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J AA R V E RS LAG 1 920/1 921 
uitgebracht in de Algelneene Vergadering van 

Vrijdag 28 October 1921. 

Gedurende het m aatschappelijk j aar 19 20/21 had de J\1aat

schapp ij Diligentia 299 leden, onder wie 5 eereleden. 

Door het overljj den van de bestuursleden J\1r. R. TH. BIJLE

VELD en Jhr . O. J. A. REPELAER VAN DRIEL en het bedanken 

als bestuurslid van D r . I-I. DE ZWAAN, lnoesten een 3-tal nieuwe 

bestuursleden gekozen -worden. Als zood anig zij n gekozen d e  

I-I .I-I . G. L .  GOEDHART, Dr.  11. J.  COERT e n  G.  DooRlVIA1�. 

Verder werden de periodiek aftredende bestuursleden J. I-I. 
BEUCKER I'\NDRE�, D .  I-IAN NElVIA en Dr.  A. I-I .  B ORGESIUS her

kozen. 

Daar Dr. E. I-I. GROENlVIAN zjj n  taak als voorzitter niet langer 

vvenschte t e  vervull en , werd dool' het bestuur tot voorzi tter 

gekozen de heer J-. Il. BEOCKER ANDl�E� en werd Dr.  E. I-I. 

GrwENMAN benoelnd tot eere-voorzitter. 

In de maanden November en December 1920 werd een cursus 

gegeven d oor Dr.  J-. I-I. V. BURKOlVI over E r fe1jj kh eidsleer. 

Ook dit j aar gaf I-I. J\1. de I(oningi n-Moeder wederom_ bljjk 

van I-Iare belangstelling in  de  Maatschapp jj Di ligentia d oor een 

der lezingen nlet I-Iare tegenwoordi gheid te vereeren. 



D e  s] ) l'eekbe urten werden verv uld door de 1-1 . 1-1. Dr. fr . v .  

LOH U J Z EN,  PruL Dl'. 11. R. lZmJ Y 'l', ProL D r .  J. :1\1. BunGlms, 
Dl' .  A. PANNEKOEK, Dl'. :1\1. J. Sllm:s, Prof. Dr.  D. v .  GULIK, 

Pl'Of. Dr. A .  JO. P. v .  D. BnoEK, Pl'Of. Dr. F. :1\1. JAEGEn, DI'. J. 

SJ.>lJ hEIU10EH., ProL Dr.  E .  v. EVmWINGEN, Prof. Dr. JOHA 
\, VES'.L' J ' :JWIJK en Pl'of. DI' .  J .  BOEKE. 

In het afgeloop cn j aar 'werd een w inst gelnaakt van f 7323,95,  

welk bedrag bij het ka pit aal clel' :1\1aatschappij gevoegd werd. 
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NAT UU RKUN D I G E V O O R D RAC HTEN 

IN D I LI GENTIA.  

L 

Prof. Dr. G. A. F. MOLENGRAAPF, 

IJ o ogZeeraar aan de Technische IJ oogeschool. 

WEGENERtS THEORIE OMTR ENT HET ON'fST AAN 

DER CONTINENTEN EN OCEANEN. 

Prof. dr. G. A. F. lVI 0 I e n g  I' a a f f, hoogleeraar aan de 

Technische I-Ioogeschool, op ende voor een zeer volle zaal d0 

reeks voordrachten in ons Natuurkundig Genootschap Dili
gentia. Zijn  onderwerp "vas TVeg encr 's theorie omtrent he t 

ontstaan der continenten en oceanen, een theorie van nog jonge 

dagteekening die zeer 'waarschijnljjk een groote omwenteling 

ten gevolge zal hebben Ül de tot heden gangbare denkbeelden 

omtrent de veranderingen welke onze aarde in den loop der 

eeuwen heeft ondergaan en nog ondergaat. 

In den aanvang zjjn er rede herinnerde spreker aan h et 

voortschrjj den van het natuurwetenschappehjk onderzoek dool' 

hypothesen of theorieën, die yvat men op een bepaald gebi eu 

van onderzoek tot dusver als min of meer zeker of waarschjj ll .ljjk 

aannam , bestrijden door er lTIeer waarschj,j n bjke onderstcl-
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l ingen voor in de plaats te stellen. Zoo heeft in de biologie de 

leer van D a I' w i n  onltrent de onveranderlijkheid der soort 

veel strij d  ontketend ; zoo lnaakte de ontdekking van P a s  t e u r 

een eind aan het d"\vaalbegrip der g encndio sp ontanea)' revolu

tionneerde de onderkenning van de pathogene (ziektenverwek

kende ) bacterieën de ziektenleer ; was het onze V a n  't I-l o f  f, 

die voor het eerst de moleculen liet zien en zien wij thans 

E i n s  t e i n 's relativiteitstheorie de gangbare voorstelling van 

de zwaartekracht verstoren. O ok op geo-physisch gebied zien 

"\vij thans zoo iets gebeuren. lIet is nog niet zoo heel lang 

geleden, dat algeIneen aangenomen werd, dat onze aarde on

veranderlijk vast zou zijn. Maar zooals n1en zich uit een vorige 

voordracht . van prof. iVr 0 1 e n g  I' a a f f zal herinneren, kan 

men het "yoord ; )l'otsvast " wel uit zijn woordenboek verwijderen. 

In plaats van te nlOgen aanneluen, dat de continenten of vaste 

stukken van het aardoppervlak onverbrekelijk aan den onder

grond verbonden zouden zijn, 1110eten wij ons veeleer voor

stellen, dat wij op groote steenblokken, die wij continenten 

noe1nen, drjjven. Bvennün is nleer houdbaar de opvattiug' 

Ollltrent de onveranderljjkheid van den stand der aarde ten 

opzichte van den aequator. ,Vij zullen voortaan rekening hebben 

te houden 11let de horizontale bewegelijkheid der continenten 

en de veranderlijkheid der polen, die beide in het nau"\vste 

verband 11let elkaar staan. 

lIet is deze theori e  van vV e g e n e r,  die zich in korten tij d 

"\;y"ar1ne voorstanders heeft verworven, wat voor een deel wel 

hieraan te danken zal zijn, dat de tot heden geldende verkla

ringen Olntrent de veranderingen op a.arde allerIninst afdoende 

leken. lVIeer dan anderhalve eeuw lang had n1en op dit gebied 

de theorieën keurig in een loketkast geborgen, wist precies 

wat die loketten bevatten, en daar komt op eens de 1neteoroloog 

vV e g e n  e I' en raJnl1lelt dat alles door elkaar. Er 1noet dus 

aan den inhoud dier loketten heel wat ontbroken hebben. 
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Spreker zou eerst de klilnaat-quaestie in beschouwing ne1nen. 

O nltrent de klilnaten gedurende de geologische geschiedenis 

bestaat een geweldige litteratuur, die echter ten slotte toch nog 

zeer -weinig bevredigend IR. ]\lIet aanhaling van een artikel in de 

Geologische R�/'nd.scharn kon spreker er zelfs op wijzen, dat n1en 

Olntrent de voorwereldlijke klin1aten tot heden nog zeer ver

keerde denkbeelden heeft gehad. 

1-Ioe he eft n1en zich de atmo sferische circulatie voor te 

stellen � Spreker maakt e dit duidelij k  in een eerste serie licht

beelden, wij zende op de t egenstelling van de koude pool-zone 

en de warme aequ atoriaal-zone in verb and met den stand 

van de zon ; h o e  aan de atIno sferische cir culatie tusschen 

polen en aequator de gematigde regengordel, de droogtegordel 

en de gordel van m axünalc vitalit eit en organisch leven op 

aarde t e  dan h:en zj,jn .  Naarm ate nu van de 1neerdere of  nlil l

dere zonneb estraling in d en loop der aardsche tij dvak ken , 

zullen dü·; gordels aan ycranderj ng onderhevig zjj n  gewee� r .  

:Maal' n o g  grn oter invl o e d  op het klinlaat moet gehad hebb eJl  

de atmosferische circulatie) de vo ort durende strooming van 

koude luchtlagen van de polen naar den aequator ten gevolge 

der opstij g ende ·warm ere lucht aldaa
·
r.  E en voldo ende ver

klaring geven die veranderingen echter niet voor de hevige 

klimaatlvisselin gen in den loop del' geologische bj dperken. 

In e en t wee de serie J ichtb e81clen wees spreker op de ver·· 

deeling van land en zee op aarde, die zich kenrn.erkt door een 

buitengewone ongeljj kheid. 'l\T anneer men de aarde zoo danig 

spbj t  in twee halfronden, dat van een dier hemisferen N eder
land het m i ddelpunt is, dan ziet men dat dit halfrond niet 

minder dan 1 'J/20 van het land op aarde bevat. Verreweg het 

groo tste gedeelte van h e t  lan d ligt in het noordeljj h: halfro n d 

opgeho opt. 
Ook hieri n ligt een aanw jj zing, d at er nog iets anders moet 

zij n. geweest d an d e  wisseli n gen in d e  warnltebestraling, d at 
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invloed heeft gehad op de veranderingen in het klimaat. De  

mogel�ikheid i s  nan1elij k niet uitgesloten, dat de  polen in  den 

loop der tij den van plaats vrranderd z ij n, dat de as der aarde 

gedraaid is.  lIier wordt niet bedoeld ,vat door directe 111etingell 

bewezen is, nanleUjk, dat de Noordpool werkelij k  van plaatf.i 

verandert, Inaar 111et slechts zeer geringe verschuivingen en 

nlet de neiging \\/eer in denzelfden st and terug te  keeren. 

Neen, hier zou sp eake zjjn  van groote verschuivingen in den 

loop der tij den. 

Zo oveel is zeker, dat een klimaat als hier in Europa in den 

ij stij d heerschte, toel.:l N cdcTlanc1 benoorden een l ijn tusschen 

Leiden en Nijnlegen rnet jj s be dekt vvas en over een groot deel 

van Europa een ij skap zich uitstrekte, uiterst bezwaarlijk  

overeen te  brengen i s  n1et den stand van de  zon t. O .  van de 

aarde van tegen\ivoordig.  Ook N. Alnerika ,vas toen voor een 

groot deel een ij svlakte en n1eer naar het Noorden toe, waar 

thans de arctisehe gewesten zjj n, heerschte een mildere tem

peratuur en naUl h et jj s geleideljj k af. Dit kunnen "\-vij moeilij k  

verklaren als w e  niet aannClnen een anderen stand van de 

polen. 

Nog verder in de geologische geschiedenis teruggaande, 

ver vóór den ij sbj d, zien we weer zeer groote verschillen op

treden. In 't  plioceen kViTan1en in Europa planten vo or, die 

er nu in 't geheel niet zijn.  Gaan we nog verder terug, dan 

zien ,ve, dat toen in Spitsb ergen en het noordwestelij k  deel 

van Groenland een plantenvegetatie moet geweest zijn, di,� 

overeenkOlnt lnet onze flora van thans.  B euken, populieren, 

eiken, iepen, linden, tot zelfs platanen, kastanj es en magnolias, 

allen pl anten en vormen die thans in zuidelij ke streken in

heen1sch z ijn, groeiden toen in dat verre verleden in de ge

,;vesten, die w�j thans tot den zeer kouden gordel rekenen. 

Dit is natuurlij k  alleen mogelij k  geweest bij een vrij hooge 

temperatuur. In dat plioceen-tij dperk n10et de temperatuur 
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van :.Midden-Europa zeer st erk tropisch zijn geweest. Men 

heeft behalve van palmen e .d . ,  ook sporen van koralen uit 

dien tij d  gevonden en vele andere resten herinnerende aan 

tropische vormen. 

Nog weer verder teruggaande vinden wjj bepaalde schelpen) 

waarvan ook als zeker aangcnOlnen moet worden dat ze in 

een tropisch klimaat gevormd moeten zij n. In het nlioc een 

Dloet in Europa een telnperatuur van 40 ° C .  normaal zijn  

geweest ; in  het no g ondere oligoceen bereikte die temperatuur 

de 6 0 ° ,  en in het d aaraan voorafgaande eo ceen was het klimaat 

volkOluen tropisch .  Weer verder terug, heerschte er in het 

trias in Europa een woestijnklimaat, tenvij l in het carb oon 

in Spitsbergen en op gelijke  breedte gelegen landen het . 

klimaat vol-tropisch moet ge\veest zijn. 

Kunnen die klinlaatwisselingen nu verklaard worden door 

verschuivingen van de polen � Tot een vaste theorie is zulks 

echter no oit kunnen k01nen, omdat die verschl�ivingen eerst 

goed tot hun recht kunnen komen 'als men ook verschuivingen. 

van de continenten aanneelnt . Tot zoolang waren de pool

verschuivingen sl echts probl enlatisch. I-Iet een mo est door het 

andere verklaard \vorden. A ls men - om een voorbeeld te 

no enlen - Amerika en .Eu ropa dichter bjj elkaar brengt. 

erlàngt men een beeld, dat c1uidebj k spreekt van de pool

verschuivingen. :Men kan onmogebj k de polen op hun tege n

woordige plaats denken bij een aaneensluiting van de con

tinenten A m.erika en Europa. 1\1en moest telkens bij de op

volgende veranderingen van de continenten tot de zee en van 

de zee tot de continenten de stukken bjj de polen brengen, 

en dat lukte natuurlijk niet. De verklaring bleef uit omdat 

er in de argumentatie een schakel ontbrak. Eerst toen men 

het bveede argument had gevonden, kwam het eerste tot 

zijn recht. 

W e g  e n e  r was a priori, onafhankelij k van de bew egelij k-
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heid der continenten, overtuig d, dat de klimaatveran deringen 

alleen te verklaren zouden zij n  als men poolverschuivingen 

aannam. 1\1et \V e g e n e r 's theorie hangt ten nau·wste sa111811 

h et zgn. p erm anentieprobleelTI, d. '\! . z. : is de oceaanbo denl 

steeds o c eaanb o de111 gevleest) is deze dus als "per111anent " te 
beschouwen, of b estaat hij voor een deel uit weggezonken 

voormalige continenten ? 

Voor de overeenkolnst In dikwijls do or een uitgestrekte 

wa tervlakte van elkaar gescheiden landen, lTIOest een ver

Idaring gevonden ,vorden en die verklaring kon geen andere 

zij n  dan dat die landen vro eger op de een of andere manier 

met elkaar in contact waren gewe est. Zoo if:, men er toe ge-

1\:0111 en, OlTI tusschen de contin enten bruggen te slaan, waar

van lTIell zich voorstelt , dat zij een tij d lang b estaan hebben 

0111 dan weer te verdvvijnen . l\1[en dacht zich aldus hypothe

tische continenten, die het eene continent lTIet het andere 

verb onden en die later Vlecr verzonken zouden zijn.  

Zoo hebben de geologen van Buropa zich dat tot vóór 

korten tij d  gedacht en zij hebben palaeogeografische kaarten 

ontworpen, waarop dan de ligging dier thans verdwenen 

continenten w as aangegeven. En inderdaad door de overeen

konlst van flora en fauna was die the orie ook wel te verklaren. 

�\1aar de A merikaansche geologen w aren over die theorie niet  

best te spreh:en . Als  b ezvvaar voerden zij aan, dat als werkelij k  

d e  zee zoo het land had overstroOl11d) n1en veel 111eer di en

overeenkomstige afzettingen rnoest vinden. Veeleer 1110 est 111el1 

uit het ontbreken van die afz ettingen tot de c onclusie kOlTIen , 

dat de nleeste continenten no oit door de zee zij n b espoeld . 

Op geophysische gronden willen de A111erikanen er dus niet3  

van weten. 

lIier 111aah:te spreker nog gewag van < de eil an den-theol'ü; 

van V\T a 1 1  a c e, het ontsta an of verdwij nen van eilanden 

tusschen de continent en, 0 111 daarna ·w e derom in een reek� 



7 

lichtb eel den de ligging aan t e  'wij zen van den N oordelijküll 

Atlantis, een hypothetisch, nu verzonken continent tusschen 

N.-Amerika en Europa, die innig met elkaar in contact 

lllo eten zij n  gewe est vanwege de overeenkomstige organismen 

in- beide 'iverel ddeelen . Zoo moet en Zuid- Alnerika en Afrik a 

met elkaar verb onden zij n ge'weest en in 't PellU een breede 

l andstrook hebben b estaan tusschen Madagascal' en Azië .  

Teruggaande tot  het carboon, was daar een geweldig con

tinent in 't noorden en een overeenkomstig vastland in 

't zuiden. 

Gedurende zijn o orspronkelij k  vloeibaren toestand - zoo 

redeneert W e g  e n e  l' - schikte zich het materiaal waaruit 

de aarde is samengestel d, ongeveer naar het soortelij k  ge'wicht , 

de lichtste stoffen vormden de buitenste, het eerst stollend(� 

de korst, de zwaardere groepeerden zich daaronder. Deze eerste 

gestolde korst werd herhaaldelij k  geplooi d  en sanlengc

scho ven, gepaard gaande op andere plaatsen met een los

scheuren, waar door de zwaardere sima-massa 's 1) ontbloot 

,verden en aldus de tegenstelling ontstond tusschen de hoog 

gelegen in 't Sima drij vende sialschollen en de in de diepten 

l iggende simal agen. D o or de vele gebergteplooiïngen in den 
loop der aal'dgeschiec1enis, 'w erd de dikte der siallagen voort

durend gro oter, 1n1n opperv] ah:: daarentegen nanl st eeds m,eer 

af, z o o dat zij thans no g geen derde gedeelte van het aard

oppervlak bedekken. Dit proces nu is op het oogenblik nog niet 

afgeloopen . Ook thans n o g  zij n  de vastelandschollen in 

horizontale beweging, onder plooiïngsverschijnselen, getuige 

1) De boven ste dun ne laag van de aardkorst, cl e lithosfeer, wordt 

Sial of 8al genoemd, naar de jn de voor ons toegankelijke aardkorst 

voornameljjk  voo rkomen do elementen silic'i�6?n en ahllminm6?n )' de diepere 

lagOJl , de barysfeer, daarentegen heet jn d e  geologie 8i?na, naar silici'l6?n 
en 11wgnesi'l6?n) 't welk daal' het aluminium vervangt. 
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de von11 der continenten en eilanden, de geolo gische en 

palaeontolo gische vondst en en o ok de veranderingen in de 

geo grafische lengte en bree
'
dte van eenige plaatsen. 

\V e g e n  e I' brengt dit in verband Illet de resultaten van 

de zwaartekracht111etingen op aarde. Op de oceanen ge dalw 

"\�7 aarnemjngen hebben doen zien, dat ondanks de uitge

strekte, soortelijk lichte watermassa 's ,  de door de aarde uit

geo efende aantrekking dezelfde is als op gelij ke hoo gte boven 

de c ontinent en. Dit is sl echts' daardoor nlo gelijk, dat tusschen 

continentale en oc eaangebieden drukevenwicht (isostasie) be

staat, dat 'ivil zeggen, dat het 111assatekort in de diepzeebekkens 

door een 111assao'verschot beneden den diepzeebodem vereffend 

wordt. 

Nu he eft men wel aangenomen ,  dat de lithosfeer die de 

aarde onder de oceanen bedekt, een geringere dikte heeft en 

het zwaardere magnla daar dicht er aan de oppervlakte konlt 

dan onder de continenten, waardoor dan de aan de opp er

vlakte waargenonlen zwaartekra chtverhoudingen verklaard 

worden . :Maar het probleem. der hoogtenver deeling blijft daü 

toch nog onopgelost. Na tracht de \V e g e 11 e I' 'sche hypothese 

onltrent het onts{aan der continenten en oc eanen beide pro

blenlen tegelijk op te lossen do o r  aan te neUlen, dat de bo derl1s 

der di epzee niet deelen van de litho sfeer; van het si al zij n, 

111aar reeds uit het zwaardere materiaal van de b arysfeer, 

het sima b estaan, en de lichtere vastelandmassa 's  in het 

zwaardere sinla als ij sbergen in het water drij ven. 

Aan een andere wereldkaart liet spreker dan zien hoe 

VV e g e n e I' op zijn theorie is geko111en. :Hij wees op de op

vallende overeenk onlst tusschen de kustlij nen v an A111erika en 

Afrika, die 'wanneer 111en er maar eerst op gelet heeft ,  to t 

de conclusie lnoet lei den, dat die continenten eenmaal bij 

elkaar aang esloten zij n  geweest. Zoo  ziet I11en ook, dat op t al 

van plaatsen de "\vestelijke en de o ostelij ke continenten in 
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elkaar sluiten en p assen als een bus en wjj st het geologisch 

onderzoek op typische geste enten, die aan door oceanen thans 

ver van e11(aa1' veI' \"'�i derde landen genleen z ijn.  Door een 

horizontale he"'\,veging moeten die stukken dus vvel van elkaar 

ver"\vij derd zijn .  Eerst do or deze theorie lujj gt Inen een na

tuurljj ke voorstelling van den glacialen tjj d in Europa en 

Anlerika en wordt verklaard, hoe in Zui d-A frika en in het 

6000 kilOlueter verwjj derde Buenos-Ayres dezelfde karakte

ristieke gesteenten worden aangetroffen. 

De proef op de som llloet zij n  het antwoord op de vraag, 

of men tegen"woordig iets waarneemt van die verschuivingeI!.. 

D at is inderdaad het gevaL De Roo de Zee is het begin van 

een grooteren oceaan, die eel1111aal Arabië, het spiegelbeeld van 

Oost-Afrika, van dat continent scheiden zal .  Tusschen Frank· 

rjj k en Duitschland doet de Rjj n  een eerste poging om die 
antagonisten op verren afstand van elkaar te brengen en 

Europa weer in twee deelen te scheiden. 

Spreker wees er ten slotte op, dat W e g  e n e  I' 's theorie ,  

in tegenstelling met andere hypothesen, volkoDlen bewjj s

baar zal blijken, mits men maar geduld heeft .  Vl erkeljj k 

h eeft men hier en daar op aarde, o . a .  tusschen IJsland en 

Bereneiland uit DletÏilgen bewezen, dat er verschuivingcn 

plaats h ebben, die reeds in den jj stij d begonnen z1j n .  Ook 

tusschen Labrador en Gro enland is men vóór den oorlog  b e 

gonnen met oplnetingen, die tot  een verschil van 3 meter 

per jaar geleid hebben. De oorlog h eeft in dat onderzoek 
stagn ati e gebracht . 

Spreker  vo elt veel voor V-l e g e 11 e l' 's th eorie.  Hjj erk ent , 

d at c r  ook zwakke punten in zjjn, maar de gro ote verdienste  

er va ll  is  haar har111 on ie,  h et ni eu \\ ' e gezichtsvel d ,  dat zij 

ope n t  in een vvetense.:hap als de g e o l o gie , die nog zoo veel 
]'(),adsel achtigs h eeft . De h ypoth ese van W e g  e 11 e I' m aakt 

veel los ,vat lncn vast waande.  Daardoor wordt het den 
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Dlensch wel wat wonderljjk te moede. Het is met deze hypo·· 
these als met een vurig ros .  Een krachtig, moedig ruiter zal 
het moeten bestij gen om oorden te bereiken 'ivaarvan nl(�n 

nooit gehoord heeft. Als er de · kern in zit, die er in ver-
111oec1 Ivordt, zal de geologische wetenschap verrjj kt worden 
lllet verrassende kennis op een geheel nieuw gebied. 



II. 

Prof. Dr. H. J. 1-IANIBURGER, 
I10uglcentar aan de Bijks Unive')'si-t eit te Groning en. 

DE MACHT VAN HET KLEINE 
IN ONS ORG ANISME. 

Prof. dr. II . J. 1-1 a m  b u I' g e l', van Groningen, sprak in 

het Natuurkundig Genootsch ap voor een breeden kring van 

belangstellende toehoorders. De beroemde physioloog had ook 

ditmaal een onderwerp gekozen dat,  vooral door de bevatte

ljjke, hurnoristische w�jze vvaarop het werd voorgedragen, bjj 

het t alrij ke publiek inslo eg : de macht van het kleine. 

\Vie aandachtig den nricrosc opischen b ouw van de organen 

gadeslaat, m o et tot de overtuiging komen, dat de levende 

stof waaruit zjj zij n  opgeb ouwd, een buitengewone gevo elig

heid b ezit voor inwerking van allerlei aard. Denken wjj b . v. 

aan onze zintuigen, aan ons uiterst fjjn sam engestel d geho o r 

or gaan m e t  zjjn  wereld v a n  vezeltj es niet grooter dan 1/1 500 
nrillimeter, die den ll1ensch no chtans in staat stellen zeel' 

kleine verschillen in intensiteit van de geluidsgolven te onder

scheiden ; denken 'w ij aan ll et n etvlies van ons o o g, dat jn  
staat i s  d e  fjj nste k leurschakeeringen te onderkennen. �ll 

wanne er wjj letten op de ch emische invlo eden op ons orga

nism e, ziet m.en ook hier ho e buiten ge'w o on geringe ho eveel

heden van b epaalde stoffen de leyen de stof b ehe erschen , j a  

zelfs ov er leven e n  do o d  besl issen . 
Spl'eker zou dit in de eerst e p l aats b jj de lagere orga 

nismen in bescho uwing nemen. IIier wordt het leven be·· 
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heerscht door ho eveelheden zoo  gering, dat het dikwijls 

onmogebjk is ze langs chenlischen 'Neg aan te toonen. Laat 

men een stuh:j e vleeseh in ·water stil liggen, dan zal men 

binnen korten tij d een vliesj e op dat 'ivater zien kOll1en, dat. 

bij onderzoek onder het nlicToscOOP, te zien geeft nlÏllioenen 

bacterieën, die zich bewegen. Legt men een druppeltj e van 

die cultuur van rottingsbaeterieën op een objectglaasj e en 

bedekt men dit ,veer lllet een dun glaasj e, dan kan men 

onder het microscoop een groote 11lassa van die bacterieën 

zien, die na verloop van enkele minuten zich begeven hebben 

naal� den rand van het glaasj e, ollldat daar zuurstof is die 

ze beslist noo dig hebb en. lVfaar 'ivederOn1 in èen hoeveelheid 

zoo uiterst gering, dat lnen langs dien bacteriënweg een 

honderd nlÏllioenste van een nlÏlligra111 zuurstof kan aall

toonen. Zoo ver gaan onze chemische reacties niet. 

1\1en kan de proef ook anders inrichten : rondolll een 

groene plantencel zich bacterieën laten legeren. vVanneel' 

D1en nmllelijk op het celpreparaat onder het microscoop lich t 

laat vallen, ontwikkelt onder den invloed van dat licht de 

. eel zuurstof, waarheen 111en onnlÏddellij k  de bacterieën ziet 

snellen on1 er zich van Tneest er te 111aken. Ook hier is die 

zuurstof ,ivaaraan de bacterieën beho efte hebben, slechts in 

zeer geringe hoeveelheid aanw ezig. 

Sprekend zijn de proeven lllet het zuur worden van n1elk. 

De snelheid ·waarmee zich de koloniën lllelkzuurbacterieën ont

wikkelen, is enor111. Na 2L'1 uur is hun aantal reeds 2 tot de 

24e m.acht, d.i. ] 6 lni llioen, en na 48 uur zij n de nlillioenen 

niet meer te tellen. Sporen van vanadi1nn in de lnelk gebracht 

zijn reeds in staat die bacterieën te dooden. Spreker noelnde 

een hoeveelheid vanadium van 1 grmn gedeeld door 1 nIet 25 

nullen . Zelfs daartegen is een bacterie niet bestand. I-Iet i s  

haal' onver111ij delijk doodvonnis. 

Niet 111inder gevoelig zij n  de plantencellen voor andere stof-
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fen, voor 111etalen D.V.  Spreker noe111de als voorbeeld een plant 

die in gedestilleerd 'water goed kan leven, 111aar als in dat 

water ook 111aar een zeer korten t�j d  een stukje koper aanwezig 

is ge\veest dan sterft de plant. Een tien nüllioenste liter van 

het koperzuur is daartoe voldoende. 

Op weer andere planten hebben oplossingen van lneta1811 

een gunstigen ülvloed. Sporen van lnangaan bevorderen den 

groei van aspergillUS, en ook van hoogere planten, zooals haver 

is de Îlnverking van een \veinig van datzelfde lnetaal voldoende 

om den oogst buitengewoon te vermeerderen. 

Dit wat betreft de plantaardige organislnen. Spreker ging 

nu over tot de dierlijke, waarbij hij in de eerste plaats stil

stond b ij het bloed, zooals 111en -vveet een troebele roode vloei

stof, troebel en rood van �'i-ege de roode lichaampj es, die er ten 

getale van 5 nülli oen per m.lVI.3. in aanwezig zijn. Aangezien 

w�j in ons lichaanl 56 billioen van die lichaa111pjes meedragen, 

ligt het voor de hand, dat zjj zeer klein zij n. 

De inhoud bedraagt gemiddeld 0 ,000,000,07 m.lVP. :Hun op

pervlakte is dienovereenkomstig. Maar toch, als de  legel'

scharen van bloec1liehaanlpjes zich aansluiten, vormen die 56 
billioen te zamen een oppervlak van 2800 vierkante nleter. 

Ziedaar alweer de macht van het kleine. 

'vVaartoe dat groote oppervlak ? Olndat in den korten tijd ,  

dat a l  het bloed door de  lon gen circuleert, een groote hoeveel

heid zuurstof opgenornen m.oet worden. Elk bloedlichamnpje 

neemt wat zuurstof op, draagt aldus bij tot het groot geheel 

en stelt het bloed in staat 0111 in 27 hartslagen, d . i .  in nog geen 

halve minuut, het geheele lichaam. te doorIoopen. 

Niets is samengestelder dan het bloed. Tot vóór een 30 jaren 

kende men daarin niet meer dan een paar dozij n stoffen, thans 

bedraagt het bekende aantal daarvan duizende, ja, honderd

duizend e. 

