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JAARVERSLAG 1918/19.  
uit gebracht i n  d e  Algenleene Vergadering op 

Vrij dag 31 October 1 9 1 9 .  

Gedurende h e t  maatschappelij k  j aar 1 9 18/19 h a d  de Maat

schapp�j 3 1 9  leden, van wie in den loop van het j aar overleden 

zij n  de heeren dr. J'. A .  DEN ]Vlouw, dr. vVo J. STEENHUIS en dr. 

A. BRESTER JZN. 

B ij de periodieke aftreding der h eeren bestuursleden dr. E.  

I-I. GROENMA"\T, lnr .  R. TH.  BI.JLEVELD en dr .  G. J. M. COOLHAAS 

werden deze herkozen . 

In de 111aanden Novelnber en D ecember werd op verzoek 

van eenige leden der :Maatschapp ij een cursus gegeven op 

Z aterdagmidda gen door dr. A .  II . BORGESIUS over "Electro 

-lnagnetische golven en h are toepassin gen ' ' .  A.an dezen cursus 

werd deelgenomen door 62 led en der Maatschappij en 38 niet 

led en. 

De b eer dr. G.  J. lVI. COOLHAAS besloot in den loop van het 

j aar zij n. betrekking van secretaris-thesaurier neer te leggen, 

welke bet rekking hij gedurende 35 jaar bekleed h acl .  Op de 

'meest eervolle wij ze heeft h et bestuur aan dr. COOLHAAS zij n 

gevraagd ontsl ag verleend en als bewj,j s van dank voor h et zeer 

vele, d at h jj in dien langen tjj d voor de lnaatsch appij ged aan 

had, hern h et eerelidmaatschap der Maatschappij aangeboden, 

welk eerhewijs door clr .  COOLHAAS aanvaard i s . 

lIet bestuur henoemd e met i ngan g van 1 April 1919  tot 

- secretaris-thesaurier der 1VIaatsch appij d en heer E. F. I-IATWEN

BER G, leeraar aan een gemeéntelij ke hoogere burgersc]1 001 a lhj cr .  



VI. 

De spreekbeurten werden in het afgeloopen vervuld door de 
heer en : Ir. A. PH. KAPTEIJN, dr. J. CLAY, prof. dr. J. BOEKE, 
prof. dr. lVI. E. MULDT�R, prof. dr. F. lVL JAEGER, dr. J. v. D. 

BILT, dr. A. A. BEEKMAi'{, dr. G. J. DE GROOT, prof. dr. G. A. 
F. MOLENGRAAFF, prof. dr. D. v. GULIK , prof. dr. W. EINTHOVEN 

en dr. H. J. VAN WIJl{. 

De ontvangsten bedroegen dit jaar f 19453,85, de uitgaven 
f 18605, 945 , zoodat er een saldo is van f 847,905 •  

Behalve het gewone onderhoud van het gebouw, werd over
gegaan tot het doen leggen van een vloerbedekking in de 
beneden voorkamer. 
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NATUU RKU N D I G E  V O O R D RA C HTEN 

I N  D I L I OENTIA.  

I. 

Prof. dr. J. P. KUENEN, 
I-J oogle eraar aan de Univ ersiiei-t te Leiden. 

DE NAT UURKUNDIGE OP EN BIJ HET WATER. 

lIet talrijk publiek, dat de zaal van Diligentia vulde, had 
het genoegen als eerste spreker in het seizoen van het Natuur
kundig Genootschap te hooren prof. dr. J. P. K u e n e  n, van 
Leiden. 

lIet ·waren geen allernieuwst e  natuurkundige snufjes, slechts 
enkele simpele verschijnselen die waargenomen kunnen worden 
door hen die gewend zijn hun oogen physisch te gebruiken. Zoo 
ongeveer leidde spreker ûjn onderwerp in : de nahiurkundige 

op en bij hel weder . WaarOlTI ook niet onder water � had heIn 
een collega gevraagd. Zeker dat kon wel, lnaaI' vanwege de 
dubbelzinigheid had hjj het maar weggelaten. Er bleef inder
daad nog genoeg over. 

Evenals velen onzer kiest ook spreker zjjn verpozing dik
wjj ls op of bjj het "\vater. De vraag zou hier opgeworpen kunn en 
worden, oJ: die verpozing som s van anderen aard is dan die van 
den gewonen natuurgenieter . Zooveel is zeker, dat het eigenaar
d ige genot dat den natuurkundige naar buiten drjj :f:t, door zeer 
velen, al zjjn zjj ook bewonderaars del' n atuur , geInist wordt. 
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Ontegenzeggelijk zouden die zeer velen dan weer in twij fel 
kunnen trekken of als 111en, buiten vertoevende, zich in natuur
kundige beschouwingen gaat begeven, dit nog als natuur genot 
beschouwd màg worden ; of de persoon die langs den weg padde
stoelen zoekt, of gallen bestudeert, aan de natuur niet veeleer de 
gelegenheid ontneenlt op henl in te werken ; of het lneisj e dat 
met haar natuurkundigen galant langs de velden wandelt, geen 
gelijk heeft als zij zijn geredeneer hoe wetenschappelijk ook, 
storend vindt voor haar natuurgenot. 

Zoo loopt de natuurkundige die langs den weg zij n  11lede
wandelaar met allerlei oplnerkingen meent te onderhouden 
gevaar diens ongeduld 0:r te ·wekken. Als j.ongmensch had spr. 
een bezoek gebracht aan den grooten Buys B allot op diens bui
tenplaats aan den VehnVeZOOlll. Gedurende dat bezoek klonk de 
bel voor de arbeiders, "\vaarop de gastheer de aandacht van zijn  
bezoekers vestigde op  het sterke vibreeren van het geluid, het 
gevolg, naar nlen "\veet, hiervan dat er zich twee tonen vor1nen 
die beurtelings aanz"\vellen en "veer wegsterven. Op den leek nu 
zal het luiden van zoo 'n bel buiten in de stille landelijke Olnge
ving geen anderen dan een poëtischen indruk lnaken, het vibree
ren zal hij nlisschien niet eens oplllerken. B u y s B a l l o t  
daarentegen vond er aanleiding - in tot het geven van een klein 
college over de interferentie van het geluid. 

Intusschen nu spreker op zich had genomen over het eigen
aardige natuur genot van den natuurkundige te spreken, be
hoefde hjj het ongeduld van zijn  gehoor niet te vreezen, want 
dit was vrijwillig naar "Diligentia " gekOlnen, wel wetende 
wat het te wachten stone1.  

vVelnu, wat kan wel sÏl11peler verschijnsel zijn  dan de golven 
die 111en op het water waarnee111t ! Mèn kan "\vaarnenlen dat de 
golven niet even lang zijn ; dat de lengte ge11leten wordt van 
hoogtepunt tot hoogtepunt of van dal tot dal ; dat zij zich op de 
oppervlakte van het water voortplanten lnet zekere snelheid ; 
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dat de waterdeeltj es daarbij bewegingen uitvoeren, op en neer 
en ook heen en weer, zoodat zij een lijn beschrijven die niet veel 
verschilt van een cirkel. De leek ziet dat wel, Blaar het treft 
hem niet. Dit laatste gebeurt alleen wanneer lllen naar de oor
zaak der dingen vraagt en bijv. waarnelllende dat het gebogen 
oppervlak van de golf niet kan blijven bestaan, bij eenig na
denken de zwaartekracht ziet optreden die zich tegen dat staan 
blij ven van een golf verzet. 

Die  golven nu planten zich te sneller voort naarmate zij 
. grooter zijn. Zoo zal bijv. een golf van een llleter lengte een 
voortplantingssnelheid hebben van 134 M. in de seconde ; een 
van 2 meter van 2 M. per sec. ; en zoo zullen de zware Atlan
tische golven een lllaximUlll van snelheid bereiken. Daarbij llloet 
ook rekening worden gehouden lllet de oppervlaktespanning van 
de golven, een kracht die nleewerkt bij de golfbeweging en die 
vooral invloed heeft op de kleine golfj es, de Z.g. kabbelingeil of 
capillaire golven. 'vVant neelllt de voortplantingssnelheid af 
naarmate de golven kleiner worden, als ze heel klein worden 
verandert het weer, onldat de oppervlaktespanning ze dan 
weer voortdrij ft. 

Dan wordt de snelheid zeer beinvloed door de diepte van het 
water. l-1oe ondieper het water, des te langzamer de loop van de 
golf. 1nllliddels werkt de wrijving van lucht en van water en is 
oorzaak dat de golf eindeljjk  tot rust kOlllt. De energie der be
weging is dan uitgeput. Men ziet dan ook de golven hoe langer 
zoo lager worden, en vooral is dat het geval lllet de kleine golfjes 
waarin minder energie is opgehoopt. 

Wjj waren nu al aardig vertrouwd nlet de golven en konden 
spreker

. 
dus volgen naar het strand der zee. -VVat zou wel de 

reden zjjn dat de zeegolven bjjna alle recht op het strand aan
komen, d. w. z. evenwjj dj g aan de kustlijn, terwijl toch de wind 
dikwjjls noordwest is ? Midden in zee zullen de golven ook 
loodrecht op de kust loopen, maar naderen zij de kust dan 
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loopen zij over ondiep wa ter, beginnen langzal11er te loop en 
en 1110eten daaronl omzwaaien, waardoor zij evenwij dig aan het 
strand aank0111en. 

Dit kan ons ook de branding verklaren. 1m11lers ·als een golf 
in het ondiepe water van het strand aank0111t, wordt haar snel
heid geringer en de golf zelf korter ; zij heeft echter nog vol
doende energie zoodat zij steiler wordt, 11laar niet kunnende 

blijven staan, krult zij 0111 en veroorzaakt daardoor de 
branding. 

Spreker nar11 nu een eigenaardige proef l11et stilstaand water 
ter aanscholHvelijke uitbeelding van het interfereeren van golf
j es, van het op elkaar inwerken van tvvee stellen van cirkel
von11ige golven. Hij belverkstelligde dat door op het watervlak 
door een U-vornlige buis lucht in het vvater te laten stro0111en 
en de daardoor veroorzaakte beroering in het water te proj ec
teeren. :Men zag dan de interferentie een syste8111 van hyper
bolen vor111en 111et afwis�elende plaatsen van rust en be\veging 
in den vorm van lichte en donkere lijnen. Duidelijk na111 l11en 
aan het lichtbeeld waar, hoe de golfj es die uit het middelpunt 
kwarnen, interfereerden l11et de golfjes die van den wand 
werden teruggekaatst, von11ende aldus een patroon van cirkel
vormige staande golven. 

Die staande golven, resultaten van de interferentie, zijn 
niet zoo zeldzaarn. lVlen kan ze zelf produceeren door een 
glazen vat l11et vlater heen en weer te bewegen en dan in 't 11lid
den het water rustig te zien, l11et aan de zijkanten staande 
golven. En wil men het in 't groot vvaarnenlen, 111en ga dan 
naar het 111eer van Genève of een ander Zwitsersch meer, waar 
l11en het water vaak periodiek naar boven en naar beneden en 
dan weer omgekeerd kan zien bewegen. 

Als we over water olie gieten, ontstaat tusschen beiden een 
scheidingsvlak ,vaar de voortplantingssnelheic1 veel 11linc1er 
is. lHen behoeft niet eens olie te nemen. Op de plaatsen waar 
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de l'lVleren In zee uitnl0nden, neemt nlen den invloed van het 
scheideingsvlak tusschen het zoute en het zoete water ook waar. 
,Vallneer de schippers de rivier opvaren weten zjj van dat 
verschijnsel partjj te trekken. 

Spreker proj ecteerde het vel'schjjnsel van de langzal11e 
golfbeweging in de tusschenlaa g en 'v ertelde van de ondervin
ding die de Ouden hiervan reeds opdeden. Als l' a c i t u s ver
haalt van de reizen naar Ultima Tule ( Noor'wegen "vaarschjjn
lijk) , heeft hjj het ook over het nloeibjk  'voortgaan van het schip 
bjj de kust van dat land. Zoo gebeurde het vaak in de nliddel
eeuwen, dat langs de kust van Italië plotseling in een schip 
geen vooltgang meel' "v as te krjj gell en toen n18n eens tot de 
ontdekking kwam dat er drie nlonniken aan boord waren, be
schouv,rde l11en dit als een funest teeken en besloot ze ovel' boord 
te werpen. lVIaar nog vóór daal'toe kon 'yvorden overgegaan, was 
het schip de weerst and biedende laag tusschen het zoete en het 
zoute water al voorbjj en gin g het ,veer vlot voor den wincl .  

Eerst in onzen tij d heeft de natuurkundige aan boord van 
het schip waarmee N a  n s e n  ter Noordpoolvaart was getogen 
het verschijnsel onderzocht en er boven lneegedeelde verklaring 
van gegeven. 

Na nog vernleld te hebben de vloedgolven die als een wal van 
water de rivieren kunnen oploopen en verklaard kunnen 
worden door de ontmoeting van de vloedgolven l11et de eb, be
sprak prof. K u e n e  n de golven die het schip of in 't alge
meen een voorwerp dat zich door het water beweegt, teweeg 
brengt. Vooreerst de V-vor m ig  uitl oop ende golven aan de 
voorplech t waar h et sch i p  het water kli eJt en de transversale 
golven die achter h et schip aanloop en. lIet eigen aard ige van 
deze golven is dat z ij preci es dezelfde snelhei d hebben al s het 
sch i p . Zjj loo])en , zool ang hun en ergi e duurt, m.et di e snel
h ei d  van het sch ip  l nee en word en tel keJ1s vervan gen dool' voort
durend nieuwe transversale gol ven .  Met d ie twee ste] sel s van 
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golven moet de scheepsbouwer rekening houden. Aan de punt 
van het schip -'Nordt het water opgestuwd ; daar vormen zich 
golfbergen, die langs het schip verloopen ; 111aar aan den achter
steven luij gt het water plotseling ruiInte, daar ontstaat het 
golfdal. Ielnand nu die een schip bouwt, zal het zóó ontwerpen 
dat die tvvee systell1en van berg en dal elkaar zoo mogelijk op
heffen. De weerstand zal dan n.l .  zooveel kleiner worden. Er 
zit dus heel wat in 0111 den j uisten vorm van het schip te be
palen en het lnag als een heugelijk feit aangerekend worden dat 
te Delft aan de Technische I-Ioogeschool een afdeeling in 
v,rording is, waar 111en zich lnet dergelijke hydro-nautische 
vraagstukken zal

. 
bezig houden. 

Een en ander gaf aan spreker aanleiding tot een reeks inte
ressante proj ecties van de golfvonning wanneer zich voor
werpen door ,va ter heen bel�regen of omgekeerd wanner stroo
lnend water een stilstaand voorwerp o ntIn 0 et. Allerlei patronen 
van interfereerende golven vertoonden zich scherp op het 
scherm. 

Reeds te lang zweeg spreker van den wind die toch de oor
zaak is van de golfbeweging en die een zekere sterkte lnoet 
hebben Oln de golven te onderhouden. Daalt de windsnelheid 
daar beneden, dan over,;rint spoedig de wrijving en verslapt 
de golfbeweging. Bigenaardig zij n  de ribbels in het zand als het 
zeewater bij eb is teruggeloopen. Dit wijst zeker op de bewege
gel1jkheid van de zanddeeitj es, 111aar hoe die ribbels op gelijke 
afstanden van elkaar eigenlijk ontstaan, heeft 111en nog niet 
kunnen verklaren. De werking van geluid op zandkorrels, wat 
spreker in een fraai proj ectiebeeld liet zien, is waarschij nlijk 
het zelfde proces. 

De vornlÏng van het schuim is niets anders dan het gevolg 
van het inzuigen van de lucht. Een riell1 waardoor een boot 
vvordt voortbewogen, vormt in het water draaikolken, plaatsen 
"vaar de lucht naar binnen wordt gezogen. Dat het zeewater 
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veel meer schuimt ligt niet aan het zout, l1laar aan bij1nengsels, 
zooals de overblijfsels Val). planten. 

Nog niet verklaard is het Z .g. nluziekale zand, een eigenaardig 
fluitend geluid dat 1nen, op het strand viTandelende, bepaalde 
plekken hoort maken als 111en er den voet op zet. 'li.,T el zal hier 
ook wel weer de lucht een rol spelen die in het eerst nat en 
daarop droog ge·worden zand is ged�ongen en die de wande
laar in trilling brengt , maar hoe de bepaalde toon van dat 
muziekale zand ontstaat, weet men niet. 

Ten slotte nog enkele verschijnselen op het gebied van het 
licht. Wanneer zuiver water blauwachtig getint is, komt dat 
door de absorptie van het oranj e uit het licht ; dan treedt het 
blauw, de conlplenlentaire kleur van oranj e te voorschijn .  Zoo
dra nu kleine deeltjes in water gediffundeerd worden, kan de 
kleur veel sprekender worden, evenals de blauwe helnel ontstaat 
doordat groepen van 1noleculen absorbeerend werken op het 
zonlicht en ook bij zonsondergang, als het licht dat naar ons toe
komt,  ontdaan is van bepaalde kleuren, de kleurenpracht ons 
oog treft van geel naar oranj e en rood. 

lVIet een zeer interessante proef bootste prof. Kuenen dien 
zonsondergang na. Voor 't eerst h ebben wij het publiek een 
zonsondergang hooren toejuichen. lVIaar dit is de kracht van de 
m.aj esteit der natuur, dat de mens eh voor de werkelijkheid als 
door stomheid geslagen wordt. 
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Dr. G.  HOLST. 

ENKELE TOEPASSINGEN VAN ELEKTRONEN

STROOMEN. 

De spreker uit Eindhoven, dr. G.  1-1 0 1 s t, die daar als 
natuurkundige praktisch vverkzaan1 is aan het groote etablisse
Inent van Philips ' gloeilalnpenfabriek, heeft zijn gehoor wel 
zeer sterk den indruk gegeven van de geweldige bron van 
energie, die wjj in de kleinste deeltj es, de elektronen, ter onzer 
beschikking hebben. ,V ij 1110esten ons heel wat voor een leek 
moeilijk genietbare diagrarnl11en en forl11ules getroosten, die 
als speelgoed tusschen de vingers van een kind den vluggen 
spreker genlakkelijk te hanteeren vielen. lVIaar eenl11aal aan dat 
a, b, c der physici ge\vend, volgden de leden van het Natuur
kundig Genootschap het betoog l11et klimn1ende belangstelling. 

vVij herinneren ons niet dat over het, trouwens betrekkelijk 
nieuwe onderwerp van de elektronen- em,issie van gloeiende 

metalen reeds vroeger in D iligentia gesproken is. Zeker niet 
over de toepassing van dat verschijnsel, het speciale onder
werp van den spreker uit Eindhoven. 

,Vel is het versch]jnsel dier e1nissie reeds lang bekend. In het 
nlidden der 18e eeuw immers vvist l11en reeds dat de lucht in 
de nabijheid van gloeiende lichar11en haar isoleerende eigen
schappen verliest. Die nabijheid doet elektrisch geladen gelei
ders hun lading spoedig kw�j t  raken. Eerst een eeuw later 
begon men aandacht aan dat verschijnsel te wjj den en bleek het 
dat in .verhitte lücht nabjj een gloeiend lichaa111, een spanning 
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van �/ 1 0 0 0  volt reeds voldoende is 0111 geleiding te veroorzaken. 

B ij afwezigheid van het gloeiende lichaaIn zou hiervoor een 

spanning van duizenden volts noodig gevveest zjjn. Aan J. J. 

T h 0 111 S 0 n gelukte het ( 1 899 ) den aard van de aldus door 

gloeiende lichamnpjes uitgezonden deeltj es en de verhouding 

van hun lading tot hun lnassa te 1eeren kennen. I-lij gebruikte 

daartoe een in een luchtledige g'lazen buis geplaatsten conden

sator en ging na wat er gebeurt als 111en een nabij een der 

der platen van den condensator geplaatsten kooldraad in 

gloeiïng bracht. 

T h  0 111 s 0 n vond langs dien weg voor de verhouding boven

genoelnd een waarde, die ruim 1000-1naal zoo groot is als voor 

een waterstofatoom, t erwij l  die waarde overeenkwam 1net de 

door hem reeds vroeger gevonden "vaarde voor de kathode

stralendeeltj es en de deeltj es die door ultraviolet licht uit een 

111etaalplaat kunen worden vrjjge1naakt. Zoo was het dus duide

lijk geworden, dat men hier niet te doen had met - geladen 

molekulen , 111aar Jnet elektronen die 111en reeds bjj een reeks van 

andere verschijnselen had l eer en kennen . 

Tegeljjk werd voor de positief geladen deeltj es die van gloei

ende lichamen uitgaan, een veel kleiner waarde van de ver

houding der lading tot de massa gevonden. I-lier heeft men dan 

ook niet 1net elektronen, maal' met geladen 1110lekulen te doen. 

Z jj spelen bjj de hier besproken verschjjnselen slechts een 

onbelangrijke rol. 

Tot de -- elektronen terugkeerende, stond spreker stil b jj de 

theorie van D r u d e en IJ 0 r e n  t z ter verklaring van het 

elektrisch geleidingsver mogen van metalen . In het 111etaal 

be"wegen zich groote aantallen elektron e n en een tot n og toe 

onbekende kracht houdt ze daar binnen het 1netaaloppervlak 

gevan gen, tenzjj de snelheid van beweging zóó groot wordt dat 

Z\j die krach t overwinnen en door het opper vlak uittreden. 

lIetzelfd e wat wjj b j.j een vloeistof zien, wier deeltj es reeds 
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een groote snelheid hebben, 111aar wanneer deze bij verhitting 

toeneeInt, k011lt het oog>enblik dat de snelheid de onderlinge 

aantrekkingskracht overwint en de deeltj es als da1np de vloei

stof verlaten. El' is bier dus ook bij de elektronen-eulÏssie bjj 

llletalen een soort van verdaInping in 't spel (theorie van 

R i  c h a r  d s 0 n ) . . 

V olgens de theorie van Ij 0 r e n  t z hangt de snelheid van de 

elektronen in een 1netaal op precies dezelfde wijze van de teul

peratuur af als bij de ulolekuien van een gas en is hun ge

middelde snelheid b jj gewone kaIllerteulperatuur reeds 1nee1' 

dan 100 kilometer per seconde, 11let dien verstande dat een 

elektron telkens op zjjn \IiTeg tegen 1netaalmolekulen aanbotst 

en alleen tusschen tlvee van die botsingen, als het zich vrjj be

weegt, zijn snelheid ruim 100 K.J\1. bedraagt. 

Onderling zeel' af'IiT jjkend is lUl die snelheid del' elektronen, 

maar wel zeer eigenaardig dat slechts een klein gedeelte een 

snelheid heeft veel grooter dan de gemiddelde en juist die 

weinige zeer snelle zullen aan het 1netaal kunnen ontsnappen. 

Van hun snelheid kan 111en zich een denkbeeld VOrInen, weten

de dat van een tot 2800 gr. verhitten ,�T olfraaIn-draad per 

sec. 52 triilioen elektronen uittreden, dat is 40.000 1naal het 

aantal uittredende ulolekuien van het bij die teulperatuur ver

c1anlpende 1netaal. 

De elektronen-emissie is dus een zeel' sterke verdaIllping. Zjj 

hangt, wat spr. uitvoerig toelichtte, niet ulet eenige cheulÏsche 

werking SaInen, doch is een onafhankelijk verschijnsel. 

Geljjk uit de proeven van R i  c h a r  d s 0 n is gebleken, 

wordt de elektrone1.1-strooul door tvvPc> factoren beperkt : 

1 e. door de temperatuur van den draac1. Hoe groot 111en het 

potentiaal verschil tusschen de gloeiende kathode en de anode 

ook maakt, er treedt slechts een bepaald aantal elektronen uit 

den draad. 

2e• door de elektrische ladingen die zich in de 1'uÏlnte tus-
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schen gloeidraad en anode bevinden. D e  elektronen die zich naar 

de anode bewegen stooten nieuw uittredenden a.f, waardoor deze 

weer op den gloeidraad kunnen terugkeeren. Bij een bepaald 

potentiaal verschil tusschen gloeidraad en anode kan de 

stroOlnsterkte een bepaalde grens niet overschrij den, hoe hoog 

111en de telnperatuur van den draad ook opvoert. 

Na deze beschouwingen over de elektrische verschijnselen bij 

gloeiïng van lnetalen, ging spr. over tot de toepassingen 

die men er van maakt. Vooraf ging de verklaring van het om

zetten van een wisselstroOln in een gelijkstroom, waarvoor zeer 

geschikt materiaal levert een buis met één gloeiende elektrode, 

die aldus geleid heeft tot het construeeren van den gloeilaInp

detector van F 1 e m i n  g, die in de draadlooze telegrafie 

wordt gebruikt en een rol speelt b ij het hoorbaar maken der 

antennestroomen in het ontvangstation. 

Meer recente toepassingen van de gelijk  richtende werking 

van gloeikathodebuizen zjjn de hoogspanningsgelijkrichter, de 

Coolidge-buis en de m.et gas gevulde gelijkrichters. De hoog

spanningsgelijkrichter is een instrument dat dienen kan om 

wisselstroom van hooge spanning in gelijkstroom om te zetten. 

Het is misschien geroepen om straks bij de elektrische energie

overbrenging een groote rol te spelen. Daarbij wordt bij voor

keur gebruik gemaakt van wisselstroom van hooge spanning ; 

aan de onderstations wordt deze met behulp van transforma

toren weder in wisselstroom. omgezet. Op die manier is men 

in staat een groote hoeveelheid energie door een betrekkelijk 

dunnen dr,aad over te brengen, waardoor de aanlegkosten der 

verbinding belangrijk worden verminderd. 

Daar aan het gebruik van wisselstroom echter enkele nadee

len zjjn verbonden , zoo als de Z.g. capaci teitf·;-werking en de 

glimlichtverliezen, die bjj bovengrondsche netten en zeer hooge 

spanningen van beteekenis kunnen zjjn, is men hier en daar, 

in Zwitserland en Z. Frankrijk b.v. ,  reeds op groote schaal tot 
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toepassing van hoogge
,�

pannen gebjkstroOlll, overgegaan. Daar

toe zouden nu transfonnatoren en hoogspanningsgebjkrichters 

kunnen gebruikt worden. Een bezv,raar van deze hooggespannen 

gelijkstrOOlll is dat 11len nog geen geschikte lllethode heeft ge

vonden om den hoogggespannen gelijkstroOlll weer in stroOlll 

van normale spanning on1 te zetten. lIet behoeft "\-vel geen be

toog welk een enOrln belang "voor onze elektriciteitsvoorziening 

die hoogspanningsgelijkrichter zal kunnen hebben. Reeds 

thans 111aakt 111en er in de praktijk  gebruik van voor het gelij k  

l'ichten van wisselstroomen voor het Röntgen-bedrij f, in de 

draadlooze telegrafie en voor andere speciale diensten, 

Spreker verklaarde nu hoe die gelijkrichter 1110et gebruikt 

worden wil 111en er het 111eest econo11lÏsche rendeInent van 

hebben en hoe belangrijk  de toepassing er van ook belooft te 

worden b ij het onlzetten van de gewone wisselstrOOlllen onzer 

stadsnetten in gelijkstroom. 

De verschillende apparaten waarvan spreker inrichting en 

werking schematisch in li chtbeelden duidelijk had gelllaakt, 

berusten hoofdzakelijk op elektronenbuizen lllet twee elektroden. 

\IVanneer lllen echter zooals in het zg. audion een derde elektrode 

toepast, komen er nog andere factoren in 't spel. fret aantal der 

uit den gloeidraad uittredende elektronen wordt dan, behalve 

door de anode-spanning, dool' de spanning van de 3e als tralie 

of rooster ingebrachte elekt.rode bepaald. Daar de tralie zich 

dicht bij den gloeidraad bevindt, zal een kleine verandering in 

het potent.iaal versehil tusschen gloeidraad en tralie een be

langrijken invloed hebben op de veldsterkte vlak b ij den draad 

en daardoor dus op de sterkte van den anodestroOlll. De uit

voerige uitlegging van spreker - die telkens van figuren, dia

gramn1en en schelnatisch afgebeelde instrulnenten op het licht

scherm gebruik 11laakte - komt hierop neer, dat \vanneer 111en 

in zulk een audi on de tralie brengt op een hooger potenbaal ten 

opzichte van den gloeidraad, daardoor het veld bij den draad 
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grooter zal worden en 111eer elektronen zullen uittreden, de ano

destro01n sterker wordt, lnaar tegelijk daardoor de anodespan

ning afneemt en daal'lnede het veld van de anode vlak aan den 

gloeid raad. De veranderingen in den anodestro01n worden daar

door niet zoo groot als 't geval zou zjjn, wanneer deze dàling 

van de anodespanning niet plaats vond . TIierdoor is de ver 

sterking, die men 111et een audion kan bereiken begrensd. Om 

grooter versterking te verlujj gen 1110et lnen lneerdere audions 

in serie schakelen. 

Zoo heeft lnen dit al1Clion veelvuldig toegepast als verster

ker in de draadlooze telegrafie 0111 de zwakke signalen van 

stat�ons, die anders niet lnee1' Ivaarneelubaar zijn, hoorbaar 

te lnaken. Doch ook de telefonie heeft er baat bjj gevonden. 

Telefoongesprekken konden vroeger slechts over beperkten af

stand gevoerd \vorden, door het euvel dat de trillingen l11et de 

hoogste tonen zich sneller voortplanten dan die 11let lager tril

lingsgetal en de de111ping die het sterkste is voor trillingen 

met hooge frequentie, zich sterker openbaart bjj toenClnende 

lengte van den kabel. 

vVanneer men echter den kabel in eenige stukken verdeelt 

en op de verdeelpunten audion-versterkers inschakelt, kan 111en 

aan het euvel zoodanig tegemoet komen, dat het b.v. nu al ge

lukt is in de Vereenigde Staten over de geheele breedte van 

New-York naar San Francisco te spreken. Ook waar vroeger 

comJ11unicatie wel l110geljjk was, doch kostbaar door de kabels, 

kan men met audion-onderstatiol1.s, d.w.z. door het laten aan

r ukken van elektronen-energie-op wekkers, belangrijke bespa

ring verkrjjgen. 

Na nog in beeld te hebben aangetoond hoe het audion ook 

als detector in de draadlooze telegrafie dienst kan doen, wees 

spreker aan het eind zij ner verh andeling op den eigenaardigen 

gang der ontwikkeling van on ze kennis dezer verschijnselen. 

Zuiver wetenHchaj)pel ij ke menschen zij n begonnen het pro-



1 4  

bleenl te bestudeeren, waarna E d i s  0 n, de gloeilarunp-practi

cus, zooals spr. dien doorluchtigen Amerikaan noelnde, op

nieuw de aandacht op het verschijnsel vestigt ; de wetenschaps-

111a!l F 1 e In i n  g er studie van gaat maken en zijn  gloeilalnp

detector er op baseert en :1\1 a I' c o n  i die in bedrijf  brengt ; 

dan worden de verschij nselen nader onderzocht door T h  0 In

s 0 n en diens leerling R i  c h a l' d s 0 n, wederom zuiver uit 

wetenschappelijke belangstelling ; hun onderzoekingen worden 

door L a n g 111 U i I' in het gloeilampenlaboratorium der G. E .  G. 
voortgezet en hij weet weer alle lnoeilijkheden te overwinnen 

waarop R i c h a I' d s 0 n gestuit was ; eindelijk ziet men 

de F 0 I' e s t, een m an van de praktijk, den detector van 

F I e In in g verbeteren door het aanbrengen van de 3e elektrode. 

De studie der elektrische elnissie van gloeiende 111etalen VOrlllt 

aldus een van de interessantste bijdragen tot het probleem, "velk 

nut de "\vetenschap voor de techniek en de techniek voor de 

wetenschap heeft. 



111. 

Prof. dr. P. EI-1RBNPES'l', 
HoogZeeraar aan de Universiteit te  Leiden. 

DE BOUW DER A TOIVIEN. 

Tij dens de voordracht van prof. dr. P. E h  r e n  f e s  t uit 

Leiden dien een talrijk gehoor in het Natuurkundig Genoot

schap weder eens het genoegen had te mogen hooren, werden wij 

telkens herinnerd aan de 1{ant 'sche uitspraak, dat hoe 111eer 

de mensch lneent te weten, des te meer hij tot de ontdekking 

kOlnt, eigenlijk niets te weten. J\1aar ook kwamen wjj , behalve 

onder de bekorin g van het van geest en hurnor bruisende 

woord des sprekers, onder den indruk dat dit niets weten den 

weetgierigen en van onderzoek en nasporingen niet af te 

houden lnensch toch telkens verrjjkt lnet nieuwe openbaringen 

over het eigenlijke wezen der dingen. 

