van deze 

laatste toestand is glas; wil men deze toestand physisch beschrijven, 

dan Zoü men kunnen zeggen: glas is een uiterst taaie vloeistof. 
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Men kan omgekeerd ook van een bekend kristal uitgaan en dat 

als tralie voor de Röntgenstralen gebruiken, zooals de optische 

trahes voor het onderzoek van zichtbaar hcht, m.a.w. men kan 

het RöntgenUcht spectroscopisch onderzoeken. Wanneer men 

met een prisma of een tralie bijv. het zichtbare licht onderzoekt, 

dat door een gas wordt uitgezonden, wanneer dit door een elec

trische ontlading tot hchten wordt gebracht, dan vindt men in dit 

licht slechts eenige discrete kleuren. In de spectroscoop ziet men 

dan een „lijnenspectrum". Dit lijnenspectrum is karakteristiek 

voor het emitteerende element; men kan door een onderzoek van 

dit spectrum uitmaken welke elementen bezig zijn hcht te emittee-

ren. Een gloeiend vast lichaam bijv. de krater van een booglamp 

zendt een z.g. continuspectrum uit waarin ahe kleuren aanwezig 

zijn. 

Wanneer men een of ander element bijv. ijzer, wolfraam, platina 

beschiet met buitengewoon snelle projectielen als de kathodestraal-

deeltjes in een Röntgenbuis, dan gaat dat element Röntgenlicht 

uitzenden. 

Di t Röntgenhcht bhjkt nu bij nader onderzoek ook te bestaan 

uit een continu fond het z.g. „witte Röntgenlicht" en bovendien 

een lijnenspectrum dat karakteristiek is voor het element, dat het 

spectrum uitzendt. Ui t dit Röntgenlijnenspectrum kan men het 

emitteerende element herkennen. Maar de spectroscopie der Rönt

genstralen bewijst de natuurkunde nog veel grootere diensten. 

Door de theorie van Bohr hebben de natuurkundigen geleerd 

„de taal der spectra te verstaan". Een spectraahijn wordt uitgezon

den door een atoom, dat op een of andere wijze verminkt is (een 

electron is bijv. er van afgerukt) en dat nu weer bezig is zich te 

herstehen, De kleuren van de spectraahijnen vertehen ons daarbij 

iets over de wijze waarop dit geschiedt. De spectraallijnen in het 

optische gebied vertellen ons wat er gebeurt, als een atoom een 

electron aan zijn buitenkant tijdelijk verloren heeft; een Röntgen-

spectraahijn houdt op dezelfde wijze verband met processen die 
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zich afspelen, wanneer een atoom een electron uit meer naar binnen 

gelegen regionen kwijtgeraakt is. Op deze wijze leert ons de Rönt-

genspectroscopie iets over de structuur van meer naar binnen 

gelegen gedeelten van het atoom. 

Het Zou mij te ver voeren wanneer ik hier ook op deze zijde 

van het Röntgenstraal-onderzoek nader moest ingaan. 



KLEURPROBLEMEN 

door 

PROF. DR. M . DE HAAS. 

1. Inleiding, De problemen, die zich op het gebied der kleuren 
voordoen, zijn deels van physischen, deels van physiologischen, 
psychologischen, ook van chemischen, technischen, industrieelen 
en van aesthetischen aard. 

De physika leert ons, dat het hcht, uitgaande van een of andere 

lichtbron, zich voortplant als een elektromagnetische golfbeweging. 

Een groote verscheidenheid van elektromagnetische golven zijn 

bekend vanaf de grootste golven der radiotelegraphie tot de kleinste 

der bij de Röntgenstralen gemeten golven. De voortplantings-

snelheid van ahe elektromagnetische golven is dezelfde, nl . 30000 

millioen centimeter per secunde. 

Slechts een klein gedeelte dezer golven wekt in ons oog de ge

waarwording van licht; dat zijn de golven, waarvan de lengte ligt 

tusschen 0,77 mikron en 0,39 mikron. 

Bij de geluidsgolven doet zich iets dergelijks voor. Hier kunnen 

de trihingen zoo langzaam of anderzijds zoo snel geschieden, dat 

zij niet meer door het oor als geluid worden waargenomen. 

De reeks der hoorbare tonen, die voor verschillende personen 

niet volkomen dezelfde grenzen bezit, omvat ongeveer 11 octaven. 

Als men bij de elektromagnetische golven ook verstaat onder 

een octaaf, den afstand van twee trillingen, waarvan de een de 

)̂ Het gesprokene werd door middel van verschillende proeven, wand

platen en lichtbeelden toegelicht, welke in dit verslag slechts ten deele zijn 

vermeld. 
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dubbele frequentie heeft van den ander, dan omspannen ahe be

kende elektromagnetische golven 62 octaven, het als hcht waar

neembare deel daarvan een groote sext. 

2. Spectrum, De elektromagnetische golven, welke op onze 

oogzenuwen merkbaar inwerken, geven al naar hun golflengte 

den indruk van een verschihende kleur. Die van de grootere golf

lengten noemen wij rood en vervolgens bij steeds afnemende 

waarde van de golflengte spreken wij van geel, groen, blauw, 

violet. 

Het hcht, zooals dit door de zon of door een elektrische boog

lamp wordt uitgezonden, heet wit licht. Laat men dit licht gaan 

door een prisma en vangt men het daarna op een wit scherm op, 

dan verkrijgt men een kleurenband {spectrum) te zien, waarin de 

genoemde kleuren zich vertoonen, geleidelijk in elkaar overgaande. 

Nog op andere wijze kan een spectrum ontstaan, nl. door een 

bundel wit hcht te laten gaan door een trahe of rooster. Zulk 

een trahe is te verkrijgen door een reeks van fijne lijnen te gra-

veeren op onderling gelijke afstanden, b.v. in een glazen plaatje. 

Hoe dichter de streepjes bij elkaar staan, hoe grooter de uiteen

spreiding der kleuren in het spectrum. Men is er in geslaagd 

trahes te vervaardigen tot van 1000 lijnen per mm. 

Bij het prisma heeft de uiteenspreiding tot oorzaak de ongelijke 

breking van licht van verschillende golflengten. Bij het tralie 

heeft men met buiging van het hcht te doen. Hoe daarbij als gevolg 

van een verschü in golflengte der verschihende lichtsoorten spectra 

worden gevormd, is in de vorige bijeenkomst van Diligentia door 

Prof. Coster verklaard. 

Men onderscheidt in het spectrum vijf hoofdkleuren, rood, 

geel, groen, blauw en violet; het aantal verschihende tinten, dat 

men er in heeft kunnen waarnemen, bedraagt wel 160. 

De opeenvolgende kleuren in het spectrum bezitten voor het 

oog ongelijke intensiteit. Zet men in een graphische voorstehing 
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op de horizontale as de golflengte en op de verticale as de intensiteit 

af, dan verkrijgt men de zg. zichtbaarheidskromme van het spectrum; 

zie de kromme I in Fig. 1. De vorm er van is eenigszins verschil

lend voor verschihende personen en hangt ook nog van andere 

omstandigheden af, b.v. van den aard van de lichtbron en zooals 

duidelijk is, ook van subjectieve verschijnselen bij den waarnemer, 

De kromme I I in Fig, 1 geeft de relatieve verdeeling van de 

totale energie over het spectrum van de zon. 

3, Menging van kiemen. Zondert men uit het spectrum 

twee of meer kleuren af, b,v, door middel van een scherm, van 

spleetopeningen voorzien, en brengt men met behulp van een lens 

deze stralen van verschillende kleur weer in één beeld te zamen, 

dan vertoont dat beeld een kleur, die in het algemeen van de 

samenstehende kleuren verschht. Men noemt deze wijze van 

samenvoeging optellen van kleuren. Zoo ontstaat door optelling 
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van rood en groen de kleur geel, van groen en violet blauw; van 

rood en violet purper; door optelling van rood, groen en blauw, 

genomen in een bepaalde verhouding, ontstaat wit; enz. 

Telt men bij een der kleuren van het spectrum wit hcht op, 

dan wordt de kleur bleeker, zij wordt minder verzadigd, zooals 

men het noemt. 

Worden op de aangegeven wijze alle kleuren van het spectrum 

te zamen gevoegd, dan ontstaan weer wit hcht. 

Optellen van kleuren kan ook geschieden met behulp van een 

schijf, waarop sectoren van verschillende kleur kunnen worden 

aangebracht, en die snel kan worden rondgedraaid. Feitelijk heeft 

men bij de draaiende kleurenschijf te doen met een periodiek 

wisselend kleurverschijnsel. Daar echter iedere lichtindruk in het 

oog een zekeren tijd voortduurt, ook als de oorzaak er van ophoudt 

te werken, zoo versmelt de indruk bij voldoende omloopsnelheid 

van de schijf tot dien van een enkele kleur. Door toevoeging van 

een witten sector kan de verzadiging, door een Zwarten sector 

de intensiteit van de resulteerende kleur worden verminderd, 

4, Absorpdespectra. Wanneer men door een gekleurd glas 

of door een gekleurde gelatineplaat bij dag naar den verhchten 

hemel kijkt, vertoonen deze een zekere kleur. Men noemt zulke 

stoffen kleurenfilters; ook een door een opgeloste stof gekleurde 

vloeistof kan als kleurenfhter dienst doen. 

Spreidt men het door een fhter doorgelaten licht in een spectrum 

uit, dan blijkt, dat een of meer gedeelten van het spectrum door 

het filter geabsorbeerd zijn. In Fig. 2 is de intensiteitsverdeeling 

in de absorptiespectra van een drietal kleurenfilters graphisch 

voorgesteld. De ordinaten geven voor iedere golflengte de rela

tieve energie in het absorptiespectrum weer, vergeleken met die 

van het invallende licht; men noemt zulk een l i jn absorptiekromme. 

De kromme p stelt de uitkomsten voor, gevonden bij een filter, 

dat in het doorgelaten daglicht een purpere kleur vertoont; de 



73 

kromme b behoort bij een blauw filter en g bij een geel filter. 

Wij zien, dat dit blauwe filter ook nog eenig rood hcht doorlaat. 

WO 

0,40 0,45 qso 0,55 0,60 0,65 0,70. 
" Golflengte ' 

Fig 2. Absorptiekrommen. 

5. Kleuren van ondoorzichtige stoffen. Terwijl doorschijnende 

stoffen een kleur kunnen vertoonen bij doorvallend licht, doen 

ondoorschijnende stoffen, b.v. geverfde vaste stoffen dat bij op

vahend licht. Ook in laatstgenoemd geval ontstaat de kleur doordat 

uit het op het lichaam invahende (witte) licht een of meer gedeelten 

door de verfstof worden geabsorbeerd; het overblijvende licht 

wordt dan teruggekaatst. 

Laat men op een ondoorschijnende, gekleurde stof wit licht in-

vahen en onderzoekt men het teruggekaatste licht spectroskopisch, 

dan kan men, op overeenkomstige wijze als zooeven voor het door 

een filter doorgelaten licht is besproken, een graphische voorstel

ling ontwerpen, waarin voor iedere golflengte is uitgezet het 

breukdeel van het invahende licht, dat door de stof wordt terug

gekaatst. De kromme, die daarbij ontstaat, noemt men de remissie-
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kromme (Fig. 3 ) . Iedere verfstof heeft dus haar speciale remissie-

kromme, waardoor de kleur, die zij vertoont, vohedig bepaald is. 

e 
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>- Oolflengte ' 

Fjg, 3, Remissiekrommen voor een rood- en voor een 

groengekleurd papier. 

6, Kleuren, die door aftrekking ontstaan. Als men wit licht 

achtereenvolgens laat gaan door twee kleurenfilters, ontstaat weer 

een nieuwe kleur; hetzelfde is het geval, als men twee verfstoffen 

met elkaar vermengt, en daarop wit hcht laat invahen. De verklaring 

hiervoor is, dat ieder van de twee filters of van de verfstoffen een 

gedeelte van het licht door absorptie wegneemt. Ten slotte bl i j f t 

dus het hcht, dat beide filters, of beide verfstoffen doorlaten, over. 

Men spreekt in dit geval van aftrekking van kleuren. 

Het resultaat kan hierbij geheel verschillend zijn van dat, het

welk bij het optellen van de twee zelfde kleuren ontstaat. Zoo geeft 

de optelhng van blauw en geel hcht, in een bepaalde verhouding 

genomen, wit (of grauw), doch bij menging van blauwe en gele 

verf ontstaat groen. 

Laat men wit licht gaan door twee van de filters, waarvan in 
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Fig. 2 absorptiekrommen zijn weergegeven, zoo is uit het verloop 

dier krommen gemakkelijk op te maken, dat de gele en de purpere 

filter samen als verschilkleur rood geven, de gele en blauwe groen, 

de. purpere en blauwe violet. Gaat wit licht achtereenvolgens door 

de drie füters, dan bl i j f t een zwak rood hcht over. 

Het is duidelijk, dat het licht, doorgelaten door meerdere ver

schihende kleurenfilters, of teruggekaatst door een mengsel van 

verschihende verfstoffen, nimmer wit licht kan opleveren. 

7, Complementaire kleuren. Men noemt twee kleuren com

plementair, als zij bij elkaar opgeteld wit licht geven. 

In het volgende tabehetje zijn eenige voorbeelden gegeven van 

complementaire kleuren. 

Rood (golfl. = 0,656 /f) en blauwachtig groen (golfl. = 0,492 f i ) 

Oranje-rood ( , , = 0,608 ..) „ blauwgroen ( . = 0,490 „ ) 

Geel ( , , = 0,585 „ ) „ blauw ( . , = 0,485 „ ) 

Geelgroen ( , , = 0,574 „) „ ultramarijn ( . , = 0,482 „ ) 

Groenachtig geel ( , , = 0,564 ..) „ violet ( . , = 0,433 „) 

Groen (golfl. 0,564 tot 0,492 purper- (komt niet voor in het 
spectrum). 

Men kan op fraaie wijze verschihende paren complementaire • 

kleuren voortbrengen door een bundel evenwijdig licht eerst te 

laten gaan door een nicol iV,, vervolgens in normale richting door 

een kwartsplaatje K van enkele mm dikte, geslepen loodrecht op 

de optische as, en ten slotte door een dubbelbrekend prisma P, 

Denkt men zich eerst het plaatje K nog niet aanwezig, dan treden 

uit het prisma P twee bundels wit hcht uit, die in twee onderling 

loodrechte vlakken gepolariseerd zijn. Op het scherm ziet men 

twee ongekleurde lichtbeelden, waarvan beurtehngs een wordt 

uitgedoofd, als men P ronddraait rondom de as van den lichtbundel. 

Plaatst men vervolgens het plaatje K op den weg der lichtstralen 

tusschen N en P, dan vertoonen beide lichtbeelden een kleur, om 

dat het kwarts het polarisatievlak draait en wel voor verschihende 
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kleuren over verschillende hoeken. Ter plaatse, waar de beide beel
den elkaar bedekken, (hetgeen het geval zal zijn, als de oorspronke
lijke lichtbundel wijd genoeg gekozen wordt), ziet men wit hcht; 
de beide kleuren zijn dus complementair. 

Draait men nu P over een hoek van 360° rond, dan ziet men de 
beide hchtbeelden een reeks verschihende tinten doorloopen, 
terwijl zij op de plaats, waar zij elkaar bedekken, te zamen 
voortdurend wit licht opleveren, 

8. Klemendriehoek. In het algemeen maakt hcht van ver

schihende samenstehing op ons oog den indruk van verschü-

lend gekleurd te zijn. Echter is het aantal door ons te onderscheiden 

kleuren veel kleiner dan het aantal mogelijke lichtmengsels, M.a,w. 

verfstoffen kunnen verschihende remissiekrommen bezitten en 

toch dezelfde kleur vertoonen; hetzelfde kan het geval zijn met 

kleurenfilters, die dezelfde kleur kunnen vertoonen terwijl hun 

absorptiekrommen niet met elkaar overeenstemmen. 

Zoo kan ons oog niet de verschihende soorten van wit hcht van 

elkaar onderscheiden, die uit ahe mogelijke tweetahen complemen

taire kleuren kunnen ontstaan. En toch zijn deze mengsels in al 

hun physische eigenschappen van elkaar verschihend; evenzoo 

in de werking, die zij uitoefenen op de photographische plaat. 

Ook andere kleuren kunnen, als zij niet zeer verzadigd zijn, 

op zeer verschillende wijze samengesteld zijn en toch bij een 

bepaalde verlichting een voor het oog niet te onderscheiden kleur 

bezitten. 