In verband nIet dat bloed deelde spreker hier iets m.ee van 
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de wonderlijke geschiedenis van onze kennis onltrent het eiwit, 

dat b ij de voeding een overheerschende 1'01 speelt .  Vroege); 

scheen de zaak zeer eenvoudig. I-Iet ei'lvit werd in 111aag en 

clar"nl tot pepton omgezet en dat ging door de bloedvaten , die  

zich i n  den wand bevi ndcn, naal' de weefsels, die er 111ee gevoed 

worden. lVIaal' op 'Ivell\:e w'ij ze dit pepton gerenegereerd werd 

tot eiwit, hiervan had nl(�n zich geen voorstelling kunnen 

nl aken. Nu is gebleh,:el1 , dat niet alle ei\vit van dezelfde sanlen

stelling is .  E en voo .l'beel d .  J.1at en 'Ive \vat blo ed van een 

111ensch inspuit en in de blo edb aan van een konijn, dan bbj kt,  

dat het rnenschenei,vit een bij zonderen invloed op het dier 

heeft uitgeoefend. Ontneenlt 111en nGunelijk aan het konij n  

"v at b l o e d  en ontdoet di t van de bloedlichaanlpj es, z o o dat 

m en blo e dvo cht o verh oud t ,  dan is dit blo edvo cht van het 

konij n  in staat, onl vel'mcn gd 111et het bloed van een' ll1ensch)  

een zeer typischen ne ers1 ag te geven, waarvan men in de 

criminologie gebruik ntaa,kt om bloedvlekken van den ll1ensch 

te herkennen . Im111ers alleen bjj bloed van den ll1ensch en van 

den aap - familie van den 111ensch - vertoont zich die 

neerslag. IIeeft 111en paardeblo ed bij een konij n  ingespoten, 

dan heeft het bloe dvo cht van h et konjj n  de eigenschap ge

kregen 0111 een neerslag te  geven met extract van een bloed

vlek afkolllstig van een paard, ll1aar n i et van een ll1ensch. 

Zoo zijn er enor1n veel eigensch app en van het ei,vit te; 
onderscheiden. D aar hetzelfde ook geldt van planteneiwit, 

1110et men tot de condusie k0111en, dat el' 1'0 0 1' de psysiologie 

millial'den soorten van eiwit zijn, tegenover de chelllÏe, die 

er ten ho ogste een 20-tal kent . Als nlen nu weet, dat i e del' 

ei'lvit van een plant of dier, in onze bloedbaan gebracht 

voor ons levensgevaarlij k  is, d an rij st de vraag, hoe het kOl11t, 

dat wij nochtans zonder gevaar allerlei dieren eten. \i\T� 

hebben dit te danken aan het feit, dat alle eivlitstoffen n a  

onlzettlng i n  pepton in o n s  dannkanaal ontleed worden ln  
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anünozuren, die in de bloedbaan gekOlnen, geen schadebjke 

,verking hebben.  Z ij worden naar de 'weefsels van het lichaam 

vervo erd, om daar weer te "vorden gecomponeer d tot eiwit , 

bep aaldelij k  tot  m enschenehvit. 

Is d at nu geen verspilling van arb eid, zou 111en willen 

vragen. vVaaron1 kan de pepton niet als zoodanig en wel 

i'eeds in de bloedbaan tot eiwit worden geregenereerd ? 0111-

dat eerst de aminozuren het eiwit prepareeren moeten volgens 

het bouwplan dat geschikt is voor het b epaalde individu. 

Volgens het bouwplan, dat eigen is aan ons lnenschelijk 

lichamn, worden die aminozuren smnengevoegd op bij zondere 

wij ze en daaruit eiwit geformeerd.  

F i s  e h e r  heeft berekend) dat 20 aminozuren door combi

naties en 111utaties op zoo velerlei w� zen kunnen worden 

sameng evoegd, dat men op di e manier millio enen verschillend8 

eiwitstoffen krij gt. Hun aantal is a.  h. w. onbegrensd,. Uit 
die eiwitten . een geschikte keus te doen voor ons vo edsel, is 
uiteraard een belangrij k  vraagstuk, o o k  voor vegetariërs, die 

wel mo gen b edenken, dat de mensch zich door het gebru1 k 

van GO  gram dierlij k  eiwit in goeden staat k an houden, lnaar 

dat dit resultaat eerst b ereikt wordt met 200 gram eiwit uit 

mais .  In dat m ais zij n nanlelij k bepaalde aminozuren in te 

geringe qualiteit aanvvezig. De echte vegetariërs - spreker 

drukte op dat woord " echte " en daarmede bedoelde hij zoo

dan ige,  die geen voedsel van dierlij ken oorsprong, zooals 

melk en eieren gebruik en - hebben dus een enorm,e ho eve el

heid plantaardig voedsel no odig, dat niet voor ie der spij s

kanaal even gemakkelij k  te verteren is. 

O vergaande tot andere stoffen in het bloed, de anti-toxinen, 

wees spreker erop, dat bij icdel'en ademtocht bacteriën o n s  

li chaam bin nenJringen, die uiterst gevaarlij k  zij n, omdat hun 

stofwisselingspro ducten , toxinen, van zeer giftigen aard zijn.  

lVIaar nauwelij ks gcvonnd geven die toxinen aanleiding tot 
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het vormen van anti-toxinen, stoffen, die de eigenschap be

zitten en bestelud zijn OD1 de toxinen te neutraliseeren. En 

't is 'wel opnlerkelijk, dat er altij d een overmaat \, an ant.i -

to xinen gevorm d 'ivordt. Terloops 'wees spreker hier op het 

gebruik nlaken bij de thera pie van diphteritis on1 de anti

toxinen aan te vullen. Dat de m ensch dilnvij ls met een gro o t e  

hoeveelheid anti-toxinen i n  zijn  lichaam rondloopt, wordt het 

best geïllustreerd door de vac cinatie die lang nawerkt. 

Overigens n10et Inen bij het inspuiten van het een of ander 

, serU111, waardoor luen het ontstaan van af,verende fer111ellten 

bevordert, zeer voorzichtig zijn .  Een eerste inspuiting kan 

gene:;>;end werken, m aar een tweede of derde den do o d  doen 

intreden. lIet gebruik van een ander serum is dan m.eesta,l 

,veer onschadelij l\: .  Ook deze afweerfennenten zijn  ontelb aar. 

Niet nlinder actief werl\"zamJl in het organisme zij n de hor-

1110nen, die o . a. vOOrk0111en in de schildklier, in de bijnier en 

in het ovariunl. Ook hier is ",veer de macht van het kleine 

",vaar te nemen. Die hor1110nen ",vorden door de genoe111dc 

organen in slechts zeer geringe ho eveelhei d geproduceerd en 
zijn  toch oorzaak van de ingrij pendste 'werking op den groei 

en de stofwisseling. Een kind zonder sc hildklier b .v. blijft 

geestelijk en licha111elij k ten achter. O . a. jo diu111 en arsenicull OL 

k01nen in die organen voor,  Dl.aar in uiterst geringe hoeveel

heid. Toch is het ontbreken van j o dinnl in het drinkwater in 

ZViTitserland de oorzaak van het daar veelvuldig voorkomen 

van de krop. De honuonen, letterlijk  boo dsehappers, O1ndat 

zij hun invloed uitoefenen ook naar ver w ij derde deelen van 

het lichaall1, het sh:elet) de hersenen, enz . ,  ",verken evengo ed 

als 111en stukj es schildklier op andere plekken dan bij de 

1 uchtpijp inplanteert en aldus b1i den patiënt tracht te voor

zien in het ontbreken van de  eigenlij ke schildklier. 

Een actieve stof bij uitnemendheid is ook de adrenaline 

van de bijnier, ' die in uiterst geringe hoeveelheid door het 
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lichaam stroomt en er voor heeft te  zorgen, dat de blo e dvaten 

niet te  'wij d wordeil , \v at vo oral het van n ature luie hart 

n o o dig he eft. De adrenaline is voo rtdurend bezig de kl einc' 

h artspiertj es samen te l\.nijpen, te vernau\ven, en aldus den 

hartslag te bevorderen. Zoo uiterst gevoelig \verkt die adre 

naline, . dat 1 111 .gr .  op 2 lllilliard liter blQed no g 11lerkb aar is, 

d. w .  z .  die lnÎllÏll1ale ho e veelheid is nog in staat on1 de vaten 

te vernauwen en het hart zij n  functie goed te doen verrichten . 
Overgaande to t de gesl achtsklieren, 'wees spreker er op,  

clat de functie van den eierstok zich niet bep aalt tot het  

leveren van eitj es, 111aar tevens stoffen afgeeft, die 111aken, 

dat het j onge individu niet losraakt.  lIet ovarium do et dat 

niet do o r  z Clllnv en, maar door stoffen die door de circul ati e 

gaan. O o k  zorgt die klier voor de vergro oting van de b aar

moeder, gelij k  aan spreker en zij n  assistent te Groningen in 

experim enten cluideljj k  gebleken r is.  O ok het j on ge individl,

is reeds vóór z � n  geboorte actief : het zorgt voor de onhvi lc

keling van de borstklier zjj ner 1110e der, waaraan het later Z O Li 
dringend beho efte zal hebben. 

lIier kon spreker herinneren aan de allermerkwaardigste 

experimenten van S t e i  n a c h, die bjj lnannetj es-ratten de 

geslacht sklieren 'wegllmn en ze verving door eierstokken, die 

niet all een gingen vastgroei811, maar van de ex-n1annetj es 

vrouwtj es 111aakten, gefe111ineerde mannetjes. De habitus w as 

prec:ies al s van de vrouw ; zelfs de echt vrouwehjke eigen

schappen, dc zorg b.V. vo or de j ongen en ook de nei ging n a a �' 

het mannelij k geslacht, waren in het aldus b eVl el'kte mannetj c 

overgeplant. 

Tot geen andere conclusie kan men hier komen dan dat de 
eigenschapp en van het vrolnvtj e, zoo  geestehj k  als stoffehjk ,  
afkomst i g  zjj n van het ovari um, dat de daar uit voortkOlnen d(� 
stoffen in het b lo ed circulceren en de chem i sche morphol o
gische struc t u u r  van dc h e l'scnen bcülvloeden. 
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lIet zit 'nl in zijn bloed, is dus \vel een zeer juist gezegde . 

Ten slotte nog een belangrij k  punt, dat met de voeding 

verband houdt. lIet is niet alleen de calorieën-theorie, de 

,vaarde van het voedsel naarDlate het Dlet nleer of nlÏnder 

calorieën of eenheden v an vvarmte gelij k  staat, die hier lllaat-

gevend is, ook de Z . g : vitaminen zijn noodig, een ontdekking 

van nog niet zoo heel lang gele den. Met het bestudeeren van 

die stoffen he eft zieh onze landgenoot  prof. E y k m a  n ver

dienstelijk gelnaakt in verband lnet de beri-beri, en ook 

C a s  i Dl i I' F u n k Die vit aminen - lett erlij k  aminen die 

voor het leven noodig zjj n - kenmerken zich weer door hun 

geringe ho eveelheden en door hun verschillende functies.  De 

eene so ort is  noodi g  voor den gro ei, de tvveede v erhindert de 
b eri-b cri, een derde vitamine b eho edt ons voor scheurbuik enz. 

Spreker eindigde zjjn b e] angvvekkende verhandeling lllet 

even stil te staan in eerbiedi ge en ootDlo edige beviTondering 

voor het v ermogen van d en lnenschel jjken geest die in staat 

is zoovvel het onzich tbare kleine te doorvorschen als een blik 

te slaan in en de afmetingen te peilen van het lIeelal . 

I i 



lIl.' 

Prof. dr . C .  WINKLER. 

HET VRAAGSTUK VAN DE LOCALISATIE 
DER PSYCHISCHE FUNCTIES. 

Prof. dr. C. VV i n k I e  I' heeft voor I-I. M, de I{oningin

mo eder en een aanzienlij k  geh oor, in ons Natuurkundig Ge

nootschap een met lichtb eelden toegelichte rede gehouden 

over psychische functies. Er ·was zeer veel belangstelling om 

door iemand als W i n  k I e  r ingeleid te "',v orden in een pro .. 

bleem dat, men mag vvel zeggen, eeuwen oud is. Men zou he t 

kunnen noemen : het probleeJll van het do elmatig handelen eH 

besluiten. Wat is instinct, wat verst and � Met een duideljj ke 

kenschetsing van dit onderscheid begon spreh:er zjjn rede. 

Zoo"\vel menscll als dier krj,j gen bj,j de geboorte een groot aan 

tal instincten mee, die door de ervaring ontwikkel d kunnen 

worden tot verstand, albj d binnen zekere grenzen en naa::' 

gelang van de soorten.  1'n8schen het ontwikkeld 11lenschen

verstand en dat der ons ITleest nabjjstaande, menschvormige, 

apen is de afstand buitenge"\voon groot.  Wat luaakt de af

stand tusschen het rocns('hen- en apenverstand onafzienbaar 

gro ot � I-Iet gemis ",an een instinctieven aanleg bjj de apen 

om het uiten van g;ediff8rEm tieerde klanken te ontwikkelen 

tot de gearticuleerde uitspraak en daarlnee om datgene t� 

verkrij gen, wat men wel eens het symbolisch denken noenlt. 

I-Iier is een klove tussehen Dlensch en dier. rr o ch to ont de 
snoeh: verstand. Al s ITI.en haar in een groot bassi n door c e l]. 

heldere doorzichtige  g] ui:)plaat afscheidt van kleine visch jes, 

7.al zij , in stinctief, op die vischjes afschieten. A ls het dic:t 
echter oenige mal en, in letter]jj ken zin, zjj n n e us heeft g ( � -
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stooten tegen het gl as, st aakt h et, \Terstandig als het 'Hordt;  

zij n  aanvallen. 
Dat bij aJ le hoo gere dieren de do ehnati gheid van de han

deling die 'Ivjj b�i zondcl' bij de willekeurige handeling bew on

deren, geb onden is aan de a mnvezigheid van een zelllllvgestel, 

lnag vo orop gesteld worden, ook al moet toege geven, dat 

reeds bij ééncel] ige wezentj es een do elmati g handelen viTordt 

aangetroffen. Nla ar yvelk e en verschil tusschen de b ij ééncel

ligen "\\'aal'gcnOlnr.:;n eenvoudige do elmatig georganiseer de 

bewegingen en de gr,q,ad van c10 ehnatigheicl der handeling bij 

een sluipwesp, die m e n  bij een spin in een flesch opsluit. Dan 

gaat h et leven om l eveJL Gelukt het het kleine dier niet de 

groote kruisspin te b c d,v elnlen, dan is h et verlo ren. 1I1aa1' 

11J_eest al "vlint de wesp h et. B l' n n zag e en sluipwesp 19 maal 

de spin doo den. B erst bij den 20en aanval viel zij z elf aI'; 

slachtoffel' .  lVlikrnskopisch onderzoek leerde hem, dat b ij alle 

19 slachtoffers de sluipw esp haar angel precies in den kop

zenuwknoop had gesto oten en door de plaatselij ke inwerking 

van haal' vergift het dier be"\vegingloos had gemaakt. D en 20en 

k eel' had het dier den kno o p  gemist.  

Van de doelnlatigheid van dat instinctief autOlllatisllle zij il 

de talrijke  organen in ons  lich a mn b evvolldel'enswaardigc 

voo rb eelden. Ts er een volmaakter ingericht e fabriek dan onze 

spij sverteringsorganen,  of dan de lllachinerie der uit

s cheidingsorganen -- nieren, z'lv eetklieren, enz. - die het 

onbrui kb aar overschot der voe dingsstoffen j uist op tij d weten 

weg te  werken Ot O f  k ent g;ij iets YOllllaakter dan de organen 

die den omloop V�Ul bl o c d- en voedingsvochten regelen en 

juist zoo verde el en ,  als n o o dig blij kt te zij n  O? 
Overal zij n  het b epaal de afde clingcn van het zenlHvstelsel, 

d i e  regelend ingrij pen. D at di e fabrieken, welke geheel buiten 

mis bewustzij n  Olll hun arbeid verrichten, slechts onder b e 

paalde vool'waarden \'i' erken, weten w ij door P a Vl 1 0 w .  
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\\T anneer lncn een hond een stuk vleesch laat zien, proeven 

c,f ruiken, dan begint maagafscheiding, onverschillig of dat 

vleesch al of niet in de 11laag komt .  Men gebruikt het feit 

b.v .  0111 zuiver 111aagsap te verzan1elen. lVfen maakt aan den 

hond een m aagfist el, ,'vaardo or 111en het maagsap kan op

vangen en men maakt het dier tevens een slokdarmfiste�. 

J-Iet  stuk biefstuk dat nl eH het dier laat zien, ruiken en 

proeven, slokt het gulzig op, maar het valt door den slok

darmfistel vveer naar buiten. I-Ietzelfde stuIt vvordt h8111 een 

half uur lang telken s \veer gereikt. Al dien tij d scheidt de 

maag\vand luaagsap af, dat door den intusschen geopenden 

fistel naar buiten vloeit en verzameld wordt. :Men ziet dus 

dat het sein vo or  oog, reuk en �maak gegeven, . de noo dzake · 

lij kheid van maagsapafscheiding ·wekt. Snjj dt m en echter de 

maagzenu\v door, dan is het n i t  nIet de afscheiding. 

In de do or dit exp (�rin1ent gege ven 0111standigheden werrl 

die afscheiding ondoelmatig, maar de instelling op nor111ale 

omstandigheden w as het ni et. lIet zenuwstelsel ma akt haar 

mo gelijk .  TIet is een oud vraagstuk, een wereldraadsel als 

Inen v,ril, als m en naar de oorzaak dezer doel111atigheid vraagt. 

v.,T oorden verklaren hi er niets. A] s men zegt, dat het een 

aan het leven gebonden eigenschap is, dan zegt men niets. 

De misleiden de uitdrukking, "entc.leehie " luidt zjj , doet \Ivel 

alsof zjj I,\londerveel yerld aart, 1l1.aar zegt in goed I-Iollandsch : 

iets fUllctionncert do e] nlatig, omdat het doel111atig function·

neert. }\tIen kan hier niets verklaren, m.en kan alleen naar het 

nlechanism.e er van zo eken. 

De do elmatigheid geldt nu niet alleen voor de functies van 

het vegetatieve zenuwstelsel, dat zonder dat wjj er iets van 

gewaar worden, z ijn werk verricht, maar nog in lueerdere 

nlate voor h et g'ro ote  anirn ale zenuwstelsel , in hersen en en 

ruggem.erg, van wier arh eid zeer enkele uitingen ons bewust 

worden. 
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D e  ziel zou n u  al die pra chtig ingerichte machineriën ge

bruiken w anneer zij die no o dig heeft .  D at kan wel zij n  of 

h et h:an niet zjj n .  Daar gaapt, zoo zegt l11en 'wel, de klove 

tussch en het physisch en het psychisch gebeuren, die alleen 

overbrugd kan worden door een geloof. Voor spreker doet 

het 'w einig ter zalce hoe dit gel o of uitvalt. Ofscho on de 111e11 -

schen er zich erg 'w �n'111 over rnaken, schij nt het helll toe, 

vrij vvel op hetzelfde n eer te k0111en , of men door een lllate

rialistisehe of spiritualistisch e brug over die kloof wil komen. 

De "materie " is immers het pro duct van ons denken , een 

o ordeel , zuiver Rpiritualistisch dus . lIet b egrip "lllaterie "  is 

g'ebo rcn nit ons Vo] shlgel1 onbekende invlo eden, lVlen he eft 

ook h ier 'wel ' 'Iveer groote woorden . 1\l[en spreekt van "ener

gie ' ' . Zulk e en energie kan ons treffen in den vorm Vall 

een eleetrische of een lichtgolf, als een chemische affiniteit . 

als een geluidsgolf, of een m assale aanraking. Maar wat zij 

is, h oe zij de nlaterie tot stand bl'engt, lllet dat omsluierd 

geheilll houden zich physici en chem ici b ezig , 11laar niemand 

,'V eet het, 

Een energie , die ons zcnu'I\Tstelsel treft, kan om gezet 'Ivor

d en in e e n  energie, die virjj zcnu wstroolll no el11en. I-lij kan de 
apparaten in ons z8nlTwstclsel in viTerking brengen . E en deel 

el' van kun onzen bew'usten to estand veranderen.  Laat dat 

alles zoo  z ijn . Dun ver'lndert het niets aan het feit, dat aan 
het begin van het proces der nlat erieele vera nderin gen een 

evellgroote onbekende staat, de " energie " ,  als die welke aan 

h et einde als "bevrustwol'din g " intreedt. 

De klove gaapt dus aan het b egin als Dlen vra agt,  ,v at i s  

Jllatel'Ïe, e n  aan ' t  eind als 111en vraagt , vn:Lt i s  bewusbvorc1in g. 

lIij die zieh echter Jllet de  raadselen der phÜ osofie elI 

kennisleel' niet bezi g houdt , neemt ge'lvoonlijk aall , dat de onv er

l"l a,a, l'de m at erieele processen en de even onverklam'de psy

ehische pJ.'o cessen vast aan el kander verb onden zij n  en zonder 
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elk"aar niet kunnen b estaan. Men spreekt dan van een  zgn. 

paralelhypothese.  

Zoo b eproeft de agnosticus, al beproeft hij geen verklaring, 

langs verschillende "\vegen een inzicht te luij gen in het me

chanisme zoowel der physische als in dat der psychische 

proc essen. 

Het was clan ook spreker 's  doel een inzicht te geven in het 

mechanislue van die materieele  proeessen van ons zenuvvstelse1 ; 

,velk met psychische processen gepaard kunnen gaan. 

vVat ,veet men nu van het luechanisme dier processen ? In 
de eerste pla ats dat de grondeigenschap van ons zenuwstelsel 

te zo eken is in de Z .g. reflexwerking. ]\I[en stelt zich voor, dat 

elke indruk welke het einc10rgaan eener centripetale treft -

netvlies, oorlabyrinth, t�Rtlichaampj e, diepe zintuigen -

daarin wordt veranderd tot een nieuvven energievonu, zenuw · ·  

stroom g ell Ceten en in C(�lül'j petale richting wordt voortgeleid 

naar de grij ze stof van het zenu"\vstelsel .  Daar wordt z ij 

wederom veran derd en overgebracht naar het uitvo erend 

orgaan, waarin zjj ten derde lnale ,vordt gewijzigd. De in 

centrifugale richting tern gloopende zenuwstroom kan clan 

overgaan in een spierce] , haar tot samentrekking of verslap

ping dwin gen , of Ü1 een ld iereel en haar afscheiding b epalen . 

lIet bestaan der m eest eenvoudi ge reflexwerking is dus ge
bonden aan de aa nwezigheid van 3 cellen. Een vo ert aan) de 

centripetale leidingscel ) Je tw eede verbindt, de syn apsc el, de 

derde of centrifugal e leidingseel voert weg .  

Dit is het schcyna. In de '\verkc] ijkheid is  het niet zoo enkel

voudig) want alle reflexsysteJuen zijn samen gestelde system.en, 

wat spre]�er in li chtbeel den uitvoerig toelichtte. 

De aanvoeren de cel h:an haar en ergie altij d overbrengen op 

JneeI' d an een synaps. In de grij ze stof m.ag een synaps bereid 
zijn om. langs den kortsten weg de uitvoercel aan te haken, 

daarnaast liggen aUclere syn apscellen ) die de energie voort-



24 

leidcn naar een hooger niveau. Daar komen impulsen bÜ1l1en 
lüt andere zintuj gscellcn en van deze plaats uit staat een 
l i ieu'vV e synapse el bereid om den zenuwstroom te doen om
keer en en terug te leiden naar het eerst e niveau, tenzij een 
derde hem naar een nog hooger niveau brengt. 

Elke aanvoerende zenuwcel is i ets b� zonders . Zij is  ver · 
bonden lU et een bepaald eindorgaan en kan nooit iets ander::; 
doen dan de daarin veral] dt:rde energie vo ortleiden. Het zou 
in lijnrechte tegenspraak konlen nlet de anatomie, als me�l 
aannanl, dat die vezel ook impulsen uit andere eindorganen 
opnam. Daarmee is zij niet verbonden. :Maar vvel beschikt het 
zenuwst el:sel over millioencll dergelijke vezels, die allen privat e 
\vegen zjj n van het eind orgaan waaruît zij ontspringen. De 
warwinkel die ontstaan zou als niet elk eindorgaan dit privaat
bezit was toebedeeld, zou nict te overzien zijn. 

In de grijze stof nu wordt het resultaat dier private ,vegen 
op verschillende plaatsen ontvangen. Dan wordt het uitge
wischt. Stel, een dier inlpulsen tracht langs den kortsten weg 
over den eersten synaps heen de uitvoercel te bereiken. lIet is 
dan best m.ogelijk, dat op ditzelfde oogenblik de betrokken uit
voercel door een synaps uit hooger niveau in ,\Terking i8. Die 
beschikbare weg is dan geblokkeerd. 

"\Vant de uitvoenvegen zijn geen private, 111aar gem,e en
schappeZ1jke ,vegen. De uitvoercel, waaruit de centrifugale 
zenuwcel ontspringt, kan door zeer verschillende synapsen I II 

werking vvorden gebracht. 
Een tweede eigenschap is, dat de a<1ngevoerde impuls in de 

grijze stof zeer verschillende Vi'egen kan inslaan. \\1 eIken weg 
zij nloet inslaan, hangt at van de \vij ze ·waarop de grij ze stof 
in beslag gen0111en is door Ïlllpulsen, die reeds een oogenblik 
van te voren zijn aangekOlnen. 1\l[en noe111t dit constcllcäic .  

De gTij ;;je stof bezit de eigenschap alle aangekonlen inlpnlse n 
wat 11 1C11 noemt integraal te sunllneeren. Een bepaald reflex CL 
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kan niet t o t  stand kornen zoo lang een ander, b zich afspeelt , 

of wel het kan ecn ander reflex c versterken of eindel ijk een 

derde reflex opheffen. Alles hangt af van de wegen die, 

gegeven de betrekkelijke intensiteit van den impuls op het 

oogenblik dat hjj konlt, beschikbaar zijn.  

Een vo orbeeld zal dit duidelij k  l11aken. Prikkelt l11en bjj 

. een vohvassene de vo etzool , dan buigen de toonen. Dat is 
een belangrij k reflex . Bjj ons rechtop gaan komt maar een 

klein deel der buitenvlakt e van den voet op den grond. I-Iet 
beschermt dus de zenuwen en �lagaderen aan de binnenzjj de 

tegen drukki ng. �1aar dit is n o g  niet zoo bij het kind, vo o:::' 

het gaat loopen. Prikkelt rnen daar de vo etzo ol, dan strekken 

de toonen zich en spreiden zi c.h uit. D at komt omdat het 

kind nog niet in het bezit is  van hersenen die functioneeren. 

Zij moeten zich nog ont"wikh:elen. 

Zijn zij niet ont\vikkeld ,  dan Kan dat strekreflex niet meer 

ontstaan. Wordt echter door ziekte de baan verbroken, die 

de hersenen met het rll ggemerg verbindt en ··vvorden daarmclj 

alle centrifugal e  synapsen uit de hersenen naar ruggemerg 

verbroken, dan komt het terug. 

Al dus wordt het str8kreflex der toonen een bij na stellig 

bewij s, dat die b aan verniel d is. Prikkeling van de eene vo et

zool geeft de toonbuiging ; prikkeling van de andere doet d(\ 

t o onen strekken, omdat de verbindin g der gekruiste hersenen 

met de ruggemergsheHt dezer z�j c1e gebroken is. Deze mensch 

is voor di e lichaamshelft teruggekeerd tot den to estand van 

h et e erste levensjaar .  

Men kent honderden reflexen , d i e  all een te voorschij n  

kom.cn als hepaalde hersenprovincies weg z jj n . D esniettel11in 

sp elen zjj een gToote rol, want zij ond erho uden een instell ing 

i,onder w el k e  de reflexen uit h et h o o gste ni veau zich niet 

zouden kunnen afspel en .  Die i n s t el l i ng is slechts een ander 

w o ord voor constellatie .  
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Spreker vertoon de hier i n  e en lichtb eeld schematisch, hoe 

in de derde plaats de reflexen steeds op hoo ger niveau zich 

afspelen ,  zon der dat zjj , di e op het laagste niveau amrvvezig 

zijn, hun beteekenis verliezen. D e  ervaring le ert toch, dat 

b .v.  de vvilsbevveging, de handeling, verkeerd uitvalt, in in

tensiteit, in maat, in juiste adj ustatie, in tij d  van afloop, of 

door 111eebewegingen gestoord wordt, zoodra er te niet gaan. 

De willekeurige handeling is niet anders dan de sa111en

"\verking van. een groot aant al onderliggende reflexen, w aar

toe de wil den stoot geeft. D it verlangt dus een autoregulatie, 

waarvan men zich nauwelijks  e en voorstelling kan maken. 

Juist hier ligt het groote  strij dpunt, dat vooral in de eerste 

helft van de 1ge eeuw de physiolo gen heeft verdeeld. 

Vervolgens ging spreker over tot de twee gro ote hypothesen 

die vo oral in de eerste helft der 1 g e  eeUVi! de psysiolo gen 

verdeeld hebb en gehonden, de Z . g . ondeelbare eenheid van het 

hoo gste gedeelte van h et zenln\'stels el, het orgaan dat bij het 

denken, voelen en handelen een gro ote rol speelt, en de hy

pothese der loealisatie van functies in de hersenschors, d .w.z .  

het aanvvezig zjjn van bepaalde plekken waar voorstellingen voor 

bepaalde be"\vegingen zouden gelocaliseerd zjjn.  De hersenschors 

zou bestaan uit onderscheldene gebieden, die onderling functio

neel werken. Een deel ontvangt de toevoerende impulsen uit het 

oog, een ander uit het oor, een derde uit het diepe gevoel der 

spieren ; uit een vierde ontspringen de impulsen tot beweging. 