Reeds de titel van B h r e n  f e s  t 's causerie - want dit was 

het in den echten zin des woords, een vuurwerk van gedachten 

Sprankelende van vernuftige invallen - had dadelijk iets be

twistbaars, dat ons deed denken aan en ook spr. zelf deed spre

ken van den wankelen bodem waarop wij ons hier bevinden : 

de bouw van het atoom. I-1oe kunnen wij spreken van bouw, 

van struktuur, waar w ij toch bij de gedachte aan een atoOlll 

uitgaan van het d
,
enl\:beeld , dat dit een zoo uiterst klein begrip 

is als overeenkOlnt nlet het allereerst begin van afm.eting en 

massa der m.aterie � 

Maar zooveel i s  zeker dat w ij h et begri r) "houw van atom en " 
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VOOl'eel'st nog be�lü;t noodig hebben en ook dat het geen 

ij del 'ivoord was dat prof. E h l' e n f e s t sprak, toen hij ver

klaarde, het zoo pl'ettig te vinden over di ngen na te denken, 

'waarover l11en zoo Iveinig weet . I·Ioe dat konlt, wie zal het 

zeggen ? l\ll<1ar het is werkelijk het interessantst van alles. En ook 

in hooge mate belang\\rekkend is, na te denken over de vraag hoe 

-'iroegel'e volken -- ::;vr. dacht bijv .  aan de Grieken --- er toe ge

k0111en z�jn 0111 op zoo velerlei gebied onze pioniers te zijn in 

het wet enschapp elijk onderzoek ; Ivat hen er toe gebracht heeft, 

om over zulke dingen aJs de st ruktuur der materie na te denken, 

en tot de bewering dat alle dingen: uit atomen zouden bestaan . 

Sedert het 11lic1den der 17 e e ellW is deze hypothese der Grieken 

tot ont"\vi kkeling gekomen en in het begin der 1ge eeuw is 11len 

op grond van chemi,sche onderzoekingen onderscheid gaan 

n1aken tusschen 11101ekulen en at omen. 

B estaat b .v. , zooals 11len zieh dat denkt, het water uit 11101e

kulen, dan is zoo 'n 11101ekuul, of kleinste deeltje vvater, sm11en

gesteld uit drie atoll1en, twee atoll1en Ivaterstof en één zuurstof. 

Die at0111en zij n  dan vool'loopig als kleine bolletjes gedacht en 

de ' 11101ekulen agglO111eraten van bolletj es. 

De ontdekking van de spekt raal-analyse dVlong tot verdere 

ontwikkeling van het b egrip "ato0111 " .  

Zooals men weet , i� onze kennis van de spektra reeds tamelijk 

oud e n  is het l'eeds 60 jaar geleden, d at B u n s e n  en IC i l' C h

h o f  f ons daarmee verrijkten. Z ij bepaalden de ligging der 

ljjnen voor vele elell1enten in het sp ektru111 van de zon en ge

bruikten het eerst den spektroscoop aIs hulpmiddel b ij het schei

kundig onderzoek, dat sedert tot de ontdekking, juist door 

middel der spekt raal-analyse, van nog zoovele andere elell1enten 

aanleiding heeft gegeven, en van de 'ivetenschap, dat overal 

in het heelal, voor zoover wij dat kennen, dezelfde l11aterie VOOl'
kOl11t. 

De at Olnen nu zenden licht uit van een bepaalde soort, 
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blijkens zeel' bepaalde lijnen in het sp ektrun1, die voor natriU111 

,veel' anders zij n dan voor heliunl, waterstof enz. Zoo heeft de 

spektraal-analyse tot de zekerheid geleid ,  dat de at omen, hoe 

klein ook, wel degelijk een geraffineerde struktuur hebben. Een 

kara.kteristieke struktuur n10et hiel' aanleiding geven tot zoo

veel differentiatie in de verschij nselen, als de analyse del' 

atOlnen door nliddel van het spectrum te aanschouwen 

geeft. 

JVIen kan zich dan ook voorstellen, hoe n1en zich op de bestu

deering der sp ektra geworpen heeft, on1 de geheimen van het 

ato0l11 t e  ontsluieren. Zij is niet onbeloond gebleven, die studie, 

"vant de ervaringen en vooral de elektrische ervaringen 1net het 

ato0l11 , hebben de wetel1schap een belangrij ken stap vooruit 

gebracht . 

Van grooten invloed bleek nmnelij k de ontdekking, dat men 

van alle at on1en, onver.schillig van ·welk chelnisch element ook, 

steeds even groot e elektrische ladingen kan afsrllitsen : de el ek

tri citeitsatomen, de zg. elektronen. 

Reeds lVI a x w e I l  had zich er over verbaasd,  dat een vvater

stofatoOln st eeds hetzelfde spektrU11 1 vertoont .  Uit welke ster 

die wat erstof ook afkomstig is, uit welke bron ze ook werd af

gezonderd, of naar ons toegezond8n wordt, een atoOln waterstof 

blij ft altij d - zooals spr. het karakteri stiek uitdrukte - op 

dezelfd e draaibank gedraaid . lVIen komt dus diep onder den i n
d r uk van de unifOJ 'lniteit der elektronen. Terw ij l lnen bij na 

100 verschillende soorten van atOlnen onderscheidt, bestaat 

cr slechts een enkele soort elektronen . Z i,j z ·ijn  negatief geladen 

en hun l1 1aSSa is on geveer h et 1 850e d eel van een watersto f

atoom . . De  l adi n g  van a l l e  and ere deel tj es, van d e  positieve 

zoowel als de negati eve, js àf gel ijk aan d ie van het elek

tron , àf aan een veelvoud daarvan, de posi ti eve el ektri citeit is 

steeds aan een atoom gebon d en en de 1n assa der posi tieve d eel

tj es is dus gl'ootm' clan d ie del' n egatieve,  ten lninste even zwaar 
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als een waterstofatoom, dat men zich voorstelt als te zijn  van 

de eenvoudigste struktuur, bestaande uit een kern en een enkel 

daarOlnheen loopend elektron. 

Een elektron is dus iets universeels en altjj d in het bezit van 

een negatieve lading. 

,Vij "varen nu genoeg voorbereid dool' spreker 0111 vatbaar te 

zij n  voor het begrip van den eigenlij ken bouw der atOlnen. I-Ioe 

een atoOln er eigenlijk  uitziet, welk lnodel het lneest nabij de 

,�rerkelijkheid kOlnt of  het minst el' van afwij kt, wie zal het 

zeggen � In het algem.een, zeide spreker llün of 111eer ironisch, 

(zooals hjj op vele oogenblikken ,vas ) zjj n  de natuurkundigen 

geneigd de atOlnen zich zóó voor te stellen als voor hun doel 't 

11leest geschikt. Een a tOOln voor een scheikundig laboratoriull1 

ziet er b ijv.  viTeer geheel anders uit dan één voor een optisch 

labOl atorium. De physici, die het licht onderzoeken, hebben 

vóór alles noodig elastisch opgehangen elektronen, die trillen. 

De atomen-modellen zijn dus velerlei. 

:Met nalne tlvee 11lodellen had spreker ter bespreking gekozen. 

Vooreerst dat van IC e I v i n en T h  0 111 s 0 n.  Z ij stelden zich 

het atoOln voor als een bol, een ruimte innell1ende van ongeveer 

2 à 3 X lO-ü llüllimeter, en wel positief geladen, waarbinnen 

dan de negatieve elektronen doordringeil. 

Eenige j aren later - wij zijn hier in het begin del' 20e eeu,v 

- lnvêun R u t  h e l' f 0 r cl de aandacht vragen voor een 

anderen vorm. lIier was het model zoo, dat 11len zich de nega

tieve elektronen kon denken als planeten, die 0111 een zeel' 

kleine positieve kern als 0111 d e  zon loopen. D e  kern is ook 

lager van cl e luassa van het a tOO1l1. I-Ioe kWaln R u t  h e r  f 0 l' d 

aan dat 11lodel � IIjj werd el' toe gebracht dool' de ontdekking 

del' radioactiviteit . Radio-actieve stoffen noelllt 1118n de sub

stanties die spontaan een verandering ondergaan, door uit

werping van stralen, waarop wjj zelfs door de 11lachtigste 

reagentia geen inv loed vel'1nogen uit te oefenen. Noch koude, 
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noch warmte, noch che11üsche of andere in\,verking kan aan die 
radio -activiteit iets veranderen. 

Daaruit nu leidde R u t  h e r  f 0 r d af, dat een atoOln nood
zakelijk 2 sferen m oet hebben, een sfeer, die w�j wel beinvloeden 
kunnen, een andere of binnenste  sfeer, die dan de kern van 
het atoom lnoet zjjn, waarop w�j geen invloed kunnen uitoefenen. 
Aldus ontstond het beeld van een kern en los er Oln heen 
loopende elektronen : een positieve kern dus, zeer gesloten, 
nlet aan de periferie rond"\ventelende elektronen. 

Nu is het gelukt aan te toonen, dat als m.en slechts de keus 
heen tllsschen het lnodel van lord I( e 1 v i n en dat van 
R u t  h e r  f 0 l' d, 111en no. 1 verwerpen 1110et . Daargelaten na
tuurl�jk  of toekOlnstige geslachten van physici atoomrnodellen 
ontwerpen, di e weel' plausibeler zjjn .  Aan het nlOdel van K e l
v i n en rr h 0 111 S 0 n kan echter niet vastgehouden worden, 
Olndat hier de 111aterie van een veel te dichte struktuur wordt, 
in tegenstelling lnet het zeer jj le karakter als lnen uitgaat van 
het R u t  h e r  f 0 l' d 's atoonl. Daar beweegt zich het elektron op 
een afstand van de kern, die 100.000 maal grooter is dan de 
doorsnee van het elektron. Reeds hieruit kan 111en zich een denk
beeld vormen van het ontzagljj k �j le van een atOOlnstelsel volgens 
het model van R u t  h e r f 0 l' d .  D'aarmee stemmen ook overeen 
de experirnenten met aHa-deeltj es, die met enorm.e snelheid vlie
gen , op hun vlucht geremd worden door de atomen, wier nega
tieve elektronen vreugdevol de positieve aHa-deeltj es tegem oet 
vli egen, waardoor echter het atoom zj;jn energie verliest. 

En zoo, constateerde spr . ,  heen lnen dan kunnen schatten, 
hoeveel elektronen bijv .  in waterstof en zuurstof zitten ; hoeveel 
in n atrÏlu n en heli um en heeft 111en aldus het periodieke 
stelsel der sch eil\:undi ge elementen door deze lnerkwaardige 
physische interpretatie bevesti gd bevonden, geheel zooals de 
scheikundi gen h et reeds langs anderen weg hadden bepaald. 
De elektronen z jjn a .  h.  w. de chenlici gebj k kom.en geven. Vve 
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weten nu wel heel betrouwbaar, dat bijv. een alunliniunlato01n 
13 elektronen heeft, niet n1eer en niet nünder, terwijl de water
stof, het eenvoudigste van alle at01nen, er m aar één heeft. 

Spreker stond ten slotte nog stil bij de nieuwere opvattingen 
van B 0 h l' mntrent het a toomn10del van R u t  h e r  f 0 l' d. H�j 
trachtte zij n  gehoor een voorstelling te geven van hetgeen er 
eigenlijk plaats heeft in een atoom van het lnodel van R u t  h e  r
f 0 r d ;  hoe daar negatieve elektronen k01nen aanschieten op de 
atOlnenkernen, 111aar steeds wentelende in elliptische banen 
als de planeten Oln de zon ; hoe zij ,  de kern naderende, steeds 
nauvvere kringen beschrijven, onderwij l  elektrische of lichtgol
ven uitzendend en daardoor haar energie uitputten, wat zich 
kenbaar 111aakt in het spectrU111, dat lnen van hen kan opvangen 

en dat noodzakelijk een kleurenband n10est vertoonen in over
eenste111ming 111et de steeds afnel11ende energie van het elektron 
naarl11ate het bij zijn  spiraalsgewijzen tocht rond01n de ato01n
kern, . die kern 111eer nadert. En toch geeft waterstof siechts een 
zeer scherpe discreet liggende lijn  in het spektrum ! Fret zou ons 
te ver voeren hier uit te leggen hoe het aan B 0 h l' gelukt is, in 
verband n1et de theorie van de energiequanta, deze lnoeilijkheid 
op te lossen en hoe ongekend vruchtbaar de gedachte van 
B 0 h l' voor de n1eest verschillende probleInen der physica 
en scheikunde gebleken is. \Vij lnvmnen echter wel zeer sterk 
door prof. E h l' e n :E e s t  's boeiende rede onder den indruk, 
dat wij hiel' 111et een theorie te doen hebben, die reeds zeer be
langrijke resultaten heeft opgeleverd, zelfs voor de praktijk en 
de techniek, nog vóór ze geheel klaar is, en dat Ivanneer die 
theorie voorspellingen maakt, deze direkt door de experilnenten 
bevestigd word en. D'at is juist het 11lOoie van deze hypothese 
omtrent den bouw der a t01nen. 

Spreker, die levendig ,verd toegejuicht, kon ten slotte naar 
veel literatuur venvij zen, vooral naar de geschriften van onzen 
L o r  e n t  z. 



IV. 

Prof. dr. A. Il. BIJAAUW, 

1-1oogleeraar aan de Landb01.,/'whoogeschooL 

OVER CHEMISCHE OF PSYCHISCHE GEVOELIGHEID 

BIJ DE PLANT. 

Voor I-I. NI. de Koningin-rnoeder, die wederOlll het Nàtuur

kundig Genootschap de eer aandeed van haal' tegenwoordig

heid, en voor een talrijk gehoor trad als spreker op prof. dr . 

A. I-I .  B I a a u w, van vVageningen. 

Over de ge-voeli gheid van de plant, was zijn zeer belang

rjj k  en tevens zeer uitgebreid onderwerp. De hoogleeraar zou 

zich dan ook tot slechts een onderdeel van zjj ll r jj k  veld van 

beschouwing Jlloeten bepalen en trachten daaruit eenige alge-

111een8 conclusies te trekken. Zoo zou hij het niet hebben over de 

gevoeligheid van de plant voor de vvannte, die i eder bekend 

is, die weet d at er chelnische reacties in de plant werkZaa111 

zjj n ; ook niet over haar gevoeligheid voor de zw aartekracht 

die ieder kan waarnelnen als hij er op let hoe bij het zich ont

wi kkelen van de zaadkorrel de wortel zich naa l' de aarde toe
keert ; dan zij n  er nog tal van andere invloeden w am'voOl' de 
plant gevoelig i s ; m_aar voor ditm_aal zou spreker a lleen wat 

uitvoeri ger stilstaan bij d e  gevoeligheid v an de plant voor het 

licht. D at dit een zeer belangrij ke fact or in het leven van de 

plant i s, wordt reeds hierdoor bewezen , dat z ij wel in staat 
-
i� i n  h et d onker te leve]) , m aar h et li ch t  noodi g heeft om de 

groene k1eu)'�t ( ) f  te r naken en J e -voed ing-sl )estan ddeden orn te 
zetten (li e l 1 oo(l jg  zjjn voor haal ' gN)e i .  
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B ij dit laatste, d e  koolstoJ-ass i Jl l i l a t i e  ond el' dcn i nvloed van 

het licht, zou spr. thans echter niet stilst aan. 

I{omen hier geen pshychischc \v erlüngen b ij te pas, dit werd 

w el het geval waar het d e  vraag betrof, hoc het k011lt dat de 

plant zich naar het licht toewendt, haal' z . g. phototropie, een 

verschij nsel dat ons v a n  de gevoeli gh eden del' plant voor het 

licht het Ineest treft. 

In den l oop del' 1 g e  eellW heen zich Olntrent dat zich be

'wegen van de pl a nt naar hct lieht nleel' dan één opinie ont

\vikkeld in verband ook met de vraag : '  hoe heeft de perceptie 

van het lieht dool' de pl ant pläats � In 1832 was het D e 

C a n d 0 1 1  e, d ie  omtrent d it z1e 1 1  Ol'i ënteeren van de plant 

naar h et l i ch t  de ce1 'ste theorie opstel de .  "\V è weten, dat de 

plant ook in haal' gToei gevoelig is voor het licht. In het duis

ter van den kelder zullen de uitloop ers van een aardappel 

sneller uitloopen dan in het lich t .  !-Iet licht sch ij nt dus veeleer 

den groei te vcrtragen, doordat de plantensten gel aan de 

van het l i eht afgekeerde zij de la nger wordt dan aan de ver

lichte zij de en dus het krOl ngroei en en naar het licht keeren ten

gevolge zou hebben. 

O mtrent de theorie van D e C a n d 0 1 1  e werd omstreeks 

het midden del' 1ge eeuw door S a c h s opgelnerh:t, dat zij \;vel 

wat al te eenvoudig vvas, aangezien daa]'bij de gedragingen van 

den wortel geheel over het hoo:Ed waren gezien. Bovendien, als 

rnen sommige schi111111els beschouvlt, die uit enkele doorschij nen

de cellen bestaat, zou vanzelf d at ,Te]'schü van belichting van de 

voo]' -en de achterzij de van de plant vel'vallen. De theorie van 

D e C a n d 0 1 1  e ]110est hierop volgens S a c h s e .a. dus 

stranden. 

Nu kwam de opvatting, dat het "gevoelige " protoplasma van 

de plant het li eht i n  zi ch opn eem t en als op die  m an i er de plant 

voldoend e gepri kkeld wOl'C11 , een reactie optreedt, een soort van 

l 'eJlexbew eging. iVIaal' wat n ee m.t h et protoplasma d an ei gen-
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lijk i n  zich op ? S a c h s n1eende dat die gevoelige stof d e  rich

ting van het licht in zich opneen1t, d.  vv . z. als het licht geduren

de een bepaalden t�j c1, of lang genoeg de plant beschenen heeft, 

zal zij zich oriënteeren ten opzichte van de richting waarin de 

stralen vallen. :1\1en heeft echter lat eI' "waargenomen, hoe schim

lnelcellen (PhycOlnyces ) ,  die zich genlakkel�ik laten
. 

kweeken 

en dan in één dag b.v. van 3 c:1\1. tot 6 cNr. uitgroeien, zich bij 

hun groei wenden naar het li cht . lVIaar toen men ze in een 

soort olie bracht ,vaarvan de breking sterker is dan in de cel, 

zag lnen juist andersOln het plantj e zich van het licht afwen

e1en, waaruit dus wel bljjkt, dat de groei niet van de licht

stralen afhangt, maar van het lichtverschil aan voor en achter

zij de.  

Na S a c h  s en onder invloed van P f e f f e l' trad echter de 

opvatting eener A uslösung geheel Or) d en vOOl'grond. 1\1en kwanl 

dan ongeveer tot de voorstelling, dat in de plant een prin1itief 

centraal orgaan huist, dat slechts een schok, een prikkel heeft 

te ontvangen on1 in de plant een proces te ontketenen. :1\1en zou 

het kunnen vergelijken lnet het ontladen van een geweer, waal' 

ook door het aftrekken plotseling de energie die er in oljgehoopt 

is, t ot uitbarsti ng kon1t. D oor het aan wenden van slech ts een 

kleine kracht, gaat het geh eele lJroees zij n gang. Zoo zou het 

ook in de plant gaan, als zij maal' eerst een prikkel heeft ont-

vangen . 

D eze m.eer psychi sch e opvatting wen} gei:-lteund door het ver

schijnsel van vermoeienis , d. w .  z. als 'v\Te li ch t  laten inwerken 

op een plant� zi e n  we h aal' zich krom. m en Haar het licht, lnaar 

bjj het toenem.en der stel'kte 'van den licJ ltprikkel komt er een 

oogenblik, dat men de kron lming n iet sterker ziet worden : er 

treedt vermoei en i s  op. E n  zoo kom.en wjj d an l angzamerhand 

tot d e weten seh ap , d at d e  p h ys i seh e wetten , welk e voor den 

m en sch gel den , nok i n  de we l 'e] él del ' J ) 1 <1n t en doorgaan . . AJ s wij 

naaI'  e e n  li ch t hron z ien , kom.en < l e  s1Ta] ell r u st i g  nu, cu ' ons toe, 
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11 laar plaatsen wij tusschen d e  bron en het oog een rad, dat snel 

kan ronddraaien en Blet de helft openingen, de helft gesloten 

sectoren, dan zien I"lij zoolang het rad langzaa11l draait, flikke

ringen, door dat de vleugel s van het rad lichtstralen onder

:-;cheppen ; maar draaien "vij het rad snel, dan wordt de indruk 

va·n het lich t weer continu , doch vangen wij slechts de helft 

op van de oorspronkelijke hoeveelheid licht. D,i t is nu ook voor 

de planten aangetoond, 

I Jangs histOJ�ischen weg, van de eene theorie tot de andere 

overgaande, had spreker aldus toegelicht hoe men er toe ge

kOlllen is om ook op de plant psych ische wetten toe te passen. 

zooals we die in de l11enschelijke psychologi e kennen. Jlij . ging 

nu met zij n gehool' de proeV8n na die genomen zijn om den 

tij d te bepalen die noodig is om. een plant naar het licht te 

doen kron1111en, I"laarbij IvaargenOll1en is dat als 111en vóór dat 

het zoover komt, de plant in 't donkel' zet, de kro11l1lling toch 

plaats heeft, zooclat hieruit blij kt dat er, ook al is het licht ver 

dwenen, nog een na,verking in de plant plaats heeft . Die prae

sentatietij d of prikkeldreInpel is dan de minimumbj d, welke 

nooc1ig is voor een kromllling. 

Dan kwam de vraag, hoe I'eageelt de lJlant bij verschillende 

lichtsterkten � B ij het onderzoek in die richt ing bleek, dat de 

tij d  van belichbng en de sterkte in een evenredige verhouding 

tot elkaar staan, B ij het toenemen van de lichtsterkte is een veel 

kleiner tijd  van belichting noodig. Neenl ik het licht van dui

zende kaarsen (booglamp ) ,  dan zal ik b.v.  slechts een onder

deel van een seconde hebben te belichten Oln de plant zich te 

zien krommen, Zelfs tot �leehts 1/1000 sec. blootgest eld aan het 

licht, neemt de plant de stralen op, zóó buitengelvoon gevoelig 

is de plant voor het licht. 

En 'w at de bovenbedoelde verhouding betreft, als ik een 

haverplantj e 1 seeonde belieh t ,  c1a.n heb ik voor ha.a r k 1'01nm ing 
ll ooc1ig een lichtst.erkte van een 20-tal kaarsen, en gebrui.k ik 
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20,000 kaarsen, dan kromt d e  plant reeds door het licht van 
1/1000 seconde. ,Ve'l buitengewoon gevoelig, wel zeer psychisch 
lijkt dus die perceptie van het licht door de plant. vVanneer ik 

dan den bj d lnet de lichtsterkte vel'lneni gvuldig, blijkt het dat 
ik altij d  dezelfde hoeveelheid licht heb gebruikt onl dezelfde 
krOlllluing , te kr ij gen . 

I-Üer is lnen op het keerpunt gekomen van de opvatting 
onltrent de perceptie van het ' licht. Het blijkt nu dat we te 
doen hebben lnet de fotoehemie, die ,.v ij wellicht te beschouwen 
zullen hebben , als de ondergrond der psychische werkingen. 
'N at B u n s e n  en 11, 0 S c 0 e reeds in 1857 voor de scheikun
dige verschijnselen hadden aangeto ond, bleek vij ftig j aar later 

ook van toepassing op de planten. lIet effect blijft constant als 

de op de plant werkende invloeden in tjjd  en st erkte van be

lichting, in evenredige verhouding, ook constant blijven. Zoo 
mag de tij d  van belichting bij de pl ant van 16 uren tot 1/1000 
sec . varieeren, de uitwerking blij n constant . 

Bi,j de proeven , lnet schimnlels ziet lnen d an nog andere ver

schij nselen. Wanneer l11en ze korten tij d heen verlicht Jllet een 

zeer st erke lich tbron en na verloop van 10 J11inuten de planten 

waarneemt, ziet men dat ze de kopj es h ebben gekromd naar het 

licht. 'Verlichten w ij nog langer, b.v. l11et een booglanlP, dan 

d oet zich het eigenaardige verschijnsel voor, dat de cellen niet 

meer k romm en ,  nu st aan ze w eer recht, en als we nog steeds 
voortgaan met die sterke belichting, l\:8eren ze zich van het 

licht af. 1-1ier wees spreker op een parallel uit de fotochel11ische 
versch ij nselen :  als nlen een fotografische plaat korten bj d 
verlicht , slaat het zilver neel' en wordt de plaat grauwgrij s, 

vervolgens zvvart, maar blijven wij de plaat verlichten , dan keert 
het effect weer onl en wordt de plaat weer lichter. En ook bij 

de sehi m mels le eeren de posi ti eve reacti es weer O1n . D i t  is het 
vë l'seh ij nscl v n n  d e  overr )e 'l 'i tll t -i  n g, ( lat �i (:h d u s ook j n  de pla n
tenwereld voordoet. 
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Spreker behandelde nu kortelijk de gevoeligheid van de  plant 

voor verschillende kleuren en plaatste daartoe het pris1na 

"waardoor het licht verdeeld wordt in zijn reeks van afzonderlijke 

kleuren (spectrlun) ,  op den "veg van de lichtbron naar een bakje 

"waarin een aantal planten op een rij .  ,X,Te kunnen zoo precies 

nagaan, hoe 
'
relatie E  gevoelig de plant is voor verschillende 

kleuren, voor het indigo en het groen en blauw het sterkst, 

uiterst gering voor het geel, oranje en rood en dat er ook krOl11-

ming van de plant plaats grijpt wanneer zij alleen door de 

ultra violette stralen, die ons 1nenschelijk oog niet kan per

cipieeren, belicht wordt. 

Uit tal van proeven op de kleurgevoeligheid van de plant 

i::; duidelijk gebleken, dat in haal' bepaalde stoffen aanwezig zijn 

die het licht percipiecl'cn en dat het van die stoffen afhangt 

"welke stralen het sterkst ,vorden opgenomen. Ook hiel' weel' 

analogie tusschen het menschenoog, de plant en verschillende 

chemische processen, die in onderscheidene 111ate voor kleuren 

gevoelig zijn. En al moeten wij er ons wel voor ,vachten 0111 de 

1nensehel�jke psychologie te gaan toepassen op de planten, 

lllCrkwaardig is het in hooge ]nate dat de plant hier een schakel 

vormt tusschen de chemische en psychologische verschijnselen. 

De plant is hier intermediair tusschen de fotochemische en de 

psychische verschijnselen. 

1ntusschen is hiermee nog altijd geen antwoord gegeven_ op 

de vraag, hoe het komt dat de plant zich naar het licht be,,,reegt 

of er zich van afkeert. Spreker had de verschillende theorieën 

daaro111h'e1ü nagegaan, stilgestäan hij de onderstelling dat het 

niet zou zijn  een rechtstl'eeksch gl'OeiVel'schij nsel . Dat de groei 

geheel buiten de perceptie zou staan 1neende 111en hiermee te 

kunnen bewij zen, dat een plotselinge verandering in den groei 

door een li chtpl'i kl,c1 ]l i et pla ats heeJt. O r:  dat echter ,vel geheel 

j uist \vas, nlOeht bet\vi, ifelcl worden . 1n11nel's wij zi en wel bij 

eenzij dige b el i chting vn,n een schi mmelcel ecn kl'omnlÏng naar 
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het licht, maal' al:':> ,vij d e  cel van vier zij den tegehj k belichten, 

dan zien w ij ook den groei zeer duidelij k  reageerell. Bij Phy

comyces n eeInt na een kortdurende beli chting de groei sterk 

toe, Oln in het donker te dalen beneden de groeisnelheid en dan 

weer nornlaal tot die snelheid terug te keeren. De tij delij ke 

verlichting veroorzaakt dus een goHvormige verstoring van 

de groei-intensiteit. 

I-lier liet spreker in een reeks van lichtbeelden de verklaring 

volgen van proeven 111et verschillende planten, van de zeer sub 

tiele inrichting dier proeven, hoe men b .v. elk spoor van 

warmte boven de non11ale tenlperatuur l110et uitsluiten ; hO,e de 

fototropische krommingen veroorzaakt worden door de licht

groeireacties bij ongel�jke lich tverdeeling ; hoe 111en uit het ver

gelij kend result aat der verschij nselen bij die proeven ten slotte 

tot de overtuiging is gekom en dat de groei een fundamenteel 

ver:':>chij nsel is, onmiddelhjk rakend het :psychologisch verschijn

sel dat gegrond is in de dis:':>inülatie- en assünilatieprocessen, 

het kenm erk van b et leven, een even,vi chts:,:>telsel van opbouw 

en verbrandin g dat t.en grondslag ligt aan alle leven. 

Prof. B I a a u w werd ]11et groote aandacht gevolgd en aan 

het ein de hart elij k to egejuich t. I-lij had zij n gehoor wel zeer 

onder den indruk gebracht, hoe hoogst eigenaardig de lotge

vallen kun nen zij n  van een stukj e wetenschappe]jjk onderzoek, 

hoeveel stT ij d van m ecningen er kan ontstaan bij de oplossing 

van een enkel } ) l 'oblee111. 



v. 
ProL dl' .  A. A. NIJT�AND , 

IJoogleeruci1' (f an de Univ ersiteit . te Utrecht. 

BOLVORMIGE STERRENHOOPEN. 

E cu welbekend en w elkOll1 spreker, Pl'of. dr. A. A. N ij I a nd, 

van Utl'echt, vervulde in het Natuurkundig Genootschap een 

spreekbeurt VOOl' 1-J. lVL de I{oningin-nloeder en een talrij k  pu

bliek,  om ons in te w ij den in de zeel' vernuftige, ietwat ge

'\vaagde, maal' hoogst belangwekkende b eschouwingen, die een 

jong l-\ lnerikaansch ondel'zoekel', S h a IJ l e )T, in staat hebb en 

gestel d  tot sch attingen van afst anden, welke niet nlÏnder dan 

5-600 maal grooter zij n  dan de grootst e afstanden, die men 

door directe m eti ng kan benaderen . Zoo buitengewoon zij n  die 

a fstanden, d at onze aardsclle 111<:1ten te eénenlnale te kort schie

ten om cl' ons een voorstelling van t e  geven. ,�Tat l'eu::;acht ig 

lij kt,  geIneten met onze aardsche m aateenheden, is heel klein 

voor de afmetingen in het sterrenl' ij k. Zou een sneltrein lnet een 

constante snel hei d voortgaand e, 300 j aar noodi g hebben om de 

zon te lJereiken, die afs tand verzinkt in het niet als Hlen ver

neemt dat de dichtst bij gelegen vaste st erren, 20 à 30,  zóó ver 

van ons verw ijderd z ij n  al s het nül l ioenvol1d v.an d en afstand 

van de aal ' d e  tot de Z01) ,  een 100 stuk s h et 2-nüllioenvoud, 2 à 

300 stuks het 20-1nillioenvoud van de a:-;tl'onol llÎsche eenh eid, 

z:ij nde d e  afstand van de A a l'Cle tot d e  Z on .  O n1 het begrip tege

m oet te kom e n ,  is VOOl ' d el 'grl ij l\: e a fsta n d en een andere een h e i d  

l lOod i g, n L  h et E eh t;j aa l '  o f  de  a fs1 an d (l i e1 1  h et li cht in  een j aal' 

aflegt. ""V at ' d at is ,  l l l eH l ll ij v e  0.1 ' e v e n  bij sti lstaan, dool' te 
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denken aan de snelheid van het licht en aan de 300 j aar die 

een sneltrein noodig zou hebben OJll de Zon te bereiken. Om dan 

te vernelnen dat het licht over dien afstand doet 499V2 seconde ! 

E n  nochtans heeft het licht 10,  20, 30 jaar noodig Oln de dichtst

bjj gelegen sterren te bereiken of: 0111 van daar tot ons te 

kOJnen. Voor de verder a fgelegen sterren klimt de afstand 

zelfs tot lichteeuwen. En de bolvormige sterrenhoop en, waarbij 

spreker zou stilstaan, zijn op afstanden gelegen, die door het 

licht eerst in honderden eeu\ven doorij ld worden. 