Reeds Newton heeft de subjectief waarneembare kleuren in een 

meetkundige voorstelling gebracht. Iedere kleur wordt daarin 

afgebeeld door een punt. Bovendien heeft hij het diagram zoodanig 

kunnen inrichten, dat de kleur, die voor ons oog, door optelling 

van twee gegeven kleuren van bepaalde hchtsterkte ontstaat, 

wordt voorgesteld door een punt P van de rechte l i jn , die de beide 

punten en P2, welke beantwoorden aan de gegeven kleuren. 
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verbindt. Denkt men zich in P, en een massa geplaatst, even
redig met de hoeveelheid der beide gegeven kleuren, dan wordt 
de kleur, die door optelhng uit deze beide ontstaat, voorgesteld 
door het zwaartepunt dezer massa's. Dit is de wet der kleuren-
menging van Newton. 

Newton verdeelde nu de spectraalkleuren over den omtrek van 

een cirkel vanaf rood tot violet, de reeks sluitend door de purper

kleuren, die eenerzijds in het violet overgaan, anderzijds in het 

rood. In het middelpunt werd wit geplaatst; op de stralen van het 

middelpunt naar den omtrek getrokken, kwamen volgens de men-

gingsregel de minder verzadigde kleuren te hggen, die door optelling 

van de spectraalkleuren en wit hcht ontstaan. 

Stelt men echter den eisch, dat in het geheele diagram aan den 

mengingsregel wordt voldaan, dan kunnen de spectraalkleuren 

niet door een cirkel worden voorgesteld; zoo moeten de purper

kleuren, die alle door menging van rood en violet ontstaan, op 

een rechte l i jn zijn gelegen. 

Dit heeft geleid tot een diagram als in Fig. 4 is gegeven, waarin 

de cirkel van Newton is vervangen door de kromme l i jn R D F B 

en het rechte stuk R B. Construeert men in R een raaklijn aan de 

G 

R £ 
Fig. 4. 
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spectraalkromme, aan de zijde van liet violet een l i jn op kleinen af

stand van deze kromme en er aan evenwijdig, welke lijnen elkaar 

snijden in het punt G, dan verkrijgt men een driehoek, waarin ahe 

bekende kleuren, ook die uit het spectrum, als een mengsel van drie 

grondkleuren, rood, groen en blauw, onderscheidenlijk geplaatst in 

de hoekpunten R, G en B zijn voor te stehen. De hoeveelheden van 

ieder der kleuren R, G en B kan in zoodanige eenheden worden 

uitgedrukt, dat, als men tevens den driehoek gelijkzijdig maakt, bij 

plaatsing van even groote hoeveelheden in ieder der hoekpunten, 

wit wordt voorgesteld door het zwaartepunt W van den driehoek. 

Ieder punt van den driehoek stelt een kleur voor; op de ver

bindingslijnen, die van W naar punten van de spectraalkromme 

kunnen worden getrokken, liggen kleuren, die minder verzadigd 

zijn dan de spectraalkleuren. Punten, gelegen buiten de gesloten 

l i jn der spectraal- en purperkleuren, beantwoorden aan kleuren 

die meer verzadigd zijn dan de spectraalkleuren. 

In het punt G moet dus een groene kleur worden gedacht, die 

meer verzadigd is dan het spectrale groen. 

Een kleur, voorgesteld door een punt K, is dan voort te brengen 

door optelling van een hoeveelheid x rood, y groen en z blauw, of 

K= xR + yG + zB, 

als X, y en z de lengte van de loodlijnen uit K op de zijden Van den 

driehoek neergelaten, aangeven. Volgens een bekende meetkundige 

stelhng is X y z = 1, als men de hoogte van den driehoek 

gelijk aan 1 stelt. 

Deze graphische voorstelling, oorspronkelijk gegeven door 

Young, is door Maxwell en Von Helmholtz nader uitgewerkt en 

aan het experiment getoetst. 

De keuze van de drie grondkleuren is tot op zekere hoogte 

whlekeurig. Daar nl . iedere kleur, zooals wij gezien hebben, door 

een lineaire vergelijking is uit te drukken in R, G en B, kan men 

ook drie andere kleuren Kj, K^, als grondkleuren aannemen, 

terwijl dan nog als te voren iedere andere kleur door drie coördi-
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naten x, y en z bepaald is. Het voordeel van de door Von Helmholtz 

aangenomen grondkleuren is, dat alle in de natuur voorkomende 

kleuren, door punten binnen den driehoek gelegen kunnen worden 

voorgesteld, dus zonder dat aan x, y of z een negatieve waarde 

behoeft te worden gegeven. 

In de kleurenphotographie en in den driekleurendruk vindt men 

een toepassing van den opbouw der kleuren uit drie grondkleuren. 

9. Drieledigheid der kleuren. Volgens het vorige kan men 

de kleur, die een voorwerp vertoont, karakteriseeren door 3 van 

elkaar onafhankelijke grootheden of coördinaten x, y en z. Behalve 

de drie grondkleuren kunnen ook drie andere gegevens dienen 

om een kleur te bepalen, b.v. (zooals Von Helmholtz heeft aange
geven)', de tint (nuance), de verzadiging en de helderheid. De tint 

wordt bepaald door de golflengte, of zoo het een der niet in het 

spectrum voorkomende purperkleuren betreft, door de golflengte van 

de complementaire kleur. De meest verzadigde kleuren, die wij 

kennen, zijn die van het spectrum; de verzadiging van een gegeven 

kleur is des te minder naar mate meer wit hcht bij de overeenkom

stige spectrale kleur moet worden opgeteld om haar gelijk aan 

deze kleur te maken. 

10. Theorieën over het zien der kiemen. De gewaarwording 

van een kleur is een physiologisch verschijnsel; een kleur heeft 

feitelijk slechts een subjectieve beteekenis. Objectief bestaan er 

elektromagnetische golven, door wier inwerking op ons gezichts

apparaat de gewaarwording van kleur ontstaat. Deze gewaarwording 

behoort niet tot het wezen der elektromagnetische golven, waar-

Van er immers zoo vele bekend zijn, die niet op die wijze op ons 

oog inwerken en die zich overigens niet onderscheiden van de 

eigenlijk gezegde hchtgolven. 

Over de wijze, waarop de kleurgewaarwording tot stand komt, 

bestaan verschihende hypothesen. Bij de zg. trichromatische 
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theorie, {Young—Von Helmholtz) wordt ondersteld, dat er drie 

typen van kleurgevoelige organen in het oog aanwezig zijn. De 

prikkeling van een er van geeft de gewaarwording van verzadigd 

rood, van de tweede die van groen, van de derde die van blauw. 

Di t sluit dus volkomen aan bij de beschouwingen, die wij bij den 

kleurendriehoek hebben gegeven. Er volgt o.a. uit, dat aan iedere 

golflengte van het zichtbare spectrum feitelijk drie subjectieve 
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Fig. 5. 

kleurgewaarwordingen beantwoorden, nl . een rood-, een groen

en een blauw-gewaarwording. In Fig. 5 is weergegeven, hoe 

volgens onderzoekingen van König voor ieder dezer kleuren de 

subjectieve intensiteit over het spectrum is verdeeld. 

Een andere theorie is die van Hering, Deze gaat er van uit, dat 

er voor het oog een duidehjke tegenstelhng bestaat tusschen rood 

en groen, blauw en geel en tusschen wit en zwart. Verder nam hij 

in overweging de mindere verzadigdheid, die optreedt bij menging 

van twee dezer primaire kleuren, zoo b.v. als geel en blauw worden 

vereenigd tot wit. 
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Hering onderstelt nu, dat in ons oog drie stoffen aanwezig zijn, 

waarvan een wordt ontleed door licht van ahe golflengten in een 

hoeveelheid ongeveer evenredig aan de zichtbaarheid der straling, 

terwijl, als daarna de verlichting ophoudt, dus in de duisternis, 

deze stof weer wordt opgebouwd. Het eerstgenoemde proces 

noemt hij dissimüatorisch, het tweede assimhatorisch. Deze beide 

(chemische) processen worden door onze hersenen geregistreerd 

als licht en donker. 

De tweede stof wordt het meest ontleed door rood en weder 

gereconstrueerd door groen hcht; evenzoo wordt de derde stof 

ontleed door geel en hersteld door blauw hcht. Hi j neemt dus vier 

grondkleuren aan. 

Er zijn nog andere theorieën opgesteld betreffende de waarne

ming der kleuren, waarop wij echter niet nader kunnen ingaan. 

Voor physiologen is een belangrijke vraag in hoeverre met behulp 

van zulk een theorie een verklaring kan worden gegeven van de 

verschihende vormen van kleurenblindheid, 

11, Het systematiseeren der kleuren. Om in het dagelijksche 

leven de kleuren der voorwerpen aan te duiden zijn tal van be

namingen in gebruik. Zoo spreekt men, om enkele voorbeelden 

te noemen van pauwblauw, marineblauw, citroengeel, stroogeel, 

vieux rouge, lavendelgrijs, enz. Het is duidelijk, dat hoeveel namen 

hieraan ook toe te voegen zijn, er toch niet genoeg zijn voor alle 

kleuren, die kunnen voorkomen, terwijl ook niet iedereen bij 

eenzelfden naam zich dezelfde kleur voorstelt. 

De industrie en de handel echter hebben behoefte 1° aan een 

vaststaand systeem van indeehng der kleuren, waarin iedere kleur 

door een eenvoudig symbool kan worden aangeduid en 2° aan een 

staalkaart of atlas, die van een reeks van zulke kleuren een monster 

geeft. 

Een dergehjk systeem kan op de volgende wijze worden ver

kregen. Denken wij ons op papier gemaakt een schaal van grauwe 

6 
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tinten, beginnende bij wit, eindigende met zwart. Deze zullen 

volgens de wet van Fechner in hun opeenvolging voor het oog 

gelijke verschihen in helderheid vertoonen, wanneer de logarithmen 

van hun reflectievermogen een rekenkundige reeks vormen. 

In de tweede plaats kan men een schaal van zoo veel mogelijk 

verzadigde kleuren maken van rood, over oranje naar geel, groen, 

blauwgroen, blauw, violet over purper weer naar rood, zoo gekozen, 

dat voor het oog de overgang van iedere tint tot de volgende met 

gelijke kleurverschihen geschiedt, 

In de derde plaats kan men door toevoeging van wit (verminde

ring van de verzadiging) en ook door verandering van de intensiteit 

uit ieder dezer kleuren een nieuwe reeks van kleuren verkrijgen, 

ahen met dezelfde tint, maar geleidelijk overgaande eenerzijds in 

wit, anderzijds in zwart. 

Op deze basis heeft Ostwald zijn kleurenatlas samengesteld, 

welke -680 verschillend gekleurde stukjes karton bevat in 24 tinten, 

waarvan ieder in 23 variaties van verzadiging en intensiteit, be

nevens 8 grauwe tinten, 

Munsell in Amerika is ongeveer op dezelfde wijze te werk ge

gaan. Zi jn atlas omvat 882 kleuren, gerangschikt naar hue, value 

en chroma, zooals hij het noemt, welke namen onderscheidenlijk 

hetzelfde beteekenen als tint, intensiteit en verzadiging. 

Zoowel in het systeem van Ostwald als in dat van Munsell wordt 

een kleur door drie symbolen aangeduid; dienovereenkomstig 

kan ieder dezer stelsels van kleuren door een figuur in de ruimte 

worden voorgesteld. 

Er zijn nog andere kleurenatlassen samengesteld, waarvan wij 

slechts noemen die van Ridgway (Amerika) en die van de société 

des Chrysanthemistes (Frankrijk), Ahe genoemde atlassen be

rusten niet op een absolute, doch steeds op een min of meer 

willekeurige basis van normahseering. Daarbij bl i j f t ook nog de 

vraag bestaan in hoeverre het mogelijk is de verschihende kleuren-

monsters, zooals zij voorkomen in een bepaalden atlas volkomen 
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overeenstemmend te verveelvoudigen en tevens in zoodanige 
uitvoering, dat zij in verloop van tijd niet veranderen. 

Het is wellicht overbodig er op te wijzen, dat tevens de aard en 
de wijze van de verhchting moet zijn aangegeven, waarbij de kleu-
ren-standaarden moeten worden gebruikt. 

12. Het determineeren der kleuren. Men kan een gegeven kleur 

determineeren door uit te zoeken welk nummer van een der be

schikbare kleurenatlassen haar het meest nabij komt. Voor ver

schihende gevahen, die zich in het dagelijksche leven voordoen, 

is deze methode voldoende; zoodra een eenigszins verder gaande 

nauwkeurigheid wordt vereischt, moet men over andere methoden 

beschikken, die ons tevens in staat stehen om de juistheid en de 

constantheid der monsters van een kleurenatlas te verifieeren. 

a. De meest algemeene methode zou zijn de bepahng van de 

remissiekromme (zie § 5), waardoor een kleur volledig bepaald is. 

Door de ordinaten van de remissiekromme met die van elk der 

drie grondkleuren in het spectrum (Fig. 5) te vermenigvuldigen, 

verkrijgt men de drie grondkleuren-krommen van de gegeven 

kleur. De oppervlakte, door ieder van deze krommen ingesloten, 

bepalen de procenten i?, G en die zij bevat, dus het punt in den 

kleurendriehoek (Fig. 4), dat er aan beantwoordt. Trekt men een 

rechte l i jn door dat punt en het punt W, dan wordt de tint van de 

gegeven kleur bepaald door het snijpunt met de spectraalkromme 

en de verzadiging door de verhouding der stukken, waarin die l i jn 

door het gevonden punt wordt verdeeld. 

b. Tint, verzadiging en intensiteit kunnen ook als volgt worden 

bepaald. Een kleur wordt uit een spectrum afgezonderd; de tint 

kan daarbij worden gekozen door een spleet, die het licht moet door

laten, door het spectrum te verschuiven; men wijzigt de verzadiging 

door wit licht in regelbare verhouding toe te voegen, de intensiteit 

door met behulp van een draaienden sector een deel van het hcht 

te onderscheppen. A l deze grootheden worden gewijzigd totdat 
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overeenstemming is bereikt met de gegeven kleur. Komt de tint 

er van niet in het spectrum voor, dus is het een purpere kleur, 

dan bepaalt men de kleur, die er complementair mede is. 

Men noemt deze methode die der monochromatische analyse, 

c, Ostwald heeft een eenvoudiger, maar in beginsel minder 

juiste methode ontwikkeld. Om de kleur van een hchaam te bepa

len, kiest men uit een stel gegeven kleurenfilters er twee uit, waar

van een (de passende filter) zoo veel mogelijk van het door het 

voorwerp teruggekaatste hcht doorlaat en de andere (de sperfilter) 

zoo weinig mogelijk. Bekijkt men nu met behulp van een of anderen 

photometer, het gegeven lichaam en een wit vlak, beide door 

den passenden filter, en bedraagt daarbij de helderheid van het 

lichaam a % van die van het witte vlak, dan noemt Ostwald 

het ontbrekende, d,w,Z, 100 — a = z, het zwartgehalte van de 

gegeven lichaamskleur. 

Verder zijn volgens Ostwald deze a % te beschouwen als de som 

van het kleurgehalte k en het witgehalte w, zoodat k + w + z = 100, 

Hi j bepaalt het witgehalte door de relatieve helderheid te meten, 

die het lichaam vertoont ten opzichte van een wit vlak, beide 

gezien door den sperfilter. 

Het is gebleken, dat wat Ostwald noemt het zwartgehalte, be

paald wordt door de intensiteit, terwijl zijn witgehalte verband 

houdt met de verzadiging. Bij de methode van Ostwald vindt 

men feitelijk aheen het hoogste en het laagste punt van de remissie

kromme, terwijl bet verloop der kromme onbekend bli j f t , 

d. Een andere methode om een kleur te determineeren is nog, 

dat men bepaalt hoeveel van ieder der grondkleuren i?, G en S bij 

elkaar moet worden opgeteld om de gegeven kleur te verkrijgen, 

13, Calorimeters, Er zijn verschillende toestehen in gebruik, 

die dienen om volgens een der genoemde methoden een gegeven 

kleur te determineeren. Wij zuhen enkele er van in het kort be

schrijven. 
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De bepaling van de remissiekromme geschiedt met behulp 
van een spectraal-photometer. Men laat wit licht op het te onder-
Zoeken lichaam invahen en spreidt het teruggekaatste hcht in een 
spectrum uit. Door vergehjking met het licht, dat door een wit 
oppervlak (bij toepassing van dezelfde hchtbron) wordt terugge
kaatst en dat ook spectraal ontleed wordt, meet men photometrisch 
voor iedere golflengte het breukdeel, dat van het invallende licht 
door het gegeven lichaam wordt teruggekaatst. 

Een colorimeter, die berust op de hiervoor onder d ge
noemde methode is o.a. door Guild geconstrueerd. Daarbij 
doen drie kleurenfilters dienst, een voor rood, een voor groen en 
een voor blauw hcht. De hoeveelheid licht door ieder van deze 
filters doorgelaten, wordt nu gewijzigd totdat het mengsel overeen
stemt met de gegeven kleur. Door toevoeging van wit hcht is ook 
nog de verzadiging te regelen. 