\X,T erkebjk bleek bij onderzoek van de structuur der hersenschors 

c1j e localisatiehypothese b evestj gd te worden. lVlen kon na111e

ljjk  afzonderl ij ke scho rsprovincies naar hun b ouvv onder

scheiden . Op de her1)enschol'skaart ( v an B r 0 d ln a n )  ondel'

scheidde n18n reeds een terreinvel'deeling in een kleine 6 0  

provincies der hersenschors,  "\vaarin bjj v. d e  prikkelb are zone 

als no. il, de (i1 'ia s t1'ia-ta of optische zone als no. 17 en zoo ver .. 

"Volgens, worden afgebeeld . 
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Zoo stelde men zicn. dan voor, dat d e  hersenschors functio

neert als ",vare zij een schui fladenkast met hokj es, in ieder 

loket een cel die waarneenlt, of een cel die voorstelt. Al naal.� 

beho efte wordt de een of andere gebruikt . 

In het vervolg van spreker 's rede zou bljjken, dat 

deze medische psycholo gie der hersenen VleI foutief is 

gebleken, maar in de herkenning der hersenziekten zeer 

vruchtbaar is geweest en dus een grooten vooruitgang heeft 

gebracht. 

Aanvankelijk  scheen die hypothese een grooten steun te 

vinden in hetgeen men bij hersen ziekten met spraakstoornissen 

-waarnam. lIier lichtte spreker dit toe  met te "vij zen op de 

wonderbare evolutie die bij het kind pl aats heeft als het 

leert spreken, als het begint met uit de tallooze geluiden die 

z;ijn oor  treffen, de vvo ordldanken af te zonderen ; op dat 

primaire indentificeeren vo] gt allengs de secundaire verbin

ding met begrippen. De klank "ro os "  b . v. wordt verbonden 

met de verschillende door ûel1 ,  ruiken, tasten waargenOITlen 

rozen. lIet kind leert aldus het primaire klankbeeld omzetten 

- in reflextm in een groep eerst zeer laat ontstane spieren 

van strottenhoofd, keel, tong, wangen en lippen - tot een be

wegi ng die precies dezelfde klank teruggeeft welke haar wekte . 

Eerst is het bjj het kind, als bij de papagaai, nabouwen 

van wool'den, ITlaar dan leert het kind ook woorden verstaan 
- en ze als sYlnbolen in ;0ij n  denken opnemen. Als het dat 

alles b e zit, gaat h et ook de expressieve denksYlnbolen vin den 
en geeft van da aruit de sto oten op het :rnotorisch spreel\:

apparaat. Zoo g'aat dan b ij het eene kind het spreken vlug g e l'  

clan bjj het  an dere, wat i n  een J ichtbeeld n ader werd aan

schouliveJ.jj k genwah:t. 

Eigen aard ig  nu, Jat afhraak de r sp eaa]( door hersenziekten 

iets derge l ij k s  te zien g e eft , m_ aar n u  in om_geke erden zin als 
bij kinderen. 'l'erV\rjj l  de  normale mensch rechtshandi g is c n  
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i n  verband daarmee zijn l inkerhersenhalfrond het verst ont

wikkeld, 'wordt eyentueele beschadiging van een bepaald deel 

der linkel'voorhoofdskwab gevolgd door het verlies der ex

pressieve spreeksymb olen. Die n1 8nschen ho oren en verstaan 

alles, \v eten '"vat zij zeggen will en, 111aar kunnen de wo orden 

die zij Ivillen zeggen, niet vinden. Bij anderen zij n  de gevolgen 

van storing in de 1 inkerslaaplvinding weer anders . Bij den een 

gaat het gesprokene als een golvend gerucht zij n  ziel voorbij ; 

bij een ander is het alsof h ij toegesproken wo rdt in een 

vree111de taal, of hij kan de Ivoorden nog wel primair iden

tificeeren, herhaalt ze zelfs, heeft echo-uitspraak, maar 

begrijpt ze niet.  

I-Iet psycholo gisch geb euren bij het spreken he eft 111en in 

een anatOluisch schem a weten o m  te zetten en daarnlede de 

schuifla denkast-hypothese a.  h. ow .  de kro on o pgezet. Op die 

111anier krij gt elke gelv aarvvording, waarneluing, vo orstelling 

zjjn hokje . . .  behalve dan een zeer groot deel der hersenschors, 

de zoo genaanlde stom nle zones, waar geen loketten in te 

herkennen vielen. 

I-Iet is a] leen verkla arbaar uit den \vederzij dschen invloed 

dien psychologen en physiologen op elkaar uitoefenen, dat de 

loketten theorie zoo l an g  stand heeft geho nden. Op den duur 

was zij echter niet houdbaar, gegeven de llleewerking die bjj 

kwetsing van bepaalde deelen der hersenschors, tot herstel 

van andere de den wordt ond ervonden. I-lier besprak prof. 
",rv. de leel" del' diaschisÏf; of splijtingsleer, berustende op 

pro even bij individuen van verschillenden leefbj d en v.reer

standsvel'mo gen, die ook versc hillend reageeren bij bescha

digingen van b epaal de deden v an h et zenuwstelsel, \vaardo ol' 

complexen van reflexmeehanism en niet all een buiten werking 

w orden gestel d) maar uit elkaar gespleten . Allengs tracht e n  

die m eehanism en d e n  arb eid dan VI'"eer op te nenlen) luaar b jj  

een ouden 111an b .V. zal dat niet lneer gaan, omdat d e  rest 
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d e r  hersenen, slecht gevoed al s zij worden, niet m e e r  me'e

\;verk en ; b ij den j o n gen Ir l.ensch da arentegen 'ivel. 

Tevens k'wmnen de groatt'  st 0111 Ine zones nu tot hun recht . 

Zij bleken niet fnne:tieloos .  O luvangri,j ke reflex-mechanismen 

zij n o o k  da arin aan-vvezi g. Maar de domineerende reflexen 

gaan door bepa.al de pl aatsen van de linkerhersenschor�. 

A.lleen voor zeer elementaire functies worden de dOJuineerende 

reflex-mechanismen ook in de recht er he111issfeer aan getro ffen .  

Alweer illu�treerde spreker zijn b eto og hier 111et een voorbeel f1 

uit de ontwikkel ing van het kin d , hoe dit l eert zien. Eer;:;t 

leert het lt onderschei d tusschen licht en donker ; na pl.lTI . 

3 weken stelt h et de oo gen in op de lichtbron en vol gt de 

l{ aars ; de o o gspierb e'ivegingen kOlnen het kind te hulp, en 

na een t ij d voegen zich bij de licht- en oogspier-impulsen 

de inlpulsen uit het e venwichts orgaan . D an leert het kleuren 

onderscheiden en het laat st het diepte-zien.  I-Ii er vertelde 

spreker een aardige herinnering uit zij n gezin . Een zij ner 

kind eren van één j aar nlaakte zich flink boos op haar 

mo eder, Olndat deze haar de volle nman, die in haar b edj e 

sch e en , niet 'wilde geven. NloecJ er kon met haar l ange armen 

b est die maan grij pen, zoover was die niet weg.  

Later als een voor\verp wordt waargenomen, werken de 

hierbo ven g eschetste refl ex-m ec hanismen op het oo genbli k 

van waarnem ing sam en en zij n  bij die waarneluing, gevoel, 

voorstelling en z. vers chill ende schorsprovincies b etrokh:en. In 

één 'ii\'o ord : een l o c ali satie van de w aarnem in g in één hersen

provinci e verdraagt zich n iet nlet de gro ote gecompliceerd

h eid, die w jj a an de w o rding der in tij dsorde elkaar volgende, 

ch rono gene l o c al isati e der ' sam.enwerkende refl ex-mechanis

:men mo eten to ekennen. 

O p  die wij ze gi n g  dus de hyp othese der schuifladenkast 

te niet. Z jj ·werd op ge volgd door e en andere ,  die de localisatie 

der reflex-mech ani smen en het chrono gene in het verluij gen 
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ervan lnet d e  mogelijkheid hunner uiteensplij ting t o t  grond

slag heeft. 

Spreker wees ten slotte op het verschil van meth o disch 

'N erh::en tusschen physiolo gen en psychologen. B ewerken de 

eersten het z enuwste] se.l van onderen naar b oven, uitgaande 

van de reflex-functie 0111 het mech anislne der h o o gste functies 

te leeren leenn en, de laatst en volgen juist den olllgekeerden 

'Neg. Een111aal, na eeuwen 'ivellicht, zullen die twee richtingen 

elkander ontll10eten. De psycholo o g  die physiologie gaat 

beoefenen en de physioloo g  di.e psycholo gie be-werkt, zondigt 

tegen de wet der arb eidsverdeeJ ing. Bjj na albj d ICOlnt dit op 

liefhebb eren neer .  (i-en1eenschappeljj k  kunnen zij een gro ot 

doel nastreven en gTQoten invloed op elkaar 's  studie o efenen. 

lVIaar - z eide spreker -- gem eenschappelij k  11loeten zij o o k  

front D1aken t egen de rw nmatigingen van d e  phil oso:Eie, die 

ûch aan den top en a.an de basis der wetenschappen 111eellt 

te mo gen plaatsen en haar vooronderstellingen, 111etho den en 

resultaten kritiseert - zij streeft 111aar al  te zeer haar doel 

voorbij .  

Zoolang de philosoof zich houdt aan den regel van V a u
" e n  a I' g e s :  Za c Zarté est Za bonne foi des philosophes, hebben 

zij geen beter toehoorders dan de beoefena ars der vletenschap. 

De eenvoudige,  heldere en toch zoo b escheiden raadgevingen 

van een B e 1 1  a a r S p r u y t, een ]1 e y 111 a n s ne111en 'vVij 

gaarne ter harte. J\l1aar als zjj met gl'oote \voorden schennen, 

die a] naar het pas geeft, vandaag in een b eteekenis viTorden 

gebruikt lij nrecht tegengestel d aan die -welke zij gisteren 

bezaten, als zij ons gebieden onze lllethoden te veranderen , op 

strafte van voor uilskuikens te worden uitgekreten, dan 

sluiten 'i;vij rustig onze deur en w erken binnenskamers verder. 
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Prof. dr . 1-I. R. KRUyrr ,  

IJ oogZeeraar aan cZe �"niv ersiteit t e  Utrecht. 

HET ZICH RICHTEN VAN MOLECULEN. 

I-Iet doet altlj d aangenaml1 aan als 111en op een gegeven 

oogenblik ie111and van gezag hoort verklaren, dat het een of 

ander Waarll1ee de geesten zich lang hebben bezig gehouden, 

doch 111eer theoretisch en 111et eenigen twijfel of het bestaan 

er van wel ooit bewezen zou worden, werkeljjk bestaat. Zoo 

1110cht prof. dr. I-I . H. K r  U y t, hoogleeraar te Utrecht, zjjn 

voordracht over "het zich richten van 1110Ieculen " oeginnen 

111et de verklaring, dat de 1110leculen en de ato111en werkelljk 

bestaan. De realiteit van die allerkleinste deeltj es is geen 

quaestie 111ee1' , 111aar een feit dat niet 111ee1" bestreden wordt. 

Te belangrijker is de realiteit der 1110leculen en atomen, O111dat 

z jj reeds een geruimen diensttjjd achter zich hebben. Gedurende 

de 1ge eeuw hebben zjj dienst gedaan als werkhypothese van 

onschatbare waarde, en in deze eeuw is l11en alge111een tot de 

overtuiging gekomen dat aan hun bestaan niet meer getwjjfeld 

kan worden. 

Spreker herinnerde aan de geleerden die er altjjd sceptisch 

tegenover gestaan hebben, die lnet kracht en kleIn vastgehouden 

h ebben aan het geloof dat de stof continu deelbaar zou zjjn. 

En nu is het voortgezet onderzoek degenen in het gelijk k0111en 

stellen, die meenden dat lnen toch eindeljjk aan een grens 

van de deelbaarheid moest komen. 

Van jongst af zjjn wjj er 111ee vertrouwd geweest dat gassen 
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zijn opgeboll\vd uit moleculen en dat de druk door een gas 

uitgeoefend het gevolg is van botsingen der 1110leculen tegen de 

'wanden van het vat of de ruimte waarin het gas besloten is. 

Die kinetische gastheorie heeft indertij d grooten indruk ge

maakt, er zij n tal van voorstellingen aan vastgeknoopt en van 

die voorstellingen was wel een der I1leest vaststaande het ge

lbof aan de bewegelijkheid der 1110Ieculen. 

De organische chemie heeft zich op de hypothese onhvikkeld 

en geleerd hoe de atOlnen gerangschikt 1110eten zijn in het 

1110lecuul 0111 bepaalde eigenschappen van de stof te voorschijn 

te  roepen· Ieder, die organische cheI1lie studeerde, wist niet 

beter of 111en had zich de structuur van de 111aterie zoo en niet 

anders te denken. Toch was er in spreker 's studententij d een 

zekere scepsis, een tvvijfel die zich van sommigen had 111eester 

gel1laakt, of men hier vvel lllet iets meer tedoen had dan met 

een sche111atische voorstelling van de structuur der stof. Men 

betwijfefde of het werkelijk wel zoo in elkaar zat. 

Achtereenvolgens is al die twijfel weggevallen. I-Ioe is dat 

zoo gekomen � 
I-lier moest spreker terug gaan tot het begrip I1loleculair 

gewicht, dat feitelijk niet reëel Vi /as, doch op een verhouding 

berustte. Als 111en sprak van 20 als het 1110leculairgewicht van 

een stof en van 40 als dat van een andere stof, dan beteekende 

dit niets anders dan dat het lnolecuul van de eene stof twee-

111aal zoo ZViTaar was als dat van de andere. De eenheid van 

gewicht hing echter in de lucht, ZIJ was betrekkelijk, geheel 

willekeurig. Die eenheid en de geheele samenhang van de mole

culair gewichten 'waren afgeleid uit de chcInische wisselwerking 

der stoffen. Men stelde zich voor dat de stof de neiging had 

zich in bepaalde gewichtsverhoudingen te verbinden. :Maar het 

rechtstreeks bestaan van atOlnen en 11l01eculen bleef een 

hypothese. 

Lang is de school blijven bestaan die 1110eite deed 0111 het 



33  

bewijs  te  leveren dat de  z.g.n. 11101eeulair gewichten fictieve 

getallen "varen. 0 s wa 1 d b .v.  ontkwm11 niet aan dezen twij fel 

en leeraarde in zijn  geschriften dat men de heele natuurweten

schap best zonder 11101eculen en at0111en kon opstellen. I-lij kon 

ze in zijn  systeel11 van opbouw der 11laterie best 11lissen. 

A v 0 g a d I' 0 had vroeger aan de sch�ikundigen het llüddel 

gegeven 0111 de 11101eculaire gewichten uit de dichtheid van de 

gassen te bepalen. Die regel of wet van A v 0 g a d l' 0 leert, 

dat als 111en heeft twee verschillende gassen bij dezelfde te111pera

tuur en denzelfden druk, gelijke ruimtedeelen van beide gassen 

als dan evenveel 11101eculen bevatten. Uit de wet volgt, dat van 

twee verschillende gassen geno111en bij dezelfde temperatuur 

en dezelfde drukking, het soortelijk gewicht evenredig is l11et 

het gewicht van 1 molecuul .J:-lieruit is af te leiden het relatief 

moleculairgewicht, waarbij dat voor waterstof = 2 wordt ge

steld ; voor zuurstof is het d an 32, voor stikstof 28 . Nu l110et 

zich dan in 32 gr . zuurstof een even groot aantal 11101eculen 

bevinden als in 2 gr . vvaterstof enz. Noem dit aantal N, dan 
2 

is dus het werkelijk  gewicht van 1 1110lecuul waterstof - gram .. 

N 
In de  20ste eeuw eerst heeft l11en geleerd dit getal N te 

bepalen. Dit zou dan z�jn 6 1  met 22 nullen er achter. P e r r i n  

en 11, u t h e r  :E 0 I' d zijn langs andere wegen tot dezelfde 

uitkomsten gekomen. Nu twij felde dan ook niemand 111eer aan 

de realiteit van de 11101eculen. Zoo stonden de zaken omstreeks 

1910 .  Sedert tot aan het begin van den oorlog zijn onder

zoekingen gevolgd, die ons l11eer vertrouwd h ebben gemaakt 

met de moleculen. De beide B I' a g g s en v. IJ a u e hebben 

namelijk  aangetoond dat röntgenstralen b jj het passeer en van 

kristalplaatj es bepaalde buigingsverschijnselen vertoonen. Ook 

aan krj stalpoeder zjjn di e verschjjnselen vvaargenOl 11en door 

D e b y e  en S c h e r  r e l ' . Die bui gi ngsbeeld jes l eeren ons hoe 

de kris l:al len opgebouwd, z�jn .  De verschjjnselen van buiging 
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hebben nmnel ijk pla ats aan d e  vlakken der kristallen , in ver

band ,vaarmee wed erom h et onderzoek a an h et licht bracht, d a t  

d e  l'uÏlnte der kristallen niet i s  opgebouwd door moleculen, 

lllaar dool' a tomen. 

Bij keukenzout b.v. had lnen a anvankelijk a angeno men dat 

de punten van het rnÏlntenet van het kristal regehnatig viTaren 

bezet met ch loornatriuml11oleculen. :Maar later is gebleken, dat 

dit niet het geval is en ook niet h et geval  kan zijn.  Immers 

in het cubische ruÏ lnteroostel' van het keukenzoutkristal volgen 

de nat l'iU111- en de chloorc1eeltj es elka nder regelmatig op. In 

deze rangschikking kan 'van een lllolecuul chloornatrium niet 

eenvoudi g sprake zij n, a angezi.en a an één a to01n natrÎ11111 niet 

één atoOln chloor kan ,vorden to egevoegd, "\vant elk ato0111 na

tritun is door zes atomen ch loor O111geven, die el' a lle dezelfde 

ligging ten opzichte van h ebben. 

De punten van de rui mtenetten der kristallen zij n  dus bezet 

door ato111en, b ij het bovenbeschreven keukenzoutkristal afwis

selend natrium-· en chlo oratomen. I-Iieruit volgt dus, dat l11en 

bij de kristallen reeds te doen heeft l11et oriënteering van de 

at01nen en dat men verstandig doet door de ruÎlntenetten 

waaruit de kristallen zij n  opgebouwd, als één 11lolecuul te b e

schouwen. 

Spreker ging nu over tot ,vat 11len in deze bij vloeistoffen 

heeft "\�Taargenomen. l\Tell heeft vroeger geIneend, dat de bewe

ging der deeltj es daar volk01nen ordeloos zou zijn. D it 11lag 

zoo \vezen in het inwendige van de vloei stof, a an den rand 

is de toestand anders. De lnoleculen staan daal' niet  l11eer 

op dezelfde wjj ze onder den invloed van de attractiesfeer der 

andere 11lOleculen er 0111 heen. Aan den rand, in de capillaire 

laag, ga an de moleculen in een bij zonderen spanningstoestand 

verkeeren, tervvij l bij oplossingen de concentratie in die grens

laag in den regel rijker is.  Naar den physischen toestand del' 

moleculen in di e grenslaag en ter oplossing van de vraag, of zij 
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daar ook georiënteerd zijn,  heeft nu L a n g 111 U i I' een zeer 

interessant onderzoek ingesteld, waarbij spreker uitvoerig stil 

stond. I-lij ging daarbij uit van een druppel, dien l11en ook 

als een groot 11101ecuul kan beschouvven. Duideljjk  wordt dit 

als lnen denkt aan het effect van olie op water . NeeInt nle11 

een zeel' kleine hoeveelheid, dan ziet lnen die olie zich als een 

vlies over het ·water uitstrekken. Reeds vroegel' had 111en be

grepen, dat, wanneer de olie het oppervlak slechts gedeelteljjk 

bedekt,de laag over het \vater niet 111eer dan 1 11101ecuul dik is. 

Van de zeer su btiele proef, die L a n g 111 U i I' hier111ee nam, 

gaf spreker een door lichtbeelden toegeli.chte beschrijving en 

van de gevolgtrekking die er uit afgeleid kan worden, namelijk 

hoeveel 1110leculen het over ' t  water uitgespreide olielaagj e 

bevatte en hoe een dergelijk  1110lecuul er, \'lat zjjn af111etingen 

betreft, uit l110et zien. I-I jj kWall1 tot de conclusie, dat de door

snede er van moet zjj n 0.46 l11illioenste van een l11illüneter. 

1-Iet volume en de doorsnede kennende, kon hij nu ook de lengte 

berekenen. De dikte bleek onder alle Olllstandigheden dezelfde 

te blijven, lnaar de lengte was afhankeljjk van het aantal kool

stofatolllen in het m olecuul. 

Nog veel frappanter waren L a n g 111 U i I' 's conclusies bij 

oliezuren en vetten, waarbij hij het 11lerkwaardige feit con

stateerde, dat deze lllOleculen, op water drjjvende, rechtop gaan 

staan als dobbers. De eene helft van het molecuul lost op in 

water, het andere niet en gaat daar aan de grenslaag opstaan. 

lVlerkwaardi g dat tegeljjkertijd vVm. I-I a I' k i n  s, langs een 

anderen weg zij n  onderzoek doende, tot dezelfde conclusie 

kwam, n.l. dat het zich richten van de moleculen geschied t  op 

de grenslaag. Interessant is dat het werk van onzen landge

noot prof J a e g e l' te Groningen, 11 a r k  i n s  hij zij n  proeven 

van groot nut is geweest door materi aal van door J. bepaalde 

grensvl akspanningen . 

Aan 11 a I' k i n  s bleek een groote overeensteml11Ïng in d e  
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gedragingen van de m oleculen in de grenslaag. Vooral h et 

benzol-mGlecuul l11et zijn  zes koolstofat0111en die de eigenaardig

heid hebben in een ring te staan 111et drie dubbelbindingen, gaf 

hier aanleiding tot interessante gevolgtrekkingen Ol1ltrent het 

zich richten van de 1l10leculen. 

]\!fen kan zich niet onttrekken aan de gedachte, zei spreker, 

dat die dingen werkelijk zoo zijn  als de beoefenaars der orga

nische chelllÎe ze reeds een halve eeu,v lang op het bord in 

nuchtere fo I' llllÜ es hebben neergeschreven. Naar het water 

trokken altijd de polaire groepen, geheel overeenkomstig 

de constltutie-:Eonllules die daardoor ,verkelijk uitk0111en. 

I-Iet vorige jaar had prof. I{ l' u y t in dezen 
{
kring over 

colloïden gesproken, 'ivaarmede hij in zijn laboratoriu111 zich 

speciaal bezighoudt. Vandaal' zou allicht deze of gene zijner 

hoorders de vraag hebben gedaan : hoe kOlllt gij ,  colloïd

chemicus, er toe 0111 u te interesseeren voor een zoo bepaald 

probleem als de oriënteering der 1l10leculen ? Spreker zou op 

die vraag dit willen antwoorden : de hier door heIll ontvouwde 

en toegelichte theorie is a .  h. vVo de steen der viTijzen voor de 

colloïd-chemici. Door den gedachtengang van het oriënteeren der 

llloleculen begrijpen we in eens een aantal colloïdale ver

schij nselen. Colloïden - 0111 dit nog even te herinneren - zijn 

nall1elijk vloeistoffen waarin deeltj es z,;veven l11et een door

snede tusschen 5 en 50 1nillioensten van een nlÎllÎlneter. Die 

deeltj es zijn  voortdurend in beweging. Als die partikeltjes 

altij d dooreen warrelen, waarOll1 botsen zij dan niet tegen 

elkaar, en waarom gaan zij niet aan elkaar vast zitten ? I-Iet 

antwoord luidt : die deeltj es zij n  alle gelijkzinnig electrisch 

geladen en stooten dus elkaar af. 

Nu "vas er een probleem, waar de colloïd-chemici altijd 111ee 

rondliepen : ,vaar k01nen die electrische ladingen in eerste 

in stantie vandaan ? Dat is altij d een duister punt geweest, 

waarop nu de theorie van L a n g nl u i I' antwoord geeft. v\Tij 
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hebben nanlelijk gezien dat b .v. bjj vetzuren een bepaalde groep 

nloleculen alt jj d  naai, buiten gaat staan. In het algenleen zal 

een dergeljjke groep zich altjj d aldus gedragen. Een koolwater

stofgroep wendt zich van het ·water af. Wil men een voorbeeld : 

voeg paraffine bij water, het zal daarop bbjven drjjven, zelfs 

heftige schudding is niet in staat onl een emulsie te v erlu ij gen. 

Eenige druppels zeepoplossing er aan toegevoegd en plotseling 

ontstaat een prachtige enllüsie. De verklaring is eenvoudig : 

de zeep is een natrium.zout van een bepaald vetzuur. Als 

zich nu zoo 'n paraffinedrupje vonnt, gaat de zeep zich oriën

teeren in het grensvlak en er ontstaan daar geëmulgeerde pa

raffinedeeltjes, negatief geladen, die elkaar dus afstooten. 

vVasschen wjj onze handen, dan passen wjj de theorie van 

L a n g Dl U i r en 11 a I' k i n  s toe. De zeep werkt nanlebjk als 

reinigings111iddel aldus : op het oppervlak van de hand zjjn 

vet- en stofdeeltj es ; lnet water laten die niet los ; vermen gen 

wij het water 1uet zeep, dan gaan · de zeep deelt jes naar de 

stofdeeltj es van de hand, de · polaire 11101ecuulgroepen treden 

naar buiten, een electrische lading ontstaat en de deeltjes vuil 

raken los van de h and en worden met het water weggespoeld. 

Spreker hoopt dat zij n gehoor deze verklaring van het han

denwassc,hen d-en volgenden dag nog wel zou weten, 1naar wan

neer 11len de theorie over eenige weken niet 1nee1' zou. kunnen 

reproduceeren, dan wascht hij zijn  handen in onschuld. (A.lge

nwene hilc!;ritei-t .)  



v. 
Prof. dr. 1-1 . J. JORDAN. 

iJ oogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 

HET ZIELELEVEN VAN DE LAGERE DIEREN. 

E en nieuvv8 sprek er , een nlelHV geluid. Prof. dl' . 1-1. J. 
J 0 r d a 11, hoogleeraal' te Utrecht, sprak in het Natuurkundig 

G enootschap op buitengewone wjjze  over een buitenge,voon 

onderw erp : het zieleleven del' dieren.  In zjjn rede InVaIll veel 

voor over de werking van prikkels en over prob eerl11ethoden 

hij de dieren onl die seinen van buit en ten m.eesten nutte te 

gebruiken. I-Iet was of ook spreker een probe enn ethode op 

zijn toeho ordets to epaste, en dat die Dletho de uitI1en1 end 

slaagde, bleek uit het c?ntact dat hij voortdurend 111et hen 

onderhield. Op de prikh:els die van sprek er uitgingen, ,yerd 

telkens h o orbaar gereageerd. 

I-Ijj be gon nlet zjj n  toehoorders te viTaarschuvven, dat Ivat 

h ier 111et zieleleven b edoeld ,yerd, een b etrekkebj k b e grip 

voorstelde, heb�Telk iets anders b edo elde dan wat wij in de 

1 1 1  enschenwereld ge,vo onbj k onder zieleleven verstaan. El' is 

b ij dat zieleleven iets ,vat 111en ziet of waarnenlen kan en iets 

dat 111en niet ziet. Tot het ,vaarneen1bare echter zoude sprekcr 

zjch b eperk en,  in de eerste p1 aats bjj lagere diel'en, zonder 

ev enw el de hoogerc dieren geheel buiten b eschou'iving te 

l aten. 

Om te beginnen b ij de lagere dieren . 'N anneC1' 111en zulk 

een diel' handelingen ziet vCITichten, dan is dat in de ll1.eest e 

gevallen een aut o m atisch reageer en op indrukken van de 
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buitenvvereld.  I-Iet i s  louter automatie die men bij het dier 

\'1 aarne enlt. Zooals l;vjj in het. vervolg van spreker 's rede zullen 

zien, is daar gradatie b ij ,  gradatie in de evolutie die leidt van 

het lagere naar het hoo gere dier en ten slotte naar den 

mensch. 1\t1aar aanvank elijk zjjn dieren aut ornaten. "\Vjj 

f:ipraken over indrukken van de buitenwer eld. Ook het b egrip 

hoe die buitelT\vereld op het or ganis ch leven werkt, is noo dig 

om het zieleleven bij de dier en te verstaan. 

Van onderop b e gon spreker te b ouwen, omdat inderdaad 

uit de verrichtingen van de allerlaagste dier en reeds te leeren 

'v alt ter verklaring van dat leven bjj de hoo gere dieren. 

Prof. J O l'  d a n  liet nu het eerste van zjj n  schier onafge

broken reeks lj chtb eelden zien, het sterk vergroot b eeld van 

een der allerlaagste diertj es, een amoebe, veel gelij k ende ook 

in uiterlij k  op een klein drupj e eiwit. Als men een dergelij k  

wez entj e tusschen twee glasplaten b eschouwt, ziet men het 

h andelingen verrichten, vvaaruit blijkt, dat men hier, hoe 

lzlein ook, een organisatie voor zich he eft. We zien het dier 

,' o ortkruipen, en al s Ive probeeren of het in staat is zich door 

een b epaalde handeling te  onttrekken aan een gevaar, dat 

\'i' e op zijn weg brengen door het met een puntig vo or\,verp 

aan te raken, dan zien we de amoeb e  zich samentrekken en 

daardoor een anderen VGrIn aannemen. lIet dier trekt zich 

d ank zjj die samentrekking, terug. 

In een tweede b eeld toonde spreker een soortgeljjk \vater

.diertj e, dat b es chermd \vordt door een hoedvormige schaal. 

Uit dat stukj e levend eiwit komen vertakkingen of  arm,en. 