Niettegen staande die ons begrip te boven gaande afstanden, 

schitteren vele van die sterren voor de aardbewoners lnet 

groote helderheid. De helderste zijn al van oudsher gegroe

peerd in de bekende sterrenbeelden de Groote B eer, Cassiopeia, 

Orion enz. , lnet de allerhelderste van allen, Sirius. Maar 111en 

weet ook, dat tal van sterren een zoo zvvak licht uitstralen, dat 

het bloote oog ze nauweljjks onderscheiden kan. I-Iet aantal 

aldus met meerdere of ulindere helderheid voor het ongewapend 

oog zichtbare sterren bedraagt ca. 7000 ; het aant al dat 111et 

kijkers valt waar te neUlen is, lnet de toenelnende sterkte dier 

instrulnenten, thans gestegen tot een 100 lnilloen. Zóó zwak 

is het licht dat die zwakke sterren tot ons doen komen, dat 1 

millioen van die sterren te smnen niet lnee1' licht geven dan 

1 ster van de Groote Beer. 

Uiteraard hebben we hier te doen met de schijnbare helder

heid . De ware helderheid zullen we eerst kennen als we den 

afstand van die sterren weten. 01ngekeerd, als we de schjjn

b are helderheid en den afstand kennen, volgt daaruit de wer

kelij ke helderheid. A ls eenh eid voor de ware helderheid wordt 

nu die van de Zon gen omen : IJ = 1. Bn zjj n  beide helderheden, 

de schjj nbare FI en de ",vare IJ bekend, dan is ook de a fstand 

bekend . vVe zoud en on s de vraag kunnen stellen ,  op welken af

stand van on s wjj de Zon zoud en moeten denken, opdat zij o n s  

slechts in grootte en held erhei d  van een even voor het bloote 
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oog zi chtbarc ster zou to eglan zen . \\7 elnu, dat  zou zij n  op 

een 3 11lillioenvoudi gen afstanel .  \\Tij zouden de  Zon dan 50  

lichtj aren van ons af  geplaatst 1110eten denlmn. 

Spreker wees nu op de veranderlijkheid van de sterren, \vaar

van bij· s0111m.i gen het eigenaardige de regehnaat dier ver

anderingen is. Zijn er 2 à 3000 veranderlijke sterren bekend, 

·van 170 heeft die veranderlij kheid het regelmatige karakter van 

de zg. Cepheïden, wier lichtsterkte in eenige wei nige dagen of 

uren regelmatig op en neer gaat . Een andere eigenaardig

heid is, dat het helderder ,vorden iets vlugger verloopt dan het 

zvvakkel' worden. Bovendien nog dit eigenaardige, dat de hel

dere phase bij de Cepheïden 2V2 111aal zoo helder is als de · 

z,vakke phase. 

Overi gens valt de groep dezer veranderlijke sterren weer vrij 

scherp in twee bepaalde groep en uiteen. De Cumuliden ver

schillen in de eerste plaats van de Cepheïden hierdoor, dat de 

lichtv,Tisselingen anders verloopen. De laatst en, die allen van 

een vrij groote helderheid zij n, hebben perioden van 3-10 

dagen ; de veel zwakkere CUlnuliden van 5-1 9 uren. I-Iet aan

tal goedbekende Cepheïden is 5 5, dat der Cumuliden 42. 

Nu heeft de bovengenoemde A111erikaan S h a p 1 e y bij die 

Cepheïden iets zeel' lnerkwaardigs ontdekt . Bij het berekenen 

van de gemiddelde Wèl.re helderheid dier sterren bleek het 

S h a p  1 e y, dat el' verband bestaat tusschen de werkelij ke 

helderhei d en de periode : hoe helderder de ster, hoe grooter de 

periode. I-lij kon dit in een kro111111e lij n afteeh:enen, \vaarop men 

dan · een bepaalde lichtkracht bij een bepaalde periode kan af

lezen. 

In heldere maanvrij e  nachten ziet 111en aan het firman1ent 

een 25-tal kleine wazige plekj es. Eerst als lnen den kij ker er op 

richt, lossen s0111111ige dier vlekken zich op in afzonderlij ke ster

ren .  Reeds dc beide I-I e r s  c h e l s (vader en zoon) hebben in 

het laaü;t del' 18e en het begin del' 1ge eeuw een 4000 van die 
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nevelvlekken aan den he111el gecatalogiseerd . Omstreeks 1880 

waren er 7800 bekend en nu zal hun aant al ·wel tot een 15 .000 

geklOlnmen zijn.  Als lnen het geluk heBft in een helderen nacht 

van die wazige vlekjes te zien, �loen zij zich aan het oog voor als 

een vlekj e krijt, dool' spreker op het zwarte bord geteekend, 

waarvan 111en de krijtkorrels eerst kan "\vaarnelnen als lnen 

dicht genaderd is.  

Ongeveer een 6 pct. van die vlekken zij n  gebleken oplosbaar 

t,e zij n  in sterrenhoopen, die in twee tall1el�k scherp gescheiden 

rubrieken zij n  te verdeelen : de onregehnatige hoopen die veelal 

in den Melkweg zijn te vinden en veelal plaatselij k  verdich

tingen van dat sterrenstelsel zij n, en daarvan onderscheiden de 

groep van de bolvonnige sterrenhoopeli, waarvan er 70 bekend 

zijn. Al sinds een halve eeuw is dat aantal bekend, zoodat 

het verlnoeden niet gewaagd is dat er niet 11leer bij zul len 

kOlnen. 

lIet cirkelronde uiterlijk van die verzamelingen sterren heeft 

tot de gedachte geleid dat ze een bolvormige ruimte zullen zij n  

gevuld Inet sterren. Een andere eigenaardigheid is, dat z e  uit

sluitend in een van de helllelhaHronden \vorden aangetroffen. 

De sterrenhoopen vertoonen op een zeer kleine ruimte een bui

tengewoon groot aantal sterren. lVlessier 13 in het sterrenbeeld 

IIercules b.V. telt niet minder dan 27.000 sterren op 4 lninuten 

middelbjn.  Dit is zeker een buitengewone rij kdOln aan sterren, 

"\\'ant de rijkste :Melkweg-plek telt el' nlaar 10 ! Daal' er roode, 

gele en blauwe sterren onder zij n, kan het aspect van zoo 'n bol

vormige sterrenhoop zeel' verschillend zij n  in verband 11let de 

verscheidenheid van i ndrukken op de fotografische plaat. 

I-Iet behoeft geen betoog dat voor de oplossing van zoo 'n 

sterrenhoop en haàr bestanddeelen sterke kij kers noodig zijn, 

maar toch is het ei genaardig dat de grootste sterrenhoop en de 

ldeinste kij kers nood i g  hebben en wel in die mate dat de kij kel's 

2 1/2 Inaal zoo groot m.oeten z ijn  om :-;terrenhoopen tot opl ossi ng 
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t e  bren gen, die 2V2 ' Inaal zoo klein Z�J ll .  Dit wekt den indruk 

dat die bolvormige sterrenhoop en in grootte al len aan elkaar 

gelijk zijn en alleen de verschillend e afstand hen zoo ver

schillend doet zijn van lichtsterkte. 

Een allerb elan grijkste eigenschap van die bolvormige sterren

hoopen is voorts dat sonln1igen een ,vaar 11lagazijn blljken te 

zijn van veranderlijke sterren, en ,vel van de zwakke Cumu

liden van een zeel' korte periode en naast die CU11luliden 

ook dikw�i ls de heldere Cepheïden. In de reeks beelden die 

spr. op het schel'ln wierp, was het opvallend te zien hoe san1en

gepakt de 11laSSa der sterren zich ophoopen in de bolvornlige 

stelsels en hoe zwak sterbezet de omgeving is.  

IIier vroeg spr .  onze aandacht voor een ander n1erkwaardig 

henlelverschijnsel, de kleine Kaapsche ""volk in het zuidelij k  

halfrond, een waar 1nagazijn van allerlei interessante obj ecten, 

bevattende tal van sterrenhoop en, van nevelvlekken en ook van 

variabele sterren. In di e \Volk iUl kom en een 25-tal van die 

heldere Cepheïden voor. B �j deze st erren had de Amerikaansche 

nlÏss IJ e a v i t 1., reeds eenige jaren vóór S h a p I e  y, een 

verband ontdekt dat, althans voor een I3-tal, volkOlnen ver

gelijkbaar is 111et het hierboven genoen1de van de lichtkracht 

en de periode. Als ik voor den afstand van de Kaapsche 

wolk van de Aarde neen1 650 lichteeuwen, blijkt, dat het dool' 

nliss L e a v i t t gevonden verband volkomen gedekt wordt door 

wat S h a p  I e y later vond op grond van heel andere gegevens. 

Sedert heeft het onderzoek van nog andere sterrenhoop en, 

die heldere Cepheïden bevatten, dezelfde uitkon1st geleverd, 

hetzelfde verband aangetoond, zoodat ten slotte 111et behulp van 

de kron1n1e van S h a p 1 e y, de afstand van alle Cepheïden 

berekend kan worden en dus ook van alle sterrenhoop en, ,vaar

in Cepheïden of Cun1uliden VOOrkOlllen. 

En wat de lichtkracht aanbelangt , S h a p  I e  y meent te 

lllOgen aannemen dat de h elderste sterren in alle sterrenhoop en 



die Uumulidcn bevattcn, een 'I'v el'kelijke lichtkracht van onge

veer 450 maal die onzer Zon hebben. 1-lij deinst er niet voor te

rug orrl hetzelfde te verklaren van de bolvormige sterrenhoop en 

·waarin geen Cunnlliden voorkom en. Zoo kwam hij ten slotte 

tot de vraag Ol alle �terrel1hoopen niet op elkaar zouden ge

lijken, wat hen1 tot een onderzoek naar hun nliddelbjnen leidde. 

Zij bleken inderdaad onderling vergelijkbaar in zoover dat 

de verst ven�Tij derde bolvormige sterrenhoopen de kleinste lnid

dellijnen bleken te hebben. ,Vordt dit weel' als algemeene 

st elling aanvaard, dan kan 111en uit genleten nliddellij nen van 

onbekende sterrenh oopen ,V CC1' tot een berekening van de af

standen kOlnen. 

Eerst h ad S h a p  1 e y dus den afstand van de Cepheïden 

berekend ; vervolgens heeft hij den afstand van de bolvonnige 

sterrenhoop en kunnen bepalen alleen op grond van hun 

middellijn, en het resultaat is geweest dat geen enkele sterren

hoop lninder dan 200 eeuwen noodig heeft om zijn licht tot ons 

te doen kOlnell .  

Van een kleiner atstand dan 200 lichteeuwen is er  geen 

enkele ; 24 zijn gelegen op afstanden van 200 tot 500 licht

eeuwen ; van 30 berejkt ons het licht eerst na 500 tot 1000 

eeuwen ; van 1 2  eerst na 1000 tot 1500 eeuwen ; van 3 na 

1500 tot 2000 eeuwen en van 1 heeft het licht Jneer dan 2000 

eeuwen noodig om tot de A arde te komen. 

In de "wetenschap mag JTIen niet over één nacht ij s gaan) 

d. w .  z. de rnet nlissd. ien ietwat gewaagde redeneeringen afge .. 

leide result aten nie.t maar zoo d adelijk voor waar aanneJTIen. 

id.leen als de resultaten ook langs anderen weg bevestigd 

worden, kan m.en erop afgaan. 'vVelnu dat is althans ten deele 

ook het geva1 . De  Kaapsche wolk is door den pas te ]�eiden 

benoemden prof. 1-1 e l' t z s p r u n g langs heel anderen weg 

onderzocht en deze heeft 300 lich teeuwen voor den afstand 

gevonden, terwij l  prof. K a p  t e y n te Groningen reeds vroe-



gel' 330 eeuwen had berekend . Langs vel'schillende ,vegen heen 

n1en dus dezelfde orde vai1 grootheden gevonden, en is het ook 

wel lnerkwaardig da t de seha ttingen die n1en heeft kunnen 

doen van de verste sterren, die men nog benaderen kan, onge

veer 200 lichteelHven bedragen. D'at zjjn dan de sterren van den 

M:elkweg. 

Op grond van allerlei redeneeringen k01nt 111en nu tot de 

conclusie, dat het Z.g. lV1elkvvegstelsel afstanden heeft . van 200 

lichteeuwen, en dat dan eerst de bolvonnige sterrenhoopen be

ginnen, want op kleiner afstand dan 200 lichteeuwen staat 

er geen.  

B ij een fraai lichtbeeld van zoo 'n verre bolvornüge sterren

hoop, dat van 1Vlessier 3 in de Jachthonden, vertelde spreker 

ons nog ten slotte, dat wij er 450 licht eeuwen van verwij derd 

zijn, dat zij een straal heeft van 33 lichtj aren, en 15 .000 ster

ren in haar bol heeft sa111engetrokken, die elk een genüddelde 

helderheid hebben van zes lnaal die van de Zon. ,Vanneer wij 

weten dat onze eigen Olngeving tot 33  lichtj aren afstand, slechts 

een 20 -tal sterren bevat die de helderheid van de Zon evenaren, 

kan lnen zich ( mjsschien ? )  een denkbeeld n1aken van dat 

heelal daar ver buiten ons, \;vaarvan iedere groep een 15.000 

zonnen bevat van veel grooter lichtkracht dan de onze. 

1\'1et een woord van dank aan I-I . lV1. de Koningin-n10eder voor 

de eer I-Iarer tegenwoodigheid, eindigde spreker zij n  rede. 



VI. 

Dr. F. A. STE ENSMA, 

L ector aan cZe �&ni'v ersiieit te  Utrecht. 

ENKELE PUNTEN UIT DE ERFELIJKHEIDSLEEl< 

IN VERBAND MET ALGEMEENE 

EN MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN. 

Dr. lil . 1-\ . S t e e  n s m a, lector aan de universiteit te Utrecht, 

heeft aan JVInle De Thèbes en d�rgelijke horoscooptrekkers 

een lesj e gegeven in de "wetenschap van voorspellen. Spr. be

gon 111et de eigenaardi ge 1nededeeling, dat hij in 1917 zich 

gewaagd had aan een voorspelling met betrekking tot deIi a:E

loop van den oorlog. De oorlog zou eindigen 1net de nederlaag 

van Duitschlan d, een nederlaag, die geheel onverwacht zou 

k01nen en gepaard zou gaan 1net een ineenstorting van het land. 

Er waren twee voorwaarden aan die voorspelling verbonden : 

h et zou geen lnilitaire overwinning zijn die aan den oorlog plot

seling een einde maakte, en de tweede voor"\vaarde : de blokkade 

zou gehandhaafd worden . 

:Er "varen n1eer rnenschen die Ineenden dat de oorlog 1net de 

nederlaag van Duitschl and zou eindigen. Maal' het eigen

aardige v an spr . 's  voorstelling was, dat dj e ontknooping on

verwacht zou komen. Spr. was dan ook uitgegaan van een 

l latuurwetenschappebjke wet, die hij tot onderwerp van zijn  be

sch ou\ving van dezen avond h ad genomen . IIi;j had die 'Net in 

klein en ' kring uitgelegd, 1naa1' zich vooralsnog aan publicatie 

n i et gewaagd . Berst toen de voorspell ing was uitg:ekmnen en 

spr.  zich 1nee1' en 1neer voor h et onderwerp was gaan interes-
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seoreu, da al' d e  wet, ontleend a an de erfel ijkheidsleer, niet 

alleen op oorlog en vI'ede, maar op tal van a] ge111eene en 111aat

schappelijke verschij nselen van toepassing Iyas, had hjj de uit

noodiging van het I-Iaagsch Genootschap aangegrepen om er in 

het openbaar lnededeeling van te doen. 

In den loop van spr. 's b etoog zouden 'vvij ervaren dat ver

schillende verschijnselen die wij Ineenden dat los van elkaar 

zich voordoen, -wel degelijk Jl1et elkaar in verband staan. 

Van de velerlei eigenschappen die de Jl1ensch bezit, kunnen 

er sOlll111ige gell1eten Ivorden, andere niet. ]\I[en kan b.v. n agaan, 

hoe de liehaamslengte zich bij verschillende 1nenschen ver

houdt. Qu e t e l  e t heeft die vraag beantwoord door statistie

ken die betrekking' hadden op de lengte van lotelingen, I-lij 

plaatste ze in volg'orde van de lengte in een lange rij achter 

elkaar. Men kan zich voorstellen dat verreweg het grootste 

deel dier lotelingen in lengte vrij wel zal overeenste111111en en 

dat 111en over de hoofden een lijn trekkende, ongeveer de hier

onder volgende kron1n1e zal krij gen : 

De groote lllassa Ct loopt in lengte bijna horizontaal, d.w.z.  

de lengte van de 1neeste 111enschen loopt niet veel uiteen. En 

rondOln die 111idden111aat groepeeren zich de groote (b)  en de 

kleine lllenschen ( c) Ü1 evenredigheid . 

D'e vraag is nu, m ag 111en wat hiel' betrekking heeft op de 

lengte van den 111en8ch, ook beschouwen als een 111eer alge11teen 

natuurverschijnsel � I-Iet onderzoek werd derhalve voortgezet. 

En zie, bij het 1neten van den omtrek van de borst kWal11 ook 

diezelfde bjn voor den dag. Van den 111ensch ging 111en over 

tot h et d i er, verrichtte m etingen bij d i eren van dezelfd e �WOl't 
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e n  \veer vond 111en dezelfde ljjn. Ook in het plantenl'jj k : boonen 

van denzelfden oogst heeft 111en stuk voor stuk gewogell, het 

was weer dezelfde lijn die Inen vond, ook bij bladen van een 

boortl. I{ortOlll, 111en heeft hier te doen nlet een alge111eene 

natuur\vet. Als Inen neeInt een groep individuen van dezelfde 

soort en onderzoekt één bepaalde eigenschap van die groep, dan 

ziet 111en dat de 111eeste van de individuen die eigenschap onge

veer in dezelfde m ate hebben. 1\1en zal echter ook afwijkingen 

vinden, en naarlnate die afw�jkingen grooter zijn, des te lninder 

het aantal individuen dat er 111ee behept is. 

Treft m en uitzonderingen aan, dan zij n  die slechts schijn

baar. ,Vaar l11en b.v .  in de opwamtsche lijn  b zoo vele l'euzen, 

in de dalende h j n  c zoo vel e  chv crgen zon Inoeten aanü'eHen, 

kunnen in die hoeveelheden wij zigingen intreden, aangezien 
'zeker percentage v an de reuzen, en zoo ook van de d·wergen, 

sterft alvorens zij den volwassen leeftij d hebben bereikt . Prac-

tisch wordt dan de theorie gecorrigeerd door de bel)taans

onlu.ogelijkl1eid .  1\'laar overigens vi ndt 111en steeds die lij n van 

Q u et e l  e t terug. Tot zelfs b ij de int ellectueele eigenschappen. 

Als voorbeeld wees spr. op een schoolbevolking. Van een groote 

klasse zullen de Ineeste leerlingen niet veel versc}üllen ; slechts 

enkele zullen uitblinken en enkele ach terbl ij ven. 1\1aa1' regel 

zal zijn  dat het intellect bij de m assa ongeveel' gelijk is .  
Die wet of lijn  van Q u e t e l  e t heen nu beteeken i s ge

kregen in de erfebjkheidsleer . lYlen heeft zich afgevraagd hoe

danig  de nakOlnel ingen zullen z ij n  van de in divi duen lJ en c 

( zie de lijn hiernaast ) .  B ij de teel t van s uikerbieten b . V. i s  h et 

niet onversch illi g te weten Ol m en van afstanunelingen v a n  

bieten in de opwaartsel1 e lijn 7J altij d zeker i s  v a n  e e n  hoog 

suikergehaJ te. I� ij d a t  on derzoek nu :i s  gel ll ckcll , d at de  wet 

sa m.engestel d e) '  is dan m en zou denkc) ) ,  
Vaa l '  '1-, oogcn bbjk  ZOll  spr. da arb ij ) l i et lange", '  s t i l s t aa,J l , 

nlaar liever aan de hand van de  hj n van Q 11 e t e l  e t een zes-
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t al groepen van onderwerpen beschouwen. In de eerste plaats 

de ve�1sehillende eigenschappen van den lllensch, die b.v. kan 

uitlnunten in lengte, dikte, 1nuzikalen zin, talenkennis, om 

Blaar iets te noem en. Toetst ll1en nu de mate vÇtn die eigenschap

pen aan de l i,j n hierbO\'en getrokken, dan be1nerkt ll1en dat zjj 

tot zekere hoogte onafhankelijk van elkaar z ijn. Dit nu is 

1naatschappelijk gesproken van eminent belang, Olndat wij ons 

in den regel laten illlp oneeren dool' de eigenschap die in sterke 

1nate b ij iemand aanwezig is. In dat opzicht wordt in onze maat

schappij heel vvat gezondigd . Als voorbeeld wees spr. op de 

dwaasheid, die vaak begaan wordt, 0111 de een of andere bran

dende quaestie tel' oplossing te geven aan ll1enschen die ver

schillend aangelegd zjjn. Het leit dat die 1nensc11en vooraan 

staan op zeker gebied, geeft nog niet den 1ninsten ·waarborg 

dat zij ook in andere opzichten in de lijn van Q u e t e l  e t 

een zelfde uitblinkende positie innel11en. Hoogstaande menschen 

ten opzichte van één bepaalde eigenschap kunnen op ander ge

bied zeer onbeduidend zijn, zelfs zeer slechte 'eigenschappen 

vertoonen. 

I-lier wees spr. op de beroepskeus, die in goede banen geleid 

kan ,vorden als m en slechts goed zoekt naar de eigenschappen 

waardoor ee:ü individu in sterke ll1ate van anderen afwijkt. 

Als een andere groep van onderwerpen had spr. het oog 

op die kleine partijen in de ll1enschelijke smnenleving, well{e 

maal' niet tot wasd0111 kunnen k01nen. Buiten beschouwing zou 

hij laten de politieke en kerkelijke partjjen, D1aar alleen als 

voorbeeld willen nel11en het vegetaris1ne. vVel zeer eigenaardig, 

dat el" ten allen tijde vegetariërs zijn geweest: nlaar nÜ111ner is 

het hun gelukt uit te groeien tot een groote groep . Ze ont

houden zi('h van het gebruik van dierlij k  voedsel hetzij 0111 

ethische, hetzij 0111 hygiënische redenen. Bij  deze laatste groep, 

waarvan de individuen beweren dat zij dool' het gebruik van 

plantaardig voedsel zich gezonder gevoelen, zou spr. even stil 
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staan, niet O1n hun opvatting te verdedigen,.' maar om op grond 
van de lij n  Vàli Q u e t e l  e t ,  aan te t0011en dat er vegetariërs 

Bloeten zijn. 

'\Te kunnen zeggen dat · ,vie  in genlengde verhouding plant

aardig en dierlij k  eiwit tot zich neenlt, 60% eiwit gebruikt in 

den vornl van diereneiwit. lVIaar er zij n rnen8chen voor wie die 

60% eiwit niet genoeg zijn, zij kunnen wel 80% aail ; anderen 

daal'enfegen zien zich genoodzaakt die hoeveelheid van 60% te 

vernünderen. vVe "veten dan ook, dat naast de vegetariërs een 

groep voorkonlt die veel 111eer vleesch gebruikt en daarvan 

geen slechte gevolgen ondervindt ; een andere groep die zelfs 

aan de middelmaat te veel heen. lVIaal' aangezien de 1neerder

heic1 der Inenschen noch tot de b noch tot de c-groep behoort, 

zullen de dwergen (c) steeds een kleine gToep blijven uit

nlaken. 

Op elk ander gebied vindt l11en van die kleine partij en, die 

van de 1neel'Clerheid afw ij ken. Zoo b .v. op knnstgebied. Ook daar 
zijn  alt ijd kleine groepen, die ninllllel' neiging vertoonen onl 

uit te groeien. Om even over te wippen op 111edisch gebied : hoe 

komt het dat el' dikke en 1nagere raenschen zij n naast de groote 

1nassa van normale individuen ? Bn ook, hoe is 't lnogel ijk dat 

er dikke 1nenschen zijn  die weinig eten en magere die veel

eters zijn. Alweer bl\ikt' dan dat de 1nenschen verdeeld kunnen 

worden naar de lijn van Q u e t  e 1 e t, dat de groote Tnassa onge

veer geljjke hoeveelheden van verschillend voed::;el noodig heeft 

. om het lichamnsgewicht te onderhouden, J11aar dat daal' naast 

kleinere groep en h etzij 1 nee 1 '  of veel m ee l ' ,  hetz ij nlÏndel' be

hoeven. De indiv iduen die veel voec1::;el noodig hebben, zijn  

echter spoedig aan de gren H . De eene m achine heeft 111eer 

brandHtoJ noocl i g  dan de an dere e n  de m agere Hlen sehen z ij n d e  

sleeh tst w û ·k e n d e  sto o ml l l a c h i J l es, de d i kke de  goed werken d e, 

w ant z;c hebl )en m aäl' w ei n i g  ln'anc1�;to t noodig. 

Ben derd e g_l'oep v an verHchij n se len z ij n te brengen on der d e  
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van buiten .o p  den mensch in"vel'kende invlaeden, zaaals ziekten 

die zich bij het eene individu in ernstigen, b�j het andere 

in slechts lichten graad zullen .openbaren. De ervaring nu heeft 

geleerd dat de ernstige en de lichte gevallen zich wederam 

graepeeren volg€ns de lijn  van Q u e t e l  e t. I-lier zijn de 

lichte -- b ij de typhus genae111d de ·wandelende gevallen, de 

gevaarlijkste, want bij de aldus aangetaste individuen wardt de 

ziekte lneestal niet herkend, bewegen de individuen zich vrij In 

de samenleving en hebben dus gelegenheid Olil de ziekte in 

sterke 111ate te verspreiden. 

I-Ietzelfde geldt aak vaar andere invlaeden, b.v. vaal' Inassa

vergiftigingen, inzonderheid daar alcahal. Terwjj l  de I1leeste 

lnenschen zich ten .opzichte van een bepaalde haeveelheid alca

hal .op gelijke wij ze zullen gedragen, zijn er aak hier afviTij 

kingen valgens de kra111111en b en c .  

En niet alleen bij infectieziekten " en lnassa-vergiftigingen, 

111aar aak bij illtellectueele vergiftigingen is de lij n te trekh::en. 

Spreker haalde een vaarbeeld aan uit den tijd  dat hij de I-I . B .  

S.  bezacht. Op zekeren dag "was een van d e  jangens absent. I-lij 

bleef een paar dagen weg en 'I"erd taen gevanden in een baschje, 

waal' h\j zich van een bij l: p ijp  en andere Indianen-attributen 

vaarzien, gekaInpeerd had à l 'instar van de Aymard-verhalen. 

Al licht is 111en door dergelijke gevallen geneigd on1 de lectuur 

van Aymard, en ook van detective- en prikkelromans te ver

oardeelen. 1Vlen ziet echter vaarbij dat die gevallen uitzande

ringen zijn, dat de slachtaffers die er sterk dool' worden aan

gegrepen, tot de .uiterste opw aartsche graep b van de lij n van 

Q u e t e l  e t behaoren en dat alleen .op grond van die enkele 

uitzonderingen, dergelijke lectuur niet lllag verboden warden. 

Zij die .op die hepaa lde plaats van de lijn  geplaatst llloeten 

,varden, kun nen niet. allclr,)'s : het l i gt i n  hun natuur. 

Als vierde groep uit de sa men levi ng, w aaraa n spr. zijn  lijn 
toetste, nanl hjj in bescholHving \rereenigiugen eu partij en, aau-
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vankelijk krachtig dopr eenheid vaü beginsel, maal' in den loop 

der j aren tot ondergang gedoen1d. I-Ioe kOlnt dat ? Aanvankelijk 

hadden de 1neesten die tot de Vereeniging toetraden, hetzelf -

de 1110tief ; z�i vormder} de breede horizontale lijn  Ct )· het waren 

in politicis volkOlnen gelijkwaardige 11lenschen, die in het eerste 

jaar lllet algen1eene sten1111en hun bestuur kozen. ]\'[aar al 

spoedig kOlnt er een spl�itz,Yall1 in die hOl11ogeniteit. Er worden 

voorstellen gec1�an, die van het grondn10tief afwijken en nu 

kOlllt er verdeeldheid ; een volgend jaar vvordt het bestuur niet 

111eer 11let alge111eene · stell11nen gekozen, er teekent zich een 

llleerderheid en een lllÜlderheid af, eerste teekenen van verval. 

Voor den een gaat het bestuur niet ver genoeg, voor den ander 

te ver. Zoo komen er dan uiterste groepen, die zich aan weers

zij den van de 1niddengroep Cl plaatsen. 

Zoo gaat het eigenlijk precies Dl.et de populariteit van een 

individu. Als populaire n1enschen lllam' lang genoeg leven, 

boeten zij ten slotte hun populariteit in. Den hoogsten trap in 

de volksgunst zal h�j bereikt hebben ,  als hij den breeden zoon1 

Ct voor zich heeft .  Maar dan begint hij gewisselijk te dalen. In 

onzen tijd zijn Clem.enceau en \Vilson daar voorbeelden van. Z ij 

hebben hun toppunt bereikt, er brokkelt nu telkens wat van af . 

Vervolgens beschouwde spr. de  inwerking van hevige prik

kels van buiten op de Inassa, zooals in den geweldi gen oorlog 

de honger en de ellende van allerlei aard op de bevolking der 

oorlog'Voerende landen . hebben ingewerkt. AanvankeHjk viel 

het te dragen, was de lij dzaam.heid nog niet tot het uiterste 

beproefd, was zij nog niet overgeslagen tot opstand tegen het 

gezag. lVIaar in 191'1 zagen wij de ellende al m eer en 11lee1' stij 

gen en waren de  plaatse]jjke opstanden tegen het gezag niet 

zeldzaam. J n eer ; de ellende  n m n  steeds toe en het viel gem akke

l ijk te vool'�j en d at bij h et st ee<ls s t ij gen vall d e n  n ood , de m assa 

op groote schaal tegén h et gezag zo u o pstaaJl . D e  m en seh en i Jl  
de horizontale lij n a )  die  anders nooit tot opstand tegen het 
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gezag te bewegen zouden zijn ge'\\'eest, zjjn  dool' de  wassende 

ellende el' toe gekOlnen. En toen kwmn het plotseling, evenwel 

slechts schij nbaar, want als lnen de revolut ie had kunnen volgen 

in haar elenlenten, zou lnen ook hebben kunnen zeggen ; dan en 

dan breekt ze uit. 

I-lier 1110 et echter consequent doorgel'edeneerd worden 

lllerkte spr.  op. :l\1en konlt dan vanzelf tot een nieuwe voor

spelling ; wanneer Duitschl and weer behoorlijk  voedsel krjj gt 

en het kwaad aan 't herstellen gaat, zal lllen de stij gende ljjn 

\veer zien dàJen ; dan zal de contl'a-revolutie kOlnen, '\vant de 

massa Cf., zjjn geen 111enschen die in nonnale omstandigheden 

revolutie gemaakt zouden hebben. :Maar ook kan het gebeuren , 

dat de ellende nog groot el' wordt, \vaal"vc:1l1 het gevolg ook zal 

wezen, dat ,veer een andere revolutionaire beweging de tegen

woordige verdringt. 

Ten slotte besprak de heel' S t e e  n S In a nog het groeien 

van de politieke parbj en. Er zij n groepen die daartoe nooit 

neiging of aanleg vertoonen, andere \vel, \vat uiteraard in ver

band staat nlet de veranderingen die zieh in de 111enschebjke 

maatschappjj voortdurenc1 openbaren. D'e S. D. A. P. heeft 

aan die ontwikkeling del' maatschappjj in een bepaalde rich

ting haar bloei te danken. Straks, als de ontwikkeling weer in 

een andere richting gaat, houdt zij op met groeien. 

Niet anders is het 111et de reclmne. E erst \yordt de adverten

tie \veinig opgemerkt , l11na1' dool' verst andige herhaling bereikt 

zij ten slotte de Tnassa, de groep cr ,  En zoo geldt de \\Tet door 

spreker Jllet tal van voorbeelden t oegelieht , ook voor de ver

deeling van de armoede en den l'jjkdom over de lllenschen. -\Vie 

het bezit nivelleeren wil, za] st eeds b edrogen uitkOlnen. Gesteld 

lnen lla l ll er ccn IH'oef J llce en v crdeelde gebjkmatig onder een 

bepaaldc gTOC]) m cnschcn waJ zij VOOl' hun levensondel'houd 

tel' hunner bcschikking ha,dden . Zullen dan na verloop van 

jaren de menschen allcn nog hetzelfdc hebben � Neen, want 
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de een zal aan het henl toegewezene t e  veel , de ander te weinig 

hebben ; de een zal opschuiven zal naar b, de ander naar c .  El' 

zal .van het beschikbare een ongel\ikmatig gebruik worden ge

lnaakt en in den loop' van den tijd  zal de lijn  van Q u e t e l  e t 

voor den dag komen. Gelijke verdeeling van de productie i s  dus 

niet lllOgelijk ; el' zullen albj d verschillen 1110eten zijn. 