Met den zg. Stufenphotometer van Pulfrich kunnen kleuren 
worden gedetermineerd op den door Ostwald gegeven grondslag. 
Deze photometer bevat twee verticale buizen; onder de hnker 
plaatst men het hchaam, waarvan de kleur moet worden bepaald, 
onder de rechter buis een plaatje, dat wit gemaakt is door be
dekken met bariumsulfaat. Door tweemalige terugkaatsing doet men 
het licht, dat door ieder van deze buizen invalt, tenslotte uittreden 
in één oculair, zoodat men in het toestel ziende twee door een rechte 
l i jn gescheiden velden waarneemt, waarvan het eene verhcht wordt 
door het licht, dat van het gegeven hchaam komt, het andere door 
dat van het witte plaatje. 

De passende filter en de sperfilter kunnen in het oculair worden 

ingeschoven. De rechterbuis bevat onderaan een diaphragma, 

waarvan de wijdte door middel van een schroefkop kan worden ge

regeld. Di t diaphragma vernauwt men tot beide velden dezelfde 

lichtsterkte vertoonen. De verhouding van die van het linkerveld 

tot die van het rechterveld kan dan direct op een trommel, welk 

aan den schroefkop bevestigd is, worden afgelezen. Bedraagt 
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die aflezing bij toepassing van den passenden filter a, en van de 

sperfilter b, dan is de intensiteit van de gegeven kleur a en het 

witgehalte ö. 

Om de tint te bepalen wordt uitgezocht met welke kleur Van 

een bij het toestel behoorende staalkaart de gegeven kleur over

eenstemt, zoo noodig na wijziging van witgehalte en intensiteit 

van een der beide te vergelijken kleuren. 

14. Harmonie der kleuren. Men heeft menigmaal getracht 

regels op te stehen volgens welke uit de veelheid der kleuren, die 

zich voordoet, de combinaties van twee, drie, of meer kleuren zijn 

af te leiden, die met elkaar harmonieeren. Ook Ostwald geeft daar

voor aanwijzingen. H i j zegt b.v. harmonisch werken in de eerste 

plaats kleuren, die hetzelfde wit- en zwartgehalte bezitten. In 

de meetkundige voorstehing, die Ostwald van het systeem der kleu

ren geeft, worden de kleuren van gelijk wit- en zwartgehalte in 

èen cirkel geplaatst, zoodanig gerangschikt, dat de opeenvolgende 

kleuren zooveel mogelijk steeds een evengroot verschh in tint 

vertoonen. Nu zegt Ostwald, dat kleuren, die in zulk een cirkel 

op gelijke afstanden staan, met elkaar harmonieeren, kleuren dus 

die den cirkel b.v. in twee, drie of vier gelijke deelen verdeelen. 

Op die wijze verkrijgt hij zijn vohedige twee-, drie- en vier

klanken. 

Geen anderen grond voert hij hiervoor aan dan Harmonie = 

Gesetzhchkeit. . 

Een beroep op de harmonieleer van het geluid gaat hier niet op, 

omdat men bij het hcht niets heeft, wat met de boventonen en de 

zwevingen van muzikale tonen overeenkomt. Ja zelfs, als het oog 

op overeenkomstige wijze reageerde op lichtinwerking als het oor 

op het geluid, dan zou iedere kleur, die de voorwerpen vertoonen, 

als een dissonant moeten werken, omdat er meestal een continu 

gedeelte van de ri j der golflengten in voorkomt. 
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Men kan wel Zeggen, dat ei' voor het oog geen muziek bestaat 

in de zelfde beteekenis als voor het oor. 

Bovendien, wat men als een harmonische kleurencombinatie 

zal aanzien, hangt nog af van de omstandigheden, waaronder die 

kleuren zich voordoen, b.v. als die van bloemen in een veld of als 

kleuren van de kleeding of die van een interieur. 

Een rol spelen daarbij ongetwijfeld ook de mode en de gewoonte. 



V U L K A N I S M E E N A A R D B E V I N G E N IN D E 
OOST-AZIATISCHE E I L A N D E N R E E K S E N 

door 

PROF. DR. H . A . BROUWER. 

Oorzaken van vulkanisme en aardbevingen. 

Zoowel aardbevingen als vulkanen staan als regel in verband 

met bewegingen der vaste aardkorst. De jonge, ten deele werkende, 

vulkanen staan op breuken, die tijdens de jongste bewegingen zijn 

ontstaan en het is langs deze breuken, dat het magna de oppervlakte 

heeft bereikt. 

Door de bewegingen en vervormingen ontstaan spanningen 

in de korst, die van tijd tot tijd bij overschrijding der breukvastheid 

worden opgelost, de korst springt plaatselijk langs breuken in den 

spanningsloozen toestand terug en de schok, die hiermede gepaard 

gaat, veroorzaakt de aardbeving. 

Het behoeft dus niet te verwonderen, dat in het groot beschouwd 

de verbreidingsgebieden der vulkanen op aarde in hoofdzaak samen-

vahen met de zones, die gekenmerkt zijn door het grootste aantal 

en de krachtigste aardbevingen. Dat wil echter niet zeggen, dat er , 

een direct verband tusschen vulkanen en aardbevingen bestaat. 

Indien we de plaatselijke aardbevingen, die heftige vulkanische 

uitbarstingen steeds begeleiden, uitzonderen, dan zijn aardbevingen 

en vulkanisme onafhankelijk van elkander. Voor beiden bestaat 

slechts een verband met de successieve bewegingen der aardkorst 

en aardbevingen en vulkanische erupties treden onafhankelijk van 
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elkander op verschillende tijden en op verschihende plaatsen in de 

bewegende zones op. 

Di t blijkt reeds duidehjk hieruit, dat de epicentra der bevingen 

in de Oost-Aziatische eilandenreeksen voor het grootste deel niet 

op de eüanden, maar onder het zeeoppervlak zijn gelegen, het 

vulkanisme der eüanden is dus niet gebonden aan de plaatsen, 

waar door snelheidsverschihen der beweging de meeste bevingen 

optreden. Men vergelijke b.v. de aardbevingszones en de vulka

nische zones van Japan en die der Phiüippijnen en het blijkt, dat 

beide onafhankelijk van elkander verloopen. In de eüandenbogen 

rondom de Banda-Zee zijn de werkende en uitgedoofde vulkanen 

uitsluitend beperkt tot den binnensten boog, terwijl aardbevingen 

in de nabijheid van beiden voorkomen. 

Op Java en Sumatra zijn heftige aardbevingen gevoeld in de na

bijheid en op de hellingen van vulkanen. Doch deze bewegingen 

waren niet van vulkanischen oorsprong en de slapende toestand 

der vulkanen werd tijdens de meest heftige aardbevingen niet 

verstoord. De aardkorst kan gedurende lange perioden in be

weging zijn zonder dat het magma langs breuken de oppervlakte 

bereikt of een bestaand vulkanisch toevoerkanaal kan worden af

gesloten en de vulkaan dus worden uitgedoofd. 

Een toevoerkanaal kan voor goed of tijdelijk worden afgesloten 

en het laatste veroorzaakt de periodieke werkzaamheid der vulkanen. 

Bij de afkoehng van gloeiend vloeibare, met gasvormige compo

nenten verzadigde oplossingen kan in een besloten ruimte plotseling 

een sterke druktoename optreden, wanneer vaste stof gaatuit-

kristalhseeren. Een vulkanische eruptie kan dan worden veroorzaakt, 

wanneer de gasspanning zoo hoog is gestegen, dat de weerstand 

kan worden overwonnen. Tijdens de eruptie ontwijken de vluchtige 

bestanddeelen en hierdoor stijgt de smelttemperatuur van het magma. 

De eruptie eindigt, wanneer door stoüing van het magna het toe

voerkanaal naar de oppervlakte wordt afgesloten. Hetzelfde proces 

begint thans opnieuw totdat een nieuwe eruptie optreedt en de vul-
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kaan dooft uit, wanneer het kristaihsatieproces van het magma 

zoover is voortgeschreden, dat de weerstand niet meer kan worden 

overwonnen. 

Een andere invloed, die de uitdooving der vulkanen veroorzaakt 

of het optreden ervan belemmert, is een gevolg van de bewegingen 

der aardkorst zelve, wanneer bij deze bewegingen namelijk de hori

zontale op den voorgrond treden. Gedeelten der korst, die oorspron

kelijk naast elkander lagen, worden dan over elkander geschoven. 

Een bestaand toevoerkanaal van een vulkaan kan door deze bewe

gingen worden afgesneden en bovendien neemt de dikte van het 

belemmerende korstgedeelte bij deze bewegingen voortdurend 

toe, waardoor de kans op herleving van het vulkanisme wordt ver

minderd. Het is van belang om in dit verband twee groote keten

gebergten op aarde met elkander te vergelijken, n,l , de Alpen en 

de Cordilleras de los Andes, De Alpen bezitten een bouw, die 

gekenmerkt is door groote overschuivingen met zeer belangrijke 

verplaatsingen in min of meer horizontalen richting, terwijl vul

kanen ontbreken. De Andes van Zuid-Amerika, die behooren tot 

de zgn. „krans van vuur" rondom den Pacifischen Oceaan en 

talrijke vulkanen dragen, zijn gekenmerkt door een meer normalen 

ploohngsbouw zonder groote overschuivingen. 

Verbreiding der vulkanen. 

In en bij Japan kunnen in hoofdzaak de volgende vulkaanrijen 

worden onderscheiden: 

. 1 , De groote vulkaanboog van Noord-Japan, die grootendeels 

ongeveer meridionaal verloopt volgens de as van het eiland en die 

in zekeren zin als de voortzetting kan worden beschouwd van de 

vulkaanreeksen in Kamtsjatka en de Koerüen, In zijn zuidelijk 

deel buigt hij naar het zuidwesten om en zet zich nog voorbij de 

transversale vulkaanrij van Centraal-Honsjioe voort, 

2, De vulkanen van den Rioe Kioe ehandenboog. De vulkanen 
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staan langs de binnenzijde van dezen boog. De ri j zet zich voort tot 

het vulkaangebied van het eiland Kioesjioe. 

3. De vulkaanreeks der Bonin-eilanden, die tot in Honsjioe, 

naar het NNW. omgebogen, kan worden vervolgd in de Foedsji-

vulkaanrij, die dwars door het centrale gedeelte van dit eiland 

verloopt. 

Verder zuidwaarts begint eén vulkaanrij nabij de oostkust van 

Formosa, die zich over verschihende vulkaaneüanden voortzet tot 

in het noordelijk deel der Phhippijnen. In de Philippijnen, waarvan 

de bouw een duidelijke virgatie der struktuurlijnen vertoont, 

kunnen verschillende rijen van vulkanen worden vastgesteld, 

waarvan de richting in verband staat met het verloop der struk

tuurlijnen. De voortzetting naar de vulkanen van den Oost-Indi-

schen archipel verloopt over de Sangi-eilanden naar Noord-

Celebes, terwijl de noordwaartsche voortzetting der vulkaanzone 

van Halmaheira, b.v. naar die der Marianen, niet kan worden ver

volgd. Ook tusschen den Marianenboog en de reeds boven vermelde 

reeks der Bonin-eilanden is een leemte aanwezig, waardoor het on

derlinge verband niet kan worden vastgesteld. In den Oost-Indi-

schen archipel kunnen in hoofdzaak vier vulkaanzones en groepen 

worden onderscheiden nl . : 1°, de vulkaanzone der Sangi-eilanden 

en van Noord-Celebes. In de nabijheid daarvan, doch zonder 

duidelijk verband ermede, hgt het vulkaanehand Oena Oena in de 

Tomini-bocht. 2°. de vulkaanzone van Halmaheira en nabijgelegen 

eüanden. 3°. de vulkanen van Zuid- en Centraal-Celebes. 4°. de 

lange vulkaanzone, die zich vanaf Noord-Sumatra over Java en de 

Kleine Soenda-eüanden voortzet in den binnensten eüandenboog 

rondom de Banda-Zee. 

, Verbreiding der aardbevingscentra. 

Vroeger werden de aardbevingszones bepaald met behulp van 

de frequentie en intensiteit der gevoelde bevingen. Uiteraard 

kwamen de meeste gegevens hieromtrent uit de dichter bevolkte 
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gebieden, terwijl omtrent hetgeen onder het zeeoppervlak ge

schiedde de gegevens doorgaans schaarsch waren, behalve dan dat 

verschihende kusten door vloedgolven worden geteisterd. 

Hierdoor werd echter een Zeer onvolkomen en dikwijls onjuist 

beeld verkregen van de verbreiding van de oorsprongsgebieden der 

bevingen. Di t werd eerst mogelijk, nadat met behulp van seismo-

graphen het epicentrum der bevingen kon worden vastgesteld en 

daar deze waarnemingen in vele gebieden der Oost-Aziatische 

eilandenreeksen nog van zeer recenten datum zijn, beschikken we 

slechts over gegevens van een korte tijdsperiode, zoodat een nauw

keurig beeld nog niet kan worden ontworpen. 

Echter zijn wel reeds verschhlende algemeene resultaten verkre

gen. In de eerste plaats, dat de epicentra voor het grootste deel 

onder water en niet, zooals voordien werd vermoed, op het land 

zijn gelegen. Ze liggen vooral daar, waar ehanden aan diepe 

zeebekkens grenzen, waar dus de bewijzen van sterke snelheids-

verschillen der bewegingen van de korst aanwezig zijn. Zoo liggen 

b.v. meer dan de helft van de epicentra der bevingen, welke in 

Japan van 1885 tot 1905 werden gevoeld, op de steile westelijke 

helhng van het Tuscarora diep, dat een maximale zeediepte van 

8500 Meter bereikt. 

Ook in den Oost-Indischen archipel is dit verband Zeer duidehjk, 

In het westelijk deel met de eilanden Sumatra, Java en Borneo is de 

zee ondiep, behalve in het aangrenzende deel van den Indischen 

Oceaan, De Java Zee heeft een opvahend gelijkmatige diepte van 

veertig tot vi j f en veertig, zelden meer dan vijf t ig meter. Ook 

tusschen Australië en Nieuw-Guinea heerschen geringe zeediepten. 

Di t zijn de zgn, stabiele gedeelten van den archipel, Hiertusschen 

en langs den noordrand van den Indischen Oceaan komen rijzende 

eilandenreeksen naast diepe zeebekkens voor, de grootste zeediepte 

hgt in de Banda Zee ten westen van de Kei-eilanden, 

Hiermede in overeenstemming liggen de berekende epicentra 

in de periode van 1909 tot 1919 in het oostelijk gedeelte van den 
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archipel en in het westelijk deel in de nabijheid der kusten van den 
Indischen Oceaan, Ze liggen hier grootendeels onder water, enkele 
epicentra hggen ook langs seismotektonische lijnen op de eilanden 
zelve. 

Het verband tusschen vulkanisme en de bewegingen der eilanden

reeksen. 

Het is in de meeste vulkaangebieden duidelijk,'dat praeëxistee-

rende breuken in de korst het opstijgen van het magma hebben 

vergemakkelijkt. Duidelijke voorbeelden van het gebonden zijn 

van vulkanen aan spleten zijn op tal van plaatsen bekend en dat 

het magma langs zeer lange spleten de oppervlakte kan bereiken 

is b,v, duidelijk op IJsland bij de uitbarstingen uit de spleten van 

de Eldgja en de Laid, welke resp, over een afstand van 30 en 25 

K , M , aan de oppervlakte kunnen worden vervolgd. Men is in dit 

opzicht echter ook dikwijls te ver gegaan door lijnen over groote 

afstanden door te trekken hoewel tusschengelegen vulkanen ont

breken. Vooral bij eilandenreeksen, die reeds een uitgesproken 

lengterichting bezitten in verband met hunne, aan die der keten

gebergten verwante, ontstaanwijze, heeft men dikwijls vulkaan-

lijnen over groote afstanden in de lengterichting van de eilanden 

doorgetrokken. Daarnaast is dan, in verband met de rangschikking 

der vulkanen, doorgaans de aanname van transversale of diagonale 

breuken noodzakelijk. Men kan een aantal punten uiteraard op 

zeer verschillende wijzen door rechte lijnen verbinden en in vele 

gevallen is het even goed gewettigd aan te nemen, dat transversale 

•of diagonale breuken in verband met de verbreiding der vulkanen 

het meest op den voorgrond treden. 

Het detahonderzoek der polyconische vulkanen heeft ook dik

wijls geleerd, dat bij hun ontstaan diagonale spleten een overwe

gende rol hebben gespeeld, zooals b,v. op het eiland Java, Dit 

schijnt in verband te staan met de beweging en de vormverandering 

der eilandenreeksen, In vele gevahen is de horizontale bewegings-
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componente veel grooter dan de vertikale en uit den vorm der 

eilandenreeksen kunnen belangrijke snelheidsverschillen der hori

zontale beweging voor verschihende gedeelten der eilanden

reeksen worden afgeleid. Bij verlenging van een ehandenboog zal 

rek optreden en langs de gevormde dwarsbreuken zal het magma 

de oppervlakte kunnen bereiken, indien ook de andere factoren, 

die het optreden der vulkanische werkzaamheid beheerschen, 

gunstig zijn. 