Raakt m en e en van die armen aan, dan ziet DIen weer die 

z elfde sam. entr ekking. Daal', waar van bui ten gevaar dreigt, 

trekt het dier zich terug, en het is wel zeer lll erkwaardig, dat 

die terugtrekking sterker geschiedt naar gelang de uit

geoefen d e  prikkel sterker i s . De rimp els, door het zich terug

trekl\:en op den we eken arm. vero orzaakt, worden dan grooter 
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01 strekken zic.h verder op dien arm uit . Niet alleen dus dat 

aa n de oppervlakte van het dier \vaar de aanraking he eft 

plaats gehad, iets veranderd is in het dier \vaardoor de han

deling optreedt, Dlaar ook elders treedt die verandering op, 

wanneer de uitweildige prikkel slechts sterk geno eg is. ,Vat 

daar op die plaats  van aanraking ontstaat, 'wij weten er niets 

van. Laten 'ivij het echter, voor het b e grip, electriciteit noem en, 

a 1 hoewd het dit z eker niet is . Overal 'vvaa1'heen die kracht 

gel eid viTordt, heeft vorn1verandering plaats en wel naar een 

z eer b epaalde vvet. De afstand tot w aar die vor111verandering 

zich uitbreidt, is evenredi g aan de 1uacht van de opvi Tekking. 

I-Ioe meer van die ele ctricit eit of ho e 111 en die kracht nOe111en 

'vleil, opge'ivekt is, des te 111eer we erstand kan overwonilen 

worden. 

Al dadelij k  1Ylaakte spreker die wet in hare geldigheid o ok 

v o or iets hoogere dieren duidebjk door het de1110nstreeren van 

cen 1neercellig roofdier, eene zeeanenl0011, allereenvoudigst 

gcb ouvird en m et zijn zakvorm ig lichaa111 een b etrekk elij k 

groote ruimte innem ende. Spreker zou zich voor zijn doel 

m et nmne b czig houden 111et den wand van dien zak. D e 

uverige deden van het or ganism e, de vangar111 en, enz. , zij n  

o o k  w e l  zeer interessant, m aar hebb en 'weer een andere b e

teekenis .  Alle deden van den \vand van het dier zijn door 

c:en net van zenu\ven in contact 111et het spierweefsel, en zoo

dra nu. een prikk el op het oppervl ak 'ivordt uit geoefend, gaat 

de geleiding langs het zenU'ivnet vo ort en zal des te verder 

T ot de spieren doordringen naarnlate de prikkel st erker is 

geviTeest. I-Ioe grooter de afstand, des te nünder de ,verking. 

De electriciteit _. ODl het zoo weer te no em en - verspreidt 

zich zoover de stlnvkracht ( prikkel ) het toelaat. 

Van een der gelij k e  prim aire handeling van een dier gaf 

spreker een duidelijke den10nstratie m et een to estelletj e, een 

soort van ergo graaf of krachtn1ete1' .  Een stuk spier van eeil 
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fll ak, voor welk obj ect de7.elfde wetten gelden als voor het 

lichaam eener zeeanemoon, was lnet een draad verbonden aan 

eén vvit vlaggetj e , hetwelk goe d  in de zaal te zien was. Wat 

hier geb eurt b ij prikkeling van de huid van het spierstuk , 

is eenv oudig, dat die prikkel eene kracht opwekt, die zich 

bngs de z enuwen door de geheele spier versprei dt en tot 

lüting kon1t in verkorting van de spier. Den p ril( kel  b racht 

spreker aan lll et .. vat zvvak azijnzuur. Onmiddellijk zag men de 

samentrekking door een b ewe gii'lg van het vl a ggetj e en cJ.ie 

b ewe ging werd veel sterker z o o dra spre�\:er h et azijnzl l UI' wat 
st erker nam . Zoo zag men de b eweging zich ov e e  de geh ee.l e  

�pier uitstrekken. 

De slak of de zeeanemoon verricht nu dezelfde h andeh n g ; 

zij tr ekt zich terug zoodra gevaar dreigt en die handelin g  

geschiedt 'Neer zuiver automatisch naar dezelfde wet als wij 

l·eeds b ij de amo eb e  gezien hebb en. 

D ezelfde wet verklaart de w�jze, waarop een kwal hare 

prooi, gevan gen door de op hengels gelijkende vangarmen, 

met den lTIond opneemt. De kwal werd voor de duidelijkheid 

m et een .paraplu vergeleken, a an den rai'ld van het scherln 

hangen de "hengels " naar omlaag, terwij l de mond e ene 

op enin g is onder aan de spierachtige stok.  D e  prikkel gaat 

llÏ er uit van den hengel die een prooi heeft gevangen, hij 

b ereikt op den kortsten w e g  die spieren, welk e te geno ver de 

plaats liggen, waar zich de prooi bevindt ; derhalve moet de 

; ,stok " n1 et de lJ10nd precies naar de prooi toe b ewegen.  

Het  dier h andelt niet, maar wordt gehandeld. lIet is  bloot 

een autO Jnaat. Spreker zegt niet, dat het dier onbewust i s ;  

(laar weten we niets van ; m.aar wel weten wij ,  d at de handeling 

niet meer is dan die van een automa at. l:loe de proef ook wordt 

herhaald, m.en ziet het albj d zoo gebeuren. Er werken hier be

trekkelijk eenvoudi ge krachten, die een richtend vermogen 

op het dier hebben. 
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Er z1in dieren, die  geprikkeld ,vordende, onder den dwang 

komen zich naar het zonli cht te be,vegen, rupsen b ijv. wiel' 

voedsel, n .l .  de bladeren van boomen, steeds in het volle zon

licht zij n. Anderen, zooals een aan rotsige zeekusten levende 

8lak, die van de zon weg sluipt en de duisternis zoekt. Pla atst 

lnen t,,;ree donkere schennen op zij n  ,veg, dan kruipt de slak 

netj es tusschen de t,vee schennen in. l-Iet dier ,vordt daartoe 

gedwongen. Blij kbaar werken hier t,vee krachten op de sla k 

en zij kruipt dientengevolge ,�olgens de resultant e. 

Spreker keerde nu nog even naaI' het eencellige dier t erug 

en toonde ons het pantoffeldiertj e,  een infusorie, nog lnaal' 

even n18t het bloote oog waal' te nemen. lVIen ziet z ijn geheele 

oppervlak bezaaid met fijne haartj es die h et dier als roeiriemen 

ten dienste sta an 0 1 11 zich dool' het water met gl'oote snelheid 

te bewegen, nu vooruit, dan weel' a chteruit . ,Vat kan nu dat 

diertj e met die weini ge gegevens uitri chten � ,Vanneer nlen het 

tusschen twee glasplaten die bewegingen ziet uitvoeren en lnen 

brengt een druppel zoutoplossing in h et water, dan ziet n18n 

da al' spoedig een ronde open plek ontstaan. Nauwgezet v,Tord t  

n a  korten tij d  d e  kleine waterhoev eelheid , welke zout bevat, 

dool' de diertj es gemeden. Zij h ebben zich a. h.  w .  a fgewend 

van de dingen die slecht zij n  voor hun bestaan en kunnen den 

lnuur niet overschr� den die dam' dool' het zout is opgetrokken 

tegenover de sfeer die voor het bestaan del' dieren gunstig 

is. Zwak koolzuurh oudend water is d aartegenover h un element 

en een druppel h iervan vullen z ij gauw geheel op.  Dc over

gang naar eene betere omgeving staat hun vrij ,  niet echtel' 

van bet el' naar minder goed ( kool zuur na a r  gewoon wa ter of 

gewoon viTater naar zout houdend wa ter ) . Zonder dat de pan

toffeldi crt j es kunnen beoord eelcn wat goed of slecht voor ze 

is, zonder dat zij op een a fstand weten, dat daal' voordecl i ge 

levcnsvoorwa arden z ij n , zullen zij toch steeds schadelijk w a tcr 

vCl'll1 ijc1cn cn koolzuurhoudcnd water opzocken . In hun na luur-
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lijke woonplaatsen beteekent de  aanwezigheid van dat zuur 

n.l .  111eteen de aanwezigheid van bacterieën, hun natuurlijk voed

sel. Op die lnanier verrichten die diertj es een aantal hande

lingen die ze voor hun bestaan noodig hebben. 

'Vat hier gebeurt is ook weer schijnbaar een handeling van 

die dieren ; in werkelijkheid worden ook zij geh andeld. Al deze 

lage dieren zijn  de echte kinderen van de natuur, die aan 

haar leiband loop en, die gedwongen worden zoo te doen. De 

natuur handelt hier als de volwassene tegenover het kind, dat 

geholpen moet ,vorden zij n  beenen te gebruiken en te leeren 

praten. Voor het dier beteekent het ,  dat het alleen handelen 

kan als de omstandigheden er gunstig  voor zijn. En die 0111-

standigheden zij n  meestal gunstig, want - om een voorbeeld 

te noemen - koolzuur ontmoet het pantoffeldiertj e in de na

tuur slechts salnen lllet bacterieën, al kan men zulk een "kind 

der natuur " in het laboratorimll 111akkelijk i11 bacterievrij 

koolzuur vasthouden : door z jj n  gemis aan oordeel des onder

scheids wordt het om den tuin geleid - lllaar slechts in het 

laboratorium ! Een ander voorbeeld voor het feit, dat zulke 

auto111atisch handelende dieren lllakkelijk op een chvaalspoor 

geleid kunnen worden, zonder dat evenwel in de natuur deze 

primitieve eigenschap voor h en een gevaar beteekent . 

lVlet zeeanemonen heeft Jllen de proef gen011l81l lllet verschil 

lend voedsel . Vleesch heeft J11en gekookt en de bouillon en ' t  
soepvleesch achtereenvolgens aan de di eren toegereikt. De tcn

takels naIllen de bouillon (filtreerpapier in bouj llon gedoll1-

peld ) tot zich, rna ar b et soepvleesch raakten zij niet a an. In 

norm.ale on1gevi ng z ij n beide stoJfen nooit van elkander ge

scheiden. 

Nu is de vraag, of wat de hoogere dieren zoo goéd kunnen 

doen, ecn Jl j euwen toest a nd bchecrsc l l en en nieu wè o mstandig

h eden VOO1' h ct levenso nderh ou d sch eppen , ge] l eel bjj de lagere 

dic rcn ontbJ.'cekt .  Is daal' het levcn all ecn automatisch ? Op 
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die vraag kon spreker antwoorden, dat 111en het dier, naar 

l11ate lnen van lagere tot hoogere kOlnt, zich van lieverlede 

ziet losmaken van dien dvvang van buiten. Regenwor111en 

trekken bladcren in hunne gangen. Dit gaat slechts, als z ij d e  

bladeren bij d e  punt pakken, andel's kunnen zij zc_ niet in die 

nauvve kanalen tl'ckken. Dit beseffen de 'Ivormen niet, echter 

zij zij n  in sta at het blad op telkens andere wij ze aan te 

pakken tot zjj to evallig de juiste plek te pakken krijgen ( "pro

beermethode " ) ;  dan ondervindt het blad bij het intrekken 

géén weerstand, het doel viTOrdt bereikt. 

De regenworlll is hier nie t mee? "  de spe elbal van de omstandig

heclen, hij probeert iets te doen, c1 . w. z.  h ij verandert zijne 

handeling, waar toe een automaat niet in staa t i s .  

Spreker lichtte d at probeeren zeer aan schOlHvel ijk t o e  bij 

een zeester, die normalerwij ze op den buik ligt.  Als men het 

dier nu omkeert, ziet ln8n het pogingen duen Olll \Veer den 

begeerden stand in te ne1nen. Daa.l'toe trekken drie van de 

v ij f  arm en, tot het diel' weel' op zij n buik ligt, en niet alle vijf, 

'Ivant dan zou de be'lveging niet gelukken. De trekkende armen 

rel1 l111en door het zenuwstelsel de t'lvee andere an11en.  Als l11en 

nu dit zenuwstelsel vernielt, hetwelk de 5 arl11en onderling ver

bindt, dan komt het niet meel' tot eene regelm.atige Sa1 1\.C11-

wel'lüng, het doel kan niet worden bereikt, omdat iedere arm 

n aar zijn kant trekt, en meteen beseft het dier dit en p a st 

de probeermethode toe ; iedere arm: zoekt het doel op telkens en . 

telkens nieuwe wi,j ze te bereiken. Dit veranderingsvenllogen is. 

als het 'Ivare, de eerste stap op den weg der vrij heid van het 

eenhandige. 

En weer een stadiurn verder : lIet dier leert en onthO'Lidt 

een nieu\v verband tusschen doel en middel vinden en onder 

bepaalde oD1standigheden op denzelfden prikkel een nieuw 

antviTOord geven. "Velnu , het vennogen OD1 nieuwe verbanden 

te �chcvpen, vindt lncn ovcral w aar een dier in staat is 0111 te 
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leeren . ·Voor het louter lnechanische treedt allengs het begrip 

in de plaats. 

Spreker lichtte dit toe door de proef lnet den inktvisch die 

de herenlietkree:Et aanvalt . Dit dier zoekt beveiliging onder 

een zeeaneInoon, waarnlee het steeds smnenleeft, welke met zjjn 
brandnetelachtige organen den aanval van den inktvi sch af

weert. Als deze zich eenige 11lalen gebrand hee:Et, laat hij voor 

goed af. 
}Iet leerVerlllogen verkrijgt pas zijne vol le  beteekenis, als 

het optreedt in verband nlet de probeerlnethode, Een kreeft , 

welke in de natuur steeds door het water aangetrokken '\'Voedt 

konlt in een doos, welke aan den kant naar het water toe open

staat, echter door een glazen ruit rechts of links, JI 2 H  ge

sloten kan worden ; de kreeft tracht nu direct het water te 

bereiken en als hij ,  naar den gesloten kant gaande, tegen de 

glazen ruit stoot, dan probeert- hij door velerlei bewegingen 

den juisten weg te vinden. Lukt dit, dan onthoudt hjj dien "vcg, 
d.  w. z.  de beweging, \vell\:e tot het doel hee:Et geleicl .  Dit ] s  
voor haast alle dieren de  kennlerkend e wij ze van leeren. Ook 
een h ond kan, voor eene taak geplaatst, welke nieuw voor · Jl et 

dier i s ,  n iets anders doen dan probeeren , tot hjj de, bij de 

taak (b .v .  openen van eene deur) passende beweging vindt 

en die dan onthoudt .  

tIet spreekt van zeU, dat door deze prünitieve wijze van 

leeren, de dieren niet kunnen komen tot zeer ingewikkelde 
handelingen. Toch zien wij 

. 
ze vaak zulke h andelin gen ver

richten . B.v. de insecten, m eer in het bijzonder de bijen en de 
m.ieren . Maar deze h andelin gen hee:Et zulk een dier ook niet 
vrij uitgevonden ; zonder ze te leeren, zonder ze ooit gezien te 
h ebben, is zulk een insect i nstaat tot alle bij de samenleving 
van zulke i nsecten beh ooren de verrichtin gen ; echter deze ver
ri chtingen z jj n  dan ook in beginsel onveranderbjk. (Voorbeelden : 
schi nlmelkweeken, alsmede b jj zondere wijze van nestbouw door 
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mieren lnet gebruikmaking van h et spinvermogen van d e  lar

ven) . Zulke h andeli ngen, ,velke chvangsgewij ze verloop en, 

noemt m en " Instincten ". 

I-Ioe ll1eer . nu het vermogen toeneemt 0111 handelingen vr ij 
door meer ingevvikkeld leer en in elkaar te voegen, des te meer 

verli ezen de instin cten aan ing8lvikkeldheid en beteekenis.  

Reeds b ij het zoogdier spelen zij  niet m eer de rol, als bij de 

insecten, en bij de Chill1pansee kan men reeds van een verre

gaand verInogen van vOrIning van nieuwe handelingen spre

ken : deze dieren kunnen niet alleen leeren een passende 

lichaml1sbeviTeging VOOl' een niell\�Te ta ak te vinden, ll1aar ook 

dingen als werktuig te gebruiken. Een ChiInpansee haalt een 

stok, om een banaan te belnachtigen, viTelke voor zij n kooi 

ligt, te ver, 0 111 l118t de hand bereikt te worden. Of hij haalt 

een kist, 0111 erop te stappen Oln een hoog op gehangen 

vrucht te krijgen. J-\..ndere, zoogenaa111de lagere apen, kunnen 

dat niet, ja zij n  zelfs niet instaat zoo iets "na te apen " , als 

ll1en het ze voordoet. Nog inge,-vikkelder situaties beseft de 

Chimpansee ook niet zonder nleer : een vrucht ligt zoo ver, 

dat ook één stok te kort is ; tvvee stokken ,vell\:e in elkander 

gestoken kunnen ·'vVorden staan te zij ner beschikking ; deze op 

juiste w ij ze in elkander te voegen, 1110et het dier door de pro

beerInethode leer en, echter dit is niet een probeerInethode 

1net eigen lichaaIllsbewegingen, zooals b .v. b ij den hond ; Vi Tel 

echter ll1et dingen. 

Ook bij den 111ensch ontstaat de nleUvve handeling of uit

vinding, door de probeermethode. I-lij echte; beschjlü over 

voorstellingen en begrippen, welke talr ijke voorstellingen 

onderling verbinden. Iedere nieuwe situatie, welke wij niet 

aanstonds begrij pen, leeren wij kennen door haren saInenhang 

in de verbeelding te ontleden, en als wij de situatie beseft 

hebben, dan kunnen wij ook, overeenkoll1stig den eisch dier 

situatie, handelen. 
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Ten slotte ontstaat iedere nimlIve uitvinding, b .v .  door een 

ingenieur, op deze "vij ze, door de pl'obeermethode uitgeoefend 

lllet voorstellingen en begrippen, waarhjj wij echter ervan 

moeten afzien de typisch geniale uitvinding (kunst ) als het 

product van deze probeermethode te verklaren. 

Door het Verlllogen alle handelingen vrjj te comJ)ineeren, is 

de Jnensch wel is w aar gedwongen, on1 alles wat hjj verricht 

eerst te leeren. Maar daardoor verhoudt zich zijn  handelen 

tot het instinctieve handelen van het inse�t, als het bespelen 

van een kunstinstrUll1ent tot het bespelen van een draaiorgel. 

Slechts met het kunstinstrUJllent kan Jnen die fijnheid en 

soepelheid bereiken, welke voor de kunst onnlÏsbare voor

waarde is. De noodzakelijkheid Olll alles te leer en is de voor

waarde van de menschelijke vrijheid. 



VI. 

J. CORVER. 

DRAADLOOZE TELEFONIE. 

Het jaar 1922 een jubileumj aar. 

lIet jaar 1922 is voor de techniek van het draadloos ver

keer een jubileumj aar. �Tuist een kwarteeuw zal het viTeldra 

geleden zijn, dat lVI a I' c o n  i zij n  eerste welgeslaagde de

nlonstratie van draadloos-telegrafische overbrenging van 

berichten hield voor den Engelschen telegraafdienst, zij het 

over nog zeer geringen afstand. 

Daaraan herinnerde de heer J. C O l'  v e r, optredende als 

spreker voor de JVIaatschappij Diligentia , nlet het ondervverp 

" draadlooze telefonie ' ' .  

Zo owel de aan\vezigheid van lI. M. de I{oningin-IVroeder 

als de opkomst van een talrij k publiek kenschetste de be

langstelling, welke voor dit ondervverp bestaat. 

I-Ioe komt het, dat na 25-jarige draadlooze telegrafie, thans 

de draadlooze telefonie toch nog iets betrekkelijk nieuws is ? 

l\1et de beantwoording van die vraag leidde de spreker zijn 

gehoor binnen in het geheinlzinnige gebied dier onzichtbare 

aethertrillingen, die, evenals het licht zieh nlet een snelheid 

van 300,000 kilonleter per seconde door de ruin1te voortplanten 

en die wij tot dragers kunnen 111aken van onze lnenschelijke 

spraak. 

Een fijn-besnaarde techniek. 

De telefonie - ook over de lijn - is uit 11aar aard een 

fijner besnaarde techniek dan die der telegrafie. Bij de la atste 
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beeft 111en alleen het uitzenden e n  onderbreken van korte en 

lange stroOlnstooten, die teza111en bet bekende M o r  s e-alfabet 

vor111en. Bij de telefonie kOlnt het er op aan, in den electrischen 

stroom al de fijn  genuanceerde variaties aan te brengen, cor

respondeerende met de hoorbare trillingen der menschelijke 

dpraak.  Dat geschiedt met de aan ieder bekende en alge111een 

gebruikte microfoon ; een doos lnet koolkorl'els, waarvan de weer

stand 
'
zich wij zigt, wanneer ' 11len er tegen spreekt, zoodat de 

spreektrillingen worden omgezet In stroomvariaties. Die 

stroo111variaties zullen op het ontvangstation een telefoon doen 

aanspreken, zoodat deze het gesprokene getrouw reproduceert. 

Twee redenen zijn er, waarom 11let de aanvankelijk voor de 

draadlooze telegrafie gebruikt e middelen bezwaarlijk  ook tele

fonie kon worden verwezenlijkt. De op\Yekk ing der aether

trillingen voor het draadloos verkeer geschiedde in den be

ginne door in een zendantenne vonkovergang te laten plaats 

hebben.  De electrische vonk nu is te vergebjken lnet een 

enkelen, harden stoot, welken 11len toebrengt aan een veer of 

slinger. Zulk een stoot veroorzaakt trillingen of slingeringen , 

welke geleidehjk afnemen ; dat zijn "gedelnpte " slingeringen, 

die na een krachtigen inzet weer tot stilstand komen en waarbij 

l i et versch ijn sel slechts aan den gang kan worden gehouden 

door na het uitdooven der eerste slingeringen een nieuwen 

stoot te geven, zoodat een herhaling optreedt. Zoo verwekte 

men met den oorspronkelijken vonkzender gedelnpte wissel
stroomtrillingen in een zendantenne, en die stroomwissel in gen 

geven als het ware stooten aan den omringenden aether, 

waardoor daarin overeenkomstig gedempte trillingen de ruimte 

ingaan. Deze trillingen zijn dus een voortdurend van sterkte 

wisselend verschij nsel, waarin bovendien ond erbrekingen VOOI'
komen. Daarom zjj n zij ongeschikt als dragers van de tri l l ingen 

der menscl l el ijke spraak. Zooals men over de Hj n alleen kan 
tele-['oneeren met gelijkstroorn als draagstroom , zoo kan m e n 

4 
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draa dloos slechts gocde telefonie verw a ch ten als men besch ikt 

over ecn gel ijkblij vcnde, "ongedempte " draa gt rilling. D i e  kon 

mcn echt er in het begin nog niet op"wekken. 

En dan was er een hveede 1110eibjkheid. Over de lijn heeft 

men zoo'wel voor telegraJeeren als telefoneeren alt jj d 111 aar 

geringe energic en zwakke stroomen noodig. Door de l jj n, die 

regelrecht naar het ontvangpunt loopt, wordt toch vrjj wel de  

geheele uitgezonden energie ook ,veel' a an den ontva nger toe

gevoerd en nergens anders heen. B ij het dra adloos verkeer is 

dat anders. Evenals een straatlantaarn licht-aethertrillingen 

uitzendt rondom, in alle richtingen, zoo stra alt ook een zend

antenne haal' trillingsenergie uit naar alle kanten tegel jjk. Dat 

maakt de dl'aadlooze zoo bij uitstek geschikt voor verkeer met 

schepen ( men behoeft niet te weten in welke richting zich het 

schip bevindt, Oln het te kunnen bereiken) en ook voor Z . g. 

rondzend-diensten. Nlaar bij het verkeer tusschen slech ts twee 

vaste plaatsen, ko mt die eigenaardigheid der c1raac1loozc neer 

op een enorme verspilling van energie. "\Van11eer 111en wil 

werken van Parijs  naar Londen, moet men 0111 in Londen de 

minimaal-kleine hoeveelheid energie te doen ontvangen, nooc1ig 

om een 1110 dernen ontvanger te doen ,verken, die zelfde energie 

uitzenden naar .L-\.msterdam, Berlij n, \Veenen, Ne,v-York, naar 

de Noordpool, waar niemand woont ! De zender moet dus een 

onevenredig groote energie naar alle kanten uitstralen Oln een 

onnoemebjk klein deel daarvan in den ontvanger te doen te

recht kOlnen. Dat beteekent voor de draadlooze telefonie, dat 

111en daarbij met de spreektrillingen onevenredig sterke elec

trische stroomen lnoet beheerscheIl. E en subtiel ZI;vakstroOlll

apparaat als de koohnicrofoon is daartoe geheel ongeschikt. 

Een tij dlang is - wat dit gedeelte betreft - de oplossing 

van het probleem der draadlooze telefonie gezocht in de rieh

ting van de constructie eener sterkstroom-nlÏcrofoon, lnaar dat 

is 1 1 1.et de richting geweest, waarin de oplossing is verkregen. 
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O p  onverwachte wijze heeft één enkele uitvinding feitelijk de 

tvvee hoofdvoorwaarden voor een practische draadlooze telefonie 

vervuld : het vooi"tbrengen van volkomen constante onge

delnpte aethertrillingen èn de 1110gelijkheid 0111 lnet een gewone 

koolmicrofoon betrekkelijk sterke stroomen te beheerschen. 

D at is de uitvinding geweest van de bijzondere "larnpen " ,  

welke thans in de draadlooze techniek zulk een groote rol 

spelen en waarvoor de A111erikaan L e e  d e  F 0 I' e s t  den tegen

woordigen vorll1 aangaf. Dit zjjn  larnpen, waarin binnen het 

luchtledige glazen hulsel, behalve de gloeidraad, nog aanwezig 

is een plaatvormige electrode en - tusschen gloeidraad en 

plaat - een rooster. De electronenverda111ping, welke b�j ver

hitting van den gloeidraad optreedt, doet, wanneer de tegen

over den gloeidraad gelegen plaat door een batterjj positief 

electrisch geladen wordt gehouden, de electronen in de lucht

ledige ruimte der larnp al s stroomdragers fungeeren. En die 

electronenstrooll1 van gloeidraad naar plaat kan in zeer 

sterke mate worden beinvloed door electrische spanningen van 

het tusschen gloeidraad en plaat gelegen rooster, waardoorheen 

de electronen moeten passeeren. De sterkte dier beinvloeding 

is zoodanig, dat zeer zwakke spanningsverschi,jnselen op h et 

rooster aanleiding geven tot naar verhouding veel krachtiger 

stroomveranderingen in den door de plaatbatterij geleverden 

�troonl. Zulk een la111p is daardoor een uiterst gevoelige ver

sterker. 

l\1aar de drie-electroden-lamp kan nog iets veel lnerkwaardi-

gers volbrengen. '-IVanneer men met behulp van draadspoelen, 

d ie op elkaar induceeren, de versterkte stroomverschjjnselen 

in den plantkring weer laat terugwerken op het rooster, ver

krijgt men stroom wisselingen, die door deze "terugkoppeling " 

zi chzelf aan den gang houden. I-Iet lijkt een perpetuum mobj le, 

maar inderdaad is het een verschijnsel, waarbjj de plaatbatter ij 
de  l lood i ge en ergi e-aanvulli ng levert. De d ool.' d e  l amp opge·-



52 

wekte stroOllltrillingen zjj n  een volkOlllen constant , ongedempt 

verschij nsel en het aanta l trillingen per seconde ( de trillings

frequ entie, heeft 111en geheel in de hand door de grootte der 

spoelen en eventueel ingeschakelde condensatoren. 1\1en kan 

lllet zulk een lmnp ongedelnpte trillingen op\vekken van fre

quenties, zoo als die voor draadloos verkeer noodig zjjn,  in 

de orde van 1 00,000 of één lllillioen per seconde. Dit aantal 

bepaalt de golflengte der door de met de lamp gek oppelde 

antenne uitgezonden aethergolven. 

Nu geeft de la111p als generator van ongedelllpte trillingen 

dus de 1110gelijkheid 0111 de voor draadlooze telef?nie benoodig

de draagtrilling op te wekken, maar tevens geeft de laInp h et 

middel om de met een gewone koolmicrofoon verkregen, zwakke 

spreekvariaties te versterken en dus nlet dit zwakstroom appa

raat de benoodigde sterke stroomen te beheerschen. I-Iet ligt 

dus voor de hand, dat de Opk0111st van den lamp zender een 

grooten stoot gaf tot de practische verwezenlijking der draad

looze telefonie. 

Bij de ontvangst van ongede111pte trillingen treden in de 

ontvangantenne onder den invloed der aank:0111ende aether

golven weder zwakke stroomtrillingen op van denzelfden aard,  

111aar onnoelnelijk veel zwakker, dan in de zendantenne . Die 

stroomtrillingen zijn te snel, dan dat zij met een telefoon voor 

ons oor op zichzelf hoorbaar zij n. De hoorbare trillingen liggen 

tusschen 12 of 11ünder en ongeveer 15,000 per seconde. I-lier 

ontvangt lnen 100,000 of meer trilLingen per seconde. ,Vil 111en 

dus met ongedempte trillingen draadloos seinen ( telegrafee

ren) dan lnoet een kunstgreep worden gebezigd om die trillin

gen to ch voor het gehoor waarneembaar te- lnaken. Dit geschiedt 

door op het ontvangstation ook lnet behulp van kleine lampj es 

en spoelen een lo cale trilling op te wekken, iets versch illende 

v it n  de aankomende trilling van den zender. De gelijktij di ge 

aanwezigheid der twee trillingen doet zwevingen ontstaan, 
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welke veel langzamer verloopen dan d e  origineele trillingen 

en die zwevingen kan 111en in een \villekeurigen toon in het 

hoorbare gebied laten vallen. 

Gebruikt men ongedempte trillingen niet voor telegrafie, 
maar voor telefonie, zoodat de aethergolven de " draagtrilling " 
worden voor spreekvariaties, dan is ook die c1raagtrilling op 
zichzelf onhoorbaar, lllaal' zij kan door de instelling van den 
ontvanger wèl ook - evenals voor telegrafie - h oorbaar 

worden gen'Laakt .  Dan komen echter de spreekvariaties, welke 

in die draagtrilling aanwezig zij n, niet zuiver over. Voor 

zuivere telefonie-overdracht 1110 et de ontvanger zoo danig 

worden j ngesteld, dat de draagtrilling zelf onhoorbaar bbj ft 

en alleen de variaties ( de "modulaties " der draagtrilli ng ) 

hoorbaar worden. 