Van het bezit ve1�deeld overeenkOl11stig die l ij n  zal ten slotte 

en op den duur niet belangrijk a:Egeweken kunnen 'Ivorden . In

tusschell is  het er verre van, dat de l ijn  op 't oogenblik. be

reikt zou zijn .  ,Vel zijn  cr voorheelden van aan te wijzen : zoo 

krij gt l11en den indruk, cl a t wij hiel' in ons land iets hebben , 

dat in sterke lnate aan de lijn doet denken, nl. de aanslagen 

in de InkOlnstenbelastin g, waarvan een zeel' klei ne groep (hiel' 

in den 1-Iaag 1/7 ) de opstij gende lijn  b voor de hoogste aansla

gen vertegenwoordigt ; luaar tevens den indruk dat de gemeen

te alleen lnag steunen op de breede g'l'oep CL, terwij l  zij de rjj zen
de lijn b als de reserve Jnoet bescholHven. 

D at die lij n  van Q u e t  e l e t  een groote beteekenis voor de 

geheele lnaatschappij heeft, zal nu wel ieder die het boven

st aande volgde, duidelijk  zijn  geworden. Als het eens niet zoo 

was en de lnenschen waren allen preci es gelijk, allen even d ik ,  

allen even lang, a ten allen evenveel en kleedden zich preci es 

eender, wat zou dat oer-eentonig zijn .  rrro uw ens, probeert de 

lij n  m.aal ' anders te l aten loopen, de ri,j zende lijn b.V. wat 

langer zóódat Cl' Jnee1' reuzen en 1nee1' uitersten i n  all e eigen

schappen zi ch zouden vertoonen ; of zóó dat d e  l ijn  een hoek 

van 45 gJ 'aden Jll.uakt e met de h ori zontale bjn CL )' dan zouden 

er geen twee Jnenschen z ijn die hetzelfd e dachten en zou spr. 

van d ezen av on d veel kan8 hel )hen geh a d  dool' nieman d be
grepen te worden , wat th ans h i j u i t n em en dhe id h et ge val w as. 
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D,r. A. S C IIIERD E EK, 

Lee1 'aal' 111 . O. te 's- Grav enhage.  

UITGESTORVEN REPTIELEN. 

Een t alrijk gehoor dat ook op de galerij en was gezeten, ,vas i n  

het G enootschap "Diligenti a "  opgeko men 0111 d r .  A.  S c h i e r

b e e k, leeraar IVI. O. alhier, te  hooren over uitgestorven rep

tielen. Sympathiek was al d adelij k  wat hij lnededeelde Olntrent 

zij n leerli ngen, die de teekeningen aan den 'wand ter illus

treering ,ran spr. 's voordracht hadden vervaardigd. Zij ,varen 

inderdaad zeer fraai die teekeningen van de lnonsterachtige 

voorwereldlijke diel' ell , de Sauriërs, en inZ"onderheid l111ultte 

uit de afbeelding van den Iguanodon . 

I-Iet onderwerp van dr. S c h i e r  b e e k zal 111isschien lllenig

een bekoord h ebben dool' de verh alen juist dezer dagen in de 

bladen verschenen omtTent de j acht p er vliegtuig in de binnen

landen van Afrika op een exemp1 aal' van den Brontosaurus, 

dat danr rond Z"on z,verven . De j agers zullen waarschij nlijk 

zeel' bedrogen uitkomen. ]Vlen kan el' toch tàmelij k  zeker van 

z ij n, dat van een repti elcnfamilie die recds nlillioenen j aren is 

uitgestorven , thans geen exemplaren 111eer in leven zullen zij n. 

Overblij fselen van die dieren hecn lnen intusschen genoeg ge

vonde n .  Spl'ekel' vroeg in de ecrstc plaats onze aandacht voor 

h et v i n d en del' 1 wenlleren i n  het veld cn 1 1 ct reconstrueeren van 

het skelet ,  vervolgens v oo]' de V001'naamste groepen van uit

ges torVeJl  reptielen en ten slotte VOO1' de 1110rphologische en al-



4 5  

genleell zoölogische pl'oblel l len 'welke ll let de :-;tudie van die 

gl'oepen salllenhangen. 

I-Iet is vooral in Amcl'il\èL, dat ]ne11 die geweldige fossiele 

overblijfselen gevonden heeft . lVlen heeft daar het vinden van 

de aardlagen waar z�j 'vmrden aangetroffen, het blootleggen 

der beenderen en het reconstrueeren van de dieren als het ware 

tot een kunst opgevoerd. vVant dat het ü1clerdaad geen kleinig

heid is, b.V. een Allosaul'iër of een anderen Dinosauriër in el

kaar te zetten, bewees spr. door ons afbeeldingen van die dieren 

te laten zien, zooals die in de Amerikaansche museums, o .a .  

in  het museLUll te New-York zijn opgesteld . 

Er heeft zich een bepaalde techniek mltwikkeld en speciale 

artisans, Z . g. "fossil hunters " of beroepsverzalllelaars, die een 

speurneus hebben on1 in bepaalde lagen naar petrefacten te 

zoeken, die bloot te leggen, de beenderen nlet een ljjmoplossing 

te bestrijken en de skeletdeelen door van pleister voorziene 

banden op de juiste gevvrichtsplaatsen aan elkaar te voegen. 

I-Iet vervoer van zoo 'n gevonden skelet heeft dan met de llleeste 

zorgen in speciaal daarvoor gebouwde wagens plaats. Ook in 

Oost-Afrika heeft de vermaarde Tendagaro-expeditie lllooi 

werk in denzelfden stjj l verricht. Op een der lichtbeelden 

zag men een lange rij van negers, ieder lllet een keurig verpakt 

been� van een Brachiosaurus b.v .  op het hoo1:9-, den langen weg 

naar de havenplaats afleggen. 

Hoe grooter de dieren, des te moeil�i ker het monteeren 

hunner skeletdeelen. In Am.erika werkt men dan ook veelal 

naar een verkleind m.oelel der lllonsters en bestudeert aan dat 

model nauwkeurig, welke standen het best overeenkomen met 

de vormen der dieren. 

vVat rnag wel de reden zijn dat men , vooral in Amerika, zoo

veel nlOeite doet en zooveel kosten over heeft voor de opgraving 

van die fossielen � lIet is toch geen kleinigheid, als men ver

neernt, dat het opbouwen van een dinosaurus-skelet p l .m .  
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f 100 .000 kost. In  de  eel'�te plaatt) moet lllen dan  weten dat 

rijke Arnerikanen er een naief genoegen in vinden hun naam 

verbonden te zien aan dergelijke 1110nsters en in een 11luseU1n 

van het naambordj e te hooren aflezen "Diplodocus Carnegii " .  

Zeer waarschijnlijk zou men die belangstelling niet gewekt 

hebben, -yvanneer men den geldmannen subsidie - gevraagd had 

voor het opgraven van kleine dieren, b .v. van voorwereldlijke 

11luizen. 

LVIaar dat opgraven had IVel degelijk een hoog wetenschappe-

lijk doel. Om dit duidelijk te maken, gebruikte spreker het beeld 

van een stoommachine vergeleken met het daarvan nage111aakt 

lnodel, waarvan elke aflneting 10 111aal kleiner is. 1\1en ver

beelde zich nu niet dat waar de groote 1nachine 1000 liter 

water in een bepaalden tijd kan ver111alen, het 1nodel het tot 

100 liter in dien bjd brengt. Neen, slechts tot 10 L. Er is dus 

een verschil tusschen de eigenschappen gebonden aan lengte, 

oppervlak en inhoud . De inhoud neemt toe lnet de derde 111acht 

van de afmeting, het oppervlak 111et het lnvadraat, indien de 

afmetingen evenredig vergroot en. Nu zjjn allerlei uitingen van 

het dierlijk leven gebonden aa.n de oppervlakte, b .V. de af

gifte van- IvarnÜe aan de omgeving, terwij l  andere eigenschap

pen, b.v. het produceeren van warrnte, meer sarnenhangen 1net 

den inhoud. Vandaar de beteekenis van de bestudeering dezer 

uitgestorven dieren voor den zoöloog. 

lIet 111eehanische principe : zoo weinig 1nogelijk lnateriaal en 

zoo groot lnogeljjke stevigheid is bij deze reuzen aldus toege

gepast, dat de wervels die er zoo kolossaal uitzien, vaak ge

heel hol zijn en, als het fralne van een :fiets, feitelijk slechts 

een buitenlvand vertoonen. 

Er is echter 1neer. Dat de organiSl1len zich uit elkaar hebben 

onbvikkeld, leert de descendentieleer. ,V ij zien thans niets 

dan de levende bladeren van den starllboom, de gl'oote takken en 

stammen kennen wij alleen dool' de fossielen. De reptielen 



(waarlllee \\T ij on::( than� hezig ho ndon ) ::;taan belangr ijk  lager 
dan de zoogdieren en zijn  veel vroeger dan deze op onze 
àarde verschenen. De tij d  der zoogdieren heeft nog pas be
trekkebjk kort geduurd, het reptielentijdperk daarentegen zeer 
lang, zoodat het interessante problee111 zich voordoet hoe de 
reptielen in dien langen� langen oertij d toen zij nog geen con
currenten hadden in de zoogdieren, zich hebben ontwikkeld. 

Van de meer gewone, tot onz� nog levende reptielen naderen
de vorlnen besprak dr. S e h  i e r  b e e k  den ook in Nederland 
gevonden Mosasaurus, dool' P e t I' u s  C a, In p e r gehouden 
voor een potviseh, m aar later gebleken bij de reptielen thuis 
te behooren. A an de afbeeldingen van het lang gerekte lichaaln 
ln et de zeer korte I)Ooten, kan 1nen zien, dat het dier, dat een 
lengte van 10 à 12 Hl,eter hereikte, zich door kronkelingen van 
het lichaal11 slangachtig 1noet voortbe\vogen hebben, in tegen
stelling met de roeiende bew eging b�iv. van schildpadden, 1net 
behulp van stevige l'oeispaanachtige pooten. 

I-liervan uitgaande heeft D 0 1 1  0, de leider van het groote 
JUUSeU111 te Brussel, den :ilIIosasaul'US aan een 1nodern onderzoek 
onderworpen en zich op g�'on d van de skeletten, den aard van de 
gesteenten en de fossielen welke tegelijk in die gesteenten voor
kwam,en, een denkbeeld gevormd van vorm, en levenswijze dezer 
dieren. Zoo kOlut 111en el' dan toe om. van het uiterlij k dier 

reptielen zich een voorstelling te 111aken, die lninder hypothe
tisch is dan de beschouwer van die lllet zooveel zorg gerecon
strueerde skeletten wel 111eent. :Men llloet zich echter tevreden 
stellen met slechts losse grepen hier en daar in deze voorwereld 
van millioenen jaren tellende ontwikkeling. I-Iet genetisch 
verband tusschen de groepen is nog lang niet duidelijk. 

'rot de oudst bekende kruipende dieren behooren de Thero
rnorphen in de trias . In vele opzichten h erinneren zij aan zoog

dieren wat spreker duideljjk toelichtte aan lichtbeelden van 
d en sch edel. Ook de ovel'eenkOl.n:)t van het slakkenhuis is lnerk-
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,vaardig. D'e windi ngen ZlJ ll d aal' even sterk als bjj de lagere 

zoogdieren. 

Intm'essant 18 de vondst in Nieuw-Zeelan d van nog levende 

exemplaren van een overigens reeds uitgestorven reptielen 

groep, nl. de Brughagedissen, die in het bezit z�jn van een redu

ment air derde oog boven den kop, van "velk kruinoog l11en 

veelal bjj de voorwereldljj lm reptielen overbl� fselen vindt. 

De beschou\ving van den Ichthyosaurus of vischhagedis bracht 

spreker tot de twee vonnen van gelijkenis die in de dierkunde 

in het oog worden gehouden; de gelij kenis die berust op den 

vorn1 ( analogie)  en die w elke berust op de functie (homologie ) .  

,Vat deze fossielen zoo bjj zonder l11erkwaardig lnaakt, is  dat 

111en hier ook hun inw�ndige weeke organen heeft leeren kennen 

uit de dreksteenen (versteende drek ) of coprolithen, ,velke een 

spiraalgroef vert oonen. I-liel'uit "volgt dat het darmkanaal v an , 

spiraalwindingen was voorzien. O ok de voortplanting heeft 

111en kunnen nagaan . Er z�n n.l .  vondsten bekend van I chthyo

sauriërs, ll1et 6 tot 8 reeds vrjj volk0111en ontwikkelde j ongen 

in het lichaan1, zoodat zij wellicht levendbarend of eierlevend

barend geWeest zjj n. 

I--Iun venvanten, de Plesiosauriërs, lnet hun lange halzen, zijn 

in hun bouw op een andere wjj ze gespecialiseerd ; zij hebben 

waarschijnlijk Jl1eer geroeid, de . Ichthyosauriërs daarentegen 

gezwom111en. 

B eide groepen hebben echter in hun vor111en veel overeen

komst met de wat eJ'zoogdieren, de ,\7alvischachtigen, de Ptero

sauriërs di:,<,arelltegen too:nen veel overeenkomst 111et de lucht

zoogdieren, de vleen11uizen. 

Van een zeer fraai exe111plaar van deze laatste groep, waarvan 

de vlieghuid be\vaard is gebleven , �an de "flying saurian " liet 

spreker ons een li chtbeeld zien. Zij 1110eten kolossale dieren zijn 

geweest, die voor\�lereldlijke vleer111uizen 111et een vlucht van 

7 meters, en zij bieden ons wel een der fraaiste voorbeelden van 
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analogie met de tegelHvoorc1ige vogels, di e de nakOJnelingen zijn 

van de vliegende reptielen uit het van luillioenen j aren geleden 

dagteekenend rnezozoïsche tjj dvak. 

D enkt m en zich de aarde bevolkt met zulke wezens en de 

wateren In et monsters als de 1chthyo- en Plesiosauriërs, dan 

treft wel het verschil van de fauna van toen en tegenwoor

dig. Vreen1d genoeg verdw�jnen deze dieren ongeveer geljjktij dig 

in den krjjtt�jd .  Z jj sterven dan allen uit en geen levende ver

tegenwoordiger kan ons opheldering geven over hun inwen

digen bouw, hun voedingswjj ze enz. 

Op gelijke wij ze llaln spr. nu in beschouwing de groote groep 

der Dinosauriërs of schrikhagedissen, ·waaronder een voorname 

plaats innen1en de Sauropoden of amphibisch levende Dino

sauriërs. 1-Iet waren reusachtige viervoeters met olifantachtige 

pooten, al '\vecr opvallende door den langen hals en den schier 

belachel�jk kleinen kop, waardoor lucn gerechtigd is tot de 

hypothese, dat deze dieren hun voedsel niet vermaalden, lnaar 

inslikten en opborgen in een kauwmaag. En slün en listig zullen 

die logge dieren, wegens den zeer kleinen Olnvang hunner 

hersens, ook niet geweest zijn en daardoor een gelnakkel�jke 

prooi van de roofdieren uit dien tjjd. Ook is het een physio

logisch belangwekken d vraagstuk, hoe die dieren een lengte 

hadden van 20 à 30 lueter, met hun kleinen kop stuur hebben 

gekregen over hun lichamnsdeelen. De holte der beenderen en 

de betrekkelj-ike lichtheid van hun overigens log lichaam zal aan 

hun bewegingen tegenlOet gekOluen zj,jn, alsook het verm.ogen 

O1n zich op de achterpooten te verheffen. vVellicht leefden ze 

in h et water, waarin t h ans nog de groote zoogdieren leven ; 

bewezen i s  dit echter niet. 

In een bonte  reel{s  van fraaie lichtbeelden verplaatste spreker 

zjj n gehoor in den tjjd  dat deze monsters op aard e leefden. 11jj 

wees d aarb j;j op het veJ 'schil in ün'ichting van een Am.erikaansch 

l11useum van nat uurl jjke h i storie en een museum van dien aard 
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i n  Nederland. De A n lerikanen bepal en zich niet tot het expo

seer'en van het skelet, maèU' geven el' een voorwereldlijk land

schap bij ,  waarin de gereconstrueer'de dino- of andere sauriër 

in zijn natuurstaat is afgebeeld ; 'waarop een strij d  op leven en 

dood tusschen twee van die lnonsters te aanschouwen wordt ge

geven, kortom W,aar 11len de b ezoekers een inzicht tracht te 

geven in de palaeontologie of kennis van het uitgestorven leven 

op aarde. Iiier te land e -- in Leiden b.v. - sluit n1en alle ob 

jecten op in ijzeren kasten, die alleen voor de ingewij den worden 

geopend. 

Van de groote groep der Dinosauriërs stond spreker vervol

gens stil bij de vleescheters ( de Brontosaurus c.s.  waren planten

eters) ,  insgel�iks geviTeldige dieren ll1et zeer kleine koppen, 

die zich al weer bij zonder door hun brute kracht onderscheiden 

11loeten hebben, 111aar overigens wat hersenen aanbelangt, 

reflexdieren waren. In een der lichtbeelden wel�d een der achter

pooten van den Allosaurus vergeleken nIet een rij zigen 11lan die 

er klein bij leek. 

Vooral van dit allervrem11dste dier hebben de Amerikanen 

gebruik gemaakt Oln de reconstructies er van 11let pakkende na

tuurtafereelen te illustreeren. 

Er i� ook een Tyrannosaurus, zoogenaalnd Olndat dit 1110nster 

in die wereld van reuzen onder het kruipend gedierte zoo ,vat 

den baas speelde. Dat geweldige dier had tanden van 15 clVI. 

Een lichtbeeld liet ons een duel zien tusschen twee van die 

tyrannen. Zoo 'n tyran onder de sauriërs schijnt een groot ver

delger van de toennlalige vogehvereld te zij n  geweest. 

E en derde groep der DÜIosauriërs zij n  de Ornithischia of 

Predentaten, de reptielen lnet een vogelbekken en nIet een 

soort snavel. 

Voor zoover wij weten waren het allen vegetariërs, doch 

in tegenstelling met de herbivore zoogdieren ontvlikkelen 

zich niet enkele grootere kiezen tot lllaalapparaten met even-
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wjj dige cmailploo iel l ,  doeh het a a ntal  keg'elvo rmige ta.nden 

neemt toe en bed raagt b ij  'r l'achodon zeker niet minder dan 

2000 ; zjj Tangschikken zich in paralelle saInengepakte rij en, ter

wij l  de harde e1nail buitenwanden a:bvisselen lllet den ,iveeken 

dentine inhoud, Niet zooals b ij de zoogdieren groeien de tanden 

door, doch zij slijten cn va.llen uit en worden, bij de lneesten 

ten nlÏnste, dool' nieuwe vervangen. 

B ij het beeld van den I guanocl on citeerde spr. het vers van 

V o n  S c h e f f e l :  

Es ral� scht �n den Schachtelha bnen 

V e?'dächtig lel�cht6t das 111 e e1·) 

Da schwinL?n t ?nit Thrëinen �n .f:h�g en 

Ein I chthyosalu'l�s daher )' 

l hn jan/,?1'W1'i de?' Zeiten 17 e1'derbnis) 

D enn ein sehr b e clenklicher Tun 

VV W' ne'ne1'lich eing eriss en 

In d er Lias Formation. 

D er Plesiosal �rns de? '  A lte,  

E1' jt�b elt in Swus l�nd Braus 

D e'}' Pterod({ cty l1�s selber 

Floy ne1dich b etn�nken nach IJat�s. 

D er IYlwno don, de'!' LiimnwZ 
vVird lr echer zn jeglichen Frist

Schon hat- e 1 '  anL h e llen Tag e 

Die Icht-hyosa'wl'a geküssI. 

Deze Iguanodon, een d er eerstbekende D i nosau rië rs, werd in 
Engeland en B elgi ë gevonden in gezel schap van den grooten 

lVlegal osalH'us. Zoowel jn Lond cn ( Crystal Palace ) als t e  

New- Y01'k werden reconstructies dezer d i eren opgesteld, doch 

in laatstgenoemde st ad w el'den deze i n  l ateren tij d in stukken 
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gebroken , niet Olndat zij wetenschappeHjk onjuist waren, doch 

"oDldat z�j niet vereenigbaar \varen lllet de leerstellingen van 

den geopenbaarden godsdienst " . 

De  vondsten te Bernissart, een plaatsj e in Zuid-B elgi ë, 

brachten in 1877, behalve vele andere fossielen, ook skeletten 

van Iguanodons in het bezit van het llluseUln te Brussel. 

D 0 I l o  heeft diepgaande onderzoekingen aan deze dieren 

verricht, zoodat zij ons in allerlei details goed bekend zjjn  ge

vvordel1. IIet hersenvohllne in den schedel moet veel kleiner zijn  

geweest dan de  ruggemergholte, hetgeen wij st op een sterke 

innervatie der aehterpooten, die dus blijkbaar veel gebruikt 

werden. I-Iet volgt ook uit het skelet, \ivaarvan de achterpooten 

bijzonder sterk ontwikkeld zijn, zoodat een Iguanodon er nlÎn 
of 111eer als een Kangoeroe 1110et hebben uitgezien. vVaarlllee 

spreker geenszins beweerd wil  hebben dat het dier zich ook 

springende of huppelende 1110et hebben voortbewogen, al staat 

dit ook in s01111nige leerboeken. Integendeel volgt 111et groote 

zekerheid uit de voetsporen, in even oude lagen g'evonden in 

Engeland en België, voetsporen waarin het skelet van den 

iguanodonvoet prachtig paste, dat de dieren liepen onge

veer als de vogels. De staart zal waarschij nlijk vrij hoog ge

dragen zijn, want hiervan vindt lnen slechts in de nabijheid 

der vaste voetsporen een indruk (zittende houding ) .  

Zoo kon D 0 I l o  het dier zorgvuldig reconstrueeren. Spreker 

wees aan de lichtbeelden de geIneenschappelijke ken1nerken 

1net
' 

de vogels, die uit een dezer groepen ( der Dinosauriërs 

speciaal de Ornithischia ) de vogels zullen zjj n ontsproten. 

rrot dezelfde groep der 10 lVIeter lange en 5 lVIeter hooge Igua

nodonten behoorde een kleinere representant, de Call1ptosaurus, 

v,Taarvan spreker het skelet vertoonde. 

Een tweede groep van de gesnavelde DÜlosauriërs, de rrraeho

donten kenlnerkten zich door een eendachtige snavel. Zij leef

den in (1 8n Hovenkrjjttij c1 en werden waarsch ijnl ijk vaak de 
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prooi van den Tyrannosaurus, het grootste roofdier onder de 

reptielen. De Trachodonten behooren tot de laatst levenden van 

deze groote groep . Zij zullen waarschij nlj,jk ook op hun achter

pooten geloopen hebben. In het l-ünerikaansche lnuseUln - spr. 

gaf er een lichtbeeld van te zien - heeft nlen deze dieren opge

zet, de een bezig zich te voeden met de kruiden op den boden1, de 

ander opgericht, uitziend naar zijn vij anden. D,e korte voor

pooten hebben slechts 1/6 van de lengte der achterpoot�n en 

zijn ook zwakker gebouwd. Uit de aardlagen waarin zij voor

komen, llleent n1en te n10gen opn1aken dat zij goede zWClnmers 

waren. 

Voor zoover spr. had kunnen ilagaan, is de Trachodon de 

eerste dinosauriër die, behalve als skelet, ook bekend is als 

E1ulllnüe. lEerdoor heeft nlen details van de huid kunnen bestu

deeren. De dieren waren bedekt lnet kleine hoekige schildjes, 

welke op den staart l1 et grootst waren. 

Van een allerzonderlingst voorkomen is de nu volgende soort, 

de Steg os au rus, behoorende tot de gesnavelde dinosauriërs met 

hun vogelbekken. Deze n10nsters Waren bovendien toegerust 

met buitenge-wone beenplaten op den l'Ug en liepen op vier 

pooten, de voorpooten korter dan de achterpooten. Die reu zen 

van on geveer 34 voet -waren tijdgenooten van den 13ronto- en 

elen A llosaurus, dus uit de Boven-Jura. 

S preker stond hier stil bij het Jnerkwaardige vergeJjjkend 

onderzoek door D 0 1 1 0  van de bekkens der op vier en op twee 

pooten loopende reptielen , waaraan h ij een bewjjs  ontleende 

van de onO?nk eerb aarheid in de evol1l,t-ie .  Deze voorwereldlijke 

organismen mogen -weer op vier pooten gaan loopen, nadat 

hun vooroud ers eerst op t wee ge vvandel d hebben , iu versch illen
de onderdeelen bewaren zij de s I Joren van hun v m 'leden, i-lporen 

die niet geheel zjj n  ui t te wissehen . 

Zoo h ad sprekel' i n  aan grij pen d e  l 1cel d eJ l  d e  reu zen d e r  voor

wereld de rev u c  ] atc] ] 1) {ti-lSCC "l'C J 1 .  Z ij  1 1 e 1 ) l > c 1 1  ecn hl oc i t ij d pe l 'k 
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dOOl'gemaakt als men ,vel niet verBlOed zou hebben. O o k  had 
spr. zijn gehoor kunnen w�jzen op vermoedelijke aanknoopings

punten nlet zoogdi eren en vogels. 

Ten slotte het probleem, wat ,vel de oorzaak van hun uit

sterven kan zijn ge,veest . ZoO\;vel de vischhagedissen en vleugel

vingers, als de rell�achtige roofdiereil Tyrannosaurus, eend

snavelige TracllOdons en gehoornde T('riceratops, al die nlo11sters 

verchvijllell spoorloos in den Boven-krijtt�j d .  

D e  groote C u v i e r  1 1  e8ft er een theOl'ie van gegeven : o m  de 

zoo en zooveel tij d worden al de levende wezens op aarde dool' 

een groote catastrofe vernietigd . Van dat standpunt gezien is 

het verdwijnen del' groote reptielen dus geen raadsel. 

V 0 n S c h e f  f e l  echter heeft in zijn boven reeds ten halve 

geciteerd gedicht hier de draak n18e gestoken. Zijn klagende 

Ichthyosaurus, die luet de tranen in de oogen rOndZW01ll en 

den Plesiosaurus� den Pteràdactylon en den Iguanodol1 (die 

echter veel vroeger leefde ) van zulke zware zonden betichtte, 

gaat aldus voort : 

JJ!Ii1 ' anht ei? te 1Veltkatastrophe, 

80 kctnne es ja lange?' nicht [l ehn)' 

lVass soU a'us de?' Ll:as noch werden 
TVenn solche D ing e g eschehn, 

80 klag te de?' IchthyosCl:w'1{,s 

Da 1O(1,?,<1 e1' UT?n kreichg zu 111 ut, 

Se?:n letztel '  Senfzen v erhallte 

Im Qua lmen ' Ilncl zischencl cr Jillld. 

Er stCt1'lJ ZU1' der selb?:g en. Shl,nde 

Die [lanze Sa'/.,{'1'ie1' ei, 

Sl:e kamen z'u t'ief '/:n die lCreicZe 
Da war es natii1'lich ru m·b ei. 



Geheel tegengesteld is de op1111e van S t  e i  n IU a n n, die 

meent, dat de Sauriërs in geenendeele z�in uitgestorven, doch 

dat zij allen gelij ktij dig een hoogeren organisatietrap zouden 

hebben bereikt . D eze Stufentheorie verwerpt dus de zoo waar

schijnl�ike afstmnnlÏng der zoogdieren van één oertype en lneent 

dat deze klass,e Z .g .  polyphyletisch is ontstaan. Ook de zoo ge·· 

wichtige verschillen tusschen de door aanpassing ontstane ver

anderingen en de op erfelijkheid berustende overeenstenlulÏng 

in het grondplan verwerpt hij en daarmee dus het principieele 

verschil tus�chen de analogie en de homologie, waarop spr. b ij 

de vischhagedissen en de vleugelvingers gewezen had. 

\Vanneer 111en dan tegenover deze theorie, zooals spreker, 

sceptisch staat, dan djst de vraag : hoe Bloeten wij het dan 

verklaren ? 

De verklaring van hun reusachtige grootte door luet 

N o p  s c a aan te neluen, dat het onderste hersenaanhangsel 

(hypophysis ) 'was aangedaan en zij dus aan akrOlnegalie 

leden, bevredigt toch ook niet. 

TI I' a n c  a, de leider der Tendagaro-expeditie 111eent, dat 

lnen de reusachtige dieren slechts kan verklaren : 18 indien zij 

zeel' traag waren en du:s weinig voedsel verbruikten ; 28 •  wan

neer zij "futterdankbar " \varen, d .  w. z. veel voedsel uit hun 

spij zen haalde n ; 3e. een zeer hoogen ouderdom bereikten ; 

4e . in warm. klimaat meer de kleine vonnen bevoordeeld , in 

een koud kliluaat meer de groote ( indien h et warlubloedigen 

z ijn ) ; 5e .  welli cht ook voedsel- en ka]kr�ike spij zen,  daar bij 

deze dieren uit O . . A.Jrika de beenderen 'waarschijn lijk niet hol 

... varen. 

\Vaarom zijn zij dan uitgestorven ? TI l' a 11. c a weet het niet 

en waagt zj ch n og n i et aan een verklaring. 
Zou h et ku n n en z ij 11  , vroeg sp r . ,  dat een ll i elHve v�j and het 

veld "'.vas komen Vel'stol'en ? Nooit heeJt de aarde zulke taferee

len opgeleverd als in l i  et mesozoïcum. Dieren als olifanten, 
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doch zich veel verder uitstrekkende door lange o p  en neer 

gaande halzen en groote buigzame staarten, reusachtige roof

dieren, even groot als de planteneters en voorzien van tanden 

van 15 c.:M. lengte, zij vorlnden toch een bepaalde fauna waar

in een zeker evenvvicht ,vas bereikt . Een nieuwe vij and, klein 

,vellicht, doch vlugger en Slil111ner door grooter hersenen, dool' 

warlnbloedigheid nlinder gevoelig voor klimaatveranderingen, 

misschien zelf levende v an de eieren der reuzen, zou dit ook 

de oorzaak geweest zijn  � 
Zeker is het, dat zulk een reusachtig lichaal11, met een stel 

tanden slechts geschikt voor een bepaald soort van voedsel, 

een gevaarlijke cOlnbinD.tie van kenlnerken is. De dieren zij n  

dan t e  ver gespecialiseerd onl zich nog verder t e  kunnen adap

teeren. Iedere doorgevoerde specialisatie draagt de kie111 der 

vernietiging in zich. Iedere klilnaatverandering - dit is een 

tweede groot beginsel dat de studie der reptielen ons levert -

die hun voedsel verlllinderde, 1110est een eind l11aken aan hun 

dynastie. Ten slotte moest ook voor deze geweldige reuzen 

gelden, dat in den strij d  Oln het bestaan slechts de meest ge

schikten kunnen overleven. 

Zij hebben ons 'wellicht geleerd het ra,adsel op te lossen van de 

zoogdieren- en vogelaf:·;tam lllÏng, 111aa1" zij plaatsen ons voor 

grootere problenlen : waarom sterven de soorten en falllilies uit 

en wat is (1r�jfkracht bij de evolutie � 
Deze raadselen op te l ossen is de niell\Ve drijfkracht voor de 

'wetenschap. 



VIII. 
Prof. dr. G. VAN rJ'ERSON, 

J{ oogZe eraar Clan cl e Technische IJ oogeschooZ. 

OVER DEN OORSPRONG VAN HET LEVEN. 

Onder\�Terp en spreker die het behandelen zou, prof. dr. 

G. v a n  I t e r  s 0 n, van de Techn. I-Ioogeschool hadden samen

gewerkt tot opkomst van een buitengewoon talrijk gehoor 

in de zaal van het Natuurkundig Genootsch ap. 

Al dadelijk begon de noogleeraar luet het opwerpen van het 

probleenl, dat zoo belang;rijk is voor allen, die een studie maken 

van de levende organismen, nl .  waar de grens of de grenzen 

zijn  tusschen de doode en de levende m aterie, 111 . a. w. in hoe
ver hetgeen leeft , yerschjlt van de levenlooze stof. Er bestaan 

natuurlijk groote verschi llen in de werkingen , die wij waar

n81uen bij hoogere organisnlen en hij typisch levenlooze materie.  

]VlaaI' bestaan die ook YOOl' de laagste organismen en de hun 

dikwij ls zeer ven,\'ante, althans sch ij nbaar verwante, meng

sels van stoffen ? "Vat is dan toch wel het " essentieele " ver

schil tussch en levende en levenlooze matel'ie ? 