Als zeer duidelijke voorbeelden van de rangschikking van vul

kanen langs dwarsbreuken kunnen worden genoemd de Foedsji-

vulkaanrij in Centraal-Japan en sommige der vulkaanrijen in Noord-

Oost-Celebes en Java, 

Het verband tusschen vulkanische werkzaamheid en het karakter 

van de bewegingen der ehandenreeksen blijkt ook duidelijk uit 

het reeds hierboven vermelde ontbreken van vulkanen in gebergten, 

zooals de Alpen, waarvan de bouw door de aanwezigheid van groote 

overschuivingen is gekenmerkt. 

Een fraai voorbeeld daarvan kan worden bestudeerd in den zuid

oostelijken Indischen archipel. In de beide eilandenreeksen 

rondom de Banda-Zee is het vulkanisme in de oudere deelen uit

gedoofd. Men vindt nl , in den buitensten of Timor-Ceramehanden-

boog geen werkende of uitgedoofde vulkanen en zelfs vulkaan-

vormen kunnen niet meer worden herkend. Ook ontbreken deze 

in het gedeelte van den binnensten ehandenboog, die het dichtst bij 

Australië met het Sahoel-plat zijn gelegen, d.i, op het eiland Wetter. 

Maar bovendien heeft het vulkanisme in den binnensten boog 

langer geduurd, naarmate de afstand tot het continentale plat van 

Australië grooter is, 

In de beide eüandenbogen, die als geheel een jeugdstadium van 

een alpien gebergte voorstellen en waarin horizontale bewegingen 

op den voorgrond treden, kan de beweging en de vormverandering 

met de geleidelijke uitdooving der vulkanen, eerst in de meest 

gegroeide gedeelten, op zeldzaam duidelijke wijze worden vervolgd. 
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Fig . 1-. 

Schematische voorstehing van het uitdooven der vulkanische werkzaamheid 
door het afsnijden van het toevoerkanaal bij de ontwikkeUng 

van een scheeve plooi tot een overschuiving. 

Het verband tusschen aardbevingen en de bewegingen der eilanden
reeksen. 

Indien de beweging van een eilandenreeks hoofdzakelijk een 

vertikale richting had, dan zouden de breuken, welke bij over-
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schi'ijding der breukvastheid ontstaan, een min of meer vertikalen 

stand kunnen hebben. De epicentra zouden gerangschikt zijn langs 

longitudinale lijnen, terwijl op plaatsen waar asduiking optreedt 

ook rangschikking langs transversale lijnen zou optreden. Behalve 

vertikale hebben ook horizontale bewegingen plaats en doorgaans 

zijn deze veel belangrijker. Indien de horizontale bewegingssnelheid 

overal dezelfde was dan zou de bovengenoemde rangschikking der 

epicentra niet worden beinvloed. Maar in werkelijkheid treden 

belangrijke snelheidsverschihen der horizontale beweging op, 

niet alleen volgens de lengterichting der eilandenreeksen, maar 

bovendien tusschen de verschillende dieptezones. Het behoeft 

dus niet te verwonderen, dat epicentra veelal langs transversale 

of diagonale breuklijnen zijn gerangschikt en dat de verplaatsingen 

aan de oppervlakte, welke sommige aardbevingen begeleiden, 

dikwijls min of meer horizontaal zijn gericht. 

Er bestaat dus een verband tusschen de ligging der epicentra 

en de bewegingen in de ruimte, welke door de verschihende deelen 

der eilandenreeksen worden uitgevoerd. Het mag worden verwacht, 

dat op plaatsen, waar longitudinale en transversale breuken elkander 

snijden de seismiciteit zal toenemen. Bewegingen langs longitudinale 

breuklijnen zuhen vooral talrijk zijn op de steile hellingen tusschen 

de eilanden en de aangrenzende diepe zeebekkens, die langs trans

versale of diagonale breuklijnen vooral nabij sterk uitgesproken 

buigingen of buigpunten van de horizontale projectie der gean-

tichnaalas, Eenige voorbeelden van aardbevingen tengevolge 

van bewegingen langs transversale of diagonale breuklijnen zijn de 

Mino-Owari aardbeving van 1891 in Centraal-Japan en ook de 

aardbeving van 1923, waarbij Tokyo en Yokohama werden ver

woest. Verder de aardbeving op Formosa van 1906, de aardbeving 

op Ambon in 1898 en vele aardbevingen op en nabij West-Java en 

Straat Soenda, 

Eenige voorbeelden van aardbevingen tengevolge van bewegingen 

langs longitudinale breuklijnen zijn de Benkoelen aardbeving van 
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1914, de Tazima-aardbeving van 1925 in het westelijk en de aard
beving van 31 Augustus 1896 in het noordelijk deel van het ehand 
Honsjioe. 

Bewegingen in vulkaangebieden na vulkanische erupties. 

De vulkaanvormen der Oost-Aziatische ehandenreeksen zijn 

doorgaans vrij samengesteld. Geïsoleerde fraaie kegels komen voor, 

zooals b,v, de bekende Foedsji-kegel nabij'Tokyo, de Taai-vulkaan 

in Luzon en de Merapi op Java, Maar zeer dikwijls zijn er groote 

caldeiras, die somtijds een diameter van verscheidene kilometers 

bezitten en waarbinnen kleinere kegels worden gevonden, die 

dikwijls nog werkend zijn. Fraaie voorbeelden zijn b,v, de Tengger 

caldeira op Java, de Rindjani op Lombok en de Hakone vulkaan 

op Honsjioe, Caldeiravorming heeft in de geschiedenis van zeer 

vele vulkanen een voorname rol gespeeld en het vermoeden hgt 

voor de hand, dat door het uitwerpen van het eruptiemateriaal 

onder een vulkaan holruimten ontstaan, die het nazakken van de 

bovenliggende gedeelten der aardkorst veroorzaken. Deze inzinking 

kan plotsehng op groote schaal plaats hebben, wanneer een grootere 

holruimte, die onder den vulkaan aanwezig is, in een kort tijds

verloop wordt opgevuld. Een dergelijke plotselinge inzinking 

wordt verondersteld te hebben plaats gehad tijdens de Krakatau-

eruptie van 1883, 

Een geleidelijke inzinking is bij vele vulkanen waarneembaar. 

Er vormen zich b,v, radiale en peripherische spleten rondom den 

krater, waaruit dikwijls fumarolen opstijgen. Deze spleten breiden 

zich dan in den loop der jaren uit, zooals b,v, bij den Lamongan 

en den Goentoer op Java, 

Een fraai voorbeeld van verzakkingen na een eruptie levert de 

Sakurajima-vulkaan, een vulkaanehand nabij het ehand Kioesjioe. 

In 1914 had deze vulkaan een heftige eruptie en sindsdien is door 

nauwkeurige metingen geconstateerd, dat dahng van den bodem 
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in de omgeving van den vull?aan heeft plaats gehad, welke van een 

centrum in de nabijheid van de noordkust van het eiland naar alle 

zijden afneemt. 

Bij een werkenden vulkaan wordt dus de top hooger door het 

uitgeworpen materiaal, terwijl tengevolge van dezelfde oorzaak 

tevens krachten werkzaam zijn, die den voet van den vulkaan en 

dus ook den top wihen verlagen. Ui t dezen strijd worden vulkaan-

vormen geboren, waarvan de caldeira met werkenden centralen 

kegel een der typische voorbeelden is. 



V O O R D R A C H T OVER , J N T E N S I E V E 
D R O G I N G " 

door 

PROF. DR. A. SMITS; 

Na met een paar sprekende voorbeelden den grooten invloed 

van intensieve droging op de reactiesnelheid te hebben aangetoond, 

wordt overgegaan tot de gevahen, die er op wijzen, dat bij de inten

sieve droging een toestandsverandering van de stof optreedt. 

Zoo vond Baker in 1922 dat na langdurige intensieve droging 

van een tiental vloeistoffen het kookpunt sterk wordt verhoogd. 

Ven één intensief gedroogde vloeistof n.l. van aethyl-aether 

bepaalde Baker ook de dampspanning, waarbij gevonden werd 

dat deze aanmerkelijk lager was dan die van den vochtigen aether. 

Di t bewijst dat de vloeistof bij intensieve droging een diepgaande 

verandering heeft ondergaan, hetgeen in overeenstemming is 

met het feit, dat ook de oppervlaktespanning sterk was veranderd. 

In aansluiting met de theorie der Ahotropie is van deze verschijn

selen een eenvoudige verklaring gegeven. In deze theorie wordt 

aangenomen, dat elke aggregaatstoestand van een zoogenaamd 

enkelvoudige stof uit verschihende molecuulsoorten is opgebouwd, 

die zich met groote snelheid in elkaar omzetten. Deze innerlijke 

transformaties leiden tot de instelling van een innerlijk evenwicht, 

waarvan de hgging geheel is bepaald door temperatuur en druk. 

Aan de groote snelheid, waarmede dit innerlijk evenwicht zich instelt 

is het nu toe te schrijven, dat een zoogenaamd enkelvoudige stof, 

die eigenlijk niet enkelvoudig is, zich gedraagt als een enkelvoudige 

stof. Om nu de resultaten van de proeven van Baker te verklaren 

wordt aangenomen, dat, evenals tal van bekende omzettingen 
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door intensieve droging geheel worden stop gezet, ook de innerlijke 

transformaties tusschen de verschihende molecuulsoorten daar

door geheel tot stilstand komen. 

Wanneer dit nu inderdaad zoo is, dan wordt de zoogenaamd 

enkelvoudige stof een mengsel en de verschihende molecuulsoorten 

zijn dan de componenten van dit mengsel. 

Kiezen we nu een concreet voorbeeld b.v. benzol en nemen 

wij aan, dat elke aggregaatstoestand van deze stof uit de twee 

molecuulsoorten CgHe en (CeHe)n bestaat, dan komt het zooeven 

besprokene hierop neer, dat het teeken der wederkeerige trans

formaties, de twee pijltjes, in de volgende formule, 

nQHe = (CeHe)n 

na intensieve droging moet worden vervangen door het teeken + 

en dat wij dan moeten schrijven 

CeHe + (CeHe)n 

Nu is het de vraag wat wij van dit mengsel kunnen zeggen. 

Stel wij hadden een vloeistof bestaande uitsluitend uit de kleine 

moleculen CgHe en evenzoo een vloeistof bestaande uitsluitend 

uit de groote moleculen (CeHe)n, dan zou de eerste vloeistof vluch

tiger zijn en een lager kookpunt bezitten dan de tweede vloeistof. 

Hieruit volgt dus, dat het mengsel CeHj + (CeH6)n bestaat uit 

twee bestanddeelen die in vluchtigheid van elkaar verschillen, en 

misschien wel in zéér sterke mate. 

Gaan wij nu dit mengsel verhitten en een kookpuntsapparaat, 

waarin, zooals bij het kookpuntsapparaat van Baker de damp niet 

boven in het kookvat, maar in een ander vat condenseert, dan Zal, 

daar zooals in het algemeen het geval is, de damp voornamelijk 

uit het meest vluchtige bestanddeel bestaat, de terugblijvende 

vloeistof steeds rijker worden aan het minder vluchtige, hooger 

kokende bestanddeel, en als de kooktemperatuur is bereikt zal een 

vloeistof koken, die tengevolge daarvan, bij een aanmerkelijk 
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hoogere temperatuur begint te koken. Di t is de eenvoudige verkla

ring van de resultaten door Baker verkregen, 

Daar de proeven van Baker ons niet in staat stelden deze verkla

ring te toetsen, moest een nieuw onderzoek worden uitgevoerd. 

Vóór daartoe over te gaan werden eerst eenige verbeteringen 

in de methode der intensieve droging aangebracht om in den 

kortst mogelijken tijd het grootste drogingseffect te verkrijgen. 

Deze verbeteringen bestonden le uit het capihair-vrij maken 

van het glas en 2e uit het vervaardigen der apparaten uit 2,5 cm, 

wijde buizen, welke verbetering in den laatsten tijd werd ingevoerd. 

De toetsing kon nu op twee eenvoudige wijzen ten uitvoer 

worden gebracht. Wanneer de intensief gedroogde zoogenaamd 

enkelvoudige stof werkelijk een mengsel is geworden, dan zal 

over het algemeen de vloeistof, na gedeeltelijke afdestillatie, bij 

een hoogere temperatuur koken en de dampspanning zal zijn afge

nomen. 

Zoo zal men dus den invloed van een gedeeltelijke afdestihatie 

kunnen nagaan op het kookpunt of op de dampspanning, 

In den tijd dat spreker nog niet over een intensief gedroogde 

vloeistof beschikte is hij naar Prof, Baker gegaan om te zien of 

deze nog een kookpuntsapparaatje met een intensief gedroogde 

vloeistof bezat, waarmede de invloed van een gedeeltelijke afdestil

latie op het kookpunt zou kunnen worden nagegaan. 

Er bleek inderdaad nog een apparaatje met slechts 15 ccm, 

intensief gedroogde benzol te zijn, dat voor dit doel werd opge

offerd. Di t apparaatje bevatte een thermometer, waarvan het 

kwikreservoir zich bevond in den damp. Bij de proef werd voor

zichtig verhit, eigenlijk al te voorzichtig, want de kleine hoeveel

heid vloeistof was reeds verdampt vóór dat het kookpunt was be

reikt. Toch was het resultaat van waarde, want het bleek, dat bij 

snelle verdamping de temperatuur van den damp steeg tot 87°. 

Na eenige maanden herhaalde spreker deze proef met een ander 

kookpuntsapparaat dat twee kookvaten, een bol met PjOj en verder 
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twee thermometers bevatte, een in de vloeistof en een in den damp. 

Direct na vulling van het apparaat werd de geheele hoeveelheid 

benzol van het eene kookvat in het andere, onder atmosferischen 

druk, overgedestiheerd en bleek de temperatuur van de vloeistof 

en van den damp gedurende de geheele destihatie onveranderlijk 

80° te zijn. 

Na 9 maanden drogen was er reeds een groote verandering in

getreden. Bij afdestihatie van 3/4 van de vloeistof steeg n.l. de tem

peratuur van de kokende vloeistof van 80° tot 87° en die van de 

damp van 80° tot 85°. 

Na deze proef brak bij het dichtsmelten een cappihair, waardoor 

een weinig vochtige lucht naar binnen trad. Daarop werd de 

destihatieproef herhaald, om te zien in hoeverre deze gebeurtenis 

invloed had gehad op het reeds gevonden drogingseffect. Het resul

taat was, dat dit drogingseffect bijna weder geheel was verdwenen, 

want bij destihatie steeg de temperatuur van de kokende vloeistof 

slechts van 80° tot 81,5° en die van den damp van 80° tot 80,9°. 

Na dichtsmelten van de capihair werd de dr'oging opnieuw 11 maan

den voortgezet en daarop de destihatie-proef herhaald, waarbij 

in overeenstemming met vroeger werd gevonden, dat bij afdestil

latie van 3/4 van de vloeistof de temperatuur van de vloeistof 

steeg van 80° tot 89° en die van den damp van 80° tot 87,7°. 

Met deze eenvoudige proeven was feitelijk de juistheid van de 

gegeven beschouwingen reeds bewezen, want de intensief ge

droogde vloeistof gedroeg zich als een mengsel. 

Een fixatie van het innerlijk evenwicht d.w.z. een stilstand van 

de innerlijke transformaties was zeker nog niet bereikt, want daartoe 

is stehig een langeren drogingstijd noodig, maar wel volgt uit het 

verkregen resultaat, dat de innerlijke omzettingen reeds zóó zeer 

zijn vertraagd, dat de vloeistof zich bij de verdamping, die met het 

koken gepaard gaat, zich gedroeg als een mengsel. 

Na dit onderzoek is overgegaan tot de studie van den invloed 

van gedeeltelijke afdestihatie op de dampspanning. Onder de stof-
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fen die op deze wijze werden onderzocht gaf N . Hexaan tot op dit 

oogenblik in den kortsten tijd het duidelijkste resultaat. 

Terwijl bij 42,88° een snehe afdestihatie van 1 /2 van de oorspron

kelijke hoeveelheid vloeistof bij vochtig N . Hexaan geen noemens

waardige invloed op de dampspanning had, bleek bij een lang

zame afdestillatie van 1/4 bij het 20 weken lang intensief gedroogde 

N . Hexaan de dampspanning aanvankelijk 11 cm. Hg verlaagd. 

Deze lage dampspanning bleef niet constant, maar nam weder toe, 

eerst betrekkelijk snel en daarna voortdurend langzamer, zoodat 

eerst na 3% uur de oorspronkelijke waarde weder was bereikt. 