Dernonstraties . 

Met behulp van een kleinen demonstratie-telefoniezender, 

verbonden aan een op het po dium geplaatste raam antenne en 

een ontvanginrich ti ng, verbonden aan een aan de andere zij de 

van het podiulll opgestelde raalllantenne, werden de beschre

ven verschjj nselen hoorbaar gedemon streerd, eerst het seinel1 

lllet ongedempte trillingen, daarna de aanwezigheid der dOOl' ,  

gaande draagtrilling voor telefonie e n  het overbrengen del' 

m elodieën van een speeldoosje met beh ulp van die draagtl'i lling. 

Aan de hand eener serie li chtbeelden werden de toestellen en 

de grondslagen hunner werking voorts nog nader verklaard. 

De sprekel' wees er op, dat h ij tot zoover !Slechts het wezen 

der draadlooze t elefonie in z ij n  allereenvoudigsten vonll had 

aangestipt.  vVanneer het slechts om éénzij d i g  spreken is  te 

doen) bl ij ft de practische uitvoering betrekke]jjk eenvoudig. 

Intu�sch en l aat de modulatie der uitgezonden draagt rilling 

z ich verwezen lijken op zeel' verschillende w ijzen, di e voor ver

schillende toepassi n gen dezer soort van telefonie elk hun b :ij -
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zondel'e voordeelen hebb en. lVIen kan d e  Illodulatie doen gc

schieden dool' de in rust op Inaximu111-sterkte uitgezonden 

draagtrilling, in h a al' sterkte te laten begrenzen dool' de 

spreektrillingen . l\1aar er zij n  ook schakelingen ontworpen, 

Iva arbjj de draagtrilling in rust heel zlv ak is en eerst dool' de 

�3] )l 'a akbeïnvloeding op gro otc 'l ' c  sterkte Ivordt gebracht. 

Dat laatste heeft bijzondere voordeelen bjj inrichtingen voor 

z.g. "kruisspreken " .  De draadlooze telefonie in haar oervorm 

gaf alleen gelegenheid voor beurtelings spreken en een amu

sante voorstelling \'lerd gegeyen van de 1110eil jjkheden , welke 

dit voor ongeoefenden opleverde. De menschelijke aard is nu 

eenmaal zóó, dat we elkaar pas goed begrij pen, Ivanneer we 

beiden tegelijk kunnen praten. Dat wil voor de draadlo '1ze 

zeggen, dat zender en ontvanger gelijktijdig in w erking Ino eten 

kunnen zijn· De storing van den ontvanger dool' dcn cigen , "la k 

1J ij wC1'kza men :::;tcrken zender, ma akt dan b jj zondere inrichtin

gen noodig en het is dan zeel' ge,v enscht , dat dc dl 'aagtri lling:  

zoo lang men zeU ni et spreekt, zoo zwak lllogelijk is .  I-Ierinncnl 

werd aan de kru isspreekproeven del' Telefunken-1V[ij . tusschen 

Den I-raag en Soestcrberg . 

. Een nog verder ga ande stap voor de dl 'aadlooze telefonie is 

g'ew eest de aansluiting del' draadlooze aan de gewone lijn . 

Als proef is er op di t oogenblik een draadloostelefonisch e 

verbinding met Engeland, van de l\t[arconi l\1ij . ,  tusscheli 

Zandvoort en Southwold , maar lllen zou niet steeds naar Zand

voort kunnen gaan als 111en met Engeland wilde spreken . :Men 

moet dus met eigen toestel uit eigen huis Illet de dl'aa,dlooze 

verbonden kunnen I\Torden, hetgeen beteekent, dat  de d raa d

looze zender en ontvanger niet a lleen gelijkt ijdig wer k en, 11W al' 

ook tegelijk langs dezelfde draden worden bediend, h et geen eell  

bij zonder t echnisch kunststuk lnag heeten. 

Zulke zeer inge"\vikkelde opgaven voor de draa dlooze telefo

nie brengen mede een onvoordeeliger gebruik der aa ngewende 
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energie, dus 1néér energie en 111eer ontvangversterking voor den

zelfden afstand. 

Voor den eenvoudigsten vorm der draadlooze telefonie, voor 

z .g .  rondzenddiensten zooals b ijv.  voor weerberichten, van één 

punt uit te zenden om op ta l van punten gelijktijdig te worden 

afgeluisterd, zal ook een 1nee1' eenvoudige Inrichting bruik 

baar zijn, die met betrekkelijk geringe energie grc .... te afstan

den overbrengt. 

In dit opzicht verdient het stelsel de aandacht, dat wij het 

N ederlandsche stelsel voor draadlooze telefonie kunnen noemen, 

n.l .  dat van den heer 1-:1. 1-1. à S t e r  i n g a I d z e I' d a, directeur 

der Nederlandsche Radio Industrie te 's -Gravenhage. B ij dit 

stelsel wordt de spreelnnodulatie niet verkregen door sterktever

anderingen in de draagtrilling, maar de nücrofoon is zoodanig 

geschakeld, dat in de draagtrilling golflengteveranderingen op

treden. Volgens dit stelsel was ook de in de zaal aanwezige, 

kleine delnonstratie-zender gebouwd. Met den te 's-Gravenhage 

in de fabriek der Ned. Radio-Industrie aanvvezigen telefonie

zender, waarmee eIken Zondag concerten worden uitgezonden, 

die tot in Engeland en Schotland geregeld mede worden ge

hoord, worden in verhouding tot de energie buitengewoon 

groote afstanden gehaald. 

Tot slot van de voordracht werden op den in de zaal aan

wezigen raamontvanger eenige n ummers gramm.ofoonn1uziek, 

door den zender der Ned. Radio-Industrie met speciale ver

gunni ng voor deze gelegenheid ui tgezonden, hoorbaar gemaakt . 

Toen h et VVilh elmus en vVien N eerlandsch Bloed door de zaal 

weerklonken, barstte een luid applaus los. 

De spreker sprak de hoop uit, dat hij zijn gehoor in h et kort 

een eenigszi ns bevattelijk overzicht had gegeven van d i t  stuk 

draacllooze techniek en de daarmede samenh angende problClnen. 

De voordracht werd met groote aandacht gevolgd en ten 

slotte nogmaals toegejuicht. 



VII. 

Prof. D r. P.  EIIRENFEST, 

IJ oogleeraar aan de Rijksaniversiterit te Leiden. 

WERELDAETHER OF KRACHTVELD ? 

Gij vraagt 11lij of prof. E h I' e n f e s  t, de spreker in het 

Natuurkundig Genootschap, contact had m.et zij n toehoorders. 

Of hij contact had ? Ik kan u wel zeggen, dat ik van die 

eigenaardige verhouding tusschen spreker en publiek eenige 

ervaring heb en dus . . . . . .  Enfin, 0111 kort te gaan, ge nloet het 

maar eens vragen aan den professor zelf . l\![ij dunkt, de hoog

leeraar 1110et zich door zij n publiek letterlijk gedragen hebben 

gevoeld . Geen enkele proef, geen enkel lichtbeeld ; de gebaren 

van E h I' e n f e s  t ·waren de proeven, z ij n  uitvallen de licht

beelden. Al die bijkomstigheden waren in één persoon vereenigd. 

Z ij n  experinlenteerbagage zat '111 in het levende woord. 

Hjj be gon al dadelij k  rnet te waarschuw en, dat het onder

"\v erp, dat hij op verzoek van het b estuur gekozen had, zeer 

J11 0 eilij k  'I'vas . lIjj had er aanvankelij k  zeer ernsti g tegen op 

gezien of hij het "vel zou ondernelnell over zoo iets te spreken . 

lVIaar en:Ein, h et b estuur had hen1 aangemoedigd, vooruit dan 

111aar ! IIJj zou het dan prob eeron. 

Nu zij toegegeven, dat het onderwerp inderdaad m o cilij k 
w a s .  Opbouwëllde en afbrekende gedach ten over den Z . g .  
wel'eldaether wissel den elkaar af, e n  In e t  di e ge dachten d ,� 

hypothesen omtrent het w ezen van die geheimzinni g'e 111iddell-



5 7  

stof, w aarbij dan n aar voren Invan1en d e  groote figuren i n  de 

wereld der physica, z00als A I' i s t o t  e 1 e s, N e w t o n , 

Ir u y g e n  s, L o r  e n t  z, E i n s  t e i  n, enz. enz . ,  b eneven 8 

hun w ij sgeerige b eschouwingen, die zeer vaak in botsing 11let 

elkaar k,vamen. 

Zoo 'n onderwerp humoristisch voor te  dragen, men mo et. 

het E h l' e n  f e s  t zien doen. ·Vooral dat arme jo ggie van de 

H. B .  S . ,  die tèlkens zijn le eraar in de rede valt : n1aar ik 

dacht, dat er geen aether 111eer b estond, - of juist omgekeerd, 

naarmate die middenstof ·van het to oneel verdween of er 

weer op te voorschij n  was gekOlnen. Dat jo ggie en zij n  leeraal' 

was alleralllusantst. En dan het drietal , de bioloog, de chen1Îst 

en de b elastinganlbtenaar, di e E h l' e n f e s  t telkens liet ver

huizen van het platte, alledaagsche vvereldgedoe, en de film 

die hij er aan den anderen kant van zijn lessenaar denkb eeldig 

met zij n  gebarenspel van optrok. 

lIier zijn wij dan bij het eigen]jj h:e onderwerp aangeland. 

Spreker b e gon met het allermoeilijkste. I-lij zou een hulr) 

middel gebruiken oni ons voor te bereiden op het moeilij ke, 

dat nog ko rnen zou. l\{aar hoe mo eilij k  o ok, het had niets 

afschrikwekkendst . De spreker had dadeljjk den toon te 

pakken, die hem het contact bezorgde. I-Ijj droeg een fantasie 

voor. Aan den een en kant van het lessenaartj e waarvoor hij 

stond, zag hij op het tafelvl ak een wereld van menschen en 

dieren en planten, Dlaar heelemaal plat, a. h. w. een 2-dimen

si onale wereld, even gemakkelij k te overzien als te foto gra

reeren . Van d at gewriemel nlaakte hij een :film, haalde 

de elkaar opvolgende beelden ui teen en stapelde die aan 

den anderen kant van den lessenaar op elkaar . I-lij 

maakte ' a. h .  w .  van d at " fj lrnblok " een protocol van wat 

er aan den an deren lz ant in dat pl atte vverel c1j e geb eurde. 

Zóó vlug vv erd de fi J m  op genom e n ,  dat haar bl aden nauwe]jjks 
t e  onderscheid en waren, rnaar t8ch) er ontstond een 3-dÎlnen-
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sionaal blok I n  het platte 'I'\'ereldj e b e\veging, in het filmblo k 

rust . En al die bewegingen, b .v.  van een dier gedurende zjjn  

gansche leven, van een plant, van een n1ensch, van een zich 

be'vvegend voorwerp, \,vo rden ginds in het filmprotocol vast

gelegd in allerlei kronkdende l ijnen, spreker no el11de het 

eigenaardig \vorsten, die zich door het fihnblo k  slingeren. Al 

\vät daar op aarde door elkaar wriemelt, ligt daar in ons 

filmblok als een meetkundige figuur door de ' eeuwen san1en

gesteld, rustig voor ons. 

1\1erkwaardig ziet all es er in de filnl uit. Stel bv. een 

golfbeweging glij dt langs een gespannen touw. V\Tat heeft 

de filn1 er van gen1aakt � Uit het touw een soort gordijn,  uit 

de loop ende golf een scheeve plooi in dat gordjjn. - Men ziet 

een muis loopen. 1\I1aar hoe geheel anders weer is het beeld 

daarvan in ons fih11blok ! 

Daarom rjjst de vraag : "bestaat " een golf � Spreker be

doelde : bestaat zij echt en werkebj k, zooals een nnüs be

staat 1 IGj k dan naar het filnlblok : wat is daar de golf 1 
Niet ]11ee1' dan een scheeve plooi op het gordij n, dat uit de 

vertikale fil111d1'aden van de verschillend e  atomen van ons 

tou\v gevo1'n1d viTordt. 1\10eten 'wjj nu zeggen, de golf besta at 

even echt en \verkelij k als de atomen van het touw of als 

een muis bestaat ? 1\1aar dan vragen "vij weer : hoe ziet de 

loopende n1uis er in het filmblok uit ? Ook hier weer een 

ontgoocheling ! Ook de l1!.uis sleehts een golf die weggljj dt 

over de atomen, \velke op verschillende t ij dstippen haar 

lichamll samenstelden . 

]\I[oeten VIT jj derh alve misschien zeggen : alleen de ato111en 

bestaan \vel'kel�j k )  alleen hun filmdraden zjjn  Vlezenlijk  ,!1 
J\ lleen de eh emicus zal s o m s aldus redeneeren. 1\1aar niet 

vo or elk bepaald doel ,  niet  onder alle 0111standigheden is dit 

een geschikte \vij zc v an Yool'stelling. N aarn1ate 111en zich 

m eer int eresseert VOOl' 't een of ander, naarmate 111en b.v . 
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als zoöloog, o f  historicus, o f  belastingambtenaar d e  dingen 
ziet, zal ie111and 's geestesoog zeer verschillende lijnen, plooien 
en Ivorsten in het fihnblok volgen - b.v. voor inko111sten
belasting volgt men den bezitter van het inkon1en, voor 
grondbelasting dengene die in het huis "kadastraal bekend 
onder . . .  " ,  als huisheer woont.  

De zoöloog zal duidelij ker de l1n1Ïzen, de honden en de 
katten onderkennen, de chemist de bewegingen van de cal
cium en koolstofatOl11en, en "vat dies 111eer zij . 

Zoo bestaat dan die film uit legio vezelstructuren, di:� 
voor den waarnemer naar voren treden naarmate van zijn 
kij k  op de werel d. 

Dit symbool nu vooreerst latende rusten, zou spreker de 
verschillende aethertheorieën de revue laten passeeren. 

Nu begon het VUluv\rerk van geestigheden pas goed. I-Ioe is 
er 11iet in den loop der eeuwen over het wezen van het licht 
gedacht ! Spreker voor zich ko n "vel eens spijt gevoelen, dat 
hij niet behoord heen tot de leerlingen van A I' i s t o t  e 1 e s. 
V\T ant wat heeft die vv jj sgeer de dingen al niet dadelijk zó ':) 
op den kop getikt, dat zijn hypothese aan verschij nselen tot 
dien bj d onoplosbaar, een verklaring gaf. Zeer lang heeft 
zjjn  opvatting stand gehouden, dat het zien zou zijn  tasten 
van ons oog, alsof er staafjes uit het oog al t astende het 
obj ect bereikten. Zeer lang he eft het geduurd vóór lnen tot 
het begrip kwarrt, dat eerst de lichtbron iets do en 1110 est, 

voor het oog zjjn functie kon beginnen, dat er tij d 1110est  
verloopen tusschen het een en het ander. En dan komt de 
groep van geleerden, gerepresenteerd door N e w t o n, di.e 
Legt, dat het oog getroffen moet worden door proj ectielen 
uit de lic htbron ; 't is alsof die bron Jd eine deeltjes uitzendt, 
die ook ons oog treffen. 

Dit beeld nu is  uiternlate vruchtbaar geweest aan nieuwe 
inzichten omtrent de rechtbjn igheid, de terugkaatsing en de 
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breking van \vat wjj licht no em.en bij zjjn  beweging doo l' dr, 

middenstof. lIi cr stond sprekcr dankbaar stil bjj deze eerste ge

lij kenis v an ontzaggebjke  vruchtb aarheid.  Niet alle gevolg

trekkingen heeft 111en er toen nog van kunnen doorzien. Bij v. 

als het licht \verkelij k een conlplex van pro j ectielen zon 

wezen, dan 11lo est en die ook een druk uit oefenen en dool' de 

zwaartekracht van hun rechtlij nigen weg afwij ken. 

Eerst na 150 j aren wordt de gelijkenis van N e w t 0 ft 

verdrongen door d ie van I-I u y g e n  s, Y 0 u n g en F l' e s  n e l  : 

het licht gelij kt op het geluid ; het komt tot  ons o o g  als een 

golf. Spreker zou niet stilst aan bij de verschillende pro even, 

die de zegepraal van deze derde gelij kenis beslisten. A l leen 

wees hij op een aanvan keljj k ernstig bez·waar van dc t egen

standers, die de golftheorie naar het rij k van nonsens ver

wezen, OIndat 111en een geluid, dat bij v. uit een straat k Olllt, 

heel goed orn den hoek van die straat kan ho oren, ll1aar dit 

niet opging hjj het licht : hicr k an nlen niet zien, dat het ook 

0 111 den hoek do ordrong. Toch werd dit wapen den teg en

st anders uit de hand geslagen : de golven van het licht waren 

zoo kort, dat L:;e m aa l' zeer weinig in staat zijn  zich te buigen , 

dat gaat nH�t de ] ange gol ycn van het geluid veel b eter, e n  

het gaat ook m et dc  langere golven van h et roode licht . 

,Verd djt dus een van de nlo oist e bevestigingen v an de 
golfgebj kenis ,  een van de st erkste bewij zen is  ool\: de int el'

ferentie,  de pro ef, dat licht plus licht duisternis l"an gevc n .  

B ei de gelij kenissen , vnn N e w t o n en van l1  u y g e n  8 � 
hebben nu een 11lerkw a ardige overeenkomst. Stel 11 een vaa 
die  yelTe sterren voor,  wa a rvan het licht bijv .  een j aar noodig 
heeft onl de aarde t e  bereiken. \Tll a t  is el' dan gebeurd 
tnsschcll het o ntst aan v a.l l  dat lich t  op de ster en het o o gen
blik dat \\" jj h et bem erken ' ? Bl' is ccn leegte  tusschen dc 0 0 1'
zak en c n  dc \y crki n g, e e n  leegt e,  dic en door N c w  t 0 11 Cl l 
door H u y go c n s Oycl'b l'u gd worden. Vol gens den een zij n 
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in den tij d tusschen het oude en het nieulve gebeuren de 

projectielen onderweg geweest.  Volgens I-1 u y g e n  s waren 

h et de golven. Beide helpen u niet het geesteso og hier een 

c011tinue brug van oorzakelijkheid zien. 

Maar nn korrlt het moeihjke .  "Vij hebben ons hier voor te 
stellen een golf 0:[ een toestand die glijdt op iets. "Vat is 
hier de drager van de golf � 1\1en noemde die nliddenstof 
aether, waardoor het licht zich, juist zooals het geluid door 
de lucht, In trillingen bewegen zou. JVlaar nu is het 
naar 111en weet ten spij t  van zeer scherpzinnige pogingen, 

nooit goed gelukt een luechanisch mo del voor zulk een licht

ûether uit te denken . Dit werd nog hopeloozer, toen door de 

onderzoekingen van F a r a d  a y, 1\r a x w e I l, 1-1 e r  t z en 

L o r  e n t  z duidelijk werd, dat de "lichtaether " tegelijk 

ook nog  de drager van alle zoo zeer onderscheidene electro

magnetische verschjjnselen moest zjjn .  Zoo begon men, hoc 

ongaarne ook, allengs er van af te zien, onder den aether iets 

"mechanisch " te willen verst aan. ,Vel bleef men nog spreken  

van "punten van den aether ", die in  ieder oo genblik dragers 

zjjn van bepaalde electrische en luagnetische "toestanden ", 

maar wann eer men bij v. de uitdrukking "aethertrillingen " 

b l eef gebruiken, meende men toch niet meer "heen en weer 

trillen van een punt van den aether ", maar periodieke ver

anderingen van den electro-magnetischen " toestand " in den 

aether. Voor "'\vien niet gewoon is met de grond vergelijkingen 

van de Maxwell-Lorentz-sche theorie te werken, schijnt dit 

ondragcljj k  abstract te zijn .  En toeh ·werkt bijv. de moderne 

electrotechniek en met name de radio-telegrafie met deze 

"abstracte symbolen-wereld " niet minder handtasteljj k  als 
met een hamer of een balk van jj zerbeton. 

Overigens voerde de onbvikkeling der natuurkun de in de 

laatste 20 j aren tot een no g verder gaande abstractie ten 

aanzien van den aether. Tot dusverre was men in elk geval 
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nog bbj ven vasthouden aan het volgende aanscholnvebjkc 

beeld : men opereerde lnet het begrip "bepaald punt van den 

aether " in dien zin, dat n1e11. b ij v. aan de volgende vraag een 

ëlnidebjke  beteekenis toekende : neelllt stroOlllend ·water b ij 

zjjn · beweging de daarin bes] oten aetherpunten n1eê of niet ;? 

En de aarde en de planeten, slepen zij hun aetherinhoud meê 

of  niet � 
Zeer diep gaande experim enteele en theoretische onder

zoekingen (F r e s n  e l , lVf i c h e l  s 0 n, L o r  e n t  z) schenen 

al spoedig er op te "w�j zen, dat zoovvel het anhvoord ja, als het 

antwoord neen niet juist kon zjjn. Ten slotte gelukte het, naar 

])le11 'weet, aan L o r  e n t  z, op geniale wij ze een uitweg uit de 

11l0eilijkheic1 te vinden. In zijn buitengewoon diepgaande 

onderzoekingen van 1892 tot 1904 toont hij aan, dat n1en aan 

de opvatting kan vasthouden, dat alle lichaluen en ook de 

planeten door den vaststaanden aether glij den. ,VaarOln b8111er

ken wij echter daarvan niets, ook niet in de fijnste speciale 

experiInenten ? Olndat, als bij het n8111en van proeven de 

aether door het lnet de aarde 111eeloopende laboratoriu111 blaast, 

niet alleen de verschijnselen gestoord ,vorden, 111aar tegelijk 

ook de instrulnenten, waarmee ge\verkt wordt, en wel  juist zóó, 

dat lnen niets merkt van den aetherwind. 

E i n s  t e i  n heeft, zooals 111e11 ,veet, naar een andere oplos

sing gezocht, wier vruchtbaarheid Ül zijn latere werken meer 

en meer naar voren trad : hij elin1Ïncert geheel het begrip van 

het "in verschiedenen Zeiten 11Üt sich identiiicierbaren Aether 

pnnkt " en daarm ee de vraag naar n1edebe\vegen of niet mede

bewegen van den aether l11et de lichamen. ,Vel houdt zij n 

theorie vast aan het begrip van de electromagnetische ( en 

gravitatie- ) velden ; alleen benloeit hij zich \veinig n1et den 

"drager " van deze velden. 

Terwij l  spreker z�n rede hier weer aanknoopt aan ,vat in 
het filmblo k  van golven, touwen, atonlen en :qluizen te zi en 
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,vas, betoogt hij ,  dat de vraag of de aether "bestaat " of niet, 

voor  den physicus niet zoo i)eherp en belangrij k  is als het 
den buitenst aander toesch ijnt .  

Prof. E h r e n  f e s  t h a d  in het begin zijner rede verwezen 

naar eenige geschriften, die zijn gehoor er zeker gretig op 

nalezen zou : spreker �s . I-leidsche intreerede van 1912, die van 

:IJ i n s t e i n ( 1920 ) en het in de vVereldbibliotheek uitgekomen 

boekj e van prof. V a n  d e r  vV a a I s J r . :  de We r,eldaether. 



VIlL 
Prof. Dr .  A. A. NIJLAND , 

fT oogl ccraar aan de R?jks��ni�!e? 'si{- eit te Utrecht, 

HOE GROOT ZIJN DE STERREN ? 

De beteel\:enis van deze in het Natuurkundig Genootschap 

gehemden voordracht ,vas hierin gelegen, dat prof N jj 1 a n d 

van Utrecht, die 30 Januari 1908 in ditzelfde Genootschap over 

)t zelfde onderwerp sprak, het nu ook voor zjj n  spreekbeurt 

h ad gekozen : hetgeen mogelijk  was, doordat de la atste j aren 

onze kennis van die op ontzaglij ken afstand van ons \ventelende 

he1uelbollen buitengewoon verrijkt is. 

De  sterrekunde is te onderscheiden in bvee vrij w el geljjk

",vaardige rubrieken : de sterrekunde van het zonnestelsel, en 

die van de vaste sterren, de stellaire sterrekunde. 

De eerste is heel oud ; reeds de oudste volken hebben 

zich met de bestudeering van ons zonnestelsel bezig gehouden. 

R.eeds 2000 of 3000 j. vóór Chr. ,:veten wjj ,  dat van de B aby

loniërs, en bekend is ook dat de Grieken aan geen andere 

hemellichten dan de leden van ons zonnestelsel b\i zondere 

aandacht wjj dden ( lla 600 v. Chr. ) .  Natuurlijk nan1 Inell de 

vaste sterren wel waal' als zoo vele 1nyriaden lichtende punten 

aan den heInel, - Plato noemde de vaste sterren goddelijkel' 

dan de lnensch - maar ZIJ waren nu eenmaal vast e1\ onver

anderljjk, derhalve ,\Tas er geen aanleiding o nl ze te  bestu

deeren. Er was niets ,vam'ov er 111en zich ten aanzien van die 

sterren te venvonderen had. 

D it w 81'd eerst and ers vele eelnv en lat er, toen G a I i I e i den 
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in 1608 in  Nederland uitgevonden ldjker ,op dèn sterren:helnel 
richtte ( 1610 ) . Inderdaad vond hij allerlei inten'essents, waar-' 
over men zich wel verwonderen llloest, o .a .  de schjjngestalten 
van Venus, vier wachters van Jupiter, bergen op de Maan en 
v lekken op de zon. lVIaaT de vaste sterren bleven nog steeds 
even raadselachtig en het zou nog lang duren vóór de be
langstelling daarheen uitging. 'Eerst in de zeventiende eeuw 
werd er iets Olntrent de vaste sterren bekend. lV1en nam waar 
dat sommige sterren periodieke lichtvariaties vertoonen, ster
ren dus die wel op hun plaats bleven staan, lnaar van licht
sterkte - veranderden. Er "vas daarmede een bres geschoten in 
de van oudsher verkondigde onveranderlijkheid der vaste
sterren. E n  toen gebeurde het in 1718, dat I-I a 1 1  e y verkon-' 
digde, dat die sterren ook niet in denzelfden stand blijven, dat 
hun constellatie iets of wat verandert. De schitterende witte 
ster Sirius bijv . ,  die staat ten Zuidoosten van Orion, bevindt 
zich thans niet meer op dezelfde plaats als in de dagen van 
H i p p a r c h u s en P t o l  e m a e u  s. I-Ietzelfde vond I-I a 1-
1 e y voor Aldebaran en Arkturus. lIet was inlniddels - aan de 
wetenschap duidebjk geworden, dat de vaste sterren op ont

zaglijke afstanden van ons verwij derd moeten zjjn. Trouwens, 

reeds 300 j. v. Chr. had de beroemde mathematicus der ,oud

heid E u c 1 i d e s  geleerd, dat de verhouding van de afmetin

gen der Aarde tot die van -de sfeer der sterren van dien aard 

i s, dat die aaTdsche aflnetingen geheel verwaarloosd kunnen 

worden. Inderdaad, de afstanden van die zonnen tot ons zonne

stelsel zjj n  duizelingwekkend. Neemt :men als ,eenheid van 

maat in het sterrenrjjk ( astronomische eenheid ) den afstand 

van de Aarde tot de Zon, dan zijn  de allernaaste vaste sterren 

nog honderdduizenden van die eenheden van ,0ns verwjjderd. 

Wat beteekent de afstand waar0p w�j ons van de Zon be
vinden, vergeleken bjj di e a:Estanden gi11ds in de verre ruimte 
wa aT die :andere zonnen ,zi ch bewegen ! 't J s op ûch zeH a1 

5 



D10eilijk  OD1 zich voor te stellen, dat een sneltrein
: 

300 jaren 

noodig zou hebben om van hier de Zon te bereiken, dat die 

afstand 150 Düllioen kilometers bedraagt en dat een proj ectiel 

uit een vuurmond eerst na vij f  jaren op de Zon zou aankOlllen, 

gesteld dat de kogel zijn initiale snelheid behield. 

Ook drukt 111en de astronomische eenheid wel uit in 8 . 3  

lichtminuten, of ongeveer 5 0 0  lichtseconden, d.w. z. de  afstand 

dien het licht aflegt in 500 seconden. 

vVelnu, de Z.g. ·vaste sterren zijn  in den regel ten 11ünste 

lllillioen 111alen verder van ons verwij derd.  Reeds dit lllaakt 

het duidelijk  dat die lichtende punten zonnen llloeten zij n, 

vuurbollen van de afmetingen van onze Zon, 11üsschien vele 

lllalen grooter. De Zon zou, werd zij op lnillioenvoudigen 

afstand geplaatst, slechts als een lniddelmatige heldere ster 

( der derde grootte ) lichten, een ster, bij volle lYlaan onzicht

baar. Sterren zijn  zonnen, en allerlei eigenschappen der Zon 

vindt 111en bjj de sterren terug. ,\Tij kunnen constateeren, dat 

sOlnmige sterren dezelfde eigenschappen hebben als onze Zon, 

dezelfde massa en grootte, dat zij dezelfde hoeveelheid en pre

cies dezelfde soort licht uitstralen. De overeenste111ming is zoo 

goed als volkOlnen, en 111en kan zeggen, dat onze Zon is een van 

die vaste sterren. Deze overtuiging had zich langzéLlllerhand 

aan het eind der 17 e en in de 18e eeuw baan gebroken. :Maar 

't was toch eerst oD1streeks het jaar 1780, dat de studie der 

vaste sterren een aanvang naD1. Toen begon 1-I e r s  c h e l  111et 

zjjn  eigengemaakte k ijkers den he111el te doorzoeken en deed 

zij n  beroemde ontdeldüngen o11ltrent sterrenhoopen en nevel

vlekken en dubbelsterren. Vooral de dubbelsterren trokken 

buitenge\voon de aandacht. I-I e r s  c h el vond er in korten tij d  

a l  eenige honderden, die hij zorgvuldig uitmat. Later, toen 

het werk door I-I e r s  c h e l  Jr. en diens llledewerkers was 

voortgezet, versch een er ( in 1838 ) een catalogus van 6 600 

dubb elsterren. Vele ervan hebben de eigenaaràigheid, dat ze 
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langzaal11 0111 elkaar bewegen, zóó langzaaI11 dat ze vele 10-

tallen van jaren noodig hebben 0111 geheel 0111 elkaar te wente

len. Alfa Centauri en Sirius behooren tot de 111erkwaardigste 

voorbeelden van dergelijke dubbelsterren. 