In den loop van spr. 'f� rede, die toegelicht werd door licht

beelden en een seri e hoogst merkwaardige proeven, zou blijken, 

dat het antwoord op dje vraag l ang niet eenvoudig is. Alleen 

op één punt bestaat wd zekerh ei cl .  BI' gaapt zulk een breede 

en diepe kloof tussch eu de eenvoud ige georganü;eerde wezens 

en de doode stof, d at het tot h ed en niet m.ogelijk :i s, ui t di e 

stof' het l even Ol> te bouwen . \Vel h eeft 1\ r i s  t o t  e 1 e s a l  be

weercl , d at wo rmen , i n sect e n ,  ja zelfs v j sschen , vanzeH (s])on-
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taan) zouden kunnen ontstaan ; 'wel verkondigde een V a n  

II e l  m 0 n t, d at uit een rottend lnengehnoes van lappen, 

kaas e. d. unüzen zouden geproduceerd worden en vernaIn lnen 

van hem ook, dat 111.en op dergelijke lnanier scorpioenen zou 

kunnen creëe] 'cn ; en wel is  er naar aanleiding van de beweerde 

gevallen van genel 'al'io spontanea een vinnige strij d  gestreden ; 

màar al spoedig k,vam men tot de overtuiging, dat dergelij ke 

opvattingen onj uist " Taren. Intusschen het probleen1 was daar

lnee de werel d niet uit. 

Toen n1en de nücroscopische wereld leerde kennen ( 1 676 

L e e  u ,v e n  h o e  k, de ontdekker der bacteriën ) ontbrandde de 

strijd  opnieu·w . lVIen had toch gezien, dat in een gesloten fIesch 

zoo 11laar vanzelf een l' jjke vegetatie van microscopische wezens 

optrad en conclu deerde daaruit, dat men hier te doen zou heb

ben met het laagste of wil 111e11 eerste of primaü'e levensstadium 

genercd1:o P'I " I:?'I /.w'ia) . lIet heeft h eçl lang geduurd vóór de 

menschheid van die dwaling genezen werd. E erst aan P a st e u I' 

mocht het in 1862 gelukken het p l'oblee111 tot volko111en klaar

heid te brengen en door zijn proeven de menschen te overtuigen) 

dat wat dood is dood bljj ft ,  als n1en maal' zorgt, dat geen 

kien1en van buiten hf b\j dat doode kunnen k01nen. Sedert Weet 

111en, dat de stelling cezz,nla ex cell1ûa ook voor de eenvoudigste 

nücroscopische organis111en doorgaat .  Zelfs naIn P a s t e u  r aan, 

dat alle microheil steeds gelijksoortige microben voortbrengen. 

Schitterend zijn P a s  t e u  r ' s onderzoekingen bevestigd ge

worden en alleng::; werd de stelling omne ViV 1W1  ex vivo tot een 

dogma, \vaaraan niemand durfde t ornen, tot een geloofsover.:. 

tuiging, waaraan niemand durfde t\:v ij felen. 

Staat nu die stelling zoo onolllst ootelij k  vast � Zou het toch 

niet mogelijk .kunnen z ijn, d at el' s pontaan zeel' l aag georgani

seel'C..1e wezens gecl'eëenl werden , \vaaruit d an weer hoogere 

organismen tot ontw ikl\:elin g k01nen � Behalve dat de b ekende 

gevallE'.n van 11ücroben-nlutaties, waarin nücroben 11let andere 
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hoedanigheden als de oudervorm ontstaan, steeds talrijker 

worden en daal'lnee laatstgenoelnde opvatting van P a s t e u I' 
weerlegd is, zijn er ook wel degelij k  bezwaren tegen O?nne vivu?11, 

ex vivo aan te voeren. Daar is b.v.  het feit, dat onze planeet 

geruinlen tij d  voor levende wezens onbewoonbaar moe t  zijn 

geweest en dat dus in die ver verwi,j derde dagen het leven op 

de een of andere manier lnoet zij n ontstaan. \1II elnu, zou 111en 

clan niet vanzelf 11lOeten aanne111en, dat dit optreden van leven 

thans, nu de \vetcnscha p zoo goed is toegerust 0111 voorwaarden 

te scheppen, die aan de vroegere nabij kOlnen, even goed en nog 

veel eer zou kunnen geschieden � En zoo is .lnen weer gaan 

twjjfelen en zelfs gaan beweren, dat. wie de spontane generatie 

ontkent,  het
' 
wonder moet aanne111en. Er waren er die zich 

nu begonnen vast te houden aan de theorie van R i  c h t e r, 

:tI e I m h o l  t z en vVo T h o m  s 0 n, dat er van andere he111e1-

lichalnen levende deeltj es (kOfnnogonen ) "vorden weggeslingerd, 

die dan allicht terecht komen op planeten, waar leven 1110geljjk 

is . Dit leek wel plausibel. lVIaar het vlas toch slechts een ver

plaatsen van het probleem naar elders en ook kWaln weer 

iemand de vraag opperen : hoe dan, als er lneermalen dergelijke 

ki81nen op aarde vallen � Is dat dan niet in strij d  met de be

wering, dat onze planeet slechts éénmaal bewoonbaar werd � 
P r e  y e I' trachtte den oorspron g van het leven op 

de aarde in overeenstem.ming te brengen m et de Laplace hypo

the�e omtrent het ontstaan onzer planeet . Bij het afkoelen van 

de gloei ende massa, die 111en zich als één bewegelijk, vloeibaar 

levend complex zou .moeten voorstellen , zou er zich vastr. 

lTI.assa hebben afgezet, de eerste levenlooze materie, en naarmate 

zich meer van die doode stof vo rmd e, verdichtte zich het 
overbli,ivende, levende, tot een stof v a n  and ere sam enstelli ng 

en vormde zich het protoplasm.a. 

Zoo kwam. spreker geleidelijk tot de v l 'aag : wat is el' van de 

herkomst van het lever. op aarde bekend � Is er voor ons 
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eenige aanwijzing, "\van neer d e  eerste organislnen o p  onze 

planeet verschenen en hoe zij er uit zagen � De theorie van L a 
P 1 a c e  omtrent het ontstaan der aarde is niet onaangevochten 

gebleven. Een theorie van den nieuweren tij d lneent, dat de 

aarde oorsp1'onkelijk ni et is geweest een gloeiend gesmolten 

bol, maar een kern van nevelachtige vaste ulaterie. I-Iet hetero

gene-uiterlijk van de continenten zou in di e theorie een onge

zochte verklaring vinden. Daar de temperatuur niet zeer hoog 

"\vas, zOl .... den de conditiën voor het leven er al spoedig zij n  

geweest. Allengs lnvam e r  onder den invloed van d e  aardatInos

feer verandering ; ook van binnen uit kwaul er werking op de 

aardschors, maar vooral zal op den langen duur de erOS1e 

een zeer ingrijpende werking h ebben uitgeoefend. 'Vat al die 

invlo eden van onze aarde hebben geula akt, leerde ons het 

eerste van de serie lichtb eelden, die spreker op het schenn "\vierp . 

Daar zag Ulen in de groote kloof van Ari zona,  waar de Colo

rado doorstroomt , de geologische form aties, verrassend duidelij k  

van elkaar gescheiden, Ül étages e n  lagen boven elkaar liggen. 

I-lier ligt de geschiedenj s der aarde a.  h. w. als een op engeslagen 

l)oek voor ons : geheel onderaan de archaïsche formatie, dan 

het algonkÎl..l ln en da,ai'boven de ca.mbrische sedilnenten en 

de steenkooHornlatie. In die formaties nu vindt lnen de resten 

van eemnaal levende organismen, behalve in de oudste of 

archaïsche lagen, daar vindt men geen spoor van vroeger leven. 

In die sedilnenten, ·waarva n de afzetting volgens een lnini

male sch atting 60 nlillioen jaren heeft geduurd - anderen 

schatten den ouderdoul der aarde op 400 millioen j aren - treft 

men nog steeds nieu"\\'e organismen aan en vooral trekken daar

bij de aandacht degene, welke lnen in de laatste j aren vond in 

het algonkium, cla t boven de archaïsche formatie is gelegen. 

Of nu in d at algonl\ ium reeds prot ozoën of ééncellige lagere 

d i eren h ebben gel eefd , m en j s  el' ni et zeker van. vVel is die 

JorulCttie rijk aan een f] ora van blauwe al gen, die aan hun 
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oppervlak een koolzure ka lklaag vormen, 'waartoe zij de oplos

bare dubbelkoolzlue ka lk on(}e1' den invloed van het li cht ont

leden. In het kalkgesteente vormen die l'e�tes van algen 0 11 1-

vangr�jh:e klO1npen, waa r van men dunne doorsneden heeft 

gem aakt, die cellen laten zien, die overeenkomen nlet de cellen 

van recente ,vieren. 'l'usschen die blauwe "vieren in de oude 

for111aties vond nlEm nu in den allerlaatsten tij d l'estes van bac

teriën, volkon1en gelij kende op de snoertj es bacteriën uit onze 

Dloderne cultures. 

fret gaf een eigenaardige sensatie' op het scherm een foto

grafische reproductie te aanscholnven van bacteriën die VÓÓ1' 

minstens 35 nlillioen j aren op aarde geleefd hebben. Treffend 

is de gel ijkenis van die organis1l1en lnet de thans nog levende 

soortgenooten. En treffend ook, dat het leven op aarde zich zoo 

ver laat vervolgen. 

Door alle tijden heen hebben nu zeker bacteriën, nog meel' 

cl an de algen, aan de geologische afzetting gewerkt, want als 

producenten van koolzure kalk overtreffen zjj nog de algen. 

Verrassend waren de proeven, waarin spreker dat forrneeren 

van koolzure kalk: door wieren en bacteri ën liet zien . \\T annee1' 

111en de kalkbanken aanschouw t van de Bahama-eilanden en de 

kust van Florida en 111e11 denkt daarb ij , dat dit het werk is van 

lnicroscopische 'wezens al s de bacteriën, clan lijkt dat vvel een 

sprookje .  Toch valt er niet aan te twijfelen. lIet is clan ook 

verleidel ijk aan te ne111en , dat deze zelfde bacteriën de eerste 

eencellige organismen zOll den zij n geweest. De vl'aag is alleen 
luaar, waar haalden dan die kleine bouwm eesters de voor d ien 

bouw noodi ge kalk zouten van daan � Z :ij vonnen nl. die kool

zure kalk alleen uit organisch e kalkzouten en Cl' J110et voor hun 

leven dus organische stof aanwezi g z ij n .  De onderstelling is 

n i et gewaagd, dat hier cl e blauw w i eren i. ntermediaL l' z ij n  wC l 'k
zaam geweest. Deze laatste toch vormen organi sch e stof uit het 

koo) zuur der atm osph eer. lVf aar d an m oeten deze al ge n 
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secundaire. 

In verband h iermede toonde SIJ I' .  in een reeks proeven aan, 

hoe w einig eischend de blau"wwiel'en zij n ; zjj kunnen in anorga

ni�che lned.ia groeien en hebbcn zelfs geen stikst ofverbindingen 

noodig, \vant zij hinden ook de atmospherische stikstof.  Toch 

is d a armee nog volstrek� niet bewezen, dat die blauwalgen nu 

indcl'd aad de oudstc organismen zij n  en spreker wijst el' op, 

dat el' ook bact eriën zijn - a,nd ere als de bovenbedoelde kool

zure kalk vormende - die ook zeel' lage eischen stellen en 

waarvoor de groei condities reeds zeer vroeg op de aarde lllOeten 

gerealiseerd zij n  geweest.  Zoo is een oplossi ng van n atriumthio

sulfaat met eenige andere anorganische zouten, \;vaaronder wel 

is \vaar ook stiksto fverbindingen, voldoende om bacteriën te 

doen gedij en. Zij mah::cn er sulfaat van, en t en koste van die 

energie kunnen ze zich ontwikkelen. I-Ietzelfde geldt ook van 

andere zg. zV'iTavelbacteriën. 

In 't licht van de evolutieleer kon spreker aantoonen aan 

stalnboonien, die eerst onlangs ( in 1918 ) zij n  gepubliceerd, 

dat ook daar de zg. Z\;vavelbacteriën geheel aan den voet voor 

kOlllen, en wel nab ij de blauvi:wieren, en dat nlen hiel' dus langs 

lllOrphologischen weg, afgezien van het palaeontologisch onder

zoek, tot het zelfde resultaat is gekOlnen. 

Intusschen zij n  \ve met al deze besch01.Hvingen en theoriën 

nog niet veel verder gekOlnen nIet het cardinale probleelll van 

d en oorsprong van het leven. ,\T aar begint het leven ? Is het 

ook nlogelijk nog lagere levende organisnlen zich -\Toor te stellen 

dan algen en bacteriën. 

\Velke zij n  de minimunl vereischten voor het leven, welke 

z ij n  essentieele kenmerken, en hoe die op te  sporen ? 1-liel' 

k omen de chemi e en de physika ons vertellen , dat in de leven-

100ze stof dikw ijls analoge versch-ij nselen optredcn en dat het 

v('l 'seh i.l tnssehen dood " en leven alleen gelegen is in het complex 
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van h oecl ani ghecl ell , dat . b-ï.i h et een Z l l � ,  bij het and e r e  zoo is. 

l\1a ar hoe is dat zus en ] l0e i :':i  da t zoo , z i edam'  de kern van d e  
vra ag. ,Va t  i s  \vel het 11lee0t kenm erk en de v a n  dat cOJ nplex � 
Verschillende kenmerken werd en nu nader h esch ouwd , onl na 

t e  ga an, of zij een essent i eel onderschei d ü18schen levende en 

do ode nlaterie opleveren. 

De scheikunde 1110ge cr prat op ga a n ,  dat h et a antal  in het 

labol'atoriu111 synthetisch vervaardigde organische stoffen 

reeds naar de 5 0 . 000 loopt en dat zij tal  van stoffen, noodig 

voor het levensonderhoud, tot zelfs eiwit (E In i 1 F i s  c h e r ) ,  

heeft "vet en op te  bou\ven, maar aan de ei genlijke functioneeren

de stoffen, zoóals b .v. de roode bloedkleurstof 1net haar ver

b azend ingewikkelde samenst elling, wie \vaagt zich aan de syn

these daar van � Toch is 111en er al lang van teruggekomen, O1n 

in de che1nische smnenst elling all een het kemnerk van het leven 

te zien, men kan ook de "mogelJjkheid " van zulke synthesen 

niet 1neer ontkennen. 

'Het i s  verder zeer opmerkelijk ,  dat de levende st of een ken-

111erkend colloïd e is, maar steeds t alrijker \vorden ook de voor

beelden van levenlooze, deels synthetisch bereide, colloïden. 

In tal van gevallen gelJj kt voorts de uihvendi ge vorn1 van de 
levende organismen zeer opvallend op kunstmatig vervaar

digde samenstellingen . Op het schern1 "vi erp spr. eenige voor

beelden van die gelijkenis. O ok in dien uitwendigen vorm heeft 

]nen dus niet het essentieele verschil te zoeken. 

D an heeft men overeenkomsti ge physiologische vers ch ij n

selen bij levenlooZB st offen waargenomen, 200 als groei , prik· 

kelb aa rheid, rep roductievermogen, ovel'erfelij kheid.  Ook dit liet 

spreker in beeld en zien. Allereerst de zg. kUI1')tmati ge anlOebe 
van 0 s t  w a l  d ,  een lnvi kdroppel, d i e  slechts even m et een 

naald a angeraakt beh oeft te  "vorden , o m. zij n  sch ij nbaar zenuw

achtige prikkelbaarheid te vertoonen . Ve rv olgens dem.onstreer

de spr.  een cultuur van infusiedi ert j es, di e, wanneer m en i n  
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hun nabijheid een druppel oplossing van azij nzuur brengt) 

daarheen ZWenllHel1 , tenvij l  men een soortgebj k verschij nsel 

ziet in een anorganisch ( levenloos ) voorbeeld : ln\Tikdruppeltj es, 

aangetrokken door een oplossing van k alilunbichromaat.  

Zeer eigenaardig ''' as de proef,  die spr. naJn lnet de prik

kelende werking, welke de galvanische stro01n uit oefent op infu

soriën, die 'vrij in een vloeistof rondz,venunen. Aanvankelijk 

deden zij dat in verschillende richtingen, kris en kras door 

elkaar, maar de galv. str00111 w ordt door hen waargenOlnen ; 

zij veranderen onmiddell�jk van richting, allen zwemmen naar 

denzelfden kant en keel' en lnet 
'
den stroom van richting om. 

\?\Tie weet of ook ,\T ij 111enschen niet reageeren op voor ons niet 

,;vaar te nemen krachten ? D,it èn parenthese. De proef lnet 

de zvvermnende infusoriën completeerde spreker met ons te laten 

zien, wat gebeurde in een b?-kj e lnet kwikballetj es in een gomop

lossing, waardoor men den stroOln geleidde. Precies hetzelfde, 

ook deze bewogen zich naar den stroom. Na tuurlij k moet er een 

essentieel verschil zijn. Immers doode infusoriën bewegen zich 

niet naar den galv.  stroOln. 

D at alles liet spr . zien ten b etooge, dat dergelijke zeel' ge

compliceerde processen nog ni et uüsluitend aan het leven ver

bonden behoeven te zijn. lV1en treft dergelijke krachten ook Hl 

de levenlooze 111at erie aan. 

Spreker gaf nu aan vloeibare krist allen een voorbeeld van 

reproductievermogen te zien, en wees ook op de verdere punten 

van overeenkolllst tusschen vloeibare krist allen en de levende 

:stof. Prachtige beelden van dergelij ke kristallen en van hun 

repl'oductievel'lllogen wierp spreker op het scherm, als zoo 

vele 11lerkwaardige vOOl'beelden van w at sOlllmige stoffen In 

een levenloos lnediulll alzoo laten aanscholHven, waardoor zij 

een bedriegelijke gelijkenis toonen 11let eigenschappen van de 

levende stof. 

lIet bl� j:Ft echter al les slechts schij nbare gelijkenis .  Van zeH-
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regelbaarheid der stofwisseling, die zoo typisch i s  voor levende 
organislnen, bij de levenlooze lnaterie geen spoor. Voor alle 
levende wezens b .v .  is de honger naar bruikbaar voedsel een 
priInaire eigenschap . I-Iiervan nu is geen analogie in de leven
looze \vereld te bespeuren. 

I(ort besprak prof. v.  I t e l' S 0 n de psychische uitingen in 
de levende wereld, uitgaande van de vraag : wat weten wij 
eigenlijk  van de psyche van een microbe ? Zoolang men geen 
scherper Olnschrijving van het begrip psyche kan geven, lnag 
lnen daarin geen kenl11erkend onderscheid l1let de doode lnaterie 
zoeken. J\!Iisschien echter hebben we in de evengenoemde zelf
regelbaarlleid reeds een psychisch proces te zien. 

rren slotte wees spreker er op,  dat wij volstrekt niet moeten 
denken, dat het laatste woord in deze zaken is gesproken en hoe 
el' zelfs al aanwjj zingen zijn, dat er lneer licht zal kOlnen. 

In verband hi8rInede stond spr. stil bij de zoogenaamde vloei
bare slnetstoffen, welke de lagere organism en onder sommige 
0111standigheden afscheiden en bij het vermoeden, dat we zulk 
een contagium eigenbjk te beschouwen zouden hebben als op
gebouwd uit de levensmolekulen . I-Iet is zelfs niet buitengeslo
ten, dat hier eén continue overgang van de  levende naar de 
leven100ze stof zal blijken te bestaan � 

Zooveel i s  intuschen zeker, dat v/ ij ons ook in d e  kracht, 
die in de anorganische lnaterie werkzaam. IS, nog maar zeer 
oppervlakkig hebben georiënteerd en dat hierin een van de 
redenen ligt, w aarom \vjj ook nog verre zijn  van de oplossing 
van het raadsel van den oorsprong van h et leven. Maar de 
wegen daarheen leiden ons langs schoone vergezich ten e n  

dwin gen tot  bewondering der natuur. 

5 



IX. 
Prof. dr. L. VAN ITALLIE, 

EIoogleeraar aan de Univ ersiteit te  L eiden. 

DE PLANT ALS VOORTBRENGSTER VAN 

CHEMISCHE LICHAMEN. 

Prof dr . IJ . v a n  I t a 1 1  i e, hoogleeraar te Leiden, over dit 
onderwerp in het Natuurkundig Genootschap het woord. 
voerende, deed wel in 't b ijzonder uitkomen, dat Ivanneer men 
de plant alleen beschoulvt zooals zij zich aan ons oog voordoet, 
nlen haar in hooge mate onrecht doet. Niet nlÏnder onze aan
dacht 'waard dan haar uiterlijke schoonheid, is de energie die 
in de plant is opgehoopt . of door haar ontwikkeld wordt. 
\Vanneer lnen let op de drie groote groepen van haar bestand
deelen, de eiwitstoffen , de koolhydraten en de vetten, dan kan 
11len "vel zeggen, dat nliddelbjk of onmiddellijk  alle dierlijk leven 
slechts nlOgelljk is door nliddel van de planten. En als lnell af
ziet van bovengenoemde drie belangrijke groepen, dan blij ft er 
nog zooveel over, dat nlen tel' bestuc1eering van "vat door de · 
plant geproduceerd wordt, een aparte Ivetenschap heeft ge
grondvest, de phytochelllie, een gebied omsloten door de groote 
hjken der botanie en del' chelllie. 

De phytochemie steunt op de uitkomsten der plantenkunde 
en maakt gebruik van de 11lethoden der chenlie. Zij tracht  de 
verschijnselen te bestudeeren, die het leven der plant tot zoo 
belangrijk vraagstuk maken, stofwisselingsprocessen !la te 
gaan, bestanddeelen . in zuiveren toestand af te zonderen, ver
band te ontdekken tusschen de verspreiding der plantenstoffen 
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e n  d e  natuurl�jke verwantschap i n  het plantenrijk.  Z e  verschilt 
in zoover van de biochelni�, dat de laatste uitgaat van de 
levende plant en de phytochelnie zich zoowel voor de levende 
als voor de doode plant interesseert. D e  biochelnie bestudeert 
de verschijnselen welke zich b�j de levensprocessen afspelen, bij 
de  phytochelnie z�-jn  het meer de bestanddeelen der plant die 
het obj ect van studie z�jn. 

Uiteraard 1110eten beide studiestroo11lÎngen vaak parallel 
loopen, elkaar dikw�j ls ontmoeten . Zoo kan Inen niet zeggen 
dat de phytochemie zich uitsluitend lllet het doode lllateriaal 
bellloeit. Ook \vees spr. -- 0111 een -voorbeeld te noelnen - op het 
onderzoek . naar de lokalisatie en de vorming der alkaloïden in 
de plant. I-Ieeft Inen hier 11Iet primaire stoffen te doen, dan 
wel Inet secundaire ?  lVfoet Inen ze opvatten als secretiepro
ducten of als nOrJnale bestanddeelen der stofv/isseling, die even 
typisch zij n  als het aant al poollichaalllpjes in de zich deelende 
celkern ? vVaar is b .v .  de plaats in de plant waar 't blauw
zuur gevorlnd wordt ? Op dergelj,jke vragen kan alleen de 
levende plant het antwoord geven. I-Iet z\jn  van die vragen 
naar het hoe en \iVaarom in het plantenleven die zoowel de 
botanie als de chemie in hooge mate interesseeren en die  allengs 
op den voorgrond begonnen te treden toen de wetenschap der 
bespiegeling overgi ng naar die van het experiment. Dezelfde 
vragen kunnen gesteld worden ten opzichte van vluchtige en 
vette oliën , glucosiden, en slech ts wanneer botanisch en che
Jnisch onderzoel\_ h and in h and gaan , h eeft Inen kans de waar
heid te ben aderen. 

Dergebjke vragen t e  stellen is eerst Inogeljj k geworden in 
de laaü;te 40 jaren. Er opende zich een buitengewoon rui nl veld 
van onderzoek,  waaraan vooraf moest gaan het cre0eren van 
aparte ond erzoeki n gS-Jneth oden en het isoleer en van een zoo 
groot lnogc1jjk  aantal plantenstoffen . Eerst daarna kon J l1en 
gaan speciüceeren en gevolgtrekkingen Jllaken omtrent de v e 1'-
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\vantschappen i n  d e  plantenwereld 1 11 verband met d e  i n  de 

plant voorkomende bestanddeelen. Dit onderzoek nu is nog 

lang niet afgeloopen. Geen wonder inderdaad als l11en weet 

dat alleen reeds 1 5 . 000 p lanten genoemd worden, die uit ge 

neeskrachtig oogpunt O1ize belangstelling verdienen. 

1\l[et een enkel woord herinnerde spreker aan de voorloopers 

van het onderzoek uit de 17 e en 18e eellW, aan V 0 n I-I e 1 -

111 0 n d, S t a  h 1, 1 n g e n  h o u  s z, L a v 0 i s i e r  e .  a . ,  tot het 

eindelij k  door de ontdekking van het assimilatieproces in de 

p lant, die ongeveer saInenviel l11et de geboorte der 1110derne 

chemie, voor den tegen\voordigen tij d  was weggelegd 0111 het 

onderwek een belangrjjken stap vooruit te brengen. 

Eerst l11et S c h e e 1 e, die in z�j n  eenvoudig apotheek-labo

ratoriu111 belangrijke ontdekkingen doet, begint een nieuw 

tij dperk . 

Niet altij d 'was l11en zich dadelijk bewust van de b elang

rijkheid eener ontdekking. "'Vat kon er b .v. belangrijker vondst 

gedaan worden dan in 1805 te Paderborn de 1110rphine, en toch 

werd el' aanvankelij k geen notitie van gen01llen en geraakte dat 

eerste der ontdekte alkaloïd en in vergetelheid 0111 eerst in 1817 

opnieuw aan de geleerde \�Tereld als de vertegenwoordiger eenel' 

nieuwe klasse van licha11len t e  ,vorden voorgesteld, van welke 

spoedig daarna vele anderen, o . a . kinine en strychnine werden 

ontdekt. 

In 1830 leer en R o b i q u e t en B 0 u cl l' 0 n de aIuygdaline 

kennen, terwij l  z ij spoedig daarna op11lerken, dat dit glucoside 

in de plant vergezeld is van een eiwitachtig lichaaIll, dat in 

staat is het glucoside te splitsen en dat als prototype van de 

tegenwoordig zoo belangrij ke klasse der enzymen is te be

schou,ven. 

Er begon zich nu allengs een vergezicht te op enen van on

begrensde mogelijkheden van hetgeen in de plant tot stand 

\\" orc1 t geh l '<1eht .  Daal' ,,"orcH afgebroken en weel' opgebouwd 
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en geschieden processen . die in  het  laboratorium , wanneer het 
al gelukt ze na te bootsen, slechts ten koste van zeer inge
Wikkelde lnethoden tot stand k0111en. Spreker noe111de hier de 
nalnen van B e r t h  0 1 1  e t en ,V ö h 1 e r.  lVlet de synthetische 
bereiding van lueU111 ( 1828 ) door VV ö h 1 e r, viel de scheidings
Inuur tusschen de organische en de anorganische chel11ie en 
werd de weg gebaand orn tal van plantenstoffen langs lnetho
dischen weg op te bouwen. 

Spreker stond dan uitvoerig stil bij het assimilati eproces. I-Ijj 
herinnerde er aan, hoe d e  groene plantendeelen door hun chloro
phyl in staat zij n, het koolzuur uit de lucht te 'lntleden, zuur
stof aan de atmosfeer terug te geven en de koolstof vast te 
houden, die zij dan "veer teruggeven in den VO I'I11 van koolhy

draten, o .a .  zetmeel en cellulose. In opgelosten toestand nu 
worden die producten door de p lant verspreid, in oplossing 
langs de geleidbanen vervoerd naar de plaatsen waar z ij als 
voedselreserv e worden gedeponeerd . D oor welk intermediair 

geschiedt nu dit assimilatieproces � D at vervoer en die 0111-

zetting van de koolstof Zij l� alleen 1110gelij k  door inwerking van 
stoffen die zi ch reeds in de lJlant bevinden. Dat zijn de Z.g. 
ferment en of enzy11lCn, die als katalysatoren \verken, in staat 
.pl'ocessen , die anders buitengewoon traag verloop en, te ver
snellen ; d i e  b .V. zetl11eel w eten om. te zetten in suiker, en die 
suiker, aangeland tel' pla atse waa r  zjj als l'eservema teriaal l110et 

worden neergelegd , wordt cl oor de l evend e Jn 'acht in de plant 

weer om gezet tot zetlneel . I n  afbreken en weel' ophouwen l'es u

nleelt zi ch h et chem i sch lH'oces i n  de pl ant e n  de fm'm enten 

spele n er de 1'01 v a n  cI c a 1t ijd  bed , ' i. j v j ge wel'k licclc n .  vVaa l.'bij 

n atuul']jj k wel i n  't oog dien t geh o uden, dat alle ene rgie Ül de  
plant, de  stu wen d e  leven de  kraell t }l aaT' zetel heeft :i n h et 

JH'oto r ]a8m a. 
�rn'ekCl' ston d n u  sti l h jj de v e l ' w e l ' k i ] ) g  d O Ol' de pl ant v an d e  

stikstoJ, d ie een 1,elan g1'jj k bestanddeel ·i s  V OO1' de  e i wL tsto lJen 
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die de plant noodig heeft. I-lier speelt wellicht als stofwisse
lingsproduct een groote rol het blauvvzuur ( cyaan\vaterstof ) ,  
dat in het plantenrijk  veel llleer verspreid is dan l11en nog vóór 
korten t ij d  dacht. De wetenschap dankt in dat opzicht veel 
aan de onderzoekingen omstreeks het jaar 1890 door wij len 
onzen landgenoot dr. G I' e s h o f  f in Indië gedaan. Aan de 
reeks blauwzuurplanten voegde de Belg J O l' i s s e n  nog een 
aantal toe, gevolgd door V a n  R 0 In b u l' g h te Utrecht, en 
zoo kon in 1906 in de vergadering van de British ilssociation 

de revue gehouden worden over een lange ljjst van planten
geslachten die allen blalHvzuur produceeren. En daarna is 
het aantal weer uitgebreid . 

Behalve G r e s  h o f  f heen ook wijlen dl'. rr I' e u b, Direc-
teur van den Plantentuin te Buitenzorg, zich met dit onderzoek 
bezig gehouden . G I' e 8 h o f  f vertelt van een boom (Pangiulll 
edule ) in Indië, die 350 graJll blauwzuur bleek te bevatten, 
een hoeveelheid voldoende om een kleine stad uit te nloorden. 
De aanvvezigheid van d at z\vare vergif in de plant heeft natuur

lijk z ij n physiologische beteekenis , wat dan ook voor G l' e s 
h o f  f en la ter o o k  voor T l'  e u b aanleiding we1'(l om er een 
systematisch onderzoek naar in te stellen. Veel aantrekkelijks 

h eeft de opvatting dat d eze cyaan\v aterstof het eerste zichtbare 

product zou zijn van de stikstofassimilatie del' plant en het 
blauwzuur dus zou deelneJ l18n aan de ·vorming v an eiw it dool' 

de plant. ]\![aar zekerheid zou eerst dan verkregen zij n, wan
neer 't blauwzuur ten slotte bleek in alle planten aalHvezig te 
zijn .  Naüuubj k hoopt 1 l l.en te eenigel ' t ij d  ook hiel' de natuu r

wet te zullen vinden die de stikstofassimilatie evenals dil; 
del' koob;tof volkomen opheldert .  

ProL v .  I t a  1 1  i e kwam nu in het tw eede gedeelte z ijner 

verhand eling op het gist i l l gsp roces, W aal'V ,ln wij Ül de alco

holische  gisti ng, (l ie  zoo ouc1 i s  a.ls de w el 'eld ( v.relke volken 
c1 l'O l l ] zen geen bi el' ell a ndere alcohol ische dranken ? ) ,  het 
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prototype zien. Toch duurde het tot In de 1ge  eeuw, alvorens 
de oorzaak van de gisting werd aangetoond, vóór het duidelijk  
was  geworden dat die gisting 11loet ",vorden toegeschreven aan 
kleine organislnen, bolle of ovale, ook "vel knopvormige cellen. 
Volgens de theorie van L i e b i  g had lnen hier te denken aan 
een zuiver chen1ische werking, een nlolekulaire beweging, die 
een in ontbinding verkeerend lichaam op andere stoffen' kan 
ov�rbrengen, ",vier elementen niet vast verbonden zij n, zoodat 
b.v. in het geval der alcoholische gisting, een infectie op de 
suiker wordt teweeg gebracht . Zooals Inen weet vond deze theo
rie in P a El t e u  r een ernstigen bestrij der. I-lij was de eerste die 
aan de lagere organismen hun beteekenis als gistingsverwek
kers terug gaf ; die aantoonde dat als men suikerwater maal' 
behoorlijk filtreert , er geen kiemen in kOlnen, en geen gisting 
intreedt ; die de chenlÏsche krachten uitschakelde en de zg. spon
tane generatie ten val bracht . I-lij toonde aan, dat van een ont
leding der gist, zooals L i e b i  g die aannam, geen sprake is, 
doch dat integendeel bij de gisting vermeerdering van de 
gist cellen, van stikstofhoudend lnateriaal plaats heeft. 