Di t bewijst wel is waar dat de innerlijke omzettingen nog niet 

waren stop gezet, maar dat deze toch reeds na 20 weken drogen zoo 

sterk waren vertraagd, dat de vloeistof zich bij snehe verdamping 

gedroeg als een mengsel. 

Andere in deze richting onderzochte stoffen gedragen zich 

qualitatief evenals N . Hexaan, maar tot heden waren de effecten 

kleiner. Zoo werd bij stikstof tetroxyde na 16 maanden drogen 

bij afdestülatie van 1/4 een dampspanningsvermindering van 4,2 

cm Hg gevonden. 

Ook hier was echter nog geen stüstand van de innerlijke omzet

tingen bereikt want na eenige dagen was het effect weder geheel 

verdwenen. 

Nu was er nog een andere belangrijke vraag die beantwoord 

moest worden n.l . deze: „Blijft de ligging van het innerlijk evenwicht 

bij de intensieve droging onveranderd, of heeft er een verschui

ving plaats". Dit kon worden nagegaan door tijdens de droging, 

dus bij de drogingstemperatuur van tijd tot tijd de dampspanning 

te bepalen. Onderzoekt men stoffen waarop P2O5 niet chemisch 

inwerkt, en verandert dan toch de dampspanning, dan is dit een 

bewijs, dat de ligging van het innerlijk evenwicht een verandering 

ondergaat. 

Het onderzoek had tot resulataat, dat de dampspanning bij de 

eene stof afnam en bij de andere toenam, en dat dus inderdaad 
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een verschuiving van het innerlijk evenwicht bij intensieve droging 

plaats heeft, In het geval van stikstof-tetroxyde nam de damp

spanning bij de drogingstemperatuur (23°) 3,30 cm Hg toe, hetgeen 

wijst op een verschuiving van het innerlijk evenwicht 

N j O , = 2NO2 

van links naar rechts en hiermede is nu geheel in overeenstemming 

een ander door ons geconstateerd feit, n,l, dit, dat de kleur van 

vloeibaar stikstof-tetroxyde, bij intensieve droging, donkerder rood

bruin wordt. 

Baker deed, ondertusschen nog een paar belangrijke'dampdicht-

heidsbepahngen van 10 jaar gedroogde aether en methylalcohol 

en vond daarbij, evenals uit de oppervlaktespanning, een sterk 

vergroot moleculair gewicht. Vermoedelijk zal de vloeistof, daar zij. 

aan een kookpuntsapparaatje was onttrokken, van te voren voor een 

klein deel zijn afgedestilleerd, maar hoe het ook zij , deze resul

taten zijn van groot belang en bevestigen de gegeven verklaring., 

Het spreekt wel vanzelf, dat het doel is de intensieve droging 

zoolang voort te zetten totdat de innerlijke transformaties geheel 

zijn stopgezet. En wanneer dit is bereikt zal het mogehjk zijn het 

mengsel, waarin de zoogenaamd enkelvoudige stof is overgegaan, 

in de verschihende molecuulsoorten te sphtsen. Zoo zal men dan 

uit benzol kunnen krijgen minstens twee verschillende vloeistoffen 

benzol, met verschihende eigenschappen. Men zal dan, zoo als bij 

andere meer komponentige stelsels, mengsels van verschihende 

samenstehing kunnen maken en onderzoeken, en zoodoende het 

pseudostelsel leeren kennen, waarin het unaire stelsel is gelegen, 

of met a, w, waarin gelegen zijn de verschihende aggregaatstoe

standen, die optreden wanneer het innerlijk evenwicht is ingesteld. 

Dit is zéér belangrijk, maar belangrijker nog zal het zijn uitvoerig 

te bestudeeren de eigenschappen van de verschillende molecuul

soorten van de zoogenaamd enkelvoudige stof, de molecuulsoorten 

dus die door intensieve droging, hun reactie-vermogen hebben ver

loren. 
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. Want zoodoende zullen wij misschien kunnen komen tot een 

dieper inzicht in het reactie-vermogen, dat op zoo wonderlijke 

wijze door een uiterst gering spoortje water, en misschien ook nog 

door spoortjes van andere stoffen, weder kan worden opgewekt. 

Zooals gezegd gelden de gegeven beschouwingen ook voor vaste 

stoffen en onder de onderzochte vaste stoffen gaf zwaveltrioxyde 

wel de sterkst sprekende resultaten. Zoo werd gevonden, dat bij 

gedeeltelijke afdestillatie bij 50° van de gedurende twee maanden 

intensief gedroogde stof de dampspanning daalde van 951 mm Hg 

tot 37 mm Hg. En terwijl het smeltpunt van deze stof in innerlijk 

evenwicht en onder den dampdruk ligt bij 62°, begon de zooeven 

genoemde toestand, met de abnormaal lage dampspanning, pas 

te smelten bij 95°, dus 33° hooger. Hieruit volgt wel met groote 

duidelijkheid, dat deze intensief gedroogde vaste stof zich gedraagt 

als een mengsel, dus als een mengkristal- phase. 

Het zou zeer interessant geweest zijn, wanneer wij deze toestan

den met abnormaal lage dampspanningen door een Röntgen

onderzoek nader hadden kunnen bestudeeren, maar dit bleek helaas 

niet mogelijk. Het bleek n.l , dat alle Röntgenogrammen volkomen 

gelijk waren. Of onderzocht werd de stof in innerlijk evenwicht 

of de stof die door gedeeltelijke afdestihatie een abnormaal lage 

dampspanning had verkregen, het Röntgenogram was het zelfde. 

Nu waren er twee mogelijkheden öf het Röntgen-onderzoek 

is nog niet in staat de verschihen tusschen genoemde toestanden 

aan te geven, öf de Röntgenstralen brengen de stof in innerlijk 

evenwicht, zoodat altijd dezelfde toestand wordt opgenomen. 

Om dit uit te maken werd een proef genomen met een opzettelijk 

daartoe vervaardigd dampspanningsapparaat. De intensief ge

droogde stof, in dit apparaat aanwezig, werd gedeeltelijk verdampt, 

waarbij een stof ontstond die bij 19,7° een dampspanning bezat 

van slechts 10 mm. Hg, terwijl de stof in innerlijk evenwicht bij 

de zelfde temperatuur een dampspanning van 46,4 mm Hg, bezit. 
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Toen daarop de stof met koperstralen werd bestraald steeg de damp

spanning; na eenige uren was deze 46,3 mm Hg geworden en 

bleef bij verdere bestraling dit gedrag behouden. 

Hieruit volgt, dat het innerlijk chemisme, dat door intensieve 

droging geheel tot stilstand was gebracht, door den invloed van 

Röntgenstralen weder tot leven wordt gewekt. 

Er zouden nog meer verrassende feiten kunnen worden mede

gedeeld, maar de t i jd laat dit niet toe. Het medegedeelde is trouwens 

stellig voldoende om te doen gevoelen, dat wij hier een uiterst 

belangrijk gebied van chemisch onderzoek hebben betreden, 

waarvan de nadere bestudeering onze kennis omtrent de verschil

lende aggregaatstoestanden van de zoogenaamd enkelvoudige stof 

ongetwijfeld zéér zal verdiepen. 



DE HOOGE E N HOOGSTE ATMOSPHEER 

door 

DR. W. V A N B E M M E L E N . 

A l wordt de lage atmospheer in dezen titel niet genoemd, toch 

zal zij niet buiten beschouwing mogen blijven, want telkens zal 

zij blijken het onvermijdelijke uitgangspunt te zijn van waar

nemingen, berekeningen, beschouwingen en onderstellingen om

trent de hooge en hoogste luchtlagen. 

Welke zijn de bestanddeelen en de eigenschappen van den 

dampkring ? 

Onder de eerste kennen we de gassen, de vaste deeltjes, de ionen 

en electronen; onder de laatste de physisch-mechanische als 

spanning, strooming, temperatuur, electriseering en phospho-

rescentie. 

Als we het atmospherische huis bezoeken en de trappen op

klimmen, wat vinden we dan op de verschillende verdiepingen, 

op zolder en op het dak ? 

Whlen we het doen, zoo zullen we niet lang in de kamers kunnen 

vertoeven en menige verdieping moeten we voorbijgaan, zal het 

mogelijk bhjken den daktuin te bereiken; maar gelukkig, we zijn 

vrij in onze bewegingen ! 

Als we nog op den beganen grond staan, omspeelt ons het zon

licht, dat juist den tocht in omgekeerden zin heeft gemaakt. Weinig 

maar hebben de atmospherische bestanddeelen van zijn warmte 

kunnen opslorpen, te klein daartoe was het meerendeel der golf

lengten van het zonlicht, maar de aardbodem vangt een zeer groot 

deel op en verhit zich. Met groote golflengten straalt de bodem 
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het als warmte weer uit en die warmte kunnen de atmospherische 

bestanddeelen (vooral de waterdamp) wel opslorpen. Naar het 

hemelruim echter moeten Ze de warmte tenslotte weer uitstralen. 

Zoo wordt de atmospheer van onder op verwarmd en haar 

temperatuur neemt dus daar in die onderste lagen met de hoogte af. 

De aan den bodem verhitte luchtmassa's stijgen op, maar bij het 

stijgen zetten ze onvermijdelijk uit, omdat de drukking naar boven 

toe afneemt. Die uitzetting echter doet ze afkoelen en dientenge

volge stijgen ze maar zóó hoog, totdat ze weer gelijke tempera

tuur met de omgeving hebben. 

Andere lucht moet noodzakelijk dalen om het deficit, door de 

opstijging veroorzaakt, te dekken. Maar die gedaalde lucht wordt 

op haar beurt door den bodem verwarmd en stijgt op. Zoodoende 

wordt de bodemwarmte naar boven gevoerd. Ook wordt ze recht

streeks naar boven gestraald, Maar alles wordt weer naar het 

hemelruim uitgestraald. Ten slotte komt het tot 'n evenwichts

toestand, die voornamelijk bepaald wordt door de afkoeling, ver

oorzaakt door de uitzetting, d.i. de adiabatische afkoeling van stij

gende lucht (1° C. per 100 m, voor droge lucht). 

Wel zal het invloed hebben of de lucht ingevolge harer samen

stehing (b,v, gehalte aan waterdamp) meer of minder de warmte 

vermag op te slorpen, maar overal op aarde is de afneming der 

temperatuur met de hoogte in de onderste lagen der atmospheer 

ongeveer een halve graad Celc, per 100 m. 

Daar, waar de atmosph, toestanden gelijkmatig zijn, komt dat 

duidelijk tot uiting, b,v, op Java, waar thans voor verscheidene 

plaatsen, tot groote hoogte toe, de gemiddelde temperatuur door 

nauwkeurige waarneming bepaald is. 

Temperatuur en hoogte bleken daar door de volgende betrek

king verbonden te zijn: 

T = 26*'.3 — 0,61 h (in hectometers) 

De overblijvende verschillen zijn gering en gemakkelijk door 

plaatselijke omstandigheden te verklaren, (fig. 1.) 
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TEMPtRATUUR-APHEniMG m DE. HOOGTL 
Fig . 1. 

Batavia 8 m zl = —0. °1 Tosari 1735 m 

Buitenzorg 240 0.0 Yang 2180 

Bandoeng 730 0.3 Singgalang 2877 

Patjet 1110 —02 Panggerango 3023 

Tjibodas 1400 —0.1 
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Van grooten invloed op de temperatuur is de aanwezigheid van 

waterdamp ! Voor haar is de bron de aardoppervlakte, en een af

neming van haar gehalte naar boven toe is voor de hand hggend; 

vooral als men in aanmerking neemt, hoe snel het bevattingsver

mogen der lucht met de temperatuur zinkt. 

In m'̂ . bij 30° C max. gehalte 30,4 gr. waterdamp 

In „ „ 15° C „ „ 12.9 „ 

In „ „ 0° C „ „ 4.8 „ 

In „ „ —25° C „ „ 0.7 „ 

Voorts, als men bedenkt, dat de gecondenseerde waterdamp 

gedeeltelijk als neerslag bodemwaarts terugkeert. Zoo is op 3000 m. 

het vochtgehalte reeds tot Vé/ op 5000 m. tot i/^o gezonken. 

Alreeds op hoogten van ± 1000 m. treedt bij de opstijging der 

lucht condensatie en dus wolkenvorming op, Eensdeels heeft dit 

verwarming der lucht tengevolge, omdat bij die condensatie veel 

warmte vrijkomt, anderdeels kan nu de wolk zelf veel warmte 

uitstralen. 

De lucht stijgt en de wolk groeit, totdat de lucht even koud als 

haar omgeving is geworden. — Er zijn lagen in de atmospheer, 

waar de temperatuur-afneming verkleind is geworden en zij 

treden daardoor als sperlagen op tegenover die opstijgende lucht-

stroomen. Men ziet de wolkenkoppen zich in die lagen zijdelings 

uitbreiden, maar doorbreken kunnen zij hen niet. Totdat de 

warme, opstijgende drang te groot wordt en ze toch weten door te 

breken. Dan kunnen de wolken (onweerswolken) hoog optorenen. 

In Batavia werden ze tot 16000 m, gemeten. Maar veel hooger 

zouden Ze niet kunnen opschieten, want de temperatuur-afneming 

in de atmospheer vindt slechts tot een bepaalde hoogte plaats ! 

Tegen het einde der 19de eeuw werd dat ontdekt en de verkla

ring niet lang daarna gevonden. De lucht n,l , slorpt de langgolvige 

aardwarmte op en de kortgolvige zonnewarmte slechts weinig. 

Naar boven en naar beneden straalt iedere luchtlaag weer uit, 

Hoe hooger haar temp, en hoe meer waterdamp ze bevat, des 
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te sterker haar opslorping en uitstraling. De laag nu stijgt zooveel 

in temperatuur, dat er evenwicht is. Beneden moet de temp. hoog 

stijgen, hooger op krijgt de laag minder en minder van beneden 

en behoeft de temp. dus ook minder te stijgen. Vooral krijgt ze 

minder, omdat er minder waterdamp in de onderliggende laag is, 

die warmte naar boven uitstraalt. 

Nog hooger is het waterdamp-gehalte zoo gering geworden, dat 

daardoor bijna geen verschil meer optreedt. Dan bl i j f t de tempera

tuur *t zelfde en er is geen reden meer, dat de lucht nog verder 

zou kunnen opstijgen. 

Opstijgingen der lucht en de afneming der temperatuur eindigen 

dus op dezelfde hoogte en we gaan over van een spheer met stij

gende en dalende lucht en met de hoogte afnemende temperatuur 

(de tropospheer) naar een spheer zonder vertikale stroomen en 

standvastige temperatuur, waarin mogelijkerwijze door wisseling 

van omstandigheden in de luchtlagen de temperatuur slechts 

laagsgewijze standvastig is en dus sprongen met de hoogte kan 

vertoonen. Die spheer wordt de stratospheer genoemd. 

Het waterdamp-gehalte is een gewichtige factor. Hoe grooter, 

hoe meer de lucht de aardstraling kan opslorpen en hoe hooger eerst 

het evenwicht zal bereikt worden ! Maar als het hooger bereikt 

wordt, is de temperatuur, waarbij de afneming ophoudt, des te 

lager. Wanneer we dus van de poolstreken naar den aequatorialen 

gordel gaan, zuhen we de hoogte van de tropospheer zien toenemen 

en de temperatuur van haar bovenste vlak zien dalen. (Zie f ig . 2,) 

Lapland 10 k.m. —57° C. 

Noord-Italië 11 „ —59° C. 

Subtropen 14 „ —63° C. 

Java 17 „ —85° C. 

Zal de stratospheer isotherm zijn? 

Men meende aanvankelijk van wel, maar niet enkel de waar

nemingen wijzen op het tegendeel, ook de beschouwingen dien-

omtrent maken temperatuurgradienten waarschijnlijk. 
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TmpERATUuR-ApHEninG n tT DE HOOGTE 
F i g . 2. 

Het stralingsevenwicht in een luchtlaag hangt af van het absorptie-

en stralingsvermogen dier laag en die zijn afhankelijk van haar 

samenstehing. Verandert het waterdamp-gehalte (zij het ook nog 

zoo gering), of treden nieuwe gassen op (b.v. ozon), dan kan dat 

vermogen sterk veranderen en daarmee de evenwichts-tempera-
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tuur. Zoo registreerde b.v. de ballon den 13den Dec. 1913 te Batavia 
opgelaten van 17 tot 26 k.m. hoogte een toeneming van temperatuur 
van —91° C tot —57° C. Ook in de gematigde luchtstreken is 
geringe toeneming regel. 

Men zou kunnen wagen de isothermen voor de geheele atmos

pheer te ontwerpen, waarbij men de isotherm van ongeveer —50° C 

de aarde op ± 30 k.m. hoogte zou moeten laten omkringen. 

De samenstehing van de lucht zal, zooals reeds werd gezegd, 

maatgevend voor de temperatuur zijn. 