De studie dei, vaste sterren is in de 1ge eeuw in een nieuwe 

faze geko111en, doordat 111en een grootheid leerde kennen, die 

ons eerst een juisten kijk op de vaste sterren heeft gegeven. 

1'len leerde hun afstand bepalen, - waarvan II u ij g e n  s 

reeds het verr110eden had dat hij 111isschien wel 10 à 12 licht

j aren bedroeg. Eerst in 1838 is B e s s e 1 er in geslaagd den 

afstand door een directe methode te 11leten en thans is men 

reeds zoo ver gevorderd, dat 111en ongeveer van 1000 vaste 

sterren den afstand kent. I-liervan zijn  er slechts 28, die dichter 

bij ons staan dan een 111illioen astronomische eenheden ; een 

100-tal liggen binnen de 2 111illioen astronomische een

heden, enz. 

Door dat bekend ",vorden van de afstanden ver kregen dade

ljjk alle andere vraagpunten een heel ander aspect. Zoo bjjv .  

het vraagstuk van de dubbelsterren. Doordat 111en den afstand 

wist van Alfa Centauri ( 220.000 a. e. ) en dien van Sirius 

( 540.000 a.e . ) kende men ook in werkelijkheid de middellijn van 

de banen dier dubbelsterren ; worden deze middelbjnen vergele

ken met de omloopstij den, en voert men dezelfde bewerking uit 

voor het stelsel, bestaande uit onze Zon en haar planeet Sa

turnus, dan kan men daaruit de massa van de ster berekenen 

uitgedrukt in de massa van onze Zon als eenheid. Zoo kwam 

men tot de uitkomst, dat de twee sterren van de dubbelster 

Alfa Centauri elk ongeveer 1 zonnemassa hebben. En wat de 

helderheid der sterren betreft, men leerde uit hun afstand 

van de schjjnbare helderheid tot de werkebjke komen en vond 

b.V. dat het licht van Sirius, de helderste ster des hel11els, h et 

dertigvoudige van dat van onze Zon bedraagt. 

De li chtkracht van de vaste sterren loopt geweld ig uiteen, 
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afhankelijk als zij is  van de  soort van licht die de  ·ster uit

straalt, derhalve van de licht-intensiteit, en ook van het volume 

del' ster. El' zijn zeer groote, nlaar ook, in verhouding alt ijd, 

zeer kleine sterren. 

I-Iier was spreker gekon1en tot de beroemde ontdekkingen van 

I{ i l' e h  h o f  f, ·die geleid hebben tot de spectraalanalyse, 

waardoor l11en in staat is gesteld de vraag te beantwoorden 

welke stoffen op de Zon en de ver afgelegen vaste sterren aan· 

wezig zijn. Geweldig belangrijk is de toepassing van die ont

dekking voor de kennis der vaste sterren ge\vorden. In 1863 

publiceerde S e c  c h i een lijst van sterrenspectra, een analyse 

van hun licht door nliddel van den spectroscoop .  I-lij vond in 

die spectra veelal dezelfde donkere strepen als in het zonne

spectrum, hetgeen wees op de aanwezigheid van dezelfde stof

fen. Op grond van dat spectraal onderzoek verdeelde hij de 

"vaste sterren in 4 typen : de \vitte sterren, die heel "weinig van 

die strepen hebben en hoofdzakelijk waterstof vertoonen ; de 

gele, die het meest gelijkenis bieden 111et de Zon ; de gele en 

de oranj e-roode sterren. 

Tot het 1ste type behooren ongeveer 52, tot het 2e ongeveer 

47 %, van de onderzochte sterren ; de gele en roode sterren 

VOl'-l11en sanlen niet 111eer dan één pct .  

vVij leven nu een 60 jaar later en thans heeft 111en een lijst  

gemaakt van 230,000 van ·die sterrenspectra, vullende negen 

k\vartijnen van de Annalen der I-Iarvard sterrewacht. Na

tuurlijk is het noodig ge·worden de 4 typen van S e c  e h  i sterk 

onder te verdeelen. De klassen der I-Iarvard sterrewacht ,vorden 

l11et de letters B A F G IC NI N enz. aangeduid. 

De klasse .A ( vvitte sterren) vertoonen bij:ua niets anders 

dan vvaterstof ; de B-groep heeft ook nog een heliumstreep ; en 

verder k0111en in de klassen F G IC allengs calciu111, natriu111 

en andere metalen op den voorgrond. De klassen M en N k0111en 

met S e c  c 11 i 's 3e en 4e typen overeen. 
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Uit de s];)ectra heeft men weer kunnen afleide�: de tempera

tuur van de buitenste sferen der sterren, val'ieerende van 

2000 tot 15000 0 C. ,  waaruü opnieuw te concludeeren valt dat 

die verre zonnen gevoegel�ik gehouden kunnen ,vorden voor 

evenbeelden van onze Zon, waarvan de tenlperatuur 6000 0 C. 

bedraagt. JYIerkwaardig is verder het verband tusschen het 

spectrum en de absolute lichtkracht, die uit de schijnbare hel

derheid kan gevonden ,vorden, als de afstand bekend is. lIet 

is gebleken, dat de ,vitte sterren alle "groot " , de roode daar

entegen àf zeer groot àf zeer klein zijn. 

\Vij gaan nu over tot b et bepalen der schijnbëLre lniddelljjn 

van een ster . Heel gemakkehik gaat dat niet. Neem b.v. Alfa 

Centauri, die ongeveer dezelfde 111assa heeft als de Zon met 

een iets grootere
, 
lichtkracht, zoodat die ster als t"vee druppe

len water geljjkt op de -Zon en wjj dus wel schatten kunnen 

dat haar afmetingen ook niet veel zullen verschillen. De schjjf  

van de  ster moet dan o n geveer de afme t ing van die van de 

Zon hebben. Maar dan doet zich het bezwaar voor 0111 den 

hoek, dien dat schijfje luaakt en di e luinder dan 1/1 oo -ste se

conde bedraagt, te meten. Tot nu toe kQn nleI1 zelfs 111et de 

grootste kjjkers niet verder gaan dan 1 IlO seconde. Een 

essentieel beZ\vaar daarb jj is, dat voor ldjkers zooals die te 

Leiden en Utrecht , elke ster een valsch schjj fje heeft van een 

halve seconde. 

lVIerkwaard igerwjjze heeft m en al  een 40-tal jaren geleden 

de ware afmeting van een bepaalde ster, n.l . Algol, gevonden. 

1-1ier is h et gelukt - spreker wees er reeds op in zjjn voor-: 

drach t van 30 Januari 1908 te dezer plaatse -- de absolute 

grootte van cle ster te bepalen, namebjk dat de grootste van 

de twee Algol-bollen is 1. 22 Zon, de kleinste iets kleiner ( 0 . 9 6 )  

dan de Zon . 
I-Iet is intussch en soms wel mogeljjk , l�ngs j ndirecten weg de  

schjjnbare ruidd elljjn der vaste sterren t e  meten . Uit de licht-
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kracht b .v. van Capella, een van d e  helderste sterren des 

hemels, viTelker licht zeer groote overeenkOlnst lnet dat der 

Zon heeft, heeft lnen bepaald dat haar schij f een middelljjn 

van Ij 1 5 0  seconde 1110et 111eten. 

Voor de berekening van de roode sterren, die veel nünder 

intens licht uitzenden, heeft men nog een anderen factor noo

dig die on1gekeerd evenredig is aan het vierkant van de abso

lut e temperatuur. Voor een sterk gekleurde ster als b.V. B etel

djusa is deze factor zelfs 5. JVIet inachtneming hiervan vond 111en 

voor deze ster een middellijn,  waarvan de schattingen uiteen

liepen van 0 "  ,031 tot 0 "  ,0 5 9 ,  zoodat lnen als gemiddelde aan

nmn een grootte van 0 " ,047. 

I-Iet is vooral 1\1 i c h e l  s 0 n ge"weest, die door vergrooting 

van den spiegel in den fmneuzen kijker op 1\10unt ,Vilson, de 

kans vergrootte ,  dat de schjj nbare afmeting voor den dag 

kwmn. De lnethode, op int erferentie berust ende, is van 

F i  z e a u a:Ekomstig. Inderdaad bleek nu de bovengenoen1de 

uitkomst ; langs den inc1irecten 'Neg verkregen, door de directe 

\ram'neming bevestigd te worden. De nüddelljj n van B etel

dj usa bleek werkeljjk  0 If ,047 te zjjn .  Thans gaat men voort lnet 

die lnetingen en hoopt ook de n1iddelljjn van Sirius te weten 

t e  komen. 

De finale uitkomst, dat de ster Beteldjusa 330 maal zoo groot 

is als onze Zon, is voor het normaal menscheljjk begrip on1 va n 

te duizelen. Nu en dan 1l10est spreker dan ook O1n in dit fabel

achtige rjjk  der hen1el-lich mnen zjjn toehoorders een klaar be

grip te geven, de fantaisie te hulp roepen. Zoo heeft een E n

gelschn1an een jongen geplaatst op Beteldjusa eü hem een ge

weer laten afschieten, \vaarV3n de kogel onderst eld \verd den 

bol van de ster rond te loopen. ,,,,relnu, die kogel zou den j ongen 

getroffen hebben, - als hij 7 j aar ouder was geworden. 

Niet zoo zeer de resultaten die de natuuronderzoek er be

reikt, bekoren hem. Natuurlijk is vermeerdering van kennis 
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ook voor heIn van groote waarde. lV[aar toch is voor heIn van nog 

veel grooter belang, dat de een of andere plausibile hypothese 

blijkt uit te kOlnen. vVjj hebben het gezien aan den A111erikaan, 

die er zich op spitste Oln de afmeting van B eteldjusa te schatten, 

en dat toen die andere Amerikaan kwmn 111et de geweldige 

hulpmiddelen, instrulnenten enz. waarover 111en daar beschikt 

en de proef op de S0111 maakt. Dergelijke triumfen zjjn  voor de 

beoefenaars der wetenschap veel grooter dan de resultaten 

zelve. 

lVlet een aantal lichtbeelden lichtte spreker zjjn voordracht 

toe. 

Wjj herhalen wat wij aan het slot van zij n  voordraeht van 

30 Januari 1908 s
·
chreven : 

Alleen een klare voordracht als die van prof. N jj 1 a n Cl kan 

een dergelijk  betoog voor een gemengd publiek duideljjk 

Inaken. Dat publiek was den spreker ten slotte zeer dankbaar. 



IX. 

Prof. Dr. ERNST COl-IEN, 

If ooglee1"am' Clan cle Universiteit te Utrecht. 

DINGEN EN MEf\fSCHEN UIT HET LAND 

VAN BENJAMIN FRANKLIN. 

Een I-lollander hoort gaarD e over Anlerika 'spreken, in vele 

opzichten het land der tegenstellingen, vergeleken lnet het 

z ij n e . Vooral hOOlt hjj da arvan gaarne uit d en nlond van 
landgenooten, die daar den n aam van ons Nederland hoog 

hebben gehoud en. ,Vij herinneren hier aan de voortreffelijke 

voordrachten van prof. I-1 u g o d e V I' i e s. En nu "\T eer trad 

prof. dl' .  E r  n s t G o  h e n, van Utrecht, voor een talrijk 

publ iek op den katheder en lnen hoorde henl in een gee sti ge 

causerie een reeks perso onlij ke indrukken vertellen over 

d i ngen en nlenschen in het land van 13 e n  j a Hl i n F l' a n k  1 i n. 

I-Iet w as een reis van vij f  J11 a an c1eD , b egin Augustus 1 . 1 .  

onc1ernOlnen, zoo dat de indrukken zeer rec ent waren.  N iet uit 

eigen in itiatief ondernmn prof.  C 0 h e n  de reis, do ch op uit

no odi ging van eenig e  universiteiten in dc V creclligde Sta,ten) 

onl aldaar en elders colleges te k01nen geven, e e n  ccr  en on der

scheiding, die in de geleerde 'wereld buitenge\yoon op waarde 

w o rdt gesc hat. 'rypi sch-Anlerikaansch w as een uitnoo diging, 
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die kort daarna. kwam, n.l. van d e  Anlerican Chemical Society. 
Langs telegraphischen "veg verzocht deze hem op haar j aar
vergadering te Nevv-York het woord te voeren, met verzoek 
per draad te ant\vo orden, met opgave van den titel zijner 
voordracht. Later zou wel een brief volgen. En toen die brief 
kwam, stond daar 0 .111 . in, dat men hem e en auditorium van 

ten minste 3000 personen kon garandeeren. 

Zoo landde prof. C 0 h e n  clan in N ew-York en 111aakte van 

daar uit een heele rondreis, van 't Oosten naar 't Westen en 

over Canada weer terug, universiteiten bezoekende, college 

gevende en merkwaardige dingen in zich opnemende, waar

van hij thans 't e en en ander zou vertellen. Eerst werd de 

reis aangeduid op een kaart en toen be gon het verhaal, dat 

geïllustreerd werd met een schier onafgebroken reeks licht

beelden. 

De uitbeelding van de Columbia-universiteit te N ew-York 

en van het en orme bibliotheekgehouw, gaf spreker aanleiding 

tot een enkel woord over h et karakt er van de universiteiten 

in het algemeen en over het biblio theekwezen in Anlerika. 

lvfen nlaakt daar, wegens de groote afstanden tusschen de 

pla atsen, veel w erk van bibliothek en. Men treft ze  overal aan 

en elke stad in de Vereenigde Staten tracht haar b oekerij zoo 

goed mogebj k in te ric.hten. En wat de universiteiten betreft, 

er is een gro ot onderscheid tusschen die in de oostebjke en 

di e in de westeJ ij ke Staten. D e  hoo gescholen in het Westen 

zij n  no g in een stadium van ontwikkeling, die in het O o sten 

daarentegen h:un n en \vat i n richting en studie gang betreft, 

o n get w ij feld met de b est e Europ eesch e universiteiten mede

din gen . E en groot  verschi l  i s , dat de j ongelie den in A merika 

veel vroeger student worden,  \\" e1 2 j aar eerder, w aardoor 
uit e raard h et p eil van het onder 'vvij s  i n  het begin lager staat. 

lVlen Ju jj gt d a n  aan vankcljjk i n  de ee rste j aren. o nderwij s  in 

cle aan de universiteit verbon den colJ.e ges, cl ie vrjj veel gebj -
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kenis hebben lnet onze faculteiten. Daar "vorden d e  leerlin gen 

gec1u l' cnc1e 3 of 4 jaren opgeleid V 0 0 1' de hoogere studie in het 

a� lde re gedeeltc van de univCJ 'siteit, de "graduate school " , 
\\�aar zjj de wetenschap lneer z elfstandig beoefenen . IIier in 

dezc "gl'aduate school " is  het streven van rectoren (presi 

denten ) en professoren el' vooral op gericht om hun univer

siteit zoo  veel n10 gebj k op te \iVerken tot geljj ke hoo gte als 

de Buropeesche ho o gesch olen . 

Spreker vlo cht hier e en herinnering i n  aan zjjn vereerden 

lc ermeester v a n  't II 0 f f. '1' oen deze - het zal nu een 

20 j a a r  geleden zjjn - de Vereenigde Stat en b ezo cht, vro eg 

111en hen1, na een bezoek aan de universiteit van Chicago , 

hoe h jj  dacht over het h o oger ondel'lv jj s in de chenlie in 

Am el'ika , en h et anbv oOl'd van v a n  't 11 0 f f lui dde, dat er 

ZCkCl' nog vv el een halvc e cu,'\! o ver heen zou gaan alvorens 

het n1et dat onderwjj s in Europa gebjkw aal'dig zou zjjn. lIier 

heeft v a n 't 11 0 f f het nüs gehad . 1\l[en kan \vel zeggen, 

dat de universitciten in 't Oosten van de Vereenigde Staten 

volkon1cn up to date zjjn in gericht, al mo est spreker el' o o k  

V 0 0 1' waarschuwen, dat vo oral Nederland niet a l  t e  b escheiden 

beho eft te zjjn n1 et voor den dag te k01l1en wat zijn hooger 

ondcrw ij s aanb clangt . Ook dat is up to date. 1\1:en overschatte 

overigens niet al te veel de nlÏllio enen, waarn1ee particulieren 

in A n1erika het hoo gcr ondcrw jj s  b egiftigen . Terwjj l het aan

tal studen ten hiel' in de h onderden lo opt , lo opt het daal' in 

de duizenden,  die all en onder dak ( meestal dak van de 

u n ivC1 'siteit zelf ) gebracht moeten worden en van instru

Incnten voorzien. Daar komt bjj ,  dat de Staat zich dat onder

vv ij s  w einig aantrekt , alt h a,ns in het O osten, tenvij l hiel' te 

laude b.v. elke burgel' tot de kosten b jj draagt . Alleen in 

't '",Testen van An1crika ,'Vorden de universiteiten door de 

n,fzo n dcl'l ij kc Stat en b ekosti gd, in ' t  O osten zjjn het p articu

liCl'C instellingen . Al dadelijk bij de oprichting eiscllt dat 
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gro ote somillen, 'waa rvan de venllelding Ül de bladen dan 

natuurlij k indruk lllaakt .  De keerzij de ziet men echter vo orbij .  

Niet
, 
altij d  worden de 111aec enaten gevonden, die er d e  be

dragen voor over hebben.  Dan hebben de b esturen der univer

siteit en dikwijls  gro ote  zorg. D at geeft onzekerheid in 't b e

stuur van zoo 'n universit eit, die 'wij in Nederland niet 1\:ennen. 

Op de ColuITlbia universiteit vol gde in de reeks van licht

beel den het "c ollege of the city of Ne'iv-York ", een inrichting 

waar de technische studie meer op den vo orgrond staat. 

Spreker liet ons dat geb ouw, uit - en inwendig, voo ral zien om 

de merkwaardige archit ectuur, trouwe imitatie van de 

Oxford-university. 

I-lier vlocht spreker een opmerking in over de volkstaal , 

die  heel wat anders is dan het "Engelsche Engelseh " .  Zelfs 

voor een Engelschnlan is het nloeilij k uit al die dialecten, die 

het conglomeraat van natiën in .J..t\ merika spreekt, wij s  te worden. 

De m an in the str ee-t legt den klemtoon vaak op heel andere 

lett ergrepen , waarvan spreker anecc10tische voorb eelden aan

haalde . 

D e  gastvrijheid van de Aillerikanen overtreft zelfs die van 

de Engelsehen ver. Slechts één voorbeeld uit velen. Te B al

tim ore aankom.ende,  vond spreker daar aan den trein een 

' paar collega 's en hun assist enten, die zich dadelij k  van zijn 

bagage meester maakten en aan zij n  hotel afscheid n8111ende, 

hem vro egen : hoe laat de cal' den volgenden morgen voor 

m.oest zij n . lIet had spreker zeer verb aasd in Amerika zoo

veel auto 's te  zien . D at vo ertui g heeH de fiets zoo zeer ver

dron g'en, dat m.en rekent, dat elke 14e man zij n  autocar heeft. 

In verband daarmee sch etste spreker de op maatschappebj k  

gebied zoo geheel andere toestanden dan in Europa. D e  

J\ ln crikaan s � he v r o n  \ v  doet, w egen s d e  buiten gew oon. IIlO ei

]jj ke t o est anden m et de die n sth o d en, zelf het werk, voor 

:0 o o v cr dat niet do or  all erlei huishoudelij ke machinerieën 
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verricht "\ivordt. D e  Amerikaansche student helpt daarbij een 

ha,ndj e .  lVIen ziet henl allerlei arbeid verrichten om z ij n  stu

diekosten goed te maken. lIet ,vas niet zeldzaam, dat spreker 

henl in een scheersalon aantrof en in een restaurant zag 

bedienen. Een student vertelde henl dat hij in het reisseizoen 

een autom;obiel van Cook in de Rocky-nlountains bediende. 

J\lIenignlaal trof spreh:er in een restaurant een "strij kj e "  van 

studenten aa,n. 't Merkwaardige is, dat juist die studenten 

tot de beste beho oren ; 't zijn  de nleest energieke en de 

ij verigst studeer enden. Daarom zou spreker het nog zoo  

kwaad niet vinden, wanneer dit Amerikaansche voorbeeld 

in Nederland navolging vond. Dat ,iverken in de volle maat

schappij maakt het later des te gemakkelij ker z ijn vleg te 

vinden. 

I-lier liet spreker een reeks lichtbeelden ZIen van een uit

stapje van New-York naar Albany, waar h\j een bezoek bracht 

aan de General Eledric (gloeilmllpen-fabriek ) lllet haar 40,000 
vverklieden. Elk werkman had daal' zijn auto , in verband met 

de groote afstanden, waarop z ij rneestal van de fabriek ViTonen, 

en al die auto 's worden daar in uitgestrekte parken rondom 

de fabriek gestald. I-Iet was een interessant schouwspel, al 

die duizenden auto ;s bij het aan- en uitgaan van de fabriek 

in beweging te zien. ,Yas de heenreis gelnaakt lllet een boot, 

die zeer geriefebjk ,vas ingericht, de terugreis lllet den trein 

gaf spreker aanleiding om over dat vel'lToermiddel lllet grootell 

lof uit te weiden. De wagons - allen dezelfde klasse , behalve 

dan de Pullman- cal' - zij n  veel zindelijker dan bij ons, en 

het is vooral veel rustiger in den trein en aan de stations, 

zooc1at ook een la nge reis niet vermoeit. Zelfs aan de grootste 

stations is niet die herrie en dat gedrang, die hiel' het reizen 

zoo ollaa,ngenamll maken. 1"[en kan daar zijn  kaartj e vooraf 

nemen en zij n  plaat s in d en trein vooruit bespreken, zooc1at 

alles veel kalmer verloopt. 
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Dan had het spreker buitenge,voon getroffell, dat l11en in 

Al11erika veel ge111akkelijker en gel11eenzamer met elkaar 0111-

gaat.  T e  Urbana ( Ill . ) b .v.  had 111en hel11 een receptie bereid, 

waar hij niet slechts zij n  collega ' s  aantrof, 111aar ook het geheele 

laboratorÏ11111-personeel 111et hun vrouvven, di e zich 111et h e111 

zeer genoegelijk en gezellig onderhielden. 

\Veer verschenen lichtbeelden op het doek : het kapitool te 
vVa shington, het \Vite lIuis waar ële president woont, en het 
a111phitheatel', te .,A .. T'lington ,  ,vaar gemeenlijk redevoeringen 
worden geh ouden ter herdenking van de gestorvenen. Spreker 
had daar bij gewoond de manifestaties voor den onbekenden 
A111erikaanschen soldaat en de buitenge"lone prestatie van een 

redevoering bij die gelegenheid gehouden, die telefonisch ( door 

lampversterkillgen ) tegelijk  in New-York en te  San Francisco 

aan 1 5 .000 personen duidelijk verstaanbaar werd overgebracht . 

Te \N a shington vindt men ook een van de 12 ,vetenschappe

lijke instituten, waar geen onderw�js wordt gegeven, 111aar 

alleen de wetenschap beo efend wordt om haar verder te bren

gen. I-lier in Vlashington is  het het G eophysical laboratory, dat 

zich
' 
bezighoudt met het bestudeeren van de omzettingen, die 

in de aardkorst plaats hebben en daarvoor uitstekend is uit

gerust met de nieuwste hulpmiddelen. 

lIet bezoek aan Pittsburg gold ditI11aal n iet het centrU111 

van de staalindustrie, 111aar het "n1ellon Institute " , een hoogst 

eigenaardige en practische inrichting. Stel u voor, dat de een 

of andere tak van nijverheid een probleel11 heeft op te lossen 

of een moeiljjkheid ondervindt, die de pro ductie belemnlert, 

dan wordt de fabrikant of de industrieel in de gelegenh eid ge

steld naar clat in stitu ut een 111edewerker te zenden, dien men 

clan helpt o m. een oplossing te vinden. De fabriek heeft dan 

een tegemoetkomin g in de kosten te geven en kan - wordt 

een oplossi ng gevonden - hiervan gedurende vjj f  j aren profi

teC r811 . DaaT:Jla wordt ,de 'oplossing pu:bliek eigendom . Ee11 groot 
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aantal fabrikanten hebben bij deze instelling r eeds baat ge

vonden. Een paar voorbeelden : men heeft daar een lniddel 

gevonden 0111 h et ondergo ed dat telkens Ül de wasch 1110 et, zoo 

lang mogelijk goed te houden ; 11len lviI bijv. gloeilampen zoo 

secuur 1110gelijk elnballeeren en onderzoekt door proeven met 

kisten en e11lbal1age aan Ivelke voorwaarden pakmateriaal moet 

voldoen ; men beproeft het beste isoleerlnateriaal voor buizen 

voor centrale verwarlning. En zoo kan men zich voorstellen, 

dat aldus bij de productie schatten gelds bespaard worden 

en dat een fabrikant er gaarne duizenden dollars voor over 

heeft 0111 een productieproblee11l tot oplossing te zien brengen. 

vVat een practisch land dat A11lerika. Toch Iveer in andere 

opzichten niet. B .v.  de hoo gleeraren aan de universiteiten hebben 

zoo 'n zwaar beladen ondenvij sprograIn, dat er slechts weinig 

tij d  overschiet voor eigen vletenschapp elijk  onderzoek. Aan 

spreker werd dan ook verzo cht in een van zij n  voordrachten 

er de aandacht op te vestigen, in tegenwoordigheid van de 

"trustees " der universiteit, dat dit zoo verkeerd en in zij n 

land zoo geheel anders was.  Als een typisch staaltj e van het 

Jnnerikaansche j ournalisme haalde spreker in dit verband ook 

aan, dat een reporter, bij zijn komst in de plaats, het volgende 

opschrift met pakkende letters in zijn courant had doen 

drukken : 

Prof. eohen, Ex-JCaiser 's J.Veighb ol', 

D ep lores teachers ' lach of leisnre .  

In Colulnbus Ivàs het spreker overkomen, dat hij in een win

kel iets te koopen had en het winkelmeisj e tot heIn zeide : ik 

ken u wel. Groote verbazing van spreker. Z ij had den vorigen 

avond zij n  college bijgewoond. Spreker haalde dit aan als een 

voorbeeld van gezonde denlO cratie .  ,X,T aar 11len ook gelegenheid 

vindt 0111 voor zij n  onhvikkeling te profiteere11, verzuünt lne11 
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het niet. I n  diezelfde plaats was hjj ook uitgenoodigd 0111 een 

vergadering van de I(an1er van ICoophanc1el bij te
' 
wonen. De 

leden k0111en daar b jj elkaar tusschen 12 en half twee, gebrui

ken gezmnenlijk de lunch, waar speeches gehouden en na afloop 

de zaken besproken worden, afgewisseld 111et een liedj e. De 

bedoeling is vooral om langs dezen 'vveg de ll1enschen dichter 

b ij elkaar te brengen en verstandhouding te bevorderen. Er 

zijn  op vele plaatsen ook afdeelingen van een groote vereeni

ging, die alleen verbroedering beoogell. Elk jaar vieren die 

clubs, waar alle standen sall1enkoll1en, een jaarfeest. 

\iV'eer tot de universiteiten terugkeerende, liet spreker in 

lichtbeelden de groote complexen van gebouwen zien _ te midden 

van de Z.g. camps. D aar zijn ook de Z.g. "fraternities " ,  waar 

de oudere studenten wonen. I-leeft men 2 of 3 jaar - gestudeerd, 

dan is het een voorrecht in zoo 'n stichting opgen0111en te 

worden. Ook de meisj es hebben dergeljjke huizen, die allen 

Grieksche n3111en dragen. De jongelui daar in Urbana geven 

een grooten studenten-almanak uit, die vvel 1000 pag. telt. Spre

ker zag er onder de foto 's niet ll1inder dan acht portretten van 

studeerende meisj es in, die bjj den onlangs gehouden sch oon

heidswedstrij d  prijzen hadden behaald. Eenige van deze beau

ties verschenen op het doek. 

D an verscheen weer het beeld van den president der univer

siteit van Chicago op het scherm,. De presidenten der univer

siteiten worden voor het leven gekozen en hun macht is zeer 

groot. Is h�j iemand van connecties, dan vaart de universiteit 

er gewoonljjk wel bjj .  lVIen merkt dat dadelijk aan de ontwik

keling van zulk een universiteit . 

Zonderling i s  op enkele plaatsen de manier waarop men een 

gast, die college komt geven , ontvangt. Zoo ontvingen de stu

denten spreker ergens met een oorverdoovend gefluit - als 

spreker niet gewaarschuwd was, zou hem dit lawaai zeer waar

sehjjnbjk van zjjn stuk hebben gebracht - gevolgd d oor ge--
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trappel e n  geschreeuw dat veel had van luij gsgesch reeuw, en 

daarna ,verd alles muisstil en volgde men met aandacht de 

voordracht. 