Intusschen heeft het voortgezet onderzoek eerst in 1907 aan 
het lich t gebracht ,  dat de gisting veroorzaakt wordt door de 

werking van enzymen , dat deze wel is waar gevOl'm d worden 
door lagere organi sm.en (gi st ) , doch d at ook bij afvv ezigheid van 
celhoudend materiaal gisti ng kan i ntreden . 

Zoo is de al coh olisch e gisting langen hjd een vruch tbaar 

veld geINeest voor wetens�h a ] J r )ehjke d i sputen en n og i s  het 

laatste wuon] n ·i e t ges J H 'oken . Daa l '  is  h. I' . de vOl'm i. n g  van 

glycel'üle bjj de g i sti n g. 110e zeel' heen Hl.en daarvan n i et 

geprofitee ) 'd i n  d e  oo rl ogsj are n ,  toen Jl l.en zo o veel glyceri n e  voor 

de bel'ei d i ng van ont ploff i l l gs m  i dcl el e n  l l oocl i g  had en vooral i n  
d e  Cent rale r ij k en d e  voo )' (l e gly �e l ' i ·l l eberei d :i ng n ooel i ge vetten 

l ) ego n n en t e  o n t b reke l l .  EI' z ij n  I l ma n d c n  geweest a at e l.' m i ll i oe

nen kilogram. glycel 'Üle u i tshü Lend ui t su iker werden berei d. 
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Dan stond spr. r:;til bij d e  door bact eriën in d e  plant voort

gebrachte cnzynlen , d ie  op versch i llende 'wjj zen afbrekend en 

ook opbouwend kunnen werken . 

rrhans nog een kort overzicht van een andere, niet nlÎnder 

belangrijke serie ch elnisch e li chamen in de planten, de Z. g. 

alkaloïden, waarvan velen, zooals b . v. de cocaïne, de kinine, 

de morphine enz. ,  enz. ) van groote beteekenis zij n in het dage

lijksch leven. Voor zich h ad spr. 1l1Onsters van die alkaloïden 

staan en wees op den langen weg die , b .v. bij cocaïne, dikwij ls 

noodig is 0111 uit de plant, de eocabladen , de prachtige witte 

stof die wij als cocaïne kennen, te bereiden. Spreker dankte 

die monsters aan de Nederlandsche cocaïne-fabriek te Amster

dam, die alleen reeds in staat is  om de 'wereld te voorzien van 

alle cocaïne die z ij noodig heeft. 

Deze en del'gelijke producten zooals het opium, het inge

choogde lnelksap uit den papaverbol , en hun bereiding gaven 

spr. aanleiding tot een serie liehtbeelden . 

Alkaloïdenrijke planten k0111en sleehts I:lehaarsch ond er de 

lagere pl antenfamiliën vom.'. Ondel' de hoogere z ijn el' b epaalde 

fanlilies, die buiten gmvone level'anci el'l:l z ij n , zooals de Liliaceeën 

en de Solanaceeën . ]VIaal' wat eigenlij k de beteekenis is van die 

alkaloïden voor de plant, welkc ]'01 zij spelen b ij de stofwisse

Eng, er z ij n  'wel allerlci tJ t eOl'ieën over op gesteld , m.a al' het 
rechte bleef tot heden veJ.'borgen . A aniTekkelijk is zeker de 

theorie van P i c t e t, die lueent dat de alkaloïden de afbraak· 

producten zijn van het ei,vit, die ,"' eer wOl'Clen smnengevoegd 

tot andere I:ltofl'en . In dc t abak h eeft h ij hiervoor een be,vjj s 

kunnen deUlOll streercn . D'e sp reke]' w as v an lneening, dat el' 

reden ,,,ras voor de opvatting dat de alkaloïden ni et steeds dezelf

de rol in ll et leven del' plant hebben te vervul len ; dat zij nu eens 

uit afbl'ek i ngl:ll H'oducten van h et eiwit zij n  ontstaan en in andere 

gevallel 1 ,  b .v. b ij dc ki emi n g  v an zaden , kunnen afgebrok.en 

,,' o rd en CH <l us a l s  l 'CscI'vcmatel'i aal l 11OC1'. C1 1  w OJ.'c1en opgevat. 



Ter t oelichting hoe lang het vaak duren kan vóór men de 
nuttige eigenschappen eener plant ontdekt , haalde spr. de ge

schiedenis op van het cocablad, dat de Inca 's van Peru reeds 

kauwden en kort na de ontdekking van Alnerika in Europa 

bekend werd. Toch duurde het tot 't lnidden der 1ge eeuw voor 

en aleer H a s  s k a  I' 1 de plant voor cultiveering in Ned�-Indië 

aanbeval. Aanvankelijk ging nlen hierop niet in, doch sedert het 

in 1 8 60 ontdekte alkaloïde cocaine, Olnstreeks 1 8 82 in de ge

neeskunde "werd ingevoerd en de beh oefte aan veel coca zich 

deed gevoelen, heeft 111en ook in onze O ost coca aangeplant, en 

de cultuur daarvan tot grooten bloei gebracht. 

Spreker l110est zich in zij n  'djk onderwerp zeer bep erken. 

Toch m .. ocht hij niet geheel onverllleid laten de v errukkelijke 

kleurstoffen die lnen uit de planten kan bereiden en wij zen op 

hun verv anging door de synthetische kleurstoffen, waarvan 

hij de bekende voorbeelden alizarine en indigo, die vroeger uit 
de lneekra p en de weide en Indigofera-soorten werden bereid, .. 

aanhaalde. 

vVel had de rijke stof, door spr. in een korte spanne tij ds over

zien, z�j n  gehoor den indruk gegeven, dat bij het beschouwen 

van de producten der stofwisseling van de plant, een gebied 

van onbegrensde m.ogelijkbeden betreden wordt. 



x. 
Prof. dl'. 'lil. REINDER.S.  

IJ oogle eraar aCi1t de Tech.,nische IJ oogescho ol .  

DUNNE MET AAL- EN VLOEISTOFLAAGJES. 

Prof dr. \V. R e i  n d e r  s, van de rrechnisehe I-Ioogeschool, 
had yoor zijn spreekbeurt Ü1 "Düigentia " een onderwerp ge
kozen, dat ons zeer dicht bij de atOlnen bracht, ja  de realiteit 
van die kleinste deeltj es n1eer deed gevoelen dan "\vaartoe alle 
physische theorieën om trent de atomenwereld in staat zijn. 

Dat de stof opgebouwd is uit kleinste deeltj es, atOlnen en 
lllOlekulen, wist of vel'nlOeclde men reeds b ij de oude Grieken, 
maar van de realiteit der atomen is lnen niet altij d  even sterk 
overtuigd gevyeest . Als voorbeeld haalde ::;pr. aan den grooten 
natuurkundige 0 s t  w a l  d, die het bestaan van atOlnen in 
twijfel trok en ze in zijn  systeem van opbouw der lnaterie 
kon mi::;sen_ De onderzoekingen van den laatsten tij d - spr. 
noemde o .a. het RÖlltgeu70nderzoek van de luistallell - hebben 

echter op schitterende wij ze de oude t h eorie aan de :feiten ge
toetst. D at ondel'zoek heeft na. mel ijk a an het licht gebracht, 

hoe in de ln'istallcn de at omen gerangschikt zij n  in vlakken en 
Inen heeJt ook cl Cl1 on del 'h n gen afsta llll d i er v lakken leeren 
meten. Zoo weet lnen hoc in keukenzout de atOlllen gerang
schikt Zij l l , dat die kleinste deeltj es in grafiet in vlakken z ij n  

vel 'sprei d ,  welke evenw ij dig van elk am'  o p  l lcpaalde afstanden 

l i ggen , en zoo nauwkeul ' ig b eeFt men de berekeningen weten 

op ie vom.'en dat m en v o o r  ll e h oev eelheid atom en die de d ikte  
bel'eü\:en van een luilli metel ' , tot 30 millioen i::;  gekOlnen . 



Nu men zich een111aal een voorstelling 11 ad gemaakt van den 
bouw dier kleinste deeltj es, kwam de vraag naar voren of het nu 
ook 1nogelijk zou z�jn  de laagj es waarin die at01nen liggen waar 
te ne1nen. lIet lag voor de hand dat 111en toen , naar een obj ect 
van waarneming zoekende, in de eerste plaats daarvoor in aan
merking liet konlen dunne rnetaal- en vloeistoflaagjes. Spreker 
de1nonstreerde bladgoud en gaf een denkbeeld hoe teer en dun 
zoo 'n blaadj e is. I-Iet heeft een oppervlak van 80 c1\{2, het weegt 
1/100 van een gram, zooc1at , wetende dat het soortebjk gewicht 
van goud is 20, het blaadj e een volume heeft van 112 1n1\1:3. 
Hieruit volgt weer dat de dikte van het blaadj e niet In-eer be
draagt dan 6 1nilioenst e van één centi111eter. Dat is wel buiten
gewoon dun. 1\1en bereikt lnet goud dan ook de geringste dikte 
en daarmee het Ineest gewenschte object van verder onderzoek. 
Uit het atoolllgewicl1t van goud heeft l11en weten te bereke
nen de ruimte die door 1 atoom goud wordt ingenomen (zoo 
iets van een getal, waarvan lnen zich toch geen begrip kan 
vormen n1. lG , 9  >< 3 _ _  

24 )  en uit die afm_etingen van een goud
atoo111 heeft Inen weer geconcludeerd omtrent het aantal 
11101eku-len ( 240 ) ,  dat zoo 'n goudvliesj e dik Jnoet zijn .  

D,erhalve i s  dat  nog lang niet de m ol ekulaire dikte, of�cllOon 
toch al h eel du n ,  want zulk een go u dvli.esj e l aat - spr.  n(11n er 

een proef mee -- h et licht door. 
Ook van andere m etalen kan men d e l'gel jj ke d unne plaatj es 

vormen, zoo dun zelfs dat Inen de T n in i m al e  di kte h eeft weten 

te berei ken van J /7 tot 1/, 'J van de goJ-l'1cngte van h et li cht,  die 

vari eert van 400 tot 800 m i ]] -i  rn i C � I ' ( )n . "K unnen we d i e  ] ) laatj es 

of vliesj e� nu nog dunner m aken ? Niet dOOl' pletten , Jll_aal' 

F a r a d  a y heen het langs a nderen weg beproefd en heeft toen 

d e  gren s berei kt van een d i kte van 30 ato men . Ve l'der kon 1 11en 

ook n i et ga a n ,  d aal ' d an het gevaar van aantasti n g  te groot 

worut. 

Een a l H] e l'e m et hod e tot he t  v e r]( J 'jj gen v an zeel' u u nne v L i ezen 
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IS b.v. het vel'zilveren van een glasplaat . I-Iet zilver slaat dan 

neer in zulk een dunne gebjkmatige laag, dat z�j het licht door 

laat. Van deze methode en van het subJÏ lneeren van 111etaaldamp 

tegen een glaswan d had 8])1'. vel'schillende voorbeelden voor 

zich. Hij wees daarb ij op de vel'schillende kleuren, roze, rood, 

violet, blalHv, eindelij k  groen die het glas bij dat neerslaan van 

de nletaaldam.p aanneClnt . B èpaalde nIetalen , zooals goud, zilver 

koper geven die gekleurde aanslagen ; platina, IVOlfraalll ij zer, 

nikkel en cadmium daarentegen slaan in graulve tinten aan, 

die ten slotte in Zl�Tart overgaan. 

I-Iebben nu die dunne laagj es ook de eigenschapp en van het 

c0111pacte lnetaal ? 0111 dat te kunnen nagaan heeft lnen het 

electrisch geleidingsvermogen van die laagj es onderzocht en 

bevonden dat bij uiterst dunne laagj es dat vermogen verdwenen 

is. I-Iet begint pas b ij zekere dikt e. B ij platina b.v.  wordt de 

geleidbaarheid eerst 111e1'kbaa1' bij een dikte van lV2 nlilli-

1nicron, d. w. z. wanneer h et plaatj e ongeveer 6 atOlnen dik is.  

Zij is dan nog zeer geri ng en bereikt pas bij veel gro otere dikt e 

een waarde, die te vergelijken is met die van het compacte 

met aal . Bij zilvel' is de geleidbaa rheid Y3,11 deze laagj es nog veel 

geringer. 

I-Iet behoeft gecn betoog , d at b ij deze en dergebj ke onder

zoekingen het ge\v onc nücl'osCOOp ons i n  den steek laat . :Met het 

ultramikroskoolJ is men cCht81' zoover gekomen , d at men nu het 

onderscheid kent tusschen de gecha gin gen del' deeltj es van 't 

eenc 1netaa1 en het Hndel 'e .  Bij wolfl 'aam en plati na \VOl'Clt op het 

glas d il'ect cen am orf l è l è l gj e  gev Ol' md, van daal' de b uitenge

wone dunte wa<.ut oe men h i er ' l\ a n  1\ o me11 . B ij zilvel' en goud 

echtel' ontst a a n  apa rt e  gl'ootere deel t j es ; daa,r kunllen we die 

h eel dUl lne samcnhan gende la agj es niet kl'ij gen. Over 't alge

m een z ij n  m et<11en gen e igd tot sanle11 pakken. Wlen denke a,an 
k w i k  h.v. ; hoc gTet i g  zoeken de l\ w i kcleeH j es elkaar op ? 

D e  conclusie van Sp1' .  moest hiel' wezell, dat men c1u::.> bij 
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1netalen niet tot een atoon1dikke laag kan k01nen. I-Ioe is ' t  dan 

gesteld b�j de vloeistoffen � fIier kunnen we zeer gelnakkelij k  

dunne laagj es krij gen. Ieder kent d e  zeepbel en .de laagjes 

petroleun1 op water en heeft de kleuren bewonderd die daar 

ontstaall door de interferentie van het licht dat aan den boven

kant van het vloeistoflaagje wordt teruggekaatst, l11et het licht 

dat van onderen reflecteert. Die kleuren z ijn dan ook een aan

wijzing dat het laagj e eenige dikte heeft, terwij l  de zwarte 

vlekken die n1en in de zeepbel wel ziet , nog veel dunner z�jn, 

wel tot 6 111i11icron kunnen afdalen. 

lVIaar dat is bij vloeistoffen nog niet de uiterste graad van 

dunte. Bij het uitspreiden van olie over water kan l11en nog 

veel d unner vlies bereiken. 

fIier nam spr. tal van subtiele proeven, waarvan hij het 

effect in lichtbeelden liet zien. Eerst spreidde zich een olie

vlies over het "\vater, n1aar weldra begon de spli,jting in tal van 

vetoogjes. Is op het oppervlak van het water tusschen deze 

vetoogjes niets meer aanwezig � Om dit te onderzoeken nam 

spr. het gedrag van kleine kamferkorreltj es te baat. \Vorden 

deze op de schoone oppervlakte van zuiver water gebracht, 

dan k01nen zij in heftige draaiende en heen- en weerschuiven

de beweging. Op het even genoemde vlak met de vetoogjes bleeJ 

het kalnferkorreltj e absoluut roerloos. 'l'usschen de vetoogjes 

is dus ook nog een zeer dun olievlies op het "\vater. Brengt lnen 

echter slechts een zeer kleine hoeveelheid olie op het "\vater, dan 

gedraagt het kamferkorreltj e zich weer alsof het watervlak 

absoluut �uiver was. El' i s  hier ecn grell S.  Zoolang de olie zoo 

gering is dat het een vlies ·van uiterste dunte 1\:an vonnen , za] 

de kalnfer zich gedragen als ware het water zuiver gebleven. 

Maakt men het vlies dikker, dan blij ft het aanvankelijk nog 

uniform, maar beïnvloedt het bl:ijkells het gedrag del' kamfer

korreltj es de oppervlaktespan ning van het w ater. Tracht m.en 

�:l aarl la de dikte n og gruot,el' te makcn , zoo gelukt d i t  n iet, 
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doordat zich de meerdere olie tot apart e vetoogj es vereenigt. 

Door het gedrag der kmnferkorrels kan men dus de grens, waar

toe een vlies zich kan uitbreiden, bepalen . Dit kan nog nalHV

ke uri ger geschieden in een b akj e lllet \vater, waarvan spreker 

dool' het op en neer schuiven van een strook papier de opper· 

vlakte verkleinen oJ vergroot en kon . Om het zij n  gehoor a a n

�chouwehj k  te maken, h ad spr.  d e  korreltjes kamfer a ange

bracht op een stukj e bl adtin, vool'zien van miniatuurmastj es 

lllet vlaggetj es, waard oor zij het ai] '  h adden als bootj es op het 

wat er te v aren. En werkelijk had h et veel van die beweging, 

w ant de vel'dmnpende korreltj es stiet en dalnp uit v an achteren 

en die damp werkte als propell or.  

Spreker bracht nu op het water \va t talkpoeder en een sp oor

tj e olie dat een vlies vOl'lllde.  D an het opp ervlak verkleinende, 

dl'ukte spr. als het \val'e het vlies sa men en \vas nu weldra de 

grens bereikt,  waarbij het schuitj e stil ging liggen. B ij ver

gl'ootin g van het oppervlak, als het vliesj e zich \\T e el' kan gaan 

vormen, zette h et kcunfel'schuitj e :0ij n  tocht weer voort. 

Op die manier kan men dus de groott e van het oppervlak 

bepalen en eindelijk ook d e  aFmeting van dat uiterst dunne olie

laagj e.  fIet bl ij kt dan, d at de oli.e b \i uiterste uitbreiding 

een laagj e van slec.h ts 1 l l lOlekule dikt e  vormt, tenv ij l  het iets 

dikkere laagj e,  da1- tus�ehen d e  apa]'te vetoogj es aanwezig is, 

ongeve81' 2 m olekn lcn dil\: i s .  

Dergelijke monomoleknl airc vloeistofla agj C's ka n m e n  ook 

m aken 111et hoogere vetzuren en alcohol en,  daarentegen niet ]net 

benzol, para:ffinC' en dergelijke koolvv aterstoHen. VOOl' de ver

kla,rüJ g die hiel' volgde, 11lOest spreker verwij zen na a,r een tabel 

van koolwatel'st offen, zuren en alcoh olen , met hun chemische 

. :l'01'1nules. Die drie groepen onderscheiden zi ch bij zonder ten 

opzi e 1 1 te  hunner gedragin gen t egenover \vatel'. D e  lagere 

zuren en aleoholen lossen gemakkelij k  op, de overeenkomstige 

koolwaterstoffen niet. De karakteristieke groep in zuren en 
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alcoholen verhoogt dus d e  oplosbaarheid, geeft aan het geheele 

11101ekule een neiging 0111 zich tusschen de vvatermolekulen te 

verdeelen, die de koolwaterstoffen niet hebben. Ook de karakte

ristieke groep van de esters, "\vaartoe de vetten en oliën be

hooren, heeft deze neiging. 

B ij de hoogere vetz uren enz. treedt de invloed van de karak·· 

teristieke groep t egenover de groote koolwaterstoffen teru!:S 

en is de oplosbaarheid van het geheele lnolekule gering of nul. 

D,e neiging van de actieve groep 011l zi ch tusschen de water-

11101ekulen te verdeelen blij ft echter best aan. Als 111en nu olie 

op v:rater brengt, zal deze karakteristieke groep in het water 

willen dringen. I-Iet andere deel van het m olekule, de kool

waterstofrest, die een afkeer heeft van het water, verzet zi ch 

daartegen. D e  koolwaterstofresten zullen zich dus boven het 

water verheffen, de actieve groepen dringen er in. ZéJó 1110et 

men zich de oriëntatie van d e  molekulen op het water denken. 

Zij n  nu de af111etingen van de 1 1101ekulen in alle richtingen 

even groot ? Zooals "\\Te boven gezien h ebben, kan 111en uit de 

grootte van het vliesj e de ruü11te berekenen die door het 11101e · 

kuul wordt ingeno111en. Bjj palmitinezuur bleken nu dikte en 

lengte van het nl01ekuul n i et gelij k  en zoo ook bjj andere zuren 

van dezelfde groep . In 't algeIneen bleken zjj ongeveer de

zelfde doorsnede te hebben,  maar verschillende lengten, en de 

lengte hleek grooter naarmate de zuren m.eer koolstofatOl11en 

bevatten. 

Ook voor de oplossing van lagere vetzu ren , zoo als az ij nzuur 

en propionzuur, kan men uit  de waard e der oppervlaktespan

ning berekenen, dat de opgeloste m olekulen zich gedeeltelij k  

in de oppervlakte verdicht h ebben. 

\Vjj zullen deze becij feri ngen h ier n iet h erhalen, d aar de 

gemiddelde lezer e l' zi ch t och kwabjk een voorstelling van zou 

kunnen maken. Spreker trachtte z ij n  gehoor door bec 1j feringen 

op h et bord zooveel mogelij k d i e  get alwaarden dui del ij k  te 
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maken en  van de  beteekenis der conclusies die men er  uit heeft 

afgeleid, te doordringen . 

I-Iet zou hem ' te ver voeren het onderzoek nog verder te 

vervolgen, ook op het gebied der katalyse. Spr. 's algelneene 

con clusie "vas, dat \vaar zoowel het ch emisch a18 het phy

sisch onderzoek er naar streven een verklaring te geven hoe 

de verschillende versch ijnselen Illet elkaar verband houden en 

tot dezelfde oorzaken zijn  terug te brengen, de scheikundige 

toch een andere werkwij ze en daardoor andere . opvattingen 

heen dan de natuurkundige. Zoo ook hier ten aanzien van de 

struktuur der materie. lV[en kan die in drie groepen ver

deelen : de struktuur der atOlnen, de struktuur der molekulen en 

de struktuur der 11laterie) b ijv. van gassen en vloeistoffen. De 
eerste, die der atOlnen, is ondenverp van studie voor den 

physicus ; daarentegen de studie van de 1nolekulaire struk

tuur, van den opbouw der 11101ekulen uit de atOlnen is een ge

bied waarop de organische che1nie reeds buitengewone resul

taten heeft bereikt, \vaar de theorieën plaats hebben gemaakt 

voor de realiteit. :Men weet daar precies hoe de molekulen aan 

elkaar zitten. De ph.ysicus bellloeit zich daarmee niet ; voor hen1 

is weer de derde groep, de  opbouw van de stof uit de 1nole

!ruIen. B ij zjjn theorieën daarover abstraheert hij echter van den 

bepaalden vorn1 del' 1110] ekulen, die de chemist heeft leeren 

kennen en beschou\vt hij ze veelal als volkOlnen elastische 

bolletj es . Deze niel.nve onderwekingen over oppervlaktelagen 

brengt de opvattingen van den chemicus en den physicus b ij 

elkaar, doet zien, hoe bij de oppervlakt ewerkingen rekening 

gehouden Inoet vlOrden met den b ij zonderen vorm.. der 1nole

kulen. 

lIet auditorium had den spreker in ZIJn proeven en verkla

ringen met groote aandacht gevolgd.  



XI. 
Prof. dr. H. D B  JO SSELIN DE JONG, 

I-IoogZe eraar aan cZe Univ ersiteit te  Ut1'echt.  

EEN NATUURONDERZOEKER, DIE TEVENS EEN 

SOCIAAL HERVORMER WAS. 

Prof.  dr.  R. d (; J 0 s s  e I i n d e tT 0 n g, hoogleeraar aan de 

universit ei t  te  Utrecht , spra k in het NatuurkUJldi g Genoot 

schap over bovengeno emd onderwerp voor I-I . NI . de Koningin

moeder en een zeer belangst ellend gehoor. 

In een genootsch ap \vaar onderwerpen van natuurweten

schappehj ken aard worden besproken, lnag ook wel eens iets 

gezegd worden van de personen aan wie de  resultaten van het 

wetenschapp elijk onderzoek verschuldigd zij n. Er zij n  geleer

den die zich geheel wij den aan wetenschappelijk werk, er zij n 

philantropen, el' z ij n  groot-industrieelen, er z ijn soci ale hervor

n1ers die aan verbetering van de nlaatschappelijke t oestanden 

hün beste krach t en geven. 't Zal echter tot de buitengewone 

zeldzamnhecl en blij ven behooren, dat men in één persoon die 

versch i ll ende "geestesri chtin gen vereenigd ziet. De Utrechtsche 

h oogleel'aar zou spreken over B r n s t A b 1) e,  die i n J en a ge

leefd en gewerkt heen en toen h ij aldaar in 1903 overleed, een 

n aaln ach terliet, die  heIn op den eersten ran g plaatst in de ge

schied eni s der m enschh eid . 

NIet A b  b e i s  tegelij k genoenld de geschiedenis del' ontwik

keling van het lnik roskoop, die on s in ken n i s  en nauwe aanra

ki n g  brengt met de groote n atu uron derzoekers die na d e  16e 

eeuw gelee:f:d hebben . IInnleJ.'S d e  ontwi kkeling van h et m i ln'os-



82 

koop gIng smnen lllet de ontwikkeling del' natuurwetenschap . 
Vergrootende glazen kende lnen reeds lang. Zoo heeft b .v  

reeds N e l' 0 een geslepen slllaragd gebruikt Olll in de arena zijn 
bijziend oog te helpen ; zoo heeft onze landgenoot dr.  V a n  
V 0 1 1  e n h 0 v e n  in het 111useUlll te ROlne, waar lllen de in 
POlnpeji opgegraven voorwerpen be,vaart, een planconvexe lens 
gevonden, die van een glasachtige stof 1noet zijn ge111aakt, en 
werden in de ruïnen van Niniveh lenzen gevonden, die er op 
v,rijzen dat lllen althans hetr gebruik van het vergrootglas wel 
kende. Ten bate van het wetenschappelijk onderzoek heeft dat 
echter niets opgeleverd. Even1nin toen men Ol11streeks 1500 

de brillen uitvond. I-Iet gaf wel ge1nak, 111aar de wetenschap 
bracht het 'geen stap verder. 

Over de eer het nükroskoop te hebben uitgevonden, is el' al
tij d  strij d  ge,veest tusschen Italië en Nederland, en de vraag, 
wie de eerste uitvinder en salllensteller van een 1nikroskoop is 
geviTeest, G a l i 1 e i of de gebroeders I-I a n s en Z a c h a l' i a s 
J a n  s s e n  uit lVIiddelburg, zal wel albj d  onbeslist blijven. In
tusschen ,vel 1nerln�Taardig mag het heeten, dat terzelfder t ij d, 
ongeveer Ol11streeks 1 600) dat te lVIiddelburg de brillenslij pers 
�J a n s s e n hun eerst e mikroskoop vervaardigden, een twee
tal andere I-Iollanders, L i p  p e r s c h e y, ook een lVIiddelbur
gel', . en lVI e t  i u s te Alkmaar, het teleskoop ( in 1 608 ) uitvon
den. Aen G a l i 1 e i  kOl11t echter de onsterfelijke eer toe, dit 

laatste instl'u1nent op den he1nel gericht te hebben en er zijn 
ontdekkingen van eeuwige waarde 111ee te hebben gedaan. 

Spreker liet zien hoe de eerste nlikroskopen er uit zagen, 
heel eenvoudige apparaatj es, die in den eersten tij d  alleen tot 
"onderlinge onderhol1dinge " , b ij de familie thuis aan de thee
tafel, evenals later het kaleidoskoop en de stereoskoop, gebruikt 
werden. lVIen kwalll el' echter niet toe orn lnet die instrmnentj es 
de kleinste YOOl'\verpen in de natuur t. e onderzoeken. lIet kostte 
te veel inspa.nning en bovendien ,vas i n  die da.gen de volle 
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aandacht gewij d aan de ontdekkingen aan den sterrenhe111el) 

zoodat 111en het kijken naar de kleine aardsche dingen van zelf 

veronach tzamnde. 

Niet alzoo A n t o n  y v a n  L e e  u w e  n h o e  k) de beroelnde 

D elvenaar ( 1 6 32-1 723 ) )  die getoond heeft wat 111en 111et het 

in zij n  tij d nog zeer eenvoudige en pri111Ïtieve 111ikroskoop ver

lnag. Een verwonderlijk  lnan die V a n  L e e  u w e  n h o e  k. 

Als 111en de beeltenis ziet van dien eenvoudige) die in Delft 

de nederige betrekking vervulde van kmnerb ewaarder ten Stad

huize, v{ordt 111en getroffen dool' die groote, ronde oogen en het 

breede gewelfde voorhoofd. H�j 111aakte zijn eigen lniskroskoop

j es, waarvan spreker een drietal kon laten zien, niets anders dan 

een nietig drupje  gesmolten glas op eigenaardige wij ze geInon

teerd ) waartoe hij de hul p inriep van een kopersmid onder zij n 

medeburgers. 

Nu was IJ e e u w e n h o e  k een buitengevyoon scherpzinnig 

en volhardend 111an . }[ij begon allengs 111et zij n toestelletj e 

waterdroppels en kleine voorwerp en te belöjken en wat hij zag 

teekende hij op en het diende h eIn later tot bouwstof voor z ij n  

"sendbrieven aan de wij d  vernmarde Koningklijke wetenschap 

soekend e societeit tot Londen in Engeland " , waarmede vrien

den h el11 in aanraking brachten . In die brieven deelde L e e  u -

w e n  h o e  k z�jn merkwaardige ontdekkingen - in 1675 van 

de i nfusoriën - lnede, en toen hij afsch eid van de wereld nam, 

vermaakt e hij nog zij n laatste mikroskopen aan het Engel

sche genootsch ap . 

"Vat IJ e e n  w e n h o e  k er 111ee nagespeurd en in teekening 

heett weten te brengen, is te meer verwonderlij k  omdat zij n 

] ensj es h et n i et V Cl'del' brachten dan een 270-Jnalige vergroo

ti ng. Tot het ei nd e  van z ij n  laatst e) zi jn 9 1c levensj aal') heeft hij 
gewerkt en enkele d agen vóór z ijn dood schreef hij zij n  laatsten 

bri ef: aan d e  :London Soci ety. In een van die bri even, dool' spr. 
voorgel e7.el1 ) w ij d t  IJ e e u  w e n  h o e Je uit o ver den aal 'cl van h et 
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Ivetenschappelijk onderzoek. 1\1en moet het niet doen o m  geld, 

schrij ft hij , niet om de eer, nmal' Oln de zaak zelf. 

Spreker stelde zij n gehoor in de gelegenheid onl te Z18n "\vat 

L e e  u IV e n h o e  1\: onder het nlikroskoop zag. Het eenvoudige 

lensj e in zijn koperen apparaatj e had de custos van het B a

taafsch Genootschap te Rotterdmn, V a n  d e r  S w a l In e, 

precies nageJnaakt. JVlen zag er de vezelstructuur door van een 

stukj e eikenschors. 

Het door .l a n s s e n  's uitgevonden "smnengestelde nlikros

koop " bestond aanvankel�ik uit tvvee glazen : één vergrootend 

glas ( obj ectief ) en een oogglas ( oculair ) ,  "waarInede het ver

groote beeld bekeken Iyerd. Zij Iverden gevat in een buis, 

nleestal van" koper, ook van bordpapier, in den beginne ander

halve voet lang. I-lie1'uit ontwikkelde zich langzmnerhand het 

lnee1' en meer sml1engestelde lnikroskoop. Nederlanders, Ita

lianen, Engelschen en Franschen verbeterden het geleidelij k, 

111aar het gelukte niet beelden te krij gen die aan sterke ver

grooting voldoende duidelij kheid en scherpte verbonden. 

Het vervaardigen van nlikroskopen ( en telesImpen ) beru�'tte 

nog uitsluitend op ervaring ; ll1en sleep lenzen, cOlnbineerde 

die zoo goed nlogelijk en bracht het op die wij ze tot zeer sterk 

vel'grootende mikroskopen (R 0 s s,  C h e  v a l  i e r, B e e 1 d

s n ij d e r  e. a. ) .  1\1aar het gelukte niet sOlnnlige principieele 

fouten op te heffeIl. De kleurenschifting of "chrOlnatische aber

ratie ", en het verschil in breking del' randstralen en der cen

trale stralen in een lenzenstelsel of " spherische aberratie ", onl 

de beide voornaamste storende invloeden te noemen, kon 111en 

niet voldoende te zml1en opheffen of corrigeeren. Spr. lichtte 

die eigenaarcl ige storende kleurenschifting en breking der rand

stralen schenlatisch op het bord toe. 