Hoe hooger wij echter in de atmospheer stijgen, des te onzekerder 

worden wij omtrent de samenstehende gassen. 

Wanneer er volkomen rust in de atmospheer was, zouden we de 

samenstehing der lagen uit die aan den bodem kunnen afleiden, 

want ieder hunner zou in gehalte naar boven afnemen volgens 

zijn soortelijk gewicht. Men noemt dat de ongestoorde diffusie. 

Edoch de percentages hier beneden der lichte gassen, waterstof 

en helium, zijn onzeker en bovendien heerscht er geenszins rust, 

zelfs in die hoogten ontbreken de verticale luchtstroomen niet ge

heel. Bovendien kunnen daar nieuwe gassen ontstaan, b.v. ozon kan 

zich uit de zuurstof ontwikkelen. 

Neemt men aan, dat aan de opp. aanwezig zijn 0.0004 % He 

en 0,0001 % .H, dan zijn de percentages op 100 k.m. al eenige 

tientahen; maar als men dooreenmenging tot b,v, 110 k,m, hoogte 

aanneemt, worden die percentages belangrijk minder. 

Theoretisch kan men dus de temperatuur der zeer hooge lagen 

niet bepalen en men moet trachten haar af te leiden uit indirecte 

waarnemingen. 

Directe zijn voorloopig onmogelijk, want met registreerballons 

zal men wel niet hooger dan 40 k,m, kunnen komen en de vuur

pijl-methode van Goddard is nog toekomst-muziek. Indirecte 

waarnemingen zijn thans echter uitgedacht! 

Een merkwaardig criterium b.v, heeft men gevonden in de snel

heid van het geluid in die hooge lagen. Men heeft daarvoor waarden 
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gevonden zóó groot, dat men zou moeten aannemen, dat op 40 

k.m. hoogte de atmospheer als voor 1/4 uit waterstof zou moeten 

bestaan. Ui t aherlei bepalingen echter volgt, dat daarvan geen 

sprake kan zijn. Derhalve moet men die groote snelheden anders 

verklaren, en daarvoor is een nieuwe onderstehing bruikbaar, 

n.l . dat de temperatuur op groote hoogten niet zoo laag is als in 

de stratospheer gevonden is ( ± —55° C), maar veel hooger, zelfs 

boven het vriespunt. 

Hoe zijn die geluids-snelheden gemeten geworden? — Door 

het bij ontploffingen opgemerkte feit, dat de knal, wanneer ze 

door den afstand onhoorbaar is geworden, op nog grooter afstand 

(zb 100 k.m.) opnieuw hoorbaar wordt. Di t nu is gereedelijk te 

verklaren door aan te nemen, dat de geluidstralen die steil naar 

boven stijgen, bij het bereiken, van hooge luchtlagen in snelheid 

toenemen en daardoor weer aardwaarts ombuigen. 

Wanneer men de geluidsrtelheid wil bepalen, zal men dus moeten 

kennen: de baan, den looptijd en de verdeeling van de snelheid 

langs de baan. Di t vraagstuk is analoog aan de berekening van de 

seismische straal door de aarde. Hierbij kent men ook enkel de 

snelheden in de lagen grenzende aan het aardoppervlak, en voorts 

den looptijd. Dat vraagstuk heeft men door benadering weten op te 

lossen. Gutenberg paste de zelfde methode toe op de geluidstraal, 

voor welke de snelheden in de tropospheer bekend zijn. Voor de 

geluidstralen vindt hij ten slotte gebogen lijnen, die op 200 k.m. 

afstand en verder de aarde weer bereiken, hetgeen door de waar

neming wordt bevestigd. Voor de snelheden en de temp. leidt hij 

daaruit af: 

Temp. 

O k.m. 335 m/sec. 

10-25 „ 295 
30 „ 300 „ —50° C. 

40 „ 320 „ — 3° C. 

50, „ 370 „ +17° C. 
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60 k.m. 390 m/sec. +37° C. 
70 „ 410 „ +53° C. 

Hier is dus een onverwacht groote temperatuur-toeneming 
gevonden. Onbegrijpelijk is zi] echter niet. Wanneer toch in die 
hooge lagen stoffen aanwezig zijn, die een sterk absorbeerend ver
mogen hebben, is de verklaring gevonden, en inderdaad is het 
waarschijnlijk, dat onder den invloed van electrische bestrahng 
dergelijke stoffen, b.v. ozon, zich aldaar vormen. 

Om den draad der redeneering niet af te breken, werd over de 
boven aangevoerde geluidswaarneming niets naders medegedeeld. 
D i t moge thans gebeuren. 

Het materiaal van waarnemingen werd aanvankelijk geleverd 

door ontploffingsrampen, waarbij dus de waarnemers onvoorbereid 

waren. Later heeft men kunstmatige ontploffingen kunnen benutten, 

waarbij de waarneming te voren georganiseerd was. 

Een eerste uitkomst was, dat in den gordel van wederhoorbaar

heid groote, onregelmatige gapingen bleken voor te komen. Dit 

leidde er toe, de hoofdoorzaak dier wederhoorbaarheid toe te 

schrijven aan het voorkomen van snelle luchtstroomingen in de 

zeer hooge lagen. Later zijn echter gevahen waargenomen bij welke 

de gordel zich rondom den bron vertoonde, zoodat thans aan 

dergelijke luchtstroomingen enkel een secundairen invloed kan 

toegeschreven worden. Vooral de reeks ontploffingen (onvrij-

wihig) van een reusachtige hoeveelheid granaten te Moskau den 

9den Mei 1920 en de vrijwihige, den 15den en 23sten Mei 1924 

te La Courtine in Midden-Frankrijk, zijn in dat opzicht duidelijk 

sprekend geweest. (Zie f ig . 3). 

De uitkomst, dat op de hoogte van 60—70 k.m. zulke hooge tem

peraturen zouden heerschen, is wel onverwacht, maar op merk

waardige wijze wordt Ze bevestigd door een volkomen onafhanke

lijke waarneming, n.l . van de vallende sterren. 

Lindemann en Dobson hebben uit hun hcht, hoogte en snelheid 

merkwaardige gevolgtrekkingen weten te maken. 
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WAARMEnmGEn OnTPLOFFiriG TE nOSKAU 1920. 
Fig, 3. 

Hoogten en snelheden waren hun voor een groot aantal uit waar

nemingen bekend en uit de lichtsterkten konden zij de grootte der 

meteoren afleiden (meestal erwtgrootte). Ook was de lengte van 

hun luchtweg gemeten, en nu konden ze berekenen, hoe groot 

de weerstand van de lucht was geweest. Ui t dien weerstand was 

het mogehjk te bepalen de dichtheid van de lucht en daarmee 

haar temperatuur. Ze kwamen nu tot het merkwaardige besluit, 
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dat tot 50 k.m. hoogte de temp. —50° C moest zijn, maar op 60 

k.m. hoogte al + 30° C en daarboven hoog moest blijven. Die snelle 

afneming der temperatuur beneden 60 k.m. en dus toeneming 

der luchtdichtheid was ook de oorzaak, dat de meteoren slechts 

zelden dieper dan 55 k.m. konden doordringen. 

Hoe is nu die merkwaardig hoogé temperatuur te verklaren? 

Wij moeten hier aan het ontstaan van nieuwe gassen in de atmos

pheer denken, en daarvoor komt de vorming van ozon in de eerste 

plaats in aanmerking, omdat ozon door het ultraviolette zonlicht 

wordt gevormd. Waterdamp veroorzaakt in de lagere atmospheer-

lagen de diepe vriestemperaturen, maar in de daarboven verheven 

regionen de ozon juist de hooge temperaturen, omdat ozon de 

ultraviolette straling bijna geheel opslorpt. Met behulp van die 

eigenschap kon men de hoeveelheid, die in de atmospheer aanwezig 

is, afleiden, en Fabry en Buisson vonden, dat die gelijk is aan een 

laag van 3 mm, dikte. 

Wanneer we echter op onzen tocht dakwaarts in het atmos

pherische torenhuis op de verdiepingen van 80 k,m, zijn gekomen, 

ontmoeten we nieuwe verschijnselen, die ons omtrent de merk

waardige processen, die zich daar afspelen, kunnen onderrichten, 

We vinden daar de lichtende nachtwolken, indertijd (1886) 

door Jesse ontdekt en gemeten. Ze werden voor vulkanische stof, 

door Krakatau uitgestooten, aangezien, maar sindsdien zijn ze 

meermalen waargenomen en Wegener b,v, houdt ze voor ijsnaal

den-wolken. Daarop voortredeneerende komt hij voor die lucht

lagen tot temperaturen van —100° C, 

Klimmen we verder tot de verdieping van 100 k,mi, dan ont

moeten we het poohicht, dat daar zijn helle ondergrens f heef t, 

zooals Störmer's photographische dubbelmetingen aantoonden. 

Met Chapman kan men veilig aannemen, dat een stroom van 

positieve en negatieve corpuscula, samen met negatieve electronen 

uit de zon, de aarde treft en in haar atmospheer neerdaalt, zoodat 

de lucht phosphoresceerend oplicht. 
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Het pooUicht-spectrum zal ons omtrent de samenstelling en 

toestand den luchtlagen boven 100 k.m. kunnen onderrichten; 

maar het bevat naast het bandenspectrum der stikstof een geheim

zinnige heldergroene l i jn . Vegard meende die teruggevonden te 

hebben, toen hij te Leiden N-kristahetjes bij 'n temperatuur van 

—238° C met electronen bombardeerde. 

Ziedaar dus een krasse tegenstelling. 

Gaven de twee eerste verschijnselen temperaturen boven +30° C, 

de twee andere wijzen naar uiterst diepe temperaturen. 

Is echter Vegard's l i jn (eerder een band) dezelfde als de Noor-

derhcht-lijn ? Velen betwijfelen het. Vooral omdat sinds Rayleigh 

bekend is, dat de poolhchtlijn ook zonder poohicht aan den hemel 

te vinden is (vooral in de tropen). 

Chapman meent daarom, dat het de ozon is en wel, wanneer die 

ozon door den electronenstroom één O-atoom verliest en dat 

O-atoom bij zijn vrijwording licht zal kunnen uitzenden. 

Dat ook in het poohicht de groene l i jn door O-atomen wordt 

uitgezonden, meenen McLennan en Shrum door laboratorium

proeven aannemelijk te hebben gemaakt; maar het is nog onzeker. 

Misschien dat nieuw spectrocopisch laboratorium-onderzoek 

uitsluhsel zal kunnen geven. 

Het poohicht, dat we bij 100 k.m. ontmoetten brengt ons in 

aanraking met den electrischen inhoud van den dampkring, en 

, hadden wij er op gelet, zoo zouden wij reeds in de kelderverdieping 

de electrische luchtdeeltjes — de ionen — ontmoet hebben. De 

radioactieve bestanddeelen in den aardbodem maken de neutrale 

luchtmoleculen of complexen van moleculen tot ionen, die een 

lading dragen. 

Een 10-tal van die ionen worden per sec. in de cm^ gevormd; 

maar de + en — neutraliseeren elkaar evenzoo en er wordt een 

evenwichtstoestand bereikt, waarbij er ook weer 10 .per sec.• ge

neutraliseerd worden. 
Maa r . . . . slechts 8 konden door het ioniseerings-vermogen 
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der radioactieve stoffen verklaard worden. Twee bleven onver

klaard. Zij moesten gevormd zijn door een uiterst doordringende 

straling. 

Met ballons opgestegen vond men op 3000 m. een viertal van 

zulke ionen; op 9000 m, 80 en met onbemande ballons op 16000 

nog meer, zij het niet zooveel, als men verwachtte. 

Wat het agens dezer ioniseering is, hgt nog in het duister. Men 

denkt aan herkomst van straling uit den melkweg, of van electronen 

en positieve waterstofkernen uit de zon. 

Tot 60 k,m. acht men de ioniseering nog matig te zijn, maar 

hooger op moet ze zeer groot zijn. Dat heeft de voortplanting der 

radiogolven ons geleerd. 

De onverwacht gunstige uitkomst, dat de radiogolven rondom 

de aarde blijken te loopen, moet het gevolg zijn van de aanwezigheid 

van sterk geioniseerde lagen. Dat werd in 1902 door Heaviside en 

Kennelly aangetoond. Die lagen moeten uiterst rijk zijn aan vrije 

electronen (100.000 per cm,^). Door die laatste wordt de voort-

plantingssnelheid der radiogolven vergroot, en juist de kortgolvige 

worden daardoor weer naar de aarde toe gebogen. Daar worden 

ze opnieuw weerkaatst en zoo loopen ze verder. 

Door middel van interferentie tusschen directe en weerkaatste 

golven bepaalden Appleton en Barnett de hoogte der ombuigende laag 

op 80—90 k,m, — Dat was voor den nacht. 

Overdag echter verwekt de, zonbestrahng nieuwe electronen 

en de laag daalt tot 40—50 k,m. Daar is echter te veel absorptie 

der golven en de korte tenminste kunnen niet meer neergebogen 

worden. 

Nu vermogen echter de lange doormiddel van scheerende weer

kaatsing verder te komen, zoodat verbinding op grooten afstand 

mogelijk is, 

Hooger stijgen we echter in het atmospherische huis ! 

De ionisatie en het electronen-aantal groeit meer en meer 

aan. 
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OVERDAG 

Atmospherisch profiel volgens Dobson. 
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Krachtige electrische stroomen treden op. Ze beïnvloeden de 
kompasnaalden aan de aardoppervlakte. 

Stroomen van electrische corpuscula en electronen, uit de zon 
afkomstig, doorijlen die hoogste lagen en doen de gassen phospho
resceerend opglanzen; tot 800 k.m. hoog zijn de poollichten waar
genomen ! 

A l moge de gasdruk daar tot uiterst geringe bedragen afgedaald 
zijn, toch moet men bedenken, dat al is hij 'n bilhoenste millimeter, 
toch nog milliarden moleculen per cm^. aanwezig zijn. 

Nog hooger verliest de gasdruk de beteekenis, die hij voor ons 
heeft, omdat de electronen en electrische corpuscula hun eigen 
reusachtige snelheden hebben. De aethertrilhngen van de zon zuhen 
hoe langer hoe meer vrij spel krijgen, en voor menschen zou het 
in den daktuin van onzen atmospherischen wolkenkrabber niet 
mogelijk zijn te vertoeven ! 



OVER D E VOORWAARDEN VOOR E E N E 
O P T I S C H J U I S T E A F B E E L D I N G Z O O W E L 
DOOR L E N Z E N A L S E E N MIKROSKOOP E N 
D E R E D E N , WAAROM AAN. H E T ONDER
S C H E I D I N G S V E R M O G E N VAN E E N MI
KROSKOOP G R E N Z E N ZIJN G E S T E L D . 

(met toelichtende proeven), 

door 

PROF. DR. R. SISSINGH. 

Bij de studie der hchtverschijnselen is het eerste, wat uit deze 

wordt afgeleid, het bestaan van lichtstralen. Men neemt waar, 

dat het hcht zich volgens rechte lijnen voortplant en leidt hieruit 

ahe eigenaardigheden af, welke de schaduwen, die donkere voor

werpen geven, vertoonen. Deze treden op groote schaal bij verschijn

selen aan den hemel op. Staat de aarde tusschen zon en maan, dus 

bij volle maan, dan kan deze in de schaduw der aarde treden, 

waardoor eene maans-verduistering ontstaat, De sterrekundigen 

nemen met zeer groote nauwkeurigheid de tijden waar, op welke 

de maan in en uit de aardschaduw treedt. Zoo deze berekende 

tijdstippen, zij het ook nog zoo weinig, van de waargenomene 

verschihen, dan schrijven de sterrekundigen, dit niet daaraan 

toe, dat de rechtlijnige voortplanting niet geldt, doch zien 

hierin eene aanleiding om te trachten de theorie der maanbewe-

ging te verbeteren. 

Beschouwt men nu als de hoofdeigenschap der lens, alle licht

stralen, die van één lichtpunt uitgaan, na de breking weer in één 

beeldpunt te vereenigen, dan wordt dus een voorwerp door eene 

lens punt voor punt afgebeeld en ontstaat hiervan een scherp 
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beeld. Echter vertoont eene lens vele afwijkingen dezer juiste 

beeldvorming. Eene convergeerende lens vereenigt de stralen, 

die op grooteren afstand der as op de lens invallen, in punten, 

dichter bij de lens gelegen. In het brandpunt der stralen, die zeer 

dicht bij de as invallen, loopen de stralen, welke de lens meer 

bij den rand treffen, na in een punt vereenigd te zijn, reeds weer 

uiteen. Nergens ontstaat achter de lens in een vlak, loodrecht op 

de as, een beeldpunt, doch eene cirkelvormig begrensde lichtvlek. 