Een zeer bij zonderen indrnk had op spreker gemaakt de 

tech nische hoo geschool te Boston, livaar hij o o k  college had 

gegeven. A ll e  gebouwen zijn daar b ij een onder één dak en 

van de reusachtige schaal "\vaarop deze hoo geschool is inge

richt, kan 111en zich een denkbeeld vormen, wetende dat 

spreker 7 112 111Ïnuut no o dig had 0111 van zij n  zitkanlel' de 

collegezaal te  bereiken. D e  inrichting van die zaal had 

spreker ' 8  bij zondere aandacht getrokken. Men was daarbij 

van het i dee uitgegaan onl van de collegezalen 11leer gebruik 

te 111aken dan voor een enkelen tak van wetenschap,  er niet 

een enkelen dag van de "\veek gedurende enkele uren college 

te geven in één bepaald vak, m aar de ruimte van Maandag

morgen tot Vrij dagnanü ddag b ij na onafgebrok en door te  be

nutten voor uiteenlo opende doeleinden. Hoe had men dat 

practische idee verwezenlij kt � Spreker proj ecteerde een foto 

van een der c ollegekmn ers te Boston op het scher11l . Het Vlas 

een ruime za al 111et a111phitheater voor 500 toehoorders. :Met 

deze bij zonderheid dat zij b evatte een verplaatsbare exp e

rinlenteertafel op rails.  Vl anneer nu bij v.  e en physicus college 

1noest geven, "\verd dez e tafel, vooraf beladen 1net de be

no o digde instrnnle1lten, uit het instrU111entarÎll111 in de zaal 

gereden. Over de rails, "\vaarin draaischij ven, werd de com

municatie uit het b ijl okaal langs de corridors naar de colle ge

zaal mogelij k  gemaakt. Na afl o op der voordracht yverd de 

tafel "\yeggereden en verscheen dan voor een volgend college, 

in chemie b ijv. ,  een soortgelij ke tafel, door den a111anuensis 

in het lab oratorium ÎlLgel'eedheid gebrac ht, b eladen met de 

vereischte apparaten. 

O p  dez e "wij ze "\verd van de zaal een afwisselend, continu 

gebruik gemaakt. De inrichtin g is zóó practisch en het nut 
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er v an springt zóó  du i delij k  in het o o g, dat ieder commentaar 

o verb o dig lij kt 1) . 

Zooal s  gezegd, h o e  meer westelijk lllen komt, hoe minder 

ontvvikkeld de universiteiten. De me est westelij ke,  door 

spreker b ezo cht, in Iowa-City, is de minst ontwikkelde, met 

primitieve gebouwen, waarin echt er, naar spreker mededeelde, 

t o ch veelzij dig prac tisch onderricht wordt gegeven .  

vVat hier aan o nze universiteiten totaal vreemd is - zei 

spreker - is de gastvrijheid tot zelfs in de faculteits-ver

gaderingen. Spreker Ivoo nde die niet alleen bij ,  nlaar werd 

zelfs uitgeno o digd aan de diseussie deel te nemen. Allicht 

kon men van hem wat opsteken. 

Ten slotte uit den overvlo e d  van bijzonderheden nog iets 

over de autofabriek van Ford. D at daar 7 auto 's per minüut 

kant en klaar uit de fabriek komen of 1 . 250.000 per j aar, 

lij kt fabelachtig, maar als nlen de werkmethode volgt, gelooft 

men het niet alleen, maar ziet het. Die buitengewone praestatie 

is een gevolg van de ing enieuse wer kverdeeling over de 

50 ,000 arb eiders, die elk voor zich een onderdeel b ewerken. 

Op zeker moment zijn al die deelen klaar ; het onderstuk wordt 

l angs een ketting zonder eind getransporteerd naar zeker 

punt en de werklieden langs den weg dien het onderstuk 

1) A. F. G.) die de voordracht van prof. C o  h e n  in Diligentia bij 

woonde) schreef n a ar aan leiding van o n s  versl ag in de Nie�&'We Cot&rant : 
"Juist in een p eriode, waarül niemve gebouwen van onderwijs te Delft 

en well icht ook to Wageningen nog moeten gebouwd wor den , interesseerde 

ons de 1)escl1l'ij ving van de buitengewoon practische inrichting dier loka

l iteit, d i e  een m eer economisch gebruik mogelij k  maakt dan hier te lan d e  

regel i s . Er w o r d t  geklaagd, e n  zeel' terecht, over de m i l l ioenen verslin

den d e  gebouwen van onderwij s .  Men is in Ned erl a n d  verkwistend ·waar 

het rijksgebouwen betreft. Het Amerlkaan sche systeem w ijst dQn weg; 
tot bespar i n g  en zou to epassehjk z ij n  op i edere n i euw te bouwen hoogOl'e 

of m i d cl el bare on denvijssti cht i Jl g .  Wel ke krac h t i ge hanel stuurt eens i n  

deze m eer economisch e  richt ing � D e  m an, cl i e  het geb ru i k  b ij c r va r ing 

leerdo kenn cn} bevindt  zich i n  on s midden . 
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aflegt ,  loopen mee en sch ro even er onder de hand e en nieuw 

onderdeel a an ; een volgend onderstuh: 1\:0111 t aan en onder

gaat van elken 'vVerk1113,l1 dezelfde be'vV erlön g ;  eindehj k  ·wordt 

de carrosserie op h et geheel n eergelaten en onder:,;v jj l  he eft 

een ,Verk111an plaats in den bak genOlllen en verricht er zij n  

vlerk ; e e n  ander 111aakt h e t  stuurrad i n  orde, en zoo rolt de 

auto kant en klaar de fabriek uit .  lIet is als het varken in 

de geweldige slachterjj en te Chicago,  dat er als  worst uit

konlt, alleerl. in onlgekeerde volgorde. Er "vordt niet gepro

b eerd of 't gaat, neen, elke auto 1110et perfect wezen en 

dadehj k bruikb aar zjjn, want een defect zou sto ornis en stil

stand brengen in den auto111 atischen loop van het transport 

van all e volgende auto 's langs den k etting .  

I n  dorpen van garages vl orden die duizenden auto 's  dan 

geborgen en van daar verder vervo erd. 

:Met een dubbel salvo van appl aus dankte de vergadering 

prof. C 0 h e n  voor zij n  onderhoudende causerie.  
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Prof. Dr. J .  P. KUENEN, 

IJ oogZeeraci1' aan de Rijks'U,niv ersiteit te Leiden. 

PROEVEN MET WISSELSTROOMEN. 

De wisselstroo111en, waarover wij prof. dr. J. P .  I{ u e n e  n, 

hoogleeraar te Leiden, hoorden spreken en zagen experimen

teeren, waren wel van geheel andere natuur dan de wissel

stroOlnen die in 1 9 14 zoo vele ge1110ederen in beweging brach

ten en runs naar de banken yeroorzaakten ; bij eerstbedoelde 

stroOlnen kan Inen het gelnoed kahn houden. "Vat de spr. uit 

Leiden ons aan proeven liet zien, wedijverde of liever ging h ar

monisch san1en met zij n toelichtende, klare en bezonken voor

dracht. 

Nochtans verklaarde · spreker zich geen autoriteit op dit ge

bied. I-lij was alleen als physicus met dit onder-vrerp wel eens 

in aanraking gekomen en had de gelegenheid gehüd de proeven 

die men met wisselstroOlnen kan nelnen, na te bootsen. 

Vooraf ging een herinnering aan de eigenschèLppen van ge

lijkstroomen. Men kan zich voorstellen hoe door een reeks van 

draadvormige geleiders, kringvorInig aan elkaür geschakeld, 

een stroom gaat van electriciteit in een bepaalde richting. Die 

stroom kan dan zij n van verschillende sterkte, \v aaronder Inen 

verstaat de hoeveelheid electriciteit die door · de doorsnede van 

den draad gaat, wat tevens insluit dat overal, over alle deelen 

van den weg de stroomsterkte dezelfde is. Voor h et
' 
onderhou

den van die stroomsterkte nu is luacht noodig. Ter demonstree

r ing van die kracht h ad spreker, in z ijn  sch eIllati sch e VOOI'-
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stelling o p  het bord van een stroolnkring, een apparaat inge

schak eld, waaraa n lnen het best den naarn van p01np zou 

kunnen geven. Die pomp st elde n.l. voor de electr01notorische 

kl'acht, die de electriciteit voortdrij ft. Voortdurend moet die 

kracht "vorden uitgeoefend, ,·vil de electricitei t voortgedreven 

·v/orden. De stroomp01llp lnoet arbeid verrich ten, die zich dan 

zal openbaren in war11lte-ont\vikkeling. Verder gebeurt er in 

en om dien stroomkring nog iets anders . In de ruÏlnte vooral 

binnen den kring is een andere to estand gek01llen. Daar is een 

magnetisch veld ontsta an, een complex van lnagnetische krach

ten, die maken dat als 111cn in de kringruimte een lnagneet 

brengt, deze van richting verandert ; benadert nlen de ruimte 

met een stuk ij zer, dan wordt dat ij zer magnetisch. B ovendien 

als de stroom bl� ft loopen, is er in de kringruimte ook ener

gie, die dezelfde blijft zoo lang de stro01n constant is, en eerst 

tot uiting komt als de str00111 verandering ondergaat. Spreker 

verduidelijkte het door bij analogie de aandacht te vestigen 

op een waterstro0111. Zoodra men plotseling de kraan afsluit, 

zal 111en een schok hooren, die de uiting is van de energie, welke 

het water l1eeft. Dienzelfden schok hoort lnen, als een in be

weging zij nde trein plotseling tot rust komt. Zoo nu ook bij in 

een gesloten geleider loopende electrische deeltj es. Eerst als 

de stro01n sterker of zwakker gelnaakt ,vordt, openb aart hij 

zich. De electrische stro01n vertegenvvoordigt dus een zekere 

hoeveelheid energie, en evenals men een trein niet dadel�k 

zjj n volle snelheid kan geven, moet er ook een kleine periode 

verloopen vóór de stroom zijn volle w aarde heeft. Verbreekt 

men den stroom, dat is, brengt 111en den voortgang der elec

triciteit plotseling tot sta an, dan kan 111en den schok zien, 

want er ontstaat dan een vonk. 

,Vaar zit hier de energie ? Niet in de 
-
electriciteit o:E in den 

draad zelf, maar in de ruimte w aal' het magnetische veld is. 

En a ls men nu gaat spreken van ,visselstroo111en, die telken s 
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in sterkte en richting veranderen, dan zal 111en inzien dat juist 

hier de energie een groot e rol gaat spelen. 

Om nu in den stroomkring een wisselstroom te krij gen, 1110et 

ik de p0111P, \vaarvan we hierboven spraken, veranderen. I-lier 

was het een kracht die den str00111 in één richting dreef ; th ans 

moeten wij hebben een 111achine, die de eigenschap heeft van 

den stroo111 voortdurend heen en weer te doen gaan. Een wis-' 

selstroo111-111achine l110et de batterij of dyna1110 vervangen. ,Vat 

gebeurt er in de ruÏl11te binnen den kring � Telkens wisselt het 

111agnetisch veld en openbaart zich tevens de neiging van den 

stro0111 om te blijven wat hij is. In een grafiek trachtte spreker 

dit duidelijk te 111aken. Men stelle zich voor een golflijn, waar

van de golven de openbaring zijn van de werking der electro

motorische kracht die periodiek wisselt. De stroorIl keert nooit 

plotseling 0111, 111aar 't gaat glooiend langs de golflijn en dat 

vij ftig 111aal in één seconde, zoodat een volle periode of wisse

ling (van dal tot dal ) 1/30 seconde duurt. 

Het is duidelijk, dat weer arbeid wordt verricht bij een del'

gebjken wisselstroom en derhalve ook "veer warmte wordt ont

wikkeld. I-1iervan nu profiteert 111en in den vornl van electrisch 

licht. Als namelijk een \visselstrooJ11 door den draad gaat, ont

staat daarin een gemiddelde gloeitoestand, wat tevens ver

klaart dat van de wisselingen niet veel tè merken valt. Alleen 

als men in de buurt van een gloeilmnpje  een voorwerp snel 

beweegt, ziet m en dat de belichting niet constant is, lnam' fei

telijk fluctueert. 

,Vat de warmte-ontwikkeling betreft, maakt het voor ons 

weinig verschil of we met een constanten dan m.et een wissel

str00l11 te rnaken hebben. En hoe de 1nagnetische krachten in 
het veld, dat de stroomkrin g bestrijkt, werken bij die voort

durende wi sseling, maakte spreker duidelijk in een fraaie 

proef. IIjj liet die wisselingen zien aan een spi egelbeeld , dat 

uit het apparaat waar een wisselstro0111 werd opgewekt, op het 
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scherm ge"worpen vverd. Het beeld stond niet stil, maar be

woog zich in een vertikale lij n  snel op en neer ; zoo ook in een 

tweede beeld, waarbij de stroom bij den ander achter "\vas. In 

onze electrische centrale bijv. hebben we te doen met drie ver

schillende wisselstroomen, alle drie van 50 wisselingen in de 

seconde, ll1aar te11rens ten opzichte van elkaar in een andere 

faze verkeerende. De stroomen verschillen telkens juist 1/3 van 

een periode. Spreker liet dat steeds van den een bij den ander 

achterkomen duidelijk in een lichtbeeld zien, door een vlakken 

spiegel, waarop het licht werd teruggekaatst, 0111 een vertikale 

as te draaien. 

Dat ll1en hier wel spreekt van dra aistroOl11, is eigenlijk een 

verkeerde uitdrukking. iVlen noemt het zoo, 0111dat ll1en 111et 

behulp van die drie stroomen een 1nagnetisch veld kan pro

duceeren dat ronddraait. Hier nu volgden weer eenige zeer 

fraaie proeV0n. Voor spreker lagen drie klossen. Door ieder 

ging een wisselstro0111 111et 1/;) faze-verschil ten opzichte van 

de anderen. '.Vanneel' 111en nu nagaat, hoe "het tusschen hun 

polen ll1et hun ll1agnctisch veld gesteld is, dan bljjkt dat er 

een kracht ontstaat die ronddraait en in 1/50 seconde geheel 

rondgedraaid is. 

Tusschen de drie klossen nu had spreker opgehangen een 

ll1etalen kokertj e, en ll1en zag nu door het snel wisselen van 

het magnetisch veld, in dat kokertj e een inductiestro0111 ont

staan, waardoor het 1netalen voorwerp de richting van het 

draaiveld ging volgen. In de praktijk heeft dit aanleiding' ge

geven tot de constructie van electrOlllotoren. 

Spreker keerde hier weer terug tot zijn stroomkring, onder

stelde dat er een constante strOO1l1 door ging en verbrak de ge

leiding. De strOO1l1 kon dan niet doorgaan. Ter plaatse van 

de verbreking onderstelde hij een paar platen, die daal' zouden 

fungeeren als condens a tor, waardoor dan de st1'o0111 weer ge

sloten is. l\1aar nu zal 111en zien dat zoodra die condensator 
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geladen is, de stroolll ophoudt.  Bij . gelijkstroolll narllelijk. Maar 

bij wisselstroOlll is het anders. Dan zal die wisselstroolll beur. 

telings electriciteit brengen op den condensator en aan den 

anderen kant van den condensator er van af halen : laden en 

ontladen . .  Maar als we nu in een wisselstroon1 een dergelijke 

capaciteit inschakelen, wat krij gen we dan ? Spreker liet den 

wisselstroo111 gaan door een klos en door een lamp, het laatste 

ter bepaling van de sterkte van den stroom, terwijl  de klos 

de iIiductie voorstelde. lIet blijkt dan dat men de intensiteit 

van het licht kan wijzigen door een capaciteit in te scb akelen 

of een ij zeren kern in de klos te verschuiven. De stroo111 onder

vindt dan llleer of  lllinder weerstand. lIet insteken van de 

ij zeren kern staat hiel' gelijk met het inschakelen van weer

stand. lVIen zag het licht zwakker worden en t0011 weer ster

ker, als spreker de kern er uithaalde. De inductie en de capa

citeit werken elkaar tegen. 't Kan aldus zijn dat ze elkaar 
. neutraliseeren en de lamp even goed brandt alsof de zelf

inductie en de capaciteit er niet waren. 

Een zeer vernuftige en door spreker voor zjjn auditoriulll 

duidelij k  verklaarde proef volgde nu om te doen zien dat we 

met een wisselveld te Dl aken h ebben. Op den weg van een 

· lichtbundel uit een wisselboog had spreker een tandrad ge

pla atst. Nu hadden wij gezien dat na elke 100e seconde de 

stroom zijn grootste sterkte bereikt. Door nu het rad lllet de 

juiste snelheid rond te draaien, . zag men een stilstaand beeld 

op het schenll , daar b jj elke wisseling het rad juist zóó ver ge

draaid was, dat het open vakj e waardoor h et licht kon vallen, 

plaats h a d  geJuaakt voor het  volgend vak. Vandaar voort

durend een schaduw op het scherm en een schaduw die stil 

sch een te staan. 

vVil men een voorbeeld uit h et dagelijksch leven ? In de 1,ios-

coop - spr. onderstelde, dat zjjn publiek van hioscopi scb e ge

nietingen niet a:fkeerig zou zij n - gebeurt het niet zelden dat 
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l11en auto ' s  zeer snel ziet rij den. De wielen van de  auto lnaken 
çlan hetzelfde effect. I-Iet is alsof ze stil staan. Als de snelheid 
van het wiel zoodanig is, dat bij het wentelen de eene spaak 
juist de volgende spaak vervangen heeft als het volgend beeld 
verschijnt, zal het effect zijn, alsof het wiel stil staat. 

, ,,\Tij zagen niet alleen de proev�n,
' 
wij hoorden ze ook . Zoo 'n 

wisselstroOln doet telkens een gebrOl11 hooren, een toon van 
100 trillingen in de seconde. Plaatst 111en dan bij een klos lnet 
wisselstroom een staafj e, dat 100 111aal in de seconde trilt, dan 
gaat het staafje meetrillen. Spreker verrichte de proef en een 
toon deed zich hooren even beneden de fies . 

Vervolgens plaatste hij twee klossen boven elkaar, aan het 
bove11ste was een la111pj e verbonden. Leidde hij door de onder
ste klos een str00111, dan zag lnen onmiddellijk dien stroOln in
duceeren op den andere, doordat het la111pje ging branden. 
Een dergelijke proef was het smelten van metaal door de 
warl11te, die bij het ontstaan van den inductiestroom vrij kOlnt. 

Interessant 'was ook de ringproef. Spreker had een klos ver
tikaal opgesteld en een ring er Oln heen geschoven. De ring 
werd nu afgestooten van de klos door de '\verking van het 111ag
netisch veld van den stroom in de klos. Dit "verd veroorzaakt 
door de eigenaardige verhouding tusschen de fazen van den 
wisselstroo111 in de klos en die in den geïnduceerden stroOl11 in 
den ring. Beide fazen, die van de klos en die 'v an den ring, 
zullen juist tegenovergesteld ,Tan richting zijn, zoodat de stroo
men elkaar afstooten en de ring er af vliegt, als l11en den 
stroom in de klos aanzet. I-Ierhaalt 111en de proef met twee rin
gen, die beide worden afgestooten, dan zijn de polen van dezen 
weer gelijknarnig en ze trekken elkaar aan zooals duidelijk  te 
zien was. 

Ten slotte een fraaie proef ter demonstreering van de analo
gie van het geluid en de electriciteit. Spreker liet de trillingen 
van een stelnvork op een beroet stuk glas schrijven en proj ec-
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teerde d e  golflij n  d i e  precies hetzelfde karakter bleek t e  dra

gen als de trillingen van den electrisch en stroOlll. 

NIet een vermakelijke proef nam. prof. K u e n e  n afscheid 

van zij n  auditoriulll . I-lij had eens op een tentoonstelling te 

Chicago een spiegelei zien bakken op een stuk ijs .  lVlen had 

dit wonderlijke culinair stukj e uitgevoerd door een braadpan 

lllet een ei te plaatsen boven een stuk ij s .  I-Ioe werd nu die pan 

warnl � Onder het ij s had men in eeIl klos een wisselstroom 

opgewekt en door het stuk ij s heen ontstond in de pan een 

inductiestroom, die de pan h eet en het ei gaar luaakte. 

Met een dankbaar applaus nam op zij n beurt het publiek 

afscheid van den bekwamen experimentator . 



XI. 

Prof.  Dr. G. BARGER, 

I-Io ogZee1 "aar ({an de Univ ersit eit te  Edinourgh. 

PROBLEMEN DER VOEDING. 

De vitaminen . 

Over dit ondervverp sprak in de laatste spréekbeurt van 

h et seizoen van het Genootschap "Diligentia � ,  prof.  dr.  G. 

B a r g e l',  onze vroegere stadgenoot 1 ) , hoogleeraar aan de 

universiteit te Edinburgh. O fschoon sedert j aren gevvoon in het 

Engelsch college te geven en zich ook in den omgang van die 

taal t e  b edienen, had hij zij n  Nederlandsch niet verleerd en 

slaagde er uitstekend in, contact 111et zij n  gehoor te vinden en 

te onderhouden. Bovendien had prof .  B a r  g e r het zeer be

langwekkende onderwerp gekozen van de voeding. Uit den aard 

niet bezien van het standpunt van den smulpaap, die slechts 

denkt aan de streeling van het gehell1elte, ook niet van dat der

genen wier eenige gedachte is, hoe de 111aag te vullen, zij het 

ook met mindenvaardige bestanc1deelen. Neen, hij zou zich 

plaatsen op het z uiver physiologisch-chemisch standpunt en de 

vraag behandelen, wat noodig is a ls 111ininllul1 vo edsel voor het 

individu, om zij D  gezondheid in stand t e  houden. B ij de voeding 

van het kind kOlnt daar dan nog b ij de vraag : hoe te zorgen 

voor een gezonde ont,vikkeling en groei van het jonge individu. 

\Velke nu zijn de hoofdbestanddeelen van unze voeding ? 

Vooreerst groep I, de anorganische zout en; die na verbranding 

mineraJe besta nddeelen a cht erlaten, en de aan h et planten- en 

dierenrijk ontleende organische stoffen, die koolstof bevatten. 

Niet bij deze hoofc1vo edingsstoffen zou spreker snlstaan, m aar 

1) Toen hij nog l eerling ,v a s  van de H. B. School. 
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bij de zoo belangrijke groep 11 van bijvoedingsstoffen. Vooraf 

moest toch iets gezegd worden van groep I ,  de hoofdmassa 

van ons voedsel, te vergelijken 111et een voorraad brandstoffen. 

Evenals de sto01nmachine een bepaalde hoeveelheid steenkolen 

noodig heeft, verder een hoeveelheid smeerolie om in gang te 

k01nen, zoo is die andere brandstof, het voedsel, noodig voor 

ons lichaalll, wil dit al zijn functiën verrichten. De hoofdvoe

dingsstoffen onder groep I vallende, zijn  nu te verdeelen in 

vetten (b .v .  boter ) ,  koolhydraten (b .v. suiker en zetnleel ) en 

eiwitten (b .v.  vleesch) . Deze drie hoofdbestanddeelen van ons 

voedsel zij n  nu hierdoor gekennlerkt, dat alleen de eiwitten een 

element bevatten, hetwelk bij de twee anderen ontbreekt, nmne

lijk stikstof:. De vetten hebben een kleine hoeveelheid zuurstof 

en overigens de elementen koolstof en waterstof, die beide 

kunnen verbranden, waardoor warmte (kracht) ontstaat. Daar

entegen bevatten de koolhydraten zooveel zuurstof, dat wel de 

koolstof verbrandt, nlaar niet de waterstof.  Vandaar dat wij 

ons des winters, als het koud is, m.eer met vetten voeden, om

dat ook nog een gedeelte van de waterstof in die vetten ver

branden kan ; vandaar ook het gebruik van veel vet en traan 

(b .v .  bij de Eskimos ) door de Noordelijke volken. 

Na tuurhjk is er groot onderscheid tusschen de vetsoorten, 

naar mate zij van plantaardigen of dierlijken oorsprong zi,j n. 

Ook minerale oliën zjjn vetten, lnaar daar er zjjn,  die in 't ge

heel geen zuurstof bevatten, kunnen ze ons ook niet als voed

sel dienen. ! r � •• 1 1  
I-Iet kenmerkende van de eiwitten is ,  dat zjj in tegen stelling 

m.et de vetten eIl koolh ydraten, die een betrekkehik eenvoudi ge 

8ynth ese h eb ben , zeer samengesteld en verschillend v an bouw 

zij n . De bouwsteen en van de eiwi tten z:ij n een 20-tal am.i no
zuren en n a ar Jnate d ie anders geco mbin eerd z ij n  ( en dat and er s 

is buitengewoon groot ) , varieer en ook d e  soorten van eiwit. 

De rangschikking van het groot aantal bouws teenen in het 
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eiwit doet d e  physiologische verschillen ontstaan, nlaakt b .v. 

k ippeneivlit Vleer anders dan het eendenci,vit. Van het eiwit 

1mn men dan ook zeggen, dat het is het lneest gecompliceerde, 

h et meest noodzakelijke en het l11eest 1net het leven verband 

h oudende bestanddeel van de voeding. Van daal' c1a t l11en in de 

oorlogsj aren zoo angstvallig gelet heeft o p  het !llÏnimu111 eiwit 

dat "vij dagelijks voor ons voedsel beslist noodig hebben . De 

Al1wrikaan T h i t  t e n  d e n  ra anlde dat minimUl11 op 25 gram 

pel' dag. 

Nu zal men inzien, dat gelij k  een l1lotor, die voor een woning 

stilstaat, lninder arbeid hee:f:t te verrichten dan een motor, die 

bezig is 40 kilOlneter in h et uur te loopen, een 111ensch die 

bezig is niets te doen, to ch een zekere hoeveelheid kracht 

nooc1ig heeft omdat zij n  hart, zij n  ademhaling, zijn spijsver

tering inmiddels arbeid bbjven verrichten . Al die verri chtingen 

waarover wij geen controle hebben, 1noeten voortdurend ge

voed ,vorden. vVerkt l11cn daarbij ,  dan he eH lnen l11eer voedsel 

l11eer kracht noodig. En dan doet de vraag zich voor, wat dan 

het voordeeligste voedsel is  voor de lnenschelijke lllach ine, een 

vraag die in den laatsten bj d in Duitschland, ,vaar de bevol

king in de oorlogsj aren tegen ondervoeding had te strij del1, 

aan de orde van den dag was. On der de onderzoekers op dat 

gebie d  l110et vooral R u  b n e l' genoelnd ,vorden· I{jj ,vees de 

equivalente aan van vetten en koolhydraten en tevens de 

groote rol die de eiwitten bij de voeding spelen van wege hun 

groote verscheidenhei d van bouwsteenen.  lIet ontbreken va n 

enkele dier bestandd eelen k an een ziekte doe11 ontstaan. I-lier 

maakte s]J1'eker gewag v an proeven te Cambridge dool' h eIn 

genomen b jj jonge ratten, die in gewicht achteruit gingen zoo

d ra z ij gevoed \vel'd cn nlet ei,vit w aara an bepa alde anll no

zuren ontbraken. 

tI onge h anen en jonge hennen van denzelfden leeftij d  kregen 

hetzelfde dieët, de een met, de ander zonder een b epa ald 
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anlÏno-zuur, lllet het gevolg dat d e  eersten zich normaal ont

wikkelden, de laatsten achterbleven. Het verschil, in lichtbeel

den ons vertoond, was fi'appant. 

Nu z�jn  er een aantal andere stoffen die door hun afwezig

h eid  nog veel ernstiger gevolgen hebben, de z.g. vitaminen -

in Engeland noenlt de wetenscha p ze eigenaardig accessory 

factors - de groep die vergeleken kan worden met de smeer

olie noodig voor den goeden gang der machine. Ontstaan de 

llleesto ziekten door aanwezigheid van kwade elenlenten ( lui

croben, bacillen ) ,  bij andere kwalen speelt de afwezigheid van 

bepaalde vitalllinen een rol. Een van die ziekten is de beri

beri, die o .a. v�el gewoed heeft in Ned.-Indië, waar de in

landsche bevolking zich hoofdzakelijk voedt lllet r ij st. rIet is  

de groote verdienste van onzen landgenoot prof. dr .  C.  E y c k

m a n, hoogleeraar te Utrecht, dat hjj door de ontdekking van 

de oorzaak dier ziekte, de negatieve rol dj e hier een der vita

minen speelt, die ziekte bedwongen heeft. In lichtbeelden toon

de spreker de 
,
rijstkorrel met en zonder de bruine schil. Verwjj

dert men dat huidje door de rjj st te pellen, dan ontneemt men 

aan het voedsel juist die vitallline die beslist noodig is en die 

men niet straffeloos kan ontberen. De mensch die voortdurend 

gepelde rjj st eet, wordt aangetast door de beri-beri- ziekte. 

E y c k in a n kwam tot de ontdeh:king door dezelfde verschjjn

selen van de ziekte waar te 11e1nen bij hoenders, die zwak in 

de pooten werden door het gebruik van gepelde rij st. 

Sprekend waren de beelden van duiven die door het gebruik 

van gepeld e rij stkorrels aan avitaminose leden en door een 

dieët van on gepelde rjjstkorrels weer geheel opfleurden. Niet 

minder sprekend waren de in lichtbeelden vertoonde proeven 

met ratten, die van een dieët zonder een bepaalde vitanline 

verschrompelden en in de pooten zoodanig verlallld werden, d at 

zjj m:achteloos bleven liggen. Toevoeging aan het voedsel van 
een kleine h:oevedh eid melk, als krachtbron nagenoeg niets be'-



teekenend, lnaar als lnachineolie zoo buitengewoon ingrijpend, 

deed de dieren ,veel' groeien en in gewicht toe:ile111en van 43 

tot 75 gra111. In den loop van het onderzoek is gebleken, dat 

bvee stoffen in de ll1elk noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling 

van het dier en dat de a:Ewezigh eid van een dier stoffen de oor

zaak is  van de beri-beri . I-I 0 IJ k i n s vond 't eerst dat de ll1elk 

bij de voeding zoo 'n groote rol speelt, en JVI a c e 0 1 1  U nl ont

dekte dat er bepaaldelijk twee stoffen voor de voeding nood

zakelijk  zijn, de in water oplosbare vitanlÏne a, die in boter en 

levertraan voorkonlt, en de insgelijks -in water oplosbare vita

mine b in de schillen van rijst en ta1"vekorrels . Dat deze vita

nlÏnen noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het jonge 

dier, werd wederOln aan proeven nlet jonge ratten toegelicht. 