I-Iet vraagstuk 0111 b� sterke vergrootingen, het optisch ver

J llogen der tele- en nlikl'oskopen naar wensch en eisch op te 

voel'en , heeft :B' I.' a u n h o f: e r  ( 1787 -1826 ) eens voor al op-
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gelost. Voor het llükroskoop, lllet zijn geheel andere eischen, 

gelukte dit niet ; tot }\. b b e dit geweldig nloeiljjke probleenl ter 

hand llanl en tot klaarheid bracht . 

Met henl treedt de optiek een nieu\ve phase in en is het 

moderne nükroskoop tot stand gekOlnen, dat, onl een enkel 

voorbeeld te nOeIllen, o .a . voor de ontwikkeling der bacteriologie 

van ontzaggelij ke beteekenis is geweest . 

A b b e, geboren te Eisenach in 1840, zoon van een arbeider 

in een textielfabriek ,  heeft in zijn jeugd aan den lijve gevoeld 

"\vat armoede is ; h\i heeft uit die periode de indrukken, die het 

vreugdelooze, moeilijke bestaan van den fabrieksarbeider uit 

het midden der v09rgaande eeuw op zijn kindergeilloed lllaakte, 

11ledegenOlllen in zijn verder leven en wellicht daarin een bl\j 

venden prikkel gevonden voor de verwezenlijking zij ner idealen 

op sociaal gebied. 

Door steun van anderen kon de begaafde jongen studeeren 

en vestigde hij zich na voltoaiïng zijner studie fe J ena en Göt

tin gen, in 1861 aanvankelijk in FrankEart, lllaar reeds in 1863 

keerde hij terug naar zijn geliefd J ena, Olll er vaar gaed te 

blijven. 

I-lier werd hij privaat-docent , later buitengewoan hoagleCl'aar 

( 1 870 ) en st ell i g  zau hij de gewane universiteitl:>carrière snel 

en schitterend doorlaopen hebben, aIr:-; zijn gaven heIn niet ap 

andere wegen gevoerd hadden. 

In J ena nlaakte hij kennis Jllet C a l' 1 Z e i  s r:-;, die als Jllecha

n icus aan de universiteit verbonden war:-; en a .a .  ook mikras

kapen bauwde. lVIaaI' al wal:> Z ei s r:-; slechts een eenvoudig werk

lnan, hij had toch het ldare besef, dat om het lllikroskoap te 

lnaken tot een werkebj k gaed instruDlen t Jnet een graat aptisch 

vermogen , een and ere weg d an d i e  van proheeren en paRsen 

J1 lOest wo rd en :Ï l l gef)] agen . l J i, j �eH zag gee n kan s dat probleem. 

aan te vatten en wencl d c  á e h  tat een phys i c us .  Na een jaar 

van expeJ'Ïmenteeren leidde dat tot een valkornen lllislukking. 
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Z e i s s ( en dit i s  eeu zeel' groote vel'dienste )  w erd hierdoor 

niet in het minst geschokt in zijn overtuiging, dat zij n  opvatting 

toch de ,vare ,vas. Daarvoor was hij te veel idealist . I-lij deed 

een
' 
nieuwen greep en nu w as het raak . . . . . .  I-lij greep A b b e 

(1867 ) .  D eze Wiel']) zich lllet voll en hartstocht op het henl voor

gelegde vraagstuk. 

A anvankehjk was zij n  werken alleen gericht op het ,vegnemen 

del' bovengenoelnde hoofdfouten van een lenzenst elsel ( de 

spherische en chromatisch e aberraties ) ,  lnaar al gauv,r bleek 

't hCln dat er, bij den doorgang van het licht door doorzichtige 

lnedia met gebogen oppervlakten nog andere verschijnselen 

optreden � die op de v ormi ng van het gezochte vergrootingsbeelc1 

zeer storend werken. Om de verschillende fouten op te heffen, 

bleken lenzen van de bekende glassoorten ( kroon- en flintglas ) 

onvoldoende. D aarvoor w aren lenzen noodig, die do ol' '1. ver

schil Ul eigenschappen van h et glas waaruit zij gemaakt 

waren, elkaars
' 

fouten nleer of nündel' volkOlnen ophieven. 

E l' 11loesten dus nieuwe glassoorten gemaakt, d.W.z.  een geheel 

nieu,ve industrie gevestigd ,vorden. 're zmnen lllet 0 t t  0 

S c h o t  t stichtte .l� b b e en Z e i s s de wereldb eroemde glas

fabriek tusschen Jena en Licht enhain, aanvankelijk een een

voudige glaskeet, zooals aan het slot van spr. ' s  verhaal uit 

de lichtbeelden bleek. 

'l'l at hiel' A b b e bedacht, w erd dool' S c h o t  t en Z e i s s 

uitgevoerd. Achtereenv olgens werden een aantal glassoorten 

gemaakt, op hun brekend vermogen en andere eigenschappen 

onderzocht en daarInede allerlei nieuwe lenzen en lenzen

stelsels gebouvvd.  

lVIaar met de verbet ering van het glas was 111en el' nog niet , 

:Men moest nu eerst nog tot het begri p komen, dat het zien van 

een voorvverp dool' een lnikroskoop heel ,vat anders is dan het 

kijken naar een st er dool' een teleskoop . Daal' is een lichtgevend 

lichaam het voorwerp onzer b escholHving, hiel' bij het lniluos-
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koop bezichtigt men voorwerpen die niet zelf licht geven, 1naar 

waardoor het licht heenstroomt door uiterst kleine openingen 

in de stof, ,vaar dat licht echter buigingen ondergaat ; de 

stralen wij ken af, vloeien smnen, 'Iverken elkaar tegen of 

versterken elkaar Onterferentie ) en het resultaat is, dat er 

beelden ,vorden gevorrnd, die te  eellenmale verschillend zijn 

van de st ructuur van ' het voorwerp dat bekeken wordt. 

De opheffing nu van die interferentie is de groote verdienste 

van A b b  e. Zelfs een v. I-I e l  m h o l  t z had dit struikelblok 

in de optiek niet kunnen wegruin1en. I-1ij 1\:\;I,Tan1 naar J ena ma 

A b b e ' s  denkbeelden "sich näher erlautern zu lassen ' ' .  

Zoo heeft A b b e nog door andere vindingen bij gedragen 

tot ontwikkeling van de praktische optiek. Op zijn actief kor11en 

een vij ftigtal ' optische instrnn1enten, waaronder de bekende 

stereoskopische veldbjkel' van Z e i S s ,  en 111ag nu wel gezegd 

worden, dat over de geheele wereld b ij het bOl1'1ven van 111ikros

kop Ém en andere optische inst] 'u menten de beginselen van 

A b b e erkend en toeg'epast worden. 

De leer der optiek is door A b b e op ZUIver wetenschap

pelJjken grollchdag gebaseerd en de grens aangewezen voor 

de mensch elijke waarneming 'van den mikroko�lnos. 1n1mel'8 

A b b e heeft aangetoond dat waal' de golflengte van het licht 

1/2000 111 .nl,. b edraagt, kleinere voorwerpen dan van die lengte 

niet 111eer gezien kunnen worden , ornd at ze door de golf tril

li ngen niet m,ee)' kunnen worden onderscheiden. 

I-1ad A b b e dit 'werk alleen volbracht, zij n naam. zou I n  de 

natuurkunde llaast dien van ]' r a n h o f  e r een bl ijvende eere

plaats behouden hebb en . JVlaar nic t  m,indcl' groot was A b b e 
als pionier voor de sociale herv onn ing . Nu h ij en Z e i s s d e  

fabl'iek tot zoo grooten bloei had den gcbracht, wilde h ij , niet 

rijk. wo rd en , dat l ag alle ] '  mi 11 8t i n  z jj n  l)edoel i n g. If ij reden ee rde 

ald u s : hoc kan ik h
'
et hes t h et res u ltaat  van het wc rk van allen 

ten bestc doen ko men van allen ? I-l ij g i n g  naa I,' Zwitserl and 
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e n  daal' alleen i n  de hooge bergen 'werkte hij zij n  sociaal stelsel 

uit. IIij zeide : ik alleen kan niets bereiken als ik de lnenschen 

]) iet heb om lllij n d enkbeelden uit te voeren ; de arbeiders ver·· 

m.ogen ook niets als ze geen leiding 11 ebben ; het kapitaal vermag 

dat l ;Og veel minder . .A.11een als ze sam elHverken, vel'lnogen ze 

w el i ets. \Velnu, de samelHverlüng maakte h ij tot eigenares en 

allen die in de zaak werkzaanl waren tot deelnelllers. Thuis ge

kOlnen - het 'w as in 1 89 0  - - heeft A b b e dit organisatie

�teh:;el uitge\Vel'kt. en V O Ol' zjj n a rbeiden; een aant al bepalingen 

gemaakt, wa�Ll'bi.i alle philantropie was uitgesloten, alleen het 

aandeel van ieders êl.l'beid ten volle t ot zij n  recht In/vam, 
Zel:f:s als iemand slechts een half jaar i n  de zaak Iverkzamll was 

gew eest en zich goed gedragen had, kreeg hij een schadeloos

stelling. DW:Ll'bij we1'(len aan de fabl'iek allerlei inrichtingen 

voor de ontvvüdmling van den werkman en zij n  geestelij k  en 

lichmnelijk welzjj n verbonden, En dat alles verrichtte A b b e 

zonder sociaal- del1lOcl'aat te zij n. I-lij wilde van die leer niets 

weten. I-lij \,v ilde alleen niet dat het kapitaal zich ophoopte 

in handen v an enkelen . Iedel'een llloest deelen in de \vinst, 

behalve de dil'ect euren , die  zich tevreden moesten stellen lllet 

een behoorlijk traktelllent, maal' overigens geen aandeel hadden 

in de WÜISt, opdat zelfs de schij n  niet zou bestaan dat zij zich 

op de een of andere wij ze zouden kunnen bevoordeelen. Z elf 

stelde A b b e zich op een w edde van 1 5 . 000 lVrark, en toen h ij 

overleden was en het · bleek dat hij 75 .000 lVIark voor zijn 

wedlnve had overgelegd, bleek deze nobele vrouw zoo door

d rongen van den geest v an haal' man, dat zij dat geld niet 

w i lde a an n emen, l n aar h et schon k aan een del' soeiale stichtin

gen van de fabriek. 

.Al s vOOl 'beeld van het volstl'ekt onzel:f:zuchtig karaktel' valJ. 
A b  b e d eelde �pl' .  t.en slott e nog mede, dat toen het Cl' Ol ) aan 
.kwanl aan de stichting een naall'l te geven, hij d aarvoor koos 

dien van den eenvoudigen lllechanicus, die het hem ÜJ,. zij n  llloei-
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lijkste jaren mogelijk had gelllaakt Hl z
·
eHstandig vverk zijn  

gaven te ontplooien , den namll van C a r 1 Z e i  s s. Aan dezen 

gaf hij eer ; diens namll gaat op duizenden en tienduizenden 

optische instrumenten de wereld door ; A b b e bleef voor velen 

een onbekende. Is dit niet een voorbeeld van heerlijk  idealisme, 

van diepe, waarachtige lnensehenliefde ? 

I-Iier ·wierp spreker de beelden van de personen, over ,,,ie hij 

ons had onderhouden, op het scher111. 

"\Velk een afstand, m aar tevens welk een contrast tusschen 

het enkelvoudige nükroskoop ,vaarvan N e l' 0, de wreedaard 

zich als 1110nocle bediende om zijn Illonsterachtig aIlluselllent 

in de arena beter te kunnen opnelnen, en daartegenover het 

prachtige instrument dat de menschheid dankt aan het genie 

van een A b b e. 
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Prof. J-. I-I . AB EHSON, 

I1oo[Jlee1'cw1' aan de Landb mnuhoogeschool. 

EENIGE PHYSISCH-CHEMISCHE EIGEN SCHAPPEN 

VAN DE LEVENDE STOF, HET PROTOPLASMA. 

Over een biologisch onderwerp sprak In het Natuurkundig 

Genootschap prof. J. 11. -,-'-\ b e l' s 0 n, hoogleeraa l' aan de Land

bOllwhoogeschool te 'Vageningen . B ij zij n talrijke proeven, \verd 

hjj bij gestaan dool' een assistente , 1118j . E v e r S 111 a n, de eerste 

vrouw die wij als zoodanig bij de spreekbeurten in Diligent ia 

hulp zagen verleenen. ,Vel trad reeds een vr01nvelijk hoogleeraal' 

op, prof. J o h. '.V e s t  e l' d jj k, 1naal' ecn dame als assistente 

zagen -wij hiel' voor 't eerst. E l' zullen wel mcer volgen , ofschoon 

dezen winter niet . Prof. A b e l' s 0 n vervulde toch de laatste 

spreekbeult in 't seizoen� Zooals gezegd, leende zijn onderwerp 

dat het talrijk gehoor b jj zondel' boeide, zich tot een reeks 

proeven, \,vaaronder uit den aard van zel�r subtiel kara,kter, 

daal' \yij hiel' op het domein ,\\T<:11'en van de levende stof . 

Als w e  - zoo ongeveel' begon spr . - uit een stil staande 

poel een kleine hoeveelheid modder van de opp erlaag van den 

bodelll nemen en onderzoeken o nder het lnikroskoop , vinden we 

uitel'st kleine l'onde lichaampj es van een doorschij nende stof, 

en als \ve goed toek ij ken . zi en we die lichaa,mpjes zich bewegen. 

D at is het allereenvoudigste voorwerp dat leen. ,/\,T e noemen het 

een amoebe : ] l ee1 ldeine nükro:;:;];: opisehe wezens, die 011 S  verder 

niet ved w ij zel' m aken ,  m aal' al s 1ne11 op het erf van een 

leedooicr komt ,  zal men daal' op een ] l 1ooien zomerschen dag 
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te luidden van de afgewerkte schors, een soort van zw a 111 III en 

zien liggen, die veel hebben van roonltaarten en in m.iddellij n  

varieeren van 1 t ot \vel 40 c1\1. I-Ieel langzaam bewegen die 

zg. slijmZ\Va11lll1en zich voort . Zij bestaan namelijk uit levende 

wezens van de eenvoudigste soort . I-lier b ij deze slij lllerige 

lnassa 's valt het onderzoek gemakkel ijker . 1\1aar als de che11lÏcus 

dat onderzoek onderneemt, gaat hij daarbij gewoonl ijk op ta

melij k  ruwe \vij ze te werk, \,vaardoor \vat h ij zoeken wil hem 

lneestal ontglipt. ,Vant nau\velijks heeft hij zoo 'n slij lllzwa111 

ter hapd gen0111en, of de levende stof is dood en heeft h ij van die 

roonltaart een gansch ander ding gelnaakt. Ofschoon er niets 

is afgegaan of aan toegevoegd, de materie van de zwam is en 

bljj ft dood, d .w.z. is heel wat anders geworden. 

,Vat leert nu het onderzoek van die roomkleurige zwa111111en 

on1t rent hun Salllenstelling � Dat m en na verdalnping van de 

25 p Ct .  water, een droge Juassa overhoudt, die bij het leven 

van de zwam h aal' protoplasma wa!-.:l en blijkt sam.engesteld uit 

( eenigszins ruw geschat ) 40 pCt .  fosforhoudend eiwit, 15 p Ct.  

fosforvrij eiwit ,  1 2  p Ct .  vetten, 0,3 pCt. lecithine, 2 p Ct. 

cholesterine, 12 pCt. koolh ydraten ( suiker ) en 7 p Ct. anor

ganische hestanddeelen. 

lIet zou uit het vervolg van spr. 's rede bl ijken , dat die leci

thine en cholesteri ne een buitengewoon groote rol spelen in het 

wezen van h et protopl as ma . Maar als lne 1 1. nu die voorna,1ne be

standdeelen : ei wü, lecithine, ch olesterine en water b ij elkaar 

voegt, heeft men nog geen protoplasm.a, maar louter een meng

sel van verschillende do ode stoffen , 't  Is nu maar de vraag om 

achter het geheim van het verschil  te kom en .  
Spreker stond dan stil bij d e  th eorie dat het protoplaslna 

reuzenm.olekulen zoud en zij n , opgebouwd u it d e m o l ekule:n d er 

,-;amenstel l en d e  bestand d ee1en . Beu rtel i n gs opgevat en verlaten, 

0mdat W:J.) m et (l i e  l evend e st o f  e i ge nl ij k  gee n w eg w eteJ l , 
neemt m en v ol ge J l s  d e  th em 'j c  d a n  aan ,  d at het Pl'otoplasma 



zou wczen een mengsel van bovengenoe111de stoffen, maar dan 
in  een bepaald en toestand, colloïdaal genam11d . Met die onder
stelling als uitgangspunt is m en nu aan 't onderzoeken gegaan 
van de structuur van het protoplasma, d .'w.z. van de levende 
stof. Spreker wees hier nogmaals met nadruk op het verschil van 
de doode en de levend e materie. De scheikunde staat voor niets 
Waal' het 't onderzoek geldt van de

" 
doode stof, l11aar hoe te 

komen achter het raadsel van de levende stof, die al dood is 
terwijl  111en haar aanraakt '? ]\I[en heeft hiel' l11et cellen te doen, 
\vaal'uit alle organismen zijn opgebouvn1 . De amoebe b .v. bestaat 
uit één enkele cel, een Z.g. naakte protoplast, om dat hiel' geen 
wand amHvezig is, in tegenstelling met de cellen 'v,raaruit de 
planten en dieren zijn  opgebouwd, die omgeven zijn  door een 
huidje. 

Zoo 'n naakte pro�oplast. of de inhoud van zoo 'n huidj e is 
nu geen enkelvoudig klO111pje, Blaar best.a at uit geordende be
standdeelen, zooals spr. in lichtbeelden liet zien. I{ennlerkend 
zijn de ll1assa korreltjes en daarvan sterk onderscheiden de 
kern, het afzonderlijk lichaainpje, dat voor elke levende cel 
noodzakelijk is ; voorts nog een ruimte die 111et vocht is gevuld. 
Onder het nükroskoop nu kan men \vaarnemen de be\vegingen 
van zoo 'n anlOebe, hoe het diertj e zich begint uit te st.ulpen, en 
dan naar dien kant 't doorschijnende protoplasma stroomt..  Men 
ziet hoe de uitstulping het cl iel' dient 0111 de een of andere prooi ,  
als voedsel, naar binnen te halen. JVIen zou hier die " uitstulping 
en daardoor die beweging van het. voedsel in de richting der 
mlloebe, eenvoudig 11lOeten t.oesclll'ijven aan de O1ugeving die 
de voed ing der amoebe m.echanisch tot stand brengt. 

Aan een an der beel d zag men den protoplast van de planten
cel ( een cel u i t  een der haren van de kalebas ) ,  b ijzonder fraai 
van st l 'Uet u u l ' ,  wa arl r i j sprekc l ' wees op ' den celwand, de kern 
c u  de Inas sa hee1 1 en \v cer sÜ'oolncnd e kon'eItj es en het ei genlijke 
protoplasma als draden dool' de cel loopende en voortdurend 
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in  bcweging. Van d e n  ondoo l'sch ij n cnd e n  tel wuuél kan I J lCn zeg

gcn dat hct protoplat)ll léL daa.r hoog�t w am'sch jj nbjk weel' een 

gehecl andel'e sè1.Jnenstelling h eeft. ,V eel ' b jj andcre proto
plasten ""vcet) spr. op dc holten of vaccuolcn, gevuld 111et ""'later 
waarin verschillende ZU1'en en zout en, ook suiker zijn opgelost. 
Eigenaardig dat die vaccuolen lllet den leeft ijd  in de cel komen. 
Heel jong, is de cel nog geh eel gevuld Illet protoplaS111a . 

11 u g o d e V l' i e s  h eeft nu een I'eeks van ])roeven genomen 
111et sehij fj es van beetwortels, zeel' dunne stukj es die hij in 

water uitspoelde. J-Ioevi'el het celvocht ongeveer 20 % suiker 

bevatte, vloeit er na aJwassching van de sch ij fjes, na langen t ij d  

i n  water t e  h ebben gestaan zoo goed als niets 111eer uit. De zaak 
wordt anders, als de bietschi,i fj es in kokend water worden uit
geloogd, dan verlaat alle suiker de cellen , \Vat is het geval � Bij 

50 % gaat de protoplast dood en dan vliegt de suiker er uit. 

Ziehier dus een zeer kenmerkend verschil tusschen de doode 
en de levende lnaterie. vVel laat 't levende protoplasina stoffen 
in de eene richting door, want hoe zou anders de suiker in de 
buitencellen gekOlnen zijn, 111aar in de andere richting laat het 

niets 1neer door. 
Alles wat er een1naal in de cel is, is daar onherroepelijk op

gesloten. lIet protoplasma zou dus semi-permeabel zij n. Toch is 

die opvatting weer niet onaangevochten gebleven. Die verdere 

proeven van D e V r i e s hebben n.l. geleerd , dat wanneer 

plantencellen in suiker oplossing worden gelegd, het protopl asma 

vvel i nkrim_pt tot een ldein parti keltj e en des te 111eer inkrimpt 

naar mate de suikeroplossi ng sterker is,  m aar als deze laatste 
vervangen "\Nordt door water, gaat omgekeerd het protoplasma 

weer de vorige l'uünt e inneinen. I-Iet voo l'tgezet onderzoek heen 

geleerd , d at een en ander h et gevolg i s  van de werking die de 

1 l 1 01ekulen op de h uid van de p lantencel uitoefenen. Omtrent 

dit onderzoek en dat van w ij len V a n  't 1-1 0 f f OIntl'ent de 

molek ll l a j re ge w i ch ten trad SIn ' ,  nog :i Ll ) Jacl ere b ij zond e rh eden 
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,vaal'ln nog een de1'Cle landgenoot, prof. 11 a Hl b u l' g e l' van 

Groningen een bclangl'jjk aandeel had, n .l. voor zoover het 't 

onderzoek betreft van de l'oode bloedlicha ampj es. El' lnoest nu 

na1l1el�k onderzocht worden, hoe het stond met cellen die geen 

wand hebben. Zijn die ook half doorlaatbaar � 

liet bleek bjj die proeven dat wanneer aan bloedlichamnpjes 

eeil oplossing van keukenzout ,vordt toegevoegd, de bloedkleur

stof al spoedi g uittreedt , tengevolge van de door dat indringen

de keukenzout in de cellen ontstane spanning. 't Is wel zeel' op

m erkell. jk welk een st erke spanning sonunige plant encellen 

kunnen verdragen, wel tot 40 atmosferen toe .  Bij de bloed

lichamnpjes daarentegen wordt de druk der 1l101ekulen spoedig 

te sterk, zoodat de kleurstof er uit springt. 

Iiier Vlas spreker b ij een tweetal buitenlanders aangeland, 

,vier onderzoek in deze richting speciale vermelding verdient : 

bij den Zwitser 0 v e r  t o n en den Rus R a  c i b o l' s k i. \Vat 

o v e r  t o n  betreft, deze bevond dat een reeks stoffen, zooals 

caffeïne, strychnine, alcohol, aceton e. d. het vennogen hebben 

binnen de cel door te dringen en daar lnet het looizuur een 

druppelachtige onoplosbare verbinding aan te gaan. Kikvorsch

larven die 111en in v{ater gemengd met alcohol dompelt, ziet 111en 

dan ook onmiddellijk  levenloos worden, bljjkbaar bed,vehnd 

want als men de larve weer in vel'sch water overbrengt, k01nt 

ze weer bij en zwemt rond . Visschen in een bak water waarin 

,vat strychnine ,vordt geroerd, vallen O111niddellijk dood ; daar

entegen een stychninezout deert hen niet, maar ,vat soda er 

bjj gevoegd, zóó dat de strychnine vrij komt, doodt de visschen 

onmiddelljjk. lIet blijkt dus dat de cellen van het sÜ'ychnine

zont niet in het protoplasma dringen. 

Spreke1' st ond hier stil bij het narcoti seeren, dat gehcel he
rust op de doorla atbaarheid van de cellen. I-lij vermeldde er bij 

de beroem de proeven van 0 v c r  t o n  en P a u 1 B e l' t, \vel1m 

la atste het bewijs  leverde dat er tusschel1 0,en lökker en een 
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111ensch geen verschil besta.at . . .  'ivat d e  narcose betreft . D e  

concentratie v an de aethel' i n  het bloedserum moet . bij beiden 

wezen 3/10% ,  
,"T at i s  n u  d e  Ol,lossing van het probleen1 der doorlaatbaar

heid van het protoplas111a VOOl' sO lnmige stoffen, voor andere 

niet � D at de protoplasmahuid een zeel' bij zondere salnenstel

ling heeft ; ze bestaat nl .  in hoofdz a ak uit  lecitbine en choles

terine in een uiterst dun laagj e.  ,Velnu , alle stoffen die in die 

beide stoffen oplossen, passeeren de huid zeer gelnakkelijk.  Tot 

die stoffen behoort ook de a ether , waaraan ,,,ij de heilzame toe

passing der narcose te danken hebben. I-Iet verdoovend lniddel 

circuleert in het bloed en kOlnt langs dien weg in het zenuw

stelsel, waal' de lecithine en de cholesterine een zeer groote 

rol spelen. 

YV�j hebben gezien dat er nog een andere stof ge makkehjk in 

het protoplas111a dringt, n.l. het water. 'v� ermoec1ehjk is hier het 

eiwit intermediair. D e  huid zou dan bestaan uit chlolesterine, 

licithine en eiwit, 111aar onder zeer bij zondere colloïdale 0111-
standigheden, in den vorm van een soort van emulsie of lneng

sel van een bep aalde structuur die in 't algeIneen veel heeft van 

een honingraat . In een lichtbeeld trachtte spr. zij n  gehoor een 

voorstelling te geven van de eigenaardi ge structuur van d at 

huidprotoplasma, w a ar bovengenoemde d rie st offen niet ge

bonden, zelfs niet gemengd, Il1.aal' j1aast elkaar en van elkaar 
in hokj es liggen, onderl ing begrensd dOOl.' wanden van een af

zonderlij ken bepaalden bouw ! lVIen duizelt i nd erdaad van dit 

kij kj e  in d en mikTokosr n os van de levend e stof. B edoelde teere 

emulsiestru ctuu r verkeert in een labic1 en toestand , d i e  zeer ge

m.akk el ij k  gew:ij zi gd en ook verni eti gd l«1n 'word en. 

l(unstmat i g  ll eeft men een d e rgel ij k e e mu l sie , die het typisch 
ken m erk is van .d e  l evend e stof) J1(lgebootst d oor een d l 'U]lpel 

ol j e  fij n te w I'i.jven met r i etsui k e r , zóó i n ten s fi j n ,  d at h et e i n d e

J :ij k vo n nt cen h o mogen c m assa .  OIH l e l ' h e t  l l l i kl'osl< oOll z: i ct m c] }  
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dan, n a  toevoeging van 'water, een dergelij ke ernulsie

i:ltructuur. 

Sprekel' stond nu i:ltil b jj de zeel' interessaJlte vraag, of zoo 'n 

amoebe zij n  be\vegingen uitvoert nlet overleg of eenvoudig 1ne

chanisch . 't Ant\voord kan niet anders zjjn  dan : dat klO111pj e  

protoplasma heeft geen verst and ; zjjn  be'wegingen Bloeten langs 

lnechanischen \veg tot stand gek01nen . l\'[aar hoe ? Ook dit heeft 

men langs den exp eriment eelen weg toegelicht. Een oliedrup

pel -- het was een zeel' fraaie proef die spr. hier nam - bracht 

spreker in een nlengsel van water en alcohol. De bepaalde span

ning die op dien druppel wordt uit geoefend, kan nlen door che

nlÏsche inwerking op een bepaalde plek verminderen, waardoor 

de druppel van vorm verandel't en in de vloeistof gaat be\vegen. 

vVelnu, geen andere oorzaak heeft het kruipen van de arlloebe, 

'waardoor het diertj e langs mechanischen vveg geleid \,vordt 

naar zijn voedsel, de bacteriën, vvaarvan het overal in zijn O1n

geving voorzien is. 

Of het nu heelel11aal zoo in z�in 'werk gaat, 1neende spr. te 

moeten betwjj felen. lVIisschien is er nog wel iets heel erg be

langrijks, dat we wel nooit te \veten zullen k0111en. 

Z ooveel is zeker dat wij van dat zich bewegen van s0111111ige 

protoplasma-cellen, door welke geheime roerselen dan ook, 

zeer veel nut hebben ; dat de witte bloedli chaa11lpj es of leuco

cyten (theorie van lVI e n t c h i k  0 f I, in den laatsten tij d weer 

zeer sterk op den voorgrond gebracht door de onderzoekingen 

van 11 a 111 b U l' g e r ) dienen als wachters tegen in het liehaanl 

dringende ziektever-\v ekkende nücroben, dat zij daarmee den 

strij d aanbinden en de mensch hun zij ll im1lluniteit voor 11lenige 

infectie verschuldigd is. 

Spr. besloot z�jn overzicht van de wonderen van het proto

plasma met zjj n  gehoor het raderdiertj e te vertoonen, spring

levend l11et zij n klauwtj es, 7ij n  snuitj e, darmkanaal en bloed

vaten zooals het b ijna onzièhtbaar in onze gooten leeft en straks 
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als het water verdroogt e n  d e  zon het diertj e verschronlp elt, 

z jj n  p ootj es verliest , z\jn kop, j a  heelenlaal afgetakeld vvordt. 

Er blij ft slechts over een onoogehik klOlnpje .  TV1aal' zelfs na 

een jaar uitdrogens wordt dat klOlllpje, na in \vatel' te zj,jn ge

legd, weel' levend ; het raderdiertj e vel'sch jj nt lnet kop en 

pootj es weer ten tooneele en tiert weer voort , tot de zon lcomt en 

het anderInaal uit droogt. 

n.faar de kienl van het levende beginsel gaat in dat diertj e 

niet onder. 

Voor zij n zeer onderhouden d e  causerie werd spr. door dank

haar applaus beloond . 
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DE ZINTUIGEN IN HET DIERENRIJK. 

Dr. G. J. d e  G I' o o t  heeft in Nov. ]Dec .  1 919 voor een klein, 

maar zeer b elangstellend gehoor op vij f  achtere envolgende 

Zaterdagm iddagen een reeks cursus-vo ordrachten gehouden 

over "b ouw, o ntwikkeling en functies van zintuigen in het 

dierenrij k " .  Na een inleidend overzicht van de ontwikkeling 

en opbouw van het organisrn e  uit de eic el, wanneer deze een

maal bevrucht is, stond spreker n1eer uitvoerig stil b ij de 

cellen van het centrale zenu\vst elsel, hoe de hersenen daaruit 

ontstaan en de d aar aanw ezige cellen zich ontwikkelen tot  de 

Z . g. neuronen of z enuwcellen, die n aar de zintuigen en de spie

ren zenuwvezels uitzenden t er overbrenging van prikkels 

in allerlei r ichtingen. Hoe die neuronen eigenlij k  functio

neeren is nog altij d  een strij dvraag, daar wel niets mo ei]jjker 

is dan de nücroskopische techniek van h et zenuwstelsel . 

De prikkels nu, die de zintui gen opnenl en, kunnen zeer ver

schillend z i.1n . :.Men onderscheidt m echanische prikkels, l icht

en warmteprikkels, chemische en elek trisch e prikkels. Reeds 

éénc ell ige wezens reageeren 0V d�rgelijke  prikkels en bewe.gen 

zich alÜj d n aar het licht, ofsch oon van een eigen]jj k zintuig 

daa r geen sprah:e, alth ans n i et \,vaa r neem b aar is . Bjj de h o o

gere dieren ko rn en de zj nt ui gen m eestal aan de oppervl akte 

van het lichaaJ � voo r.  Z·jj J;jj n daa r de poo rten vl aardoor de 

prikkel s in h et lichaam. treden en daar op h et protoplasma 

werken . B ij de m.eeste dieren liggen de z i ntui gen in de nabij 

h ei d  v a n  d e  h e rs e ne n  e n  o m  den m o n d. De reactie k a n  som s 

zeer ve rsc]y i llend z ijn. Zoo cli en t wat I He n  b ij de v i ssch eIl h et ge
hoororgaan noemt niet om. te hoo1'cn, m aar als evenwichtszin -
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tuig, tenvij l  bij de insecten het reuk- en het gehoororgaan heel 
ergens anders liggen dan men aanvankelijk onderstelde . 1\1en 
hi.eld de sprieten voor gehoororganen en de aden10peningen 
voor reukOl'ganen. De oogen liggen ook niet altij d aan den 
kop. Er zij n  dieren die ze ove1' het geheele lichaam verspreid 
hebb en liggen. Bij andere dieren treft men ·weer organen aan 
die sprekend op oogen gelijken, tenvij l  toch gebleken is, dat 
zij dienen, niet OD1 licht op te vangen, 1naar on1 het uit te 
stralen. Een regen"\VOr111 neemt licht waar over de geheele 
opp ervlakte van zij n  hui d. Er zij n  altij d weer dieren, die den 
mensch in fijnheid van een bepaal d zintuig overtreffen. Een 
kan1ervlieg bv. kan sacch arine van suiker onderscheiden. 