Van de letter o, als voorwerp, zou elk punt door een cirkel worden 

afgebeeld. Deze cirkels zullen, indien de o niet te groot is, de 

geheele ruimte binnen de o opvullen, zoodat deze in het beeld 

niet meer te herkennen is ^), 

Eene tweede afwijking is die wegens kleurschifting. Een bundel 

wit hcht, waarvan ahe stralen op gelijken afstand van de as der lens 

invallen, geeft verschihend gekleurde gebroken stralenbundels. Het 

beeldpunt der violette stralen ligt bij eene convergeerende lens 

het dichtst bij de lens, dat der roode het verste hiervan af. Thans 

ontstaat achter de lens in een vlak loodrecht op de as nergens een 

scherp wit beeld, doch een, omgeven door een gekleurden rand, 

waardoor de omtrek niet scherp is waar te nemen. 

Deze beide afwijkingen der juiste beeldvorming kan men op

heffen door twee lenzen, eene convergeerende en eene divergeerende, 

tot ééne te verbinden. De convergeerende breekt de rand-, ook de 

blauwe stralen het sterkst naar de as, de divergeerende buigt deze 

juist het meest van de as af. De beide lenzen vertoonen deze fouten 

in tegengestelde richting en heffen eikaars fouten op. Echter moet 

men, opdat beide lenzen niet werken als eene glasplaat met even

wijdige zijvlakken, deze uit verschhlende glassoorten maken, die 

zoowel daarin verschhlen, dat zij stralen der zelfde kleur in verschh-

1) Eene lens vertdonf steeds deze afwijking, die men de sferische noemt. 

Echter heeft voor eene bepaalde verhouding van de krommingen der zijvlakken 

de afwijking eene kleinste waarde. Christiaan Huygens maakte dit reeds in 

1669 bekend. 
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lende mate breken, als eene ongelijke kleurschifting vertoonen. 
Di t laatste beteekent, dat het verschil in breking voor roode en 
blauwe stralen niet dezelfde waarde heeft. Een lenzenstelsel, be
staande uit eene convergeerende lens van kroonglas (eene glassoort 
met geringere breking en kleurschifting) en eene divergeerende 
van flintglas (sterkere breking en kleurschifting) kan dus verbeterd 
zijn voor de beide genoemde afwijkingen. Sedert het midden der 
18de eeuw zijn dergelijke lenzenstelsels voornamelijk voor kijker
objectieven vervaardigd en van dezen tijd dagteekent de groote 
ontwikkeling der kijkers. 

Eene derde fout bij lenzen is het „astigmatisme". Zoo de stralen 

van een kegelvormigen lichtbundel schuin op de lens vaüen, worden 

de stralen, in eene meridionale i) doorsnee der lens gelegen, anders 

gebroken, dan die, welke zich in vlakken loodrecht hierop bevinden. 

De stralen der verschihende meridionale doorsneden komen in 

de onderscheidene punten van een lijntje samen, d.i. voor iedere 

doorsnee in één punt van dit lijntje, dat brandlijn heet. De stralen 

in vlakken, loodrecht op de meridionale, vormen de andere brand

l i jn , de eerste loodrecht kruisend. Nergens komen de gebroken stra

len in één punt samen. Deze bundel heet astigmatisch ^), Met 

zulke bundels is een voorwerp nooit scherp af te beelden. 

Een lijnvormig voorwerp, als een draad, evenwijdig aan eene der 

beide brandlijnen, geeft als beeld eene l i jn , daar de brandlijntjes 

der verschihende punten in elkanders verlengde vallen. Laat de 

richting van het eene brandlijntje vertikaal, die van het andere 

horizontaal zijn. De punten eener vertikale l i jn geven in de hori

zontale brandlijn dus als beeld horizontale lijntjes, die in vertikale 

richting gerangschikt zijn, alzoo een breeden vertikalen band. 

Evenzoo wordt het beeld eener horizontale l i jn in het vlak der 

horizontale brandlijn eene horizontale l i jn , in het vlak der vertikale 

)̂ Eene meridionale doorsnee der lens is diegene, waaruit door draaiing 
om de as de zijvlakken der lens ontstaan. 

)̂ Stigma is het Grieksche woord voor punt en a geeft eene ontkenning aan. 
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een horizontalen band. Een dradenkruis, uit vertikale en horizontale 
lijnen bestaande, geeft dus in het vlak der vertikale brandlijn 
scherpe vertikale lijnen en breede horizontale banden, in het 
vlak der horizontale brandlijn scherpe horizontale lijnen en breede 
vertikale banden als beeld. Op dezelfde wijze werkt eene chin-
drische lens, die in de richting der as van den cilinder in het geheel 
niet gekromd is, in eene richting, loodrecht daarop, daarentegen 
wel. Deze cihndrische lens geeft astigmatische gebroken licht
bundels, al vallen de stralen loodrecht op deze lens. Hier volgden 
proeven, die het astigmatisme aantoonen bij eene schuin geplaatste 
lens en bij eene cilinderlens en dat voor eene cilinderlens eene der 
brandlijnen evenwijdig is aan de cilinderas, de andere loodrecht 
hierop staat en deze laatste in het vlak van het voorwerp ligt, 
dus virtueel is, Ook de fout wegens astigmatisme heft men op 
door eene verbinding van meerdere lenzen. Echter zijn hiervoor 
drie lenzen noodig. Zulk een stelsel heet anastigmatisch i ) . Voor het 
opheffen der astigmatische fout onzer oogen, schrijven de oogartsen 
een cihndrischen bril voor. 

Breede hchtbundels, welke schuin op eene lens vallen, vertoonen 

nog eene andere afwijking der lenzen, die men „Coma" noemt. Be

schouw eene plat-bolle lens. Vallen de stralen onderling evenwijdig op 

de lens, dan ontstaat in een vlak niet te ver achter de lens 

eene ei-vormige lichtvlek, die aan het smahe eind sterker ver

hcht is en alzoo met eene komeet of staartster is te vergelijken. 

Denkt men zich het platte zijvlak opgebouwd uit aan elkander 

sluitende ringen, met het midden der lens als gemeenschappelijk 

middelpunt, dan geven de stralen door eiken ring, in een vlak op 

korten afstand achter de lens, een smal ovaal, dat op verderen 

afstand van de lens aan eene zij instulpt, welke instulping door de 

andere zij van het ovaal heengaat, dan een driehoek vormt met 

1) an-a is eene dubbele ontkenning. Men kan het stelsel ook stigmatisch 
noemen. 
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lussen in de hoekpunten en ten slotte een langgerekt ovaal. 

Voor de opvolgende ringen geschiedt deze vervorming niet te 

gelijker t i jd . Bedekt men de lens met niet aan elkaar sluitende, 

concentrische ringen van zwart papier, dan ontstaan op een scherm, 

dat men op steeds grooteren afstand van de lens plaatst, verlichte 

plekken van Zeer grilhgen vorm. Deze zeer ingewikkelde loop der 

gebroken stralen geeft aanleiding tot de vorming van „paradoxale" 

schaduwen. Eene horizontale staaf kan een driehoek met afgeronde 

hoeken, het cijfer acht of een ovaal als schaduw geven, eene verti

kale staaf een kruis met boogvormigen dwarsbalk. Framhofer 

heeft deze fout bij de door hem geslepen voorwerpglazen van kijkers 

opgeheven. 

A l heeft men de verschihende hier genoemde afwijkingen der 

juiste beeldvorming bij een lenzenstelsel opgeheven, dan is het beeld 

in het algemeen nog niet gelijkvormig aan het voorwerp, doch ver

vormd, en evenmin vlak. De vervorming is ton- of stervormig, 

al naarmate de vergrooting met den afstand tot de as afneemt, dan 

wel toeneemt. Laat een voorwerp uit onderling rechthoekige lijnen 

bestaan. In het eerste geval worden de lijnen op grooteren afstand 

van de as bol (de bolle zij is van de as afgekeerd), in het tweede 

hol. De aard der vervorming hangt daarvan af of de gezamenlijke 

stralen der verschihende beeldpunten zich vóór, dan wel na de 

breking in een punt der as vereenigen. 

Het is niet gemakkelijk al de genoemde afwijkingen der juiste 

beeldvorming bij een mikroskoop-objectief op te heffen. Wegens de 

aanzienlijke vergrooting moet elk punt van het voorwerp vele stra

len, dus een kegelvormigen bundel met grooten tophoek of opening, 

naar het objectief zenden, opdat de verhchting van het beeld vol

doende zi j . Echter maakt juist deze groote opening, waardoor de 

stralen op zeer verschillenden afstand van de as op de lens vallen, 

de opheffing der sferische afwijking (zie noot 1) zeer bezwaarlijk. 

Zoo kan een mikroskoop-objectief tien verschillende lenzen be

vatten, waaronder één stelsel uit twee en twee stelsels uit drie 
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lenzen en dan nog blijven er kleine fouten over, die met behulp 

van het oogglas verbeterd moeten worden. 

Er is eene tweede reden, waarom de opening van den op het objec

tief vallenden lichtbundel zoo groot moet zijn. Bij lichtbundels, die 

door eene opening begrensd worden, neemt men, vooral bij kleine 

openingen, waar, dat de hchtwerking niet begrensd is door den 

kegel, waarvan de hchtbron de top is en de opening den kegel 

begrenst. De lichtstralen gaan van de opening in het scherm naar 

alle zijden achter het scherm uit, d.i. aan de van de hchtbron afge

keerde zijde. Zij worden van de rechtlijnige baan, uitgaande van 

de lichtbron, afgebogen. Di t verschijnsel noemt men de buiging 

van het hcht. Deze buiging geeft aanleiding tot eigenaardige ver

schijnselen, die in het geheel niet met het bestaan van lichtstralen 

zijn te rijmen. Zoo kan in het midden van eene lichtplek eene schaduw 

en in het midden eener schaduw eene hchtplek optreden. Hiervoor 

verlicht men eene nauwe hchtspleet zeer sterk en laat het door deze 

spleet doorgelaten licht op eene tweede spleet, evenwijdig aan de 

eerste, vahen. Deze tweede lichtspleet noemt men de buigende 

spleet. Vangt men het hcht, dat de tweede spleet doorlaat, op een 

scherm op, dan ziet men, zoo de buigende spleet niet te nauw is, 

in het midden der hchtplek eene donkere l i jn . Bij verwijding der 

buigende spleet treden meerdere van zulke lijnen op, gescheiden 

door lichte banden. Maakt men de buigende spleet nauwer, dan 

verdwijnen deze donkere lijnen en komen er buiten de lichtvlek 

banden, die aan beide zijden gekleurd zijn. Ten slotte, bij groote 

vernauwing der buigende spleet, verdwijnen de zich verbreedende 

banden en beslaat de middelste witte hchtplek het geheele scherm. 

Het licht heeft zich uit de buigende spleet naar ahe zijden diffuus 

verspreid. Dit geschiedt, zoo de buigende spleet een paar tienden 

van 1 m . M . breed is. Om de lichte l i jn in eene schaduw aan te toonen 

vervangt men de buigende spleet door een dunnen metalen draad. 

Midden in de schaduw treedt de hchte l i jn op. De voortplanting 

van het licht volgens rechte lijnen kan van dit alles geene reken-
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schap geven. Tevens bhjkt het, dat van hchtstralen eigenhjk niet 

gesproken kan worden. Deze hebben geen zelfstandig bestaan. 

De buigingsverschijnselen zijn het eerst waargenomen in het 

midden der 17de eeuw door den Jezuïeten-pater Grimaldi en in 

1818 verklaard door Augustin Fresnel. Deze maakt hierbij gebruik 

van de opvatting van Christiaan Huygens, dat men bij de voort

planting der lichttrillingen de golven heeft te beschouwen, die 

rondom de lichtbron optreden en waarvan, evenals bij watergolven, 

uit eene voorgaande de volgende ontstaat. De lichtgolven worden, 

evenals de golven op een wateroppervlak, teruggekaatst, gebroken 

en gebogen. Deze verschijnselen kan men met watergolven gemak

kelijk aantoonen. Men maakt de golven in een ondiepen bak, met 

glazen bodem, dien men met water vult. Onder den bak plaatst men 

eene puntvormige lichtbron, die een schaduwbeeld der golven 

vormt op een schuin geplaatst scherm boven den bak. Men vormt 

de golven met eene kurk aan het einde eener metalen staaf, die 

langzaam op en neer tri l t . De kurk dompelt alzoo meer of minder 

diep in het water en vormt de golven op het oppervlak. Men kan 

de golven laten terugkaatsen door een platten of gebogen metalen 

reep, die in den bak is geplaatst en neemt zoowel de invallende als 

de teruggekaatste golven waar. De breking laat men zien door 

in den bak eene glazen driehoekige plaat te leggen. Boven de plaat 

is het water ondieper en de voortplantingssnelheid der golven 

geringer. Thans maakt men geene cirkelvormige golven, doch 

platte, door in de plaats der kurk eene rechte metalen reep in het 

water op en neer te laten bewegen. 

De buiging toont men aan door in den weg der cirkelvormige 

golven eene of meer openingen te plaatsen. De golven gaan van elke 

opening als nieuw middelpunt uit en vormen door hare samen

werking nieuwe golven. Ook buigen de golven zich om een voorwerp 

als eene metalen reep heen, die in haar weg is geplaatst, Aheen wan

neer het voorwerp vele malen grooter is dan de afstand van de eene 

golf tot de volgende, ontstaat achter het voorwerp eene schaduw. 
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Deze watergolven zijn een ontschatbaar hulpmiddel bij de studie 

van de voortplanting der golven, dat bij het natuurkundig onder

richt tot nu te weinig is gebruikt^). 

Men moet alzoo van de werking der lenzen eene andere voor

stelhng geven. Van elk hchtpunt gaan in de ruimte bolvormige 

lichtgolven uit, waarvan de holle zij naar het hchtpunt gekeerd is. 

Het middelpunt dezer golven hgt in het lichtpunt. Na de breking 

door de lens is de kromming der golven veranderd en keeren zij de 

holle zij naar het beeldpunt. Het gemeenschappelijke middelpunt 

ligt thans in het beeldpunt, De golven trekken zich als het ware 

in dit beeldpunt samen, om na den doorgang door dit punt zich in 

steeds grootere golven verder hiervan te verwijderen. De vroeger 

beschouwde lichtstralen zijn de lijnen loodrecht op de golfopper-

vlakken. Ook in een ander opzicht is de beeldvorming door lenzen 

minder eenvoudig, dan zooals zij in de onderstelling van het bestaan 

van afzonderlijke hchtstralen wordt voorgesteld. Hierbij wordt 

aangenomen, dat, waar lichtstralen samentreffen, eene sterkere 

hchtwerking ontstaat. Daar men echter steeds met hchttrillingen 

te maken heeft, die zich volgens golven voortplanten, moet men 

nagaan, of de trihingen, die in een beeldpunt samenkomen, elkaar 

werkelijk versterken. Di t is het geval, daar de trillingen op een 

zelfde golfvlak steeds dezelfde faze hebben. Bedient men zich van 

uitdrukkingen, ontleend aan de studie der watergolven of geluids

golven, dan beteekent dit, dat de trülende deeltjes steeds te gelijker 

tijd dezelfde uitwijking hebben uit den evenwichtsstand, zoowel 

in grootte als in richting. Waar dus een golf zich in een punt, 

het beeldpunt, samentrekt, versterken de verschillende trihingen 

elkander. Di t hangt samen met de volgende eigenschap. Van ieder 

punt eener op de lens invallende golf gaan de trihingen volgens een 

bepaalden weg naar een punt eener door de lens gebroken golf. 

Op dezen weg hggen, waar het punt in de golf ook gekozen wordt, 

1) Leonardo da Vinei (1452—1519) sprak het reeds uit in zijne geschriften, 
dat dezelfde mechanische wetten water-, geluids- en lichtgolven beheerschen, 



steeds hetzelfde aantal golven, Deze wegen hebben, in golven of 

beter golflengten gemeten, steeds den zelfden afstand 

De vorming van het lichtbeeld in een mikroskoop is dus minder 

eenvoudig, dan uit de onderstehing, dat er afzonderlijke hcht

stralen bestaan, zou volgen, In de laatste onderstehing geschiedt 

de beeldvorming aldus. Elk punt van het voorwerp zendt een licht

bundel met groote kegelopening naar het voorwerpglas van den 

mikroskoop. De gebroken hchtbundel gaat als een kegel met kleine 

opening naar het overeenkomstige punt van het beeld, dat het 

voorwerpglas vormt. Van hieruit treffen de stralen het oogglas. 

Zij treden hieruit als een smalle cilindrische bundel. Al deze smahe 

bundels snijden elkaar in een zelfde klein vlakje, dicht achter het 

oogglas. Hier plaatst men de pupil van het oog, dat aldus ahe stralen

bundels opvangt, 

In werkelijkheid is de zaak veel ingewikkelder. Beschouw voor

loopig het voorwerp als een, dat zelfstandig, dus zonder door eene 

lichtbron verhcht te worden, licht uitzendt. Elk punt zendt golven 

uit naar het voorwerpglas, die zich in het beeldpunt samen

trekken. Echter zenden de punten van eene gebroken golf niet alleen 

trihingen uit naar het middelpunt hiervan, maar ook naar punten 

in de nabijheid er van gelegen. De afstanden van elk punt der golf 

tot het middelpunt zijn dezelfde. Hierop zijn evenveel golflengten 

In het middelpunt versterken de trihingen elkander. Di t is echter 

niet meer het geval voor een zijwaarts gelegen punt. De afstanden 

hiervan tot verschillende punten der golf zijn niet dezelfde en ver

sterking heeft aheen plaats, als de ongelijke wegen een geheel 

aantal golven verschillen. Men kan nu in verschihende zijwaarts 

gelegen punten de lichtsterkte berekenen en verkrijgt aldus, wat 

men noemt, het buigingsbeeld der ronde opening, die het voor

werpglas begrenst, omdat de hchtstralen van den weg, loodrecht 

Onder golven of golflengten wordt hier verstaan de afstand van den eenen 
golftop tot den daaropvolgenden, zooals men dit op een niet te klein water
oppervlak waarneemt. 
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op de bolvormige golven, zijn afgebogen. Dit buigingsbeeld be

staat uit een schijfje om het beeldpunt, omgeven door afwisselend 

donkere en heldere ringen, die zeer snel in lichtsterkte afnemen. 

Men kan zich voor het buigingsbeeld tot het schijfje bepalen. 

Ten gevolge der buiging is het beeld van een lichtpunt niet een 

punt, doch een schijfje. Dit is kleiner, naarmate de ronde opening, 

die het voorwerpglas begrenst, grooter is. Opdat twee dicht bij 

elkander gelegen hchtpunten in het beeld gescheiden gezien worden, 

moeten de buigingsschijfjes, die zij vormen, niet te veel over elkan

der vallen en hefst gescheiden zijn. Anders ziet men van beide ééne 

lichtvlek. Men kan alzoo berekenen, hoe ver twee lichtpunten van 

elkander moeten staan, opdat zij in het beeld afzonderlijk van elkaar 

te onderkennen zijn. Deze afstand is de grens der afmetingen van 

het voorwerp, dat men met een mikroskoop kan waarnemen, 

waarvan men met andere woorden, nog iets anders ziet dan een 

lichtschijfje, waarin geene bizonderheden te onderkennen zijn. 

Ui t zulke beschouwingen heeft Helmholtz in 1874 de grens van 

het onderkenningsvermogen van een mikroskoop bepaald. H i j vond 

hiervoor de lengte der lichtgolven gedeeld door de opening der 

hchtbundels, die op het voorwerpglas vahen. Daar de opening 

ten hoogste 1,5 kan zijn en voor de blauwe stralen, wier golven 

de kleinste zijn, nl, 0,0004 m,M,, is in het gunstigste geval het 

kleinste, waar te nemen, voorwerp 0,00027 m , M , groot. 

Langs een anderen weg heeft ter zelf der tijd Abhe de grens 

van het onderscheidingsvermogen bepaald, Ahbe beschouwt als 

voorwerp een rooster, dus een lichaam met regelmatigen bouw, 

bestaande uit afwisselende heldere en donkere strepen, Abbe 

onderstelt dit voorwerp als niet lichtgevend en verhcht het met een 

cihndrischen stralenbundel, waarin ahe stralen evenwijdig aan 

elkaar loopen. De heldere strepen Zenden niet allen het licht uit 

in de richting der invallende stralen, maar buigen het ook ter weers

zijden af in andere richtingen. Beschouw telkens stralen, die de 

openingen in eene Zelfde richting uitzenden. Deze worden door 
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het voorwerpglas van den mikroskoop in één punt van het brand

vlak vereenigd. Echter zijn thans de wegen, gemeten, in golven 

van de openingen naar dit punt in het brandvlak niet even lang, 

daar het vlak der openingen niet loodrecht op de stralen staat. 

Voor bepaalde richtingen is het verschil in weg tusschen twee 

overeenkomstige punten van twee opvolgende openingen een geheel 

aantal golven. Voor die richtingen versterken de hchtwerkingen 

van ahe openingen elkaar en is de lichtsterkte in het vereenigings-

punt der stralen in het brandvlak een maximum. Daar de lengten 

der golven voor de opvolgende stralen in het spectrum, d.i. van 

rood tot blauw, loopen van 0,0007 m . M . tot 0,0004 m.M., hggen 

deze maxima voor de verschihende kleuren naast elkaar en is ieder 

maximum een spectrum, Alzoo ontstaan in het brandvlak verschil

lende spectra op onderling gelijke afstanden. Het middelste is geen 

spectrum, doch wit, daar dit gevormd wordt door stralen, die de 

openingen in loodrechte richting uitzenden en het vlak der ope

ningen loodrecht op deze stralen staat. De verschihende spectra 

vormen door interferentie, als bij de bekende spiegelproef van 

Fresnel, in het beeldvlak van den rooster heldere ongekleurde 

lijnen, die het vergroote beeld van het voorwerp zijn, Abbe geraakt 

langs dezen weg tot dezelfde grens van het onderscheidingsver

mogen, die Helmholtz aangaf. 

Op deze wijze voorgedragen, lijkt de beschouwing van Abbe 

wel is waar zeer vernuftig uitgedacht, doch vrij ingewikkeld. Het 

komt eigenlijk neer op eene andere indeehng der lichtstralen,^) 

Gewoonlijk beschouwt men bij de beeldvorming door lenzen voor 

elk lichtpunt alle hierdoor uitgezonden stralen en gaat voor ieder 

lichtpunt de breking dezer stralen na, Abbe groepeert de stralen 

niet naar de lichtpunten, doch naar de richtingen en neemt niet 

)̂ Dat hier, ondanks het voorgaande, toch van lichtstralen gesproken wordt, 
komt, omdat alleen bij nauwe spleten en openingen de verschijnselen ten ge
volge der buiging merkbaar afwijken van wat bij de rechtlijnige voortplanting 
waargenomen zou worden. 
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de stralen in allerlei richtingen van één punt te zamen, doch de 

stralen in ééne zelfde richting van ahe punten. Vooreerst echter 

zijn de spectra in het brandvlak werkelijk aanwezig en laat eene proef 

deze zien. Vervolgens bewijst Abbe proefondervindelijk, dat het 

beeld eerst dan gelijkvormig is met het voorwerp, zoo ahe spectra 

tot de beeldvorming meewerken. Hiervoor plaatst Abbe in het 

brandvlak plaatjes met spleten, die een of meerdere spectra door

laten. Laat men alleen het middelste spectrum toe, dan is er geene 

interferentie van twee spectra en is het beeldvlak gelijkmatig ver

licht. Er is geen spoor van het voorwerp te zien. Laat men twee 

naastbij gelegen spectra toe, dan ziet men een vrij gelijkend beeld, 

Bedekt men ahe spectra behalve bijv. het eerste en het derde, 

dan ziet men een rooster met het dubbele aantal openingen, daar 

de interferentiestrepen tweemaal dichter bij elkaar staan, als de 

hchtspleten tweemaal verder van elkander verwijderd zijn. Waar 

deze proeven de beschouwingen van Abbe in ahe opzichten be

vestigen, is het karakter hiervan minder bevreemdend. 

De natuurkundigen hebben na Abbe de inrichting dezer proeven 

gewijzigd en ten slotte in een zeer verrassenden vorm gebracht, 

Merken wij vooreerst op, (lat, als bleek uit de verschijnselen met 

eene buigende spleet, het licht door de buiging wordt uitgespreid 

in eene richting loodrecht op de spleet. Het buigingsbeeld eener 

nauwe, vertikale, spleet bestaat uit eene reeks van in horizontale 

richting uitgespreide spectra op onderhng gelijke afstanden. Het 

middelste spectrum is echter wit. Neem thans eene vertikale en 

eene horizontale spleet of om de hchtsterkte te vergrooten, reeksen 

hiervan, bijv, een draadgaas, waarin dus de draden als donkere 

strooken de spleten van elkaar scheiden. Het licht wordt zoowel in 

horizontale als vertikale richting afgebogen. Er ontstaat eene reeks 

van horizontaal en eene van vertikaal naast elkaar geplaatste spectra. 

Het buigingsbeeld is nog iets ingewikkelder, daar ook in eene rich

ting, midden tusschen de horizontale en vertikale spectra, dus in 

schuine richting, spectra naast elkaar staan. Deze spectra zijn licht-
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zwakker dan de beide eerste groepen. Winkelmann vormt uit de 

stralen eener lichtbron met eene lens een kegelvormigen bundel 

van gebroken stralen. Dicht achter de lens staat een draadgaas, In een 

vlak loodrecht op de as van den kegel, in den top hiervan, ontstaat 

het zooeven beschreven buigingsbeeld. Men ontwerpt het beeld 

van het draadgaas met eene lens of stelsel van lenzen, doch plaatst 

in het vlak van het buigingsbeeld eene spleet. Staat deze horizontaal, 

zoodat alleen de horizontaal naast elkaar geplaatste spectra tot de 

beeldvorming mee kunnen werken, dan ziet men aheen de vertikale 

lijnen. Immers vertikale lichtspleten vormen als buigingsbeeld 

eene reeks horizontaal naast elkaar geplaatste spectra en volgens 

Abbe moeten deze spleten als beeld ontstaan, zoo men de stralen 

der horizontale buigingsspectra gebruikt. Plaatst men de spleet 

vertikaal, dan ziet men aheen de horizontale draden van het gaas 

en zet men de spleet onder een hoek van 45° met de horizontale 

richting, dan gaan alleen de in schuine richting geplaatste spectra 

door, die verder van elkander af staan. Er ontstaan strepen, lood

recht op de spleet, dus ook in eene richting van 45° met de hori

zontale, die dichter bij elkander staan dan de draden van het gaas i). 
Er ontstaat alzoo een beeld van iets, wat in het voorwerp niet aan

wezig is. 

Onderstel, dat men bij de laatste beschreven proef de spleet 

door eene reeks van spleten, dus door een rooster vervangt en even-

Zoo in de plaats van het draadgaas een dergelijk rooster neemt. 

Men laat een hchtbundel van onderhng evenwijdige lichtstralen 

op den eersten rooster vallen en vormt hiervan met een lenzenstelsel 

een sterk vergroot beeld. Onderstel, dat de draden van den rooster 

vertikaal staan. Achter den rooster ontstaat wederom een buigings

beeld van horizontaal naast elkander geplaatste spectra. Men kan 

den tweeden rooster, evenzoo met de draden vertikaal geplaatst, 

)̂ Daar de spectra een rechthoekig netwerk vormen is de onderlinge afstand 
der in schuine richting geplaatste spectra ( / 2 maal grooter dan die der horizon
tale of vertikale en staan de strepen in het schijnbeeld)/2 maal dichter bij elkander. 
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een zoodanigen stand geven, dat de draden tusschen de spectra val

len, indien de afstanden dezer draden goed gekozen zijn. Dan worden 

alle spectra doorgelaten en ontstaat van den eersten rooster een 

goed gelijkend beeld. Zulke buigingsbeelden ontstaan in elk vlak 

achter den eersten rooster. Naarmate de afstand tot den rooster 

kleiner wordt, staan de spectra dichter bij elkaar. Schuift men den 

tweeden rooster naar den eersten toe, dan zullen, zoo de draden 

van den tweede rooster dik genoeg zijn, deze telkens om den anderen 

een spectrum bedekken en doorlaten. Evenals bij de proef van Abbe 

ontstaat thans als beeld een rooster met het dubbele aantal draden. 

Verkleint men den afstand der beide roosters nog meer, dan kan 

het gebeuren, dat de draden van den tweeden telkens van drie 

opvolgende spectra er twee opvolgende tegen houden. Er ontstaat 

als beeld een rooster met het drievoudige aantal draden. Door bij 

de laatste proef de spleet, die Winkelmann gebruikte, door een 

rooster te vervangen, is het verschijnsel lichtsterker geworden. 

Zeer ingewikkeld worden de verschijnselen, zoo men den eersten 

rooster door twee gekruiste roosters, alzoo met de draden, loodrecht 

op elkaar, vervangt. Er ontstaan als beelden zeer ingewikkelde 

figuren of patronen, waaruit het voorwerp, alzoo de gekruiste 

roosters ten eenemale niet zijn te onderkennen. 

Ten slotte kan men den invloed der buiging en tevens het be

ginsel der zoogenaamde donker-veld-verlichting bij een mikros

koop door de volgende proef toehchten. Laat een horizontale 

bundel van onderhng evenwijdige stralen zoo op eene vertikale 

ondoorschijnende plaat vahen, dat deze de onderste helft van den 

bundel bedekt. Zij de rand der plaat horizontaal. Plaats achter 

de plaat eene lens, die een beeld der plaat, indien deze lichtgevend 

ware, zou vormen achter de lens. Laat voorwerp en beeld even 

groot zijn. Dit beeld ontstaat dus in de bovenste helft van den 

bundel. Zet in dit beeldvlak eene tweede ondoorzichtige plaat, 

evengroot als de eerste, ook met den rand horizontaal, die evenzeer 

de onderste helft van het beeldvlak inneemt. Het veld is dan geheel 
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donker. Immers door de bovenste helft van het beeldvlak dringt 

geen hcht, omdat deze stralen vóór de lens in de onderste helft 

van den bundel liggen en de eerste plaat deze tegenhoudt, terwijl 

in de onderste helft van het beeldvlak de tweede plaat alle stralen 

onderschept. Zet nu vóór de lens, tusschen de lens en de eerste 

plaat, een dradenkruis met horizontale en vertikale draden. De 

horizontale strooken tusschen de draden buigen het licht in verti

kale richting af, zoodat een buigingsbeeld met vertikaal boven elkaar 

geplaatste spectra boven de tweede plaat ontstaat. Deze stralen 

worden doorgelaten en geven als beeld de horizontale draden. Zet 

men de draden onder een hoek met 45° met den horizontalen 

rand der plaat, dan komen zoowel van de eene, als de andere ri j 

hchtstrooken de buigingsbeelden boven de tweede plaat en ziet 

men beide reeksen van draden. Zij zijn in het beeld hcht op een 

donker veld. 

Deze proef kan tevens een voorbeeld geven van de waarneming 

van ongelijkmatigheden in een glazen voorwerp. Zulke vindt men 

steeds in gegoten glazen voorwerpen, tenzij deze met bizondere 

zorg gekoeld zijn, d,i, zeer langzaam üit den gloeienden toestand 

tot de kamertemperatuur gedaald zijn. Zulke ongelijkslachtig

heden noemt men sheren of striemen. Zij breken het hcht op on

regelmatige wijze en verstrooien dit in verschillende richtingen. 

Deze slieren bewerken dus hetzelfde als de buiging. Plaatst men 

bij de vorige proef zulk een glazen kubus in plaats van het draad

gaas tusschen de platen, dan ziet men deze striemen in het beeld

vlak der lens in een donker veld. Op deze wijze kunnen ook lenzen 

op hare deugdelijkheid onderzocht worden. 

Nog eene enkele opmerking over het verschh in de beschouwmgen 

van Helmholtz en Abbe, Helmholtz onderstelt juist eene verlichting 

van het voorwerp met een hchtbundel van groote opening, om de 

door Abbe aangetoonde buigingen van het hcht in de voorwerpen 

te ontgaan. Men heeft dan alleen met de buigingen te doen door de 

opening, waarin het voorwerpglas zich bevindt^ Het is toch langs 
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theoretischen weg gebleken, dat hoe grooter de opening der op het 

voorwerp vallende lichtbundels is, hoe meer dit zich gedraagt als 

een lichtgevend voorwerp. Bij een hchtgevend voorwerp zijn echter 

elke twee hchtgevende punten „incoherent", dat is, zij brengen 

geene interferentie te weeg, doch geven eene verhchting, die de 

som is van de beide, welke ieder hchtpunt geeft. Deze „incoherentie" 

zit daarin, dat elk hchtpunt niet eene oneindige reeks van elkander 

regelmatig opvolgende trihingen geeft, doch dat in deze uitzending 

van trillingen op onregelmatige tijden storingen intreden, die voor 

twee afzonderhjke lichtpunten geheel verschillend zijn. De inter

ferentieverschijnselen, welke Abbe opmerkte, treden dan niet op, 

Bij de beschouwing van uiterst kleine voorwerpen met een mi

kroskoop vormt men steeds met den condensor onder het voor

werp invallende bundels van de grootst mogelijke opening. 

Ten slotte kan ik niet nalaten den Heer C, Lakeman, assistent 

aan het Natuurkundig Laboratorium te Amsterdam, die dezen 

avond voor de demonstratie der proeven zorgde, hiervoor hartelijk 

dank te zeggen. De proeven zijn door den Heer Lakeman in den 

vorm gebracht, waarin zij hier vertoond zijn en de laatste proef is 

geheel door hem ontworpen. 