Er zijn ook prikkels die de mensch niet waarneenlt, het dier 
wel. Voor ultraviolette stralen bv. )  die op den 111ensch geen 
indruk lllaken, zijn de m ieren zeer gevoelig. Het 111enschelij k  
o o g  i s  dan ook betrekkelij k  onvolkom·en. E r  zij n  groote hiaten 
in de frequentie der trillingen die op onze zintuigen indruk 
111aken. Zoo bezitten wij ook geen zintuig, dat ingericht is op de 
"\vaarneming van potentiaalverschillen. ,Nare dit "\vel het geval, 
wij zouden van ieder voonverp de nabijheid  waarne1uen, het 
OlHveer zou een gansch anderen indruk op ons 1naken en het 
galvanisme "\vare veel vro eger ontdekt. 

De reuk- en smaakorganen zijn  bij den n1ensch zoo gelegen, 
dat zij tegen 111echanische prikkels beschermd zijn. Onze tast
organen liggen in een diep e l aag van de huid, buiten bereik 
van ehemische prikkels. 

A 1 deze speeifiekc zintuigen bij de hoogere dieren zij n  ont
wikkeld uit h et universeel zintuig, dat bij de laagste dieren 
op allerlei prikkels reageert . Zoo behoort tot de zintuigen 
del' hoogere dieren ook het Z . g. statisch zintuig, dat gevoeli g  
i s  voor d e  riehting waarin d e  zwaartekracht werkt en dat 
wij niet, 200a18  h et oog  en het  oor,  "\vi ll ekeurig buiten werking 
kunnen stellen. 
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ZoOals gezegd, onderscheidt men elekÜ'ische, mechanische, 

chemische, thermische en optische prikkels. Tot de eersten 

behooren de prikkels ,vaarop ons t a s  t z i n  t u i g reageert, 

en die ons het ver1110gen geven onl voorwerpen vvaar te ne111en 

die nIet het lichaanl in aanraking kom en. De cellen die voor 

die prikkels gevoelig zijn, z ij n  niet gel jj kmatig over hèt ge

heele lichaam verdeeld, maar bovenal gele gen in het aange -

2icht ( snuit) en de uiteinden van de ledernaten. :Hun aantal 

neenlt toe, hoe verder een lichaanlsdeel van de licham11sas 

venvij derd is. Spreker no e111de voorbeelden van buitengevi Toon 

ontwikkelde tastzintuigen, b ij visschen, \vier snuit van lange 

draden is voorzien, bij kreeften en garnalen, wier tastorganen 

een lengte hebben van eenige malen het l ichaam, vooral bjj 

de diepzee bewoners, die in de duisternis leven. Bjj de zoog

dieren zijn het weer de vingers, de snuit en de oorschelpen, 

die buitengevvoon tastgevoelig z jj n. 1-:To e  fjj ngevoelig bjj den 

mensch de t ong bv .  is, 1 nen nenle er de pl.'oef van door de 

punten van een passer, hoe dicht b ij elkaar ook, op de punt 

van dat lichaanl sdeel te zetten ; men 7,a1 de punten van elkaar 

onderscheiden ; ook de vingertoppen h ebben die gevo eligheid, 

ofschoon iets minder, het vingerlid \,Veer iets m inder enz . ,  tot 

einde1 ij k de passel'punten op het ·midden van de borst wel 

68  m .lVI.  van elkaar m o eten zij n  geplaatst om ze van elkaar 

te  kunnen onderscheiden. 

Over het f�j ne organislD e van den tastzin kan m e,n zich een 

denkb eeld vorm en ,  wet�nd dat een m.0 1  niet m inder dan 

150.000 vezel s in den snuit heeft, die J l l ct tastcellen in ver

band staan. 

fret huidzintuig bjj uitner n e ndh eid , de h aren, h eeft bij 

sonu nige dieren e e n  h oo gen  g l 'aad v a l 1.  ge voe l i gh eid bereikt. 
I�� en  sterk voorbeeld Ül d i t  olJz i ch t is de v lieghu ic1  b ij de vlee)'

f n u lzen . Beken d i s  de  klass i eke P l 'oe r d i e  S 1> a 1 a ))  z a. JI i 
nam met verblinde v leel'lIlUizen , die h ij losli et :in een vel'tJ.'ek 
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dat m et tal yan dra den w a s  b"espa nn cn . Zóó fijngevoelig zijn 

de zintuighal'en van die die1'en ) dat zij door de kamer fladde

rende , de a anraking 'wisten t e  vermij den met de talrijke  

draden. Geen geluid werd geho ord v an de klokj es, die a an 

de draden .. varen bevestigd. 
}\i a u r e  r, in z�jn  \verk over de oppel'lnüd , leidt die haren 

af als t e  zijn  ontstaan uit de zintuigsheuvels der amphibiën, 

in verb and Jl1et de leer dat de zoo gdieren voorouders hebben 
gehad die a�,n a lnphibiën hel'innercn. liet eigenaardige toch 

bij deze op het land en in het wat er levende dieren is, dat ze 

7,intuigsheuvels hebben als ze in he water leven, m aar zoodra 

7,e op het land gaan (de  salam anders b .v . ) beginnen die orga

nen te verhoornen. Bij de kruipende dieren, zo oals de slang, 
liggen die zintuiglichaampj es dan ook in de diepere lagen 

en is de opperhuid b edekt dool' een hoornachtige laag ( schub

ben) . Bij den sa lam a nder en de kikvorsch vormen die zin

tuigsheuvels eigena ardige l ijn  en op h et dier, die b ij de larven 

in reeksen st aan in de lengt e yan of loodrecht op de lijnen die 

hen onderlin g verbinden, wat in verband gebracht viTOl'dt 111et 

het venllo gen der dieren om verschillende stroonüngsrichtin

gen waal' te nemen. Dat dit niet on\Hlarschij nlij k  is, blijkt 

bij de visschen, die behalve het zintuigstelsel op de huid, 

ook op zij yan het lichaam onder de zij lijn een kanaal ver

toonen, dat zich in kanal en lan gs den kop over en onder 

de oogen e n  langs den onderkaak voortzet.  Die kanalen die 

groepen zintui gcel l en b evatt en , worden verzorgd door een 

hersenzenuw. 

Langen t ij d  is men in het o nzekere geweest over de beteeke

nis v an dat kanalenstelsel, dat in den kop soms tot in de 

be enderen weggezonken is . Bij p1' oeven nu is gebleken dat die 

kanalen reageeren op z\�7akke stl'oomingen , die een druk uit

o efenen o p  de n inhoud van ] l et kanaal en op de zintuigh aren 

die. . e l' dOOl' geprikk eld w erden. Zij zouden aldus het dier 
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waarschuwen voor. ' een naderend vÇ>orwerp. De zalm b.v . ,  de 
rivi�;r opz"\;vernnlende onl te paaien, zou' aldus te vveten konle� 
\vaa; de �ij stroon1.en in de ri;i

)
erelt uitmonden. 

> ', 

S.pr�k�;r ging nu over tot een �eer m �rkwaardig zÏJftuig, h�t 
zg. statisch of evenu:ichtso1�gaan, dat 111en wegens de plaats, in 
�let lich�am voor een gehoororga�n heeft . gehouden. Bij de 
kViTaJ le;n, vormt d�t zintuiig een achttal si�rlijk� lichaampje� 
�an d.el). rand van het sehijfvorll)..i.g lichaaln. Als gehoororg:aan, 
behoeven Çlie l:ichaampjes niet te functioneeren, want behalv� 
ç1.at er onder "\�Jater vveinig geluid voortgybr�cht vvordt en �r 
van 1!uiten ook wehlig geluid door�ringt worden de t�illingen 
in het water door de vis�chen In et de tastorganen waa�-
genomen. 

Wanneer nu die l-iehaampj es ,  statocysten genoemd, en d,ie de 
gehoorsteentj es of statoli�hen bevatten,. die soms vl�k bij den 

. kop, maar ook wel aan den staart zitten, bij Mysis bijv. ,  
dQ,or de . een o f  an.der� oorzaak verwjj.derd vvorden, gaat het 
.di,er vreemd doen : het raakt zijn evenwicht k�vijt , dat het 
voor de funçtie van het �werpmen zoozeer noodig heeft. En 
-passaD;t zij gezeg

,
d. dat niet alle waterdieren die statolithen 

hebben, alleen als zij zich in het vrij e  water hebben te b�
wegen. Koralen bijv. ,. die vaf?t zitten, zij�l er niet van voorziel�, 

hebbeI\ ze niet noocV,�. l'{og in��ressanter is de bijzonderheid 

dat dier.en die eerst een zwemnl�nde leefwijze hebben, die ' . ' � 

-.st"1entj es b ezitten, maar ze  kwijt  raken als, ze zich vasthechten 

( Tunicaten), .  
Bij d� �_e\vervelc1e di�ren nu i� dat statisch orgaa�l gelegen 

in het labyrin�h. Hoe �ich dat OJ)-twikkelt uit de opperhuid 

kunnen wij weer, het best  zien bij de embryonale ontwikl�eling. 

Blaasj e$ f?p.oeren i1ich af,
_ 
deelen zich in tweeën en uit één van 

die deelen den utriculus ontstaan drie i nstulpingen die uit-
. 1 1 , . ' , •• I ,  • . ' f  

groeien tot �yn s��eIL.�,te� _ van · drie onder�ing loodrecht. ç 

.kana��Il:. Een st��sel van b09gl�analen, dat. spr. aanschouvvèlijl:� 
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maakte door een waslllodel van het gehoorlabyrinth van 
den mensch. De kanalen hebben dan weer een verwij ding, . 
ampulla genaamd, ook weer voorzien van zintuighaartj es. 
In het labyrinth liggen veelal op de 'zintuigcellen statolithen. 

Die statolithen of steentj es nu dienen de visschen om hun 
even'wicht bij het z'wemmen te leeren bewaren. Ermee hooren 
kunnen zij niet. Bij proefnemingen luidde men een klok ollder
water en bemerkte, hoe onaandoenlijk de visschen daarvoor
waren. Zoodra er een defect is aan de boogkanalen zijn de 
visschen onmiddellijk van streek : haaien b .v. gaan op hun rug
zwemlnen als hun labyrillth defect is. Brengt men door het 
slaan met een hanlertj e op een blootgelegd boogkanaal de 
vloeistof in be'weging, dan reageert het dier erop door-
reflexbewegingen der ,Tinnen, die noodig zijn om het lichaaln 
,veer in den gewonen s�and te brengen. 

Zoo zal dat statisch orgaan den zwemmenden mensch ook in 
staat stellen bij het duiken de oppervlakte weer te bereiken, . 
ook als hij die onder water niet kan zien. Zoo vinden ook de 
ge-waar'\vording van zeeziekte en van het plotseling dalen in . 

een lift een verklaring in dat statisch orgaan en vvees spreker 
nog op tal van analo ge verschijnselen in het dierenrijk, ViTaar
bij het evenwichtsorgaan een rol speelt. 

Roods in het vroegste blaasvormige orgaan waaruit het laby- 
rinth tot ontwikkeling zal komen, bevindt zich een instulping, 
de z.g. lagena, die later zal worden het eigenlijke gehoo1·orgaan._. 

Aanvankel�jk  zijn bij het jonge dier de boogkanalen van het 
diep in het bindweefsel onder het lichaamsoppervlak liggende
labyrinth vliezig. Er Oln heen vonnen zich dan andere cellen, . 
die la ter zullen uitgroeien tot het stelsel van beenderen, 
'waarbinnen het labyrinth een beschermende ligplaats heeft. 
Volgen wij den groei van den lagena, dan zien wij dat orgaau._ 
langer worden en zich in een spiraal winden tot het Z .g. 
slakkenhuis. Daarnaast treden bij het gehoororgaan nog 
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andere beenderen op.  Allereerst wees spreker echter op de 
tromlnelholte bij de landbewoners, die in de mondholte door 
de buis van Eustachius uitkomt · en die afgesloten is door het 
tromrûelvlies aan de uiteinden van den uitwendigen gehoor-

- gang. - De trillingen van dat trommelvlies worden op het laby
rinth overgebracht door één of drie beentj es die nlen colu
mella,_ of als er drie zijn, om hun eigenaardigen vorm, hamer, 
aambeeld en stijgbeugel heeft genoemd. Het plaatje van den 
stij gbeugel oefent dan een druk uit op de met vloeistof ge
vulde holten van het labyrinth dat door een zenuw met de 
hersenen in verband staat. :Thlaar hierover straks nader. 

De gehoorbeentj es van den m ensch liet spreker rondgaan. 
Men b e\vonderde den sierlijken en fijnen bouw van die teere 
en kleine orgaantj es. 

Hoogst merkwaardig is het ontstaan bij de hoogere dieren 
van die verbinding met de buitenwereld tot waarneming van 
de vandaar komende geluiden. Bij de visschen b estaat die ver
binding nog niet, zij is bij die di eren, zooals w�j hierboven reeds 
opmerkten, onnoodig. Vi el bij die groepen van dieren die 
-neiging vertoonen op het lana te leven, bij kikvorschen en 
salam anders b .v . ,  en nog m eer 

,
b ij de reptielen die reeds echte 

landbewonors zij n. l\laar er openbaren zich dan nog andere 
veranderingen. De kieuwen z�jn van geen nut meer op het 
l and. Er komt een nieuw orgaan ; de longen ontwikkelen zich 
uit de zwenlblaas der visschen en wat eens kieuwen was, 
krij gt een andere functie .  Want -de landbewoners gaan hooren 
en daarmee in verband óntv�rjkkelen zich stem org�nen. Hoe 
de gehoorb eentj es en deelen van het strottenhoofd in de plaats 
treden van de ki euwen, m aakte spr. duidelijk in een schema 
van het. skelet van een haaienkop. De vorm ing van de trommel
holte uit de eerste kieuwspleet werd gedem onstreerd. 

Wij hadden het hierboven over de geluidstrill ingen die via 
het trommelvl ies en de gehoorb eentjes naar de vloeistof in het 
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slakkenhuis worden overgebracht. Daar beroeren die trillin
gen het z.g. orgaan van O o r  t i, een strookje met reeksen 
van zintuigcellen in het beenige cOlllplex, waarop de van 
fijne trilharen vooi'ziene zintuigcellen regelmatig verspreid 
liggen, met z 'n vieren telkens op een rij ,  over het geheele 
oppervlak van het driehoekig strookj e, dat 33lj2 milimeter 
lang is en waarop zich 4000 van die rij en cellen bevinden. Als 
men nagaat dat al die zenuwcellen en haartj es afzonderlijk 
ge$tellld zijn, kan men zich een idee vorlllen van de groote ver
scheidenheid van tonen "\vaarop zij nleetrillen. Er is hier ook 
voor gezorgd dat het  fijngebou�vde inwendig gehoororgaan 
door te veel trillingen op eens niet beschadigd kan worden. 
Er ligt n1. in . het slakkenhuis nog een klein venstertje dat 
mee kan trillen . 
. ' Naar gelang van de levensOlllstandighedell hebben de dieren 
een fijner of minder f�in gehoor. Nachtdieren, uilen b.v. zijn 
zeer fijnhoorig, tenvijl ze zelf onhoorbaar vliegen. Bij de water
bewonende zoogdieren daarentegen z�in de gehoorbeenderen 
weer zeer grof. Ter versterking van het geluid zal men bij de 
snelloopende dieren, b .v. het paard en het hert, de oorschelp 

zeer ontwikkeld vinden, terw�il een groot a antal spieren 
het dier in staat stellen die schelp in alle richtingen te draaien. 
Bij huisdieren gaat dat verloren ; daar worden het hangooren. 
Van het lllenscheljjke oor valt dit eigenaardige nog te zeggen 
dat het oorlel1 etj e aan den schelp zijn particulier eigendom is. 
Geen der andere dieren heeft het. 

Spreker stond vervolgens stil bij het gehoororgaan van de 
insecten, de chordotonaalorganen, snaartj es van verschillende 
lengte lllet klankbodem, die op bepaalde trillingen reageeren. 
Die orgaantjes zitten soms op zonderlinge plaatsen, b.v. in de 
pooten ' van het dier. 

Hiermede hebben wij een overzicht gegeven van de eerste 
drie voordrachten van dr. d e  G r o o t. 
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Wat zijn oogen? 

Van de 4e van den cyclus vo ordracht en van dr. G. J. cl e 

G r o o t  ontvin g zijn gehoor in hooge " m at e  den indruk dat, 

al m o ge het eene zintuig in bou"w en ontvvikk eling al even 

\�Tonderbaar z�i n  als het andere,  hei zinhüg voor het zien uit

munt in verrassende v erscheidenheid en aanpassing aan de 

levensom st andigh eden van het dier. 

,x,r at zij n  eigenlij k  o o gen � 1-Iet zien van verschill ende dieren 

doet zich onder tal van vor111 en voor . Bén din g hebb en zij 

echter gem e en, dat h et primaire . direct uit de hersenen zich 

ontwikkelende zintuigcellen zij n . Zoo 'n cel heeft men zich voor 

te st ellen als een k ern met een net van zenuwvezeltj es, die in 

den rand der eel eindigen in sti ft j es.  1-1et aantal van die cellen 

kan z e er uiteenloopen, van een lOOO-tal b ij de purp erslak tot 

millioenen bij den inktviseh . D i e  mindere of lneerdere tal

rij kh ei d  del' gezichtscel l en h epaal t o . a. de nauwkeurigheid 

in het ontvan gen van liehtindrukk e n  v an buiten. De 1ninst 

volkoln en lll èl.llÎer is het liVaarnemen van sch ak eerin gen van 

licht en donker ; de 2e soort van zien, dat het dier kan waar

nem en uit vvel k e  richting de stralen konlen ; de 3e stelt h et in 

st aat om b e w e gingen waar te nem en ; de 4e, orn zóó te zien, 

dat h et dier werkebj k een b eeld -van de onl geving in het o o g  

vat .  

1-Iet m enscheno o g  n u  b ezit alle vier deze v ermo gens, teI"vV�j l  

h et e env oll digste gezich ts verrn o gen d a t  van den regenworm. 

is, w e J k  dier a lleen lich t v a n  do n k eT' kan onderscheiden. 

T e r  b ep alin g van de richting, waal'u i t  de stl'alen kom en, 

ontwikkelt zich b ij h et d i el' het v e l' J l logen om het l i ch t  op

tisch t e  isoleeren door m iddel v a n  sch e I'Jn en van pigm e nt

e e ll e n .  Zij n de gezi ch t scel l e n  n aast e l k u l 1 de ] '  ge l ege n in beker

tj es, dan n e em t h d, di el' " f J ewegj n g  w a a l '  e l !  z ij n  die h ekel 'tjes  

tah'jj k gen o e g  o r l J  hij die b e w e gi l l. g van de lichtinchukken 
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beelden t e  \' O1' l l l (� l l , dan is het saJ ll engest elde of fac etteno o g  

ontstaan. 

Al die sO O1t e n  van zien , ,Î an de eenvoudigste tot de nleest 

ingewikkelde, vinden wij ook onder de verschillende dieren

groepen. Bij de worm en vindt m en reeds het facett enoo g  en 

o ok het lenzeno o g  l llet pigm entschel'men. Spr. liet een zeester 

rondgaan m et duidel ij k aan het .einde van iederen arm aan 

de buikzijde waarneembare kleine roode lichaaInpjes, de 

pl aats va n de gezichtsc ell en van h et dier. Het van ter zijde  

invallend licht 'w ordt hiel' d o o r  pigmentcellen afgesloten. 

Tot de rn erkwaéu'di gste verschijilselen in het dierenrijk  be

h OO1'en de optische isoleeJ 'in g der l ichtstralen dool' lenz en , het 

verst E�I'ken van het lichtb eel d op het netvlies en h et aCCOlll

modatieverrno gen van h et oog in de geval len dat het beeld 

achter of vóór het netvli es komt te vallen naarmate de af

stand van h et VOOI',verp grooter of k.leinel' is. Sprek er maakte 

het duidehj k hoe de ae col1un o c1atie plaats heeft bij sommige 

dieren door verplaatsin g van h et n etvJ ies, hij andere door ver

plaatsin g  van de len s en bij de hoo gste dieren (ook den ]nensch) 

dool' vormverandering del' lens . 1Ioe de randstralen, die geen 

zuiver beeld geven, dool' de iris ,v orden buitengesloten, en hoe 

voor dieren, die in de dnistel'llÏs leven , een grootere lichtsterkte 

vel'luegen ,vordt. dour een zeel' g'l'oote pnpü, een veel sterker 

welving van de lens, die b ij vele waterbe,voners zelfs den bol

VOl' lH heeft en uit een stor  best aat van een veel sterker brekend 

vermogen . Bij zvvak li e11t ( lli epzcev l ssehen ) moet de l ens veel 

grootel' z ij n  om de lich h;1Talen van een groot er oppervlak te 

concentreel ' cn . Een grootel'<.� lens heeft echter geringer opper

vlah:tek r o m ming en is dus mi nder l i chtbrekend . I-Iet netvlies 

moet dus v erder Val l de lens  af l i ggen . Zoo ontstaan de zg. teles

].;: ( )o pooge l 1 . B i. i  de i l l ld v j S�'l<' h e n  z i,i H ( 1 0, nuge n so m s  zoo gro( ) t ,  

(1a1 een JnV H l t  v a n l l cl ] l t· l m ; l. I l l s gc w i eh (- a ll C' r l l  (1 00 1 '  de oogen 
'word t ingenomen . 
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Eigenaardig is de be'weging' vonr het bev,reging'zien bij Ptel'o
trachea, ,vier netvlies van binnen is voorzien van rij en staaf
j es achter el1\:aar, waarop de beelden van een naderend voor
werp acht ereen volgens vallen. 

De inktvisch die de grootste no gen heeft , welke op de 

wereJ d bestaan - el' z\i n oo gen gevonden m et een Iniddellijn 

van 37 e.lVI. en op 1 m.1F. van het netvlies vallen ca. 100.000 
staafj es - i� dan ook bij n a  uitsluitend aangelvezen op het 

gezicht. -

Spreker zou thans no g stilst aal i bij bvee zeer bijzondel'e 
oo gen, dat van den 111 en sch en dat van de Ülsecten. 

1-lij vond h ier gelegenheid om nog eens b ij het embryo te 

vv�jzen op de ontvvikkeling va']1 h et oog uit een der hersen
blazen, daar het netvlies reeds prim itief is voorb ereid en 

bij den m ensch in de Z .g. pijnapp elkl ier nog de overblijfselen 

aalllvezig z ij n  van het derde oog, dat bij verschillende rep

tielen nog goed ontwikkeld is ; zel fs b ij sommige visschen is 

de aanleg van nog een vierde oog waarneembaar. 

De oo gvorm ing bij den mensch nagaande, wees spr. erop, 

hoe de lens zich uit de opp erhuid afsno ert als een blaasj e en 

de achterste cenen lan g uit gaan groeien , zoodat de lens 

'wordt een DJ as�a van vezels die conce ntrisch sam enkomen. lIet 

netvlies is h et eigenlij k e  deel dat de h ersenen m,eee  naar de 
lichaanl soppenrl akte h ebben gezo n de n .  lIet o m sluit h et glas

vo cht dat de ruim t e van h et oog ae h t er de l e ns vult en bestaat 

uit vele J age n . 1-Iet l ich tge vo e l ige gedeelte b estaat uit de 

staafjes en ke geltj e�, die O f l l vat wo rden doo r  pigl1 l e u tcellen. 

Die staafjes en kegeltj es, de tra n sform ato r e n  van het i nval

lend licht, staan door m i ddel va n gangliencel1 en en zenuw

llltloopel's v ia de oogze l l Uw m et d e  he rsen en i n  verhi nd 'in g. De 
'vc rhouding va n h u n aant al i s  hij- (l c (h e re r !. zce l' versch i ll en d ,  

n aa:l'I n ate d i e d i c ren m ee l '  aan gelegd z i, i l l  o p  l l (�t d j f -f'el 'e n ti eeren 

van kleul'en oJ het onderscheid en van li ch t  en d onk81'. Een 
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eigenaardige plaats in het netvl ies is de area centralis, waar 

, dat vlies een groefj e verto ont . Op die plek zijn bij den 111ensch , 

die kleuren kan onderscheiden, alleen kegeltjBs, geen staafj es. 

Spreker stond ten slotte nog uitvoerig stil bij het accomn10-

c1atievenn ogen van het mensch�no o g, dank z ij het spier

stelsel dat de lens doet k1'omrnen en zich uitzetten, naarmate 

rn ell de lichtstralen op den gewilden afstand lviI c oncen

treeren. 

* * * 

Bizondere oogen. 

Zoo is dan de wonderbare inrichting van het n1enschenoo g, 

met z ijn area centl'al is ,  de pl aats van het netvlies voor het 

scherp zien waarop het beeld valt als we een voorwerp 

fixeeren. Bij de vogels treft men zelfs twee van die plekken 

op het netvlies aan, één voor het zien n1et beide oogen, één voor 

het monoculair zien, t erwijl  el' ook zoo gdieren zijn waar de 

area c entralis geheel ontbre ekt . Vele di er en kunnen dan o ok 

de voorvverp en niet goed fixeeren. Zij zien ze alleen als ze  

i n  be,\, eging zijn. Zoo reageert de kat wel op een voorlverp 

dat aan een koord in be\veging wordt gehouden, 111aar houdt 

n1en het voorwerp stil, dan houdt haar spel op . 

lIet aecol11modec] 'en v a n  het o o g  zoo danig dat de licht

stralen van een voo rw erp op d e juiste plek van het netvlies 

8arn enva11en , wordt rn o gelj jk gem aakt door het apparaat van 

gla,dde spieren. B jj de vogels z ij n de a ccommodatiespieren 

dwan; gestreept .  Zulke spieren kunnen zich sneller S3.1nen

trekken dan gladde en het ligt voor de hand, dat dit voor de 

v o gels  van groot b el ang is ,  zoodat ze de oogen snel kunnen 

accom mocl eel 'ell , l ) ij v . in staat z ij n i n  de vol l e  vluch t. nog even 

e e n  v l i eg te Sll<l l J l J C' l l .  J n l j c:h theehl en en dom' nükroskop iseh e 
doo rsneden va n h et vo gelo o g t e  l a.t en cü'culeeren, gaf spr. 
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een duidebjke t oelichting van het verband tusschen de, plasti
sche massa der lenzen en de vliegsnelheid, van de vaal'\: enorme 
grootte van het vo gcloo g  en de \visselende grootte van de 
pupil, bij de nachtdieren spleetvorm ig, 'bij sonnnige ' vogels 
nog wij der dan de lens, en van de naar het regenboogvlies 
verloopende spieren die in staat stel len de pupil te verwijden 
of te vernauwen . 

Dan stilstaande bij enkele anom alieën van het oog  die de 
oorzaak zijn  van bij- en van verziendheid, verklaarde spr. dat 
bij bijzienden, doordat in den regel hun oogen te lang zijn, het 
beeld van een voorwerp dat vel' af is, vóór het netvlies valt 
en een -verkleinende bril dat gebrek verhelpen kan ; hoe daar
entegen bij vèrzienden de beelden vallen achter het netvlies 

en hier het oog zich m oet accolllinodeeren 0111 de beelden te 
fixeeren. 

Voor het ZIen in de ruimte, ' het schatten: van afstanden 
stellen onze twee oogen wiel' assen parallel loop en, ons in 

staat ; andere dieren, zooals katten en honden, I,vier oogassen 

ho eken 111aken resp. -van 14 à 18° en 30 à 50°,  hebben dat 
stereoskopische zien in mindere lnate ; terwij l  snelloopende 

zoo gdieren, het hert en de giraffe oogen hebben wiel' assen 
hoeken m aken van 100 en 1400 "  de haas zelfs van 170° ,  

waardoor die dieren in ::;t aat zijn  in hun snelle vlucht bijna het 
geheele oo gveld, ook op zij en achter zich te overzien . Dat 
zien wordt no g vel'st e rkt  doO J.' de bewegelijkheid van het oog. 

D an kornende tot  h et gezicht sappaJ 'aat van de geleed

pootige d ieJ.'en, lnet hun enkel voudige en ::5mnengestelde oogen, 

wees spreke)' op den wonderen bouw van de acht oogen bij de 
spin, SOlllmige lfl et de glinst e r ende laag, tapeturn genamnd, 

waardoor die oo gen a. h .  w .  J icht en, een samenstel van als 
sm_aragden glanzen de kri stallen en aehtel' het oog een helder 
spie gelend oppeJ.' vlak. lIet z jjn  ahveel' de loop - en spring

spinnen, die op Toof uit gaan, die zeer  ontwih:kelde oogen 
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he bb e n  j van andere flOOl' ten, die i n  het 'web stil h un prooi af
waeb t e n, die m e e l' voelen dan zien) zjjn de oogen veel minder 

ontwikkeld, 

De staatj es in h et oog �tellen het insect in staat O1n een 

VOO1'\verp in bew eging te zien zonder dat daarvoor aCC01nn10-

datie noodig is .  Naarmate het voorwerp nadert , springt het 

b eeld over na ar e en n ieu\v e gro ep van staafj es, tot eindelijk  

de p r o oi v o o r  h et dier duide] jjk  ;;icht - e n  grijpbaar is .  

lIet samengestelde oog van den Degenluab ( Linnllus ) is 

a .  h. w. de voorlooper v a ll  het fac e tt eno og, zooals n1en dat 

onvergelijkelijk  schitt ere'llc1 ontwikkeld kan zien bij de schaaldie

ren. lIet was of spr. z j,jn gehoor hiel' een sprookje verhaalde van 

008tersche fantasie, toen hij een sehets trachtte te geven van den 

oogenrijkd01ll der vliegen, kevers , 'vlinders ; van de san1enge-

steldheid \vedel'om van ieder dier oogj es ; van de uit verschil

lende lichtbrekende stotfen besta ande kegeltj es, die op zeer 

bizondere w1j ze den gang der van buiten komende lichtstralen 

geleiden naar het netvlies ; hoe ieder van die kegeltj es op een 

deel 'van de ruimte  is gericht e n  van daal' een lichtpuntj e 

krijgt ; hoe de lnannetj es-b ij (de  dar ) met een ge'weldige hoe

veelh eid van de :Eaeetten en kegels i s  toegerust , de oogen van de 

vlieg bij na het gansche oppe1'V lal\: 'van haa,r kop beslaan, het 

aantal facetten van een dood ekopvli nc1eJ.' 1 2,400 bedraagt, enz. 

I-Iet han gt natuu rl jj k  van de g l 'o oi t e  "an het gezichtsveld 

af dat dool' den facettenbUlldel l Jestreken \vol'dt en van de 

lichtsterkte, of het b eel d "an de voonvel'pen nl in of meer 

scherp gezien l.vOl 'dt . Zoo ziet de glim\vOl'm, wier facetten 

een hoek van slechts 5 à 6° beslaan, zeer onduidelijk.  

Spl'eker st ond t en sl otte no g sti l  bij de adaptatie voor licht

en c1onkerzien, \vaann ce de diep;;ee-schaaldieren zijn toe

gerust, in wi er oogen de l em�en ontb reken en het licht de 

ke gelt j es passeelt en l' ee ht e beel den lr laakt ; bij de bolvormige 

o o gen , die bij kreeftachtige dieren aan een langen steel zitten ; 
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bij het vel'lTIogen van vele insecten om kleuren te onderschei
den, enz. 

Dr.  d e G r o o t  had gedluende 'vijf lll iddagen een bizonder 
leerzan1e en onderhoudende serie voordrachten gehouden. Tal 

van lichtbeelden \verden vertoond en toegelicht èn elke voor
dracht werd besloten door een mikroskop ische natuurbe
schou\ving, waartoe spr. een aantal lnikroskopen met prepa
raten had op gest eld. Van de dankbaarheid van zijn gehoor 
'was dr. E.  1-I. G I' 0 e n Hl a n de tolk,  t oen hij ten slott e den 
spreker een \voord van hulde bracht, zoo'wel nam ens de C0111-
missie uit de leden van het Natuurkundig Genootschap, die 
deze cursussen voorb ereidt , als narnens het bestuur van 

Diligentia. 