De aard van die Z.g. vitaminen is overigens nog vTij geheiln

zinnig. Er zjjn tal van pogingen gedaan onl de vitaminen te 

isoleeren en in zuiveren staat te krijgen, o .a. door I-I o c  h-

111 e i s  t e r  te Straatsburg, die sal11enwerkte ll1et een Japanschen 

chel11icus, nlaar daar d ie onderzoekingen t ijdens den oorlog 

vielen, hadden de proefnemers ll1et schier onoverkOl11elijke 

lnoeilijkheden te kampen. Er werd intusschen een stof ver

kregen, die bijna volkomen ZUIVel' ,v as, lnaal' toen bleek ook 

totaal onwerkzaanl te zijn. 

Behalve de vital11inen a en b ,  kent men ook de negatieve 

wel'king van de vitanlÏne c, waarvan de af,vezi gheid de scheur

buik, zoo gevreesd op expedities in de arctische ge'westen, ver

oorzaakt. De eerste proeven tel' bestudeering van die ziekte 

werden niet lang geleden te Christiania genOl11en op cavia 's, 

en daarbij bleek, dat de onderstelling, reeds van oudsher ge

opperd, dat die ziekte ontstond door het langdurig gelllis van 

versche voedingsmiddelen, en snel genas als de aangetaste 

individuen weer versche groenten of fruit tot zich konden 

nemen, volkomen bevestigd werd . I-Iet is dan ook volkOl11en 

ongegrond, dat sch eurbuik alleen in noordelijke streken zou 
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vootkonlen. Geen klimaat e n  geen bodeln i s  er vrij van, wan

neer de voeding onder bovenbedoelde ongunstige omstandig

heden geschiedt. Alleen fruit of versclle bladgroenten geneest' 

en geneest snel. Gedroogte groenten absoluut niet, want dan is 

de genezende vitmnine ontleed . 

In Europa en l-ünerika kan de lnensch vrij zeker zijn, in 

zijn gevarieerde voeding (vleesch en groenten voornmnelijk) 

altij d · de noodige vitanlinen tot zich te nemen, zoodat daar de 

kans van voedingsziekten betrekkelijk gering is. Intusschen be

hoeft het geen betoog, dat de keus van voedsel bij de opvoeding 

van kinderen van veel gewicht wordt als lnen let op deze werk

zame bestanddeelen. 

De verhalen van Poolreizigers maken gewag van de vreese

l ijke verwoestingen door scheurbuik veroorzaakt en vm1 de 

zegenrijke werking van de eerste planten, �ie zij weder aan

troffen en waaraan zij den naam gaven van anti scoTbutirLlln . 

In Labrador en N ew Foundland ,Nerd de bevolking periodiek 

geplaagd door beri-beri, totdat er een lading bruin brood 

aankwam, die ten gevolge had, dat de gezondheid terugkeerde. 

Nog in dezen jongsten oorlog gedurende het beleg van Kut

el-Almara ( l\1esopotamië) ,  brak er onder de Engelsche troepen 

beri-beri uit wegens het voortdurend gebruik van wit brood. 

Zoodra lnen het bruine brood van de inlanders als rantsoen gaf, 

kwam. de ziekte tot staan. rroen de Indiërs na verloop van tij d 

toch scheurbuik kregen, bleef de Engelsche bezetting gespaard, 

omdat die paardenvleesch at, dat een groote hoeveelheid vita

mine C bevat. 

Een merkwaardig resultaat heeft indertijd geh ad een experi

ment door de Ned. -Ind. regeering genOlnen lnet een groot aan

tal kettinggangers, aan wie gedeeltebjk gepelde en geheel glad

de rjj st als voedsel werd gegeven . Van de categorie, die lnet 

halfgepelde r ijst gevoed werden , kreeg 1 op de 10,000 de ziekte ; 

van de 2e groep die voor 3/4 gepelde rijst kregen , ·werd 1 op 
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d e  416 gevangenen ziek, e n  van hen wier voeding bestond uit 

geheel gepelde rijst 1 op de 3 9 .  

. Ten slotte besprak prof. B a I' g e l' ,  geïllustreerd door licht

beelden, de z .g. Engclsche ziekte of rachitis, veroorzaakt door 

het ontbreken van het in vetten voorkomende vitamine Ct, 

waarna hjj het gesprokene resumeerde door het volgende over

zicht van de ,verkzame vitmninen : 

a. de even genoemde vitamine van de Engelsche ziekte, waar 

gebruik van levertraan een uitstekend geneesmiddel is ; b. de 

anti-beri-beri-vitamine, en de c vitamine of anti-scorbutium. 

Op het scherm verschenen nu de portretten van enkele on

derzoekers, die zich op dit gebied bij zonder vel'dienstelijk ge

maakt hebben : de 90-j arige e h  e v r e u i 1, die de vetten on

derzocht, de groote Duitsche autoriteit der organisch e chemie 

F i s  c h e r, die veel ged aan heeft voor het onderzoek der kool

hydraten, en onze prof. E y e k  nl a n. 

Zoo had de spreker uit Edinburgh ons overtuigd van de 

voor de lnenschheid belangwekkende studie der voedsclproble

men. rrengevolge van den oorlog heeft die studie op het vaste

land helaas zoo goed als stil  gestaan. Alleen in Engeland is 

men daarulee voortgegaan . 11o ezee1' spreker ook een bewon

deraar is van de Duitsche wetenschap, hjj vond het j amlner, 

dat de studie van de vitanlinen door de Duitsch ers geheel ver

waarloosd is. Als hij de reis naar zij n  vr'oeger'e woonsta d 

ondernom en heeft onl hier te spreken, heeft hjj dat gedaan lnet 

een dankhare herinnering aan zijn NI:. O. studietij d ,  maar ook 

",vare hjj als vreeIndeling hier gekomen, dan zou het hem een 

voldoening zijn gelveest Nederland op te wekken tot vervulling 

van de schoone taak 0111 in het belang der lnenschheid de in

ternationale banden op wetenschappelijk  gebied te helpen her� 

stellen. 

:M:et een hartelijk  applaus werd prof. B a r g e l' ten: slotte 

dank gezegd. 
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L INLEIDING. 

HET WEZEN DER KOLLOIDALE OPLOSSINGEN. 

De kolloïdchemie zou 11lel1 kunnen definieeren als de chemie 

der kolloïden, 111aar beter is het haar te omschrijven als de 

che111ie in betrekking tot stoffen in kolloïdalen toestand. I-Iet 

is nalnelijk gebleken, dat de eigenaardige toestand, dien wij 

kolloïdaal noemen, niet gebonden is aan een zeer beperkte 

groep van stoffen, 111aar dat bijkans alle stoffen, de een ge

makkehjk, de andere 1110 eilij k, in dien toestand gebracht kunnen 

worden. 

N aast plantaardige en dierlijke stoffen als gom, agar, ge

latine, eivvitten kent 111en thans ook kolloïdale lnetalen, oxyden, 

sulfiden, zouten, en de verschijnselen, die uit dien toestand 

voortvloeien, zij n  van zóó algelneenen aard, dat in de laatste 

jaren van alle zij den der wetenschap en der techniek hevige 

belangstelling voor de kolloïdchemie aan den dag wordt ge

legd. 

Wat is dan die kolloïdale toestand � 
:Men onderscheidt de kolloïdale oplossing of s o l-toestand en 

den kollol:dalen vasten vonn of g e l-toestand . 

Bepalen wij ons eerst tot den sol-toestand, de kolloïdale op

lossingen. Deze onderschei den zich van de gewone oplossingen 

in de volgende punten : 

10 •  I-Iet k r i s  t a I I i s a t i e  v e r  Jn 0 g e n. Wanneer 

wij aan een gewone oplossing, b.v. van keukenzout, water ont

trekken of haar afkoelen, dan kristalliseert een deel van het 
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opgeloste zout uit, dat omgekeerd, door toevo eging van \vater 

of verwarmen, weer in oplossing gebracht kan \,vorden. E en 

kolloïdale oplossing echter gaat of gelatineeren (zooals gela

tine ) of zjj scheidt de opgeloste stof in amorfe v l okj es af, die 

dan l11eestal l11et water niet 111eer in oplossing te brengen zjjn.  

T h 0 111 a s G I' a h a 111, die Ol11streeks het lnidden van de vori ge 

eeuw het eerst uitgebreide studiën van de kolloïden heeft ge

l11aakt, koos dit verschilpunt als onderscheiding en verdeelde 

de stoffen in 2 groepen : de k I' i s t a  1 1  0 ï d e n, en de k 0 1-
1 0 ï d e n  ( colla = ljj nl) , die naar zjjn oordeel hemelsbreed van 

elkaar verschillen. Later is echter gebleken, dat niet de che-

111ische sanlenstelling, 111aar haar verdeelingstoestand een stof 

tot kolloïd ste111pelen. 

2° .  De d i  f f u s i e s  n e l  h e i  d. Diffusie noemt 111en het in 

elkaar doordringen en ten slotte homogeen nlengen van twee 

verschillende stoffen. Suiker in geconcentreerde oplossing op 

den bo dem van een glas v,rater aanwezig, bevveegt zich, on

danks de zwa artekracht, langza anl naar boven, totdat zij ten 

slotte geljjkmatig over al het water verdeeld is .  Ook andere 

kristalloïden doen dit, met een, al naar den aard der stof, de 

te111peratuur en de concentra tie, verschillende snelheid. Een 

stof in kolloïc1 ale oplossing doet dit echter niet of l11et slechts 

uiterst geringe snelheid. IJaten 'Hij on1 geen last te hebben van 

111echanisch bewegen en Vlarmtestroonüngen, de diffusie plaats 

hebben in een gelatinegel in plaats van in zuiver water, dan 

treedt dit verschil no g duidelijker voor den dag 

(P I' 0 e f in cilinderglazen. Picrinezuur, CuS O 4' I{2Cr207 

en CO (NOJ 2 diffundeeren wel ; coll o  Au, Ag, Berlij nsch 

blauw en I-IgS niet) . 

3 ° .  D i a 1 y s e. In plaats van vrij e  diffusie kan 111en ook 

door een 111embraan van perkm11entpapier, kolloc1iu111 Ol een 

dierl� k vlies laten diffundeeren. Dit heet dan d i a 1 y s e. De 

gewoon opgeloste stoffen gaan daarbjj door het n1elnbraan 
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heen in het zuivere oplosmiddel aan de andere zjj de van het 

nlembraan, de kolloïdaal opgelost e bljjven terug. Nlen nlaakt 

van deze eigenschap gebruik om lnet behulp van een "dialy

sator " kristallijn opgeloste stoffen te scheiden van kolloïdale. 

( D emonstratie.  ) 

40.  0 p a· 1 e s c e n t  i e en T y n d a l  1 e f :E e c t. D e  

lneeste kolloïdale oplossingen vertoonen e e n  lneer of lninder 

sterke opalescentie, die lnaken kan, dat de kleur b ij opval

lend licht anders is dan bjj doorvallend. Vooral bjj sterke 

zjj delingsche belichting t egen een donkeren acht ergrond, treedt 

d it verschijnsel voor den dag. ( Tyndalleffect. ) (Pro ef. ) 

50 .  K o o k  p u n t s v e r h o o g  i n g en v l' i e s p  u n t s

d a l i n g. D eze wordt bij een kolloïdale oplossing niet 

waargenomen in tegenst elling 111et een gewone. 

Het Tyndalleffect, dat wij ook waarnemen Hl een kalYler, 

wa al' een zonnestraal de sto fdeeltj es doet schitteren en het 

onverrnogen Olil te  dialyseeren doen direct denken aan een 

suspensie van kleine vaste deeltj es o f  vloeisto fdruppeltj es en 

de vraag rij st of e en koll oïdale oplossing niet een dergeljjke 

fjj ne suspensie is. 

O nderzoeken wij haar echter onder h et microscoop, dan zjj n 

geen aparte deeltj es te bekeilnen. rrrachten wjj haal' te fil
treeren, dan bljj ft niets op het filter terug, de vloeistof loopt 

onverand erd door. De deeltj es van een kolloïdale oplossing zij n 

dus kleiner dan de grens van het oplosvenilogen van een 

nlÏcroscoop en d an de poriën van een filter. Voor de lnicros

copi sche zichtbaarheid i s  de eisch , dat de deeltj es grooter zij n  

dan de helft v a n  de goHlengte van h e t  licht. D i t  bedraagt 

voor rood licht ongeveer 800 ftfA- ( 1  ftfA- === 1 00�OOO mM. ) ,  voor 

vi olet 400 tA-,U , genliddeld dus 600 fA-,U , zoodat de uiterste grens 

voor luicroscopische ondersch eiding ongeveer 300 �fA- is. D e  

pori ëngrootte In verschillend filtermateriaal i s  volgens 

B e c h h o l d 
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gewoon filtreerpapier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

papier No . 556 v. Schleicher & Schüll 

,', " 602 ( extra hard) 

een Chamberland filterkaars 

Reichel " 

. . . . . . . . . . .  � 

. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . 

c .a .  3300 ftfl 
1700 " 

" 890-1 500 

" 230- 400 " 

" 160- 180 " 

,Vij kunnen hieruit dus concludeeren, dat de deeltj es in een 

kollol'dale opl ossing kleiner zijn dan 200-300 ftiLL . Aan den 

anderen kant zijn  zij grooter dan de 11101ekulen, wa arvan de af

m.eting door de physici op verschillende 'wijze is berekend, en 

gevonden is. 

voor "\vaterstof 

" koolzuur 

keukenzout . . . . .  . 

" suiker . . . . . . . . . . . .  . 

0 , 1  ft ft 
0,29 " 

0,26 " 
0,70 " 

SaInenvattend kunnen wij dus zeggen, dat een kolloïdale

oplossing een suspensie is, waarvan de grootte der deeltj es 

ligt tusschen 1 en 250 lAp . • 

Een schitterende beyestiging van deze opvatting geeft ons 

het u I t  I' a Dl i c r o s  e 0 0 p van S i e d e  n t o p  f en 

Z s i  g 111 0 n d y, een toestel , waarmee als het ware de r:ryn

cl allkegel onder het nücroscoop \vordt bekeken. De kleine deel

tjes worden door het sterke, z ijdelings uitgestraalde licht tot 

lichtpuntjes op een donkeren achtergrond, die in heftige 

Brownsche beweging dool' elkaar heen krioelen en dik\,,7ijls 

allerlei kleuren vertoonen (b ij goud geel, rood, groen, blm.nv ) 

( demonstratie van het spleet- en van het kardioïd ultra
nücroscoop ) . 

:M�et behulp van het ultra11ücroscoop kan Inen zelfs d e  

grootte der deeltj es bepalen, JVIen telt daarvoor h e t  aantal 

deeltj es (n) , dat in een bepaald vohune van het lichtveld ( v )  
aanwezig i s  e n  berekent daaruit het aantal deeltj es pel' cn13 op
lossing CS-) . leent men nu ook de sterkte der oplossing, d . i .  
het aantal grammen per cm3 (A) , dan vindt men dil'ect dool' 
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deeling het gewicht van 1 deeltje (Anv). S i e d e  n t o p  f en 

Z s i g 111 0 n d y hebben op deze vlijze de grootte der deeltj es 

in een goudsol bepaald en gevonden, dat deze gel jjk is aan 

een bol l11et dial11eter van 6 tot 60 flft . Deeltjes, grooter dan 

60 fi/A, bleven op den duur niet z'vveven, 111aar zakten lang

zaam uit. Deeltj es, kleiner dan 5 fifi waren zelfs 111et de sterkste 

zonnebelichting niet l11eer als afzonderlijke deeltjes ( lichtpunt

j es )  te onderscheiden. Dergelijke deeltjes veroorzaken nog wel 

een rryndalleffect en worden a In i k r o  n e n genoel11d, in 

onderscheiding van de ultramicroscopische zichtbare deeltjes, 

de s u b  111 i k r o  n e n of u I t  l' a 111 i k r o n e n, en de 

microscopisch zichtbare, de 111 i k r o  11 e n. Ook b ij andere 111e

taalsolen en kolloïdale oplossingen van sulfiden en zouten vindt 

l11en sub111ikronen van dezelfde grootte orde, n1. 10-100 fijtt 
Bij organische stoffen en metaaloxyden, die in lichtabsorptie 

en brekingsindex minder van ,vater verschillen, is de onderste 

grens van zichtbaarheid grooter, nl. 30-40 fil-' . 
De colloïdale oplossingen staan dus in tusschen suspenSIeS 

of em.ulsies en 11101ekulaire oplossingen, zij vormen een gelei

delJjken overgang van deze t\vee gebieden ; wij zien dan ook, 

dat eenerzjj ds de oplossingen van hoogmolckulaire verbindingen 

en anderzijds  de fjjne suspensies in hunne eigenschappen de 

solen naderen. DergelJjke hoogmolekulaire verbindingen z jjn  

b jjv.  de  eiwi tstoffen, waarvan het l110lekulairgewicht geschat 

wordt op 20000 à 50000. vVanneer viTij aannemen, dat de mole

kulen hier even dicht gerangschikt zijn als in suiker, dan is 
. . 4 0 0 0  ) 

dus het 11l01ekulauvolu111e + 342 = 125 X zoo groot en de 

lineaire afmeting van het 11101ekule tV125 = 5 X zoo groot. 

l-Iad dus het eiwitmolekule den bolvorm, dan zou zjjn doorsnede 

5 X 0 ,7  = 3 ,5 ftfi zijn. Wjj zien, dat wij hier de kolloïdale 

d i mensies, n.l. deeltj es van 1-250 fift . ,  hebben bereikt. 

De continuïteit tusschen lnolekulaire en kolloïdale oplos

sin gen blJjkt ook in ander opzicht. Een geconcentreerde suiker-
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oplossing vertoont b .v. het Tyndalleffect, dat ook bij het pho

tografeeren van andere 11101ekulaire oplossingen voor den dag 

komt. De grens van scheiding bij dialyse hangt af van den 

aard van het nlembraan en de poriengrootte daarin. lCiest Inen 

als 111enlbraan het geleiachtig neerslag van kop erferrocyanide, 

dan worden zelfs de opgeloste Il101ekulen teruggehouden en 

gaan alleen de molekulen van het oplosmiddel door, de 

dialyse is overgegaan in 0 S 111 0 S e .  lVren vat daarOln wel de 

suspensies, de kolloïdale en de molekulaire oplossingen samen 

onder één naaIn : disperse syst enlen, en noenlt de zwevende 

deeltj es de d i s  p e r s e p h a  s e en de omringende vloei

stof h e t d i s  p e r s i  e 111 i d d e L  E en suspensie is  dan grof 

dispers, een Illolekulaire oplossing molekulair- of ion-dispers. 

B ij de grofdisperse systenlen Illaakt Inen nog onderscheid 

tusschen suspensies en ennllsies, al naar de disperse phase vast of 

vloeibaar is .  Een dergelij k onderscheid heeft 111en nu ook bij 

de kolloïdale oplossingen \-villen n1aken, door aan te nemen, dat 

bij een deel hiervan, zooals bij de Illetaal- en de n1etaal

sulfide solen, de disperse phase vast is, b ij een ander deel, zoo

aIs gelatine, agar, arabische gOlll, vloeibaar. De eerste vlorden 

clan s u s  p e n s 0 ï d e n, de tweede e 111 u 1 s 0 ï d e n  ge

noenld. Ofschoon tegen een dergelijke differentieering veel is  

in te brengen en een onderscheiding naar het watergehalte del' 

disperse phase (hydrophobe en hydrophile kolloïc1en) waar

Eichijnlijk beter is, heeft zij toeh voor de algemeene systematiek 

groote voord eelen. Men kan haar nanlelijk uitbreiden tot andere 

systemen, waarbij de disperse phase vast, vloeibaar of gasvor

vonnig en het dispersiemiddel ook vast, vloeibaar of gasvol'-

111ig kan zijn  en al deze systemen kolloïdaal noelllen als de 

verdeelingsgraac1 van de disperse phase sleehts klein genoeg 

is. Fijne nlÏst en rook zij n  dan kolloïdale systemen Il1et ga s

vormi g dispel'siemic1del, goudrobijnglas en blauw steenzout 

kolloïden nlet een vast dispersienliddel. In het eerste van deze 
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twee zij n  blijkens het ultranlÎcroscopisch onderzoek kleine goud

deeltj es aanwezig, die aan het geheel een fraai r�ode kleur 

geven, in het hveede zijn kleine deeltj es llletallisch natriuln 

amnvezig. lVlen kan dit blauwe steenzout, dat in de natuur 

voorkOlnt, o ok kunstlnatig 111aken door st eenzout te verhitten 

in natriunldam p en dan af te koelen. Dergelijke V<1ste kolloïden 

k omen in de natuur zeer veel voor, ja lnen kan zeggen, dat de 

kleur v an de 11leeste nlÎneralen te danken is aan sporen vreelude 

stoffen, die in kolloïdale verdeeling daarin aanw ezig z ijn (rook

k\varts, mnathyst , enz. ) .  (D elnonstraties ) .  

II. DE BEREIDING VAN KOLLOIDALE 

o PLOSSIl\T G EN + 

De bereiding van kolloïdale oplossingen is zeer verschillend 

al naar den 8 ard der stof. De geconlpLi ceerde organische kol

loïden als gelatine , agar, tannine, eiwitten, enz . ,  die in plant

aardige en dierhjke sappen voorkOlnen , wOl'den daaruit door 

zuivering bereiel Behalve van de dialyse luaakt lnen daal'bij 

ook gebruik van de zgncl .  ultrafiltratie. U ltrafi lters z ij n  tilters 

lllet zóó kle i ne poriënruinlte, dat daardoor de kolloïd ale deeltj ef:l 

worden teruggehouden, 1118ar  w ater en molekulai re  opgeloste 

stoffen doorgaan . l\1en bereidt ze bijv.  door op papiel' of lnetaal

gaas als ondergrond een oplossing v an kol l odiuln te gi eten , 

het oplos middel ( aetb er -1- alkoh ol ) gedeeltebj k te laten ver

dampen, tot dat het kollo diumlaagj e een zekere graad van vast

he i d h een bere ikt en dan de rest v a n b et oplosmiddel Jnet 
water weg te spoelen . Al naar de w ij ze van handelen kan Inen 

daarb ij Jiltcrs Jnct kleinere of grootel'e porienruimte verluijgen. 
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Ook van l11et. formaline geharde gelatine heeft 111en soortgelijke 

:filters gemaakt. 11 . B e e h  h o l  d ,  de leider van het instituut 

voor kolloïdonderzoek in Frankfort a. 1\1. ,  heeft 111et dergelijke 

filtel's dOOl' gefractioneerde filtratie verschillende afbraak

producten van eiwit ,  de zgnd. a lbunlosen, van elkaar kunnen 

scheiden. A anva nkelijk  ",vas yoor deze ultrafiltratie een hooge 

druk ( 30 atm. ) noodig. Later zijn  door S c h o e  p ,  IVr a lf i

t a n 0 ,  0 s t  w a ld, e .a .  filters gemaakt, die reeds b ij gewonen 

druk wel'ken. De meeste van deze filters lnoeten verselI ge

lnaakt 'worden, Olndat zij niet bestand zij n tegen inchogen. 

Z s i  g 111 0 n d y en 13 a c h  In a n n hebben echter sedert eenige 

j aren filters gemaakt, die daar  veel betel' t egen bestand zijn  

en kant en  klaar in den h andel komen. 

(P l' 0 e f met een gmvoon filter, l11et een gehard filter, 

dat congoviolet gedeelt ebjk t el'ughoudt, 1118t een ultra

filter,  dat congorooc1 gedeeltelijk terughoudt, en l11et een 

ultl'afilter, dat congOl'ooc1 geheel terughoudt, lna ar p icri

nezuur doodaat. ) 

De andere kolloïdale oplossingen kan 111en op twee lnanieren 

maken, of uitga ande van een molekulaire oplossing, en de 

1nolekulen tot gl'ootere deeltj es vereenigend, dus dOOl' c 0 n

el e n s a t i e, of uitga ande 'van grootel'e deelen vaste stof of 

vloeistof en deze tot deeltj es yan kolloïdale afmeting verdee

lend, dus door d i s  p e l' s i e .  

De condensatiemetl l Oc1en zijn  zeel' algeIneen. Zoo ontst a at 

mist, d . i .  lucht 1nct waterdroppels, die in groot t e  a fda len tot 

600 i-t,Lt , dool' condensatie van viTatel'damp, terlvij l  condensatie 

va n vulcaangasseu bij de uitbarsting op l\::rakatan in 1883 aan
leiding heen gegeven tot  zoo fij ne vulcanisch e stof, dat vele 

maa nden la ng de atmosfeer over de geheele aarde  c1a a l'l11ee be

zwangel'C1 was .  Dom' ecn bij kookhitte �rerza.eligde oplossing 

va n benzol in w a ter ( -1- iets a lcohol)  af tc koelen in ij syvater, 

ontsta at een kolloïdale 18nzoloplossing. (Proef) . Nog gemak-
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kelijker gaat dilnvijls d e  vorming als "\�Tater · en disperse phase 

gezamenlij k  condenseer en. Zoo ontstaat soms in oppervlakte 

condensors van stoOlll111achines uit stoonl en 111eegenomen Sl11eer

olie een uiterst bestendige "\vitte emulsie, waarvan de deëlllui

gatie groote moeilijl\:heden baart. ( Delllonstr·atie ) . Op soort

gelijke wij ze vonllt zich ook bij het "stoomen " van spij solie, 

een bewerking, die noodig is voor het desodoriseeren van deze 

olie, uit de StOOlll en meegevoerde bestanddeelen van de olie 

door condensatie een fraai witte en zeer bestendige emulsie. 

( D elllonstratie) . B I' e d i  g heeft in 1900 een zeer bekende be

reidingswij ze voor llletaalsolen aangegeven, hierin bestaande, 

dat men onder water tusschen twee 1 à 2 111 .M. dikke draden 

van het metaal een vlalllboog laat ontstaan. 0111 deze vlamboog 

vorlllen zich dan weldra in het water donkere wolken van een 

kolloïdale o plossing van dit llletaal. Men heeft deze methode 

ten onrechte ; ,verstuiving " genoellld, in werkelijkheid berust 

zij op snelle cond ensatie van de 11letaaldaJnp, die bij de hooge 

telnperatuur van de vlamboog ontst aat en waarvan de gecon

denseerd e  deeltjes in het water verdeeld worden. (Proef) . 

Volgens deze methode heeft B r e d  i g de solen van Au, Pt, 

Ag en andere edele metalen gemaakt. T h  e S v e cl b e l' g heeft 

h aar later gevvij zigd en uitgebreid en was daardoor in staat 

ook van onedele metalen en in andere oplosmiddelen solen te 

m aken. I-Iet groote voordeel van deze methode is, d at 111en hier

m.ee zeer zuivere oplossin gen krij gt, niet verontreinigd lllet 

a ndere chelnische stolJen, b etgeen bij andere bereidingswij zen 

wel h et geval kan zijn.  

Behalve door afkoel ing kan lnen ook door wijziging van het 

oplosmiddel een oververzadigi ng ' veroorzaken, d i e  tot kolloïdale 

oplossingen leidt. Dru ppelt l 11en b ij v . de alkohohsch e oplossin g  

van oli e, oli ezuur, ill.ê.LStj x, scheJ l ak 0 r :  een aetherische oEe i n  

water, d an on tstaan zeer m.oo i e  kolloJ'dal e em.ulsies van deze 

stoffen. In het dageljjkseh leven kan lnen dit gewaar worden 



1 08 

als men eau de cologne ( opl. V. aetherische olien In alcohol)  

lllet water tracht te verdunnen. 

Naast afkoeling en wij zigin g van oplos111iddel leiden ook 

vele chemische reacties tot een kolloïc1ale oplossing. Conditie 

is hierbij als regel, dat 111en in zeer verdunde oplossing werkt 

en amHvezigheic1 van electrolyten zooveel mogelij k  l llij c1t .  Zoo 

ontstaan dan dool' reductie van een zeer verdunde oplossing 

van goudchloride ( eventueel juist geneutraliseerd 1net pot

asch ) nlet de nleest verschillende reductiemiddelen als tannine, 

for111aldehyd, p heny lhydrazine, w a  terstofsu peroxyd, hydro chi

non, koohnonoxyd, lichtgas, e .a . ) fraai rood, violet of  blauw 

gekleurde goudoplossingen, die sedert lang als ) )aurU1n potabile " 

bekend zjj n. Ook uit een oplossing van zilvenlÏtl'aat, 11let juist 

zooveel aln1110niak behandeld, dat het neerslag van zilveroxyd 

\-veer oplost, ontstaan na verdunning met veel water door 

bovenstaande rec1uctiem.iddelen fl'aaie  zilversolen, die llleest al 

bruingeel, soms echter ook l'ood of blauw gekleurd zijn. Z ij n  

d e  oplossingen te geconcentreerd, dan ontstaat geen sol, 1llaar 

een d onker neerslag, dat weldra op den bodmll zinkt en afgefil

treerd kan worden. 

Veel gemakkelij ker nog en ook in grootere concentratie ont

staan deze kolloïdale oplossingen, wanneer men vóór de toe

voeging van het reductiemiddel in de oplossi ng iets gelatine , 

oi,v it, m'abische gOln 0:[ eell soortgebjke kolloïdalc stof brengt . 

De verkregen o plossing is dan tevens veel bestendiger tegen 

a l lerlei invlo eden als verhitten, indampen, aanwezigheid 'v a n  

een elecÜ'olyt ' enz. , reden Vnl.al'0111 111en deze beschermende kol-

10ïden wel El c 11 11 t k 0 1 1  0 ï Cl e 11 noemt. Bij a anwezigheid van 

deze schutkolloïden kan m en dikwij ls de oplossi ng zelfs geh eel 

indam l,cn en kr ijgt dan een droog poeder, dat nlet ,vater  Sp01 1-

t a a n  weel' in lmlloïdale opl ossing gaat. D ergelijke ingedroogde 

solen wOl'den tegenwoord ig  onder den naanl co11a1'gol, al'gentol ,  

col laul'i n, enz. V OO1' th en:l.peutische doeleinden in den handel 

gclJnLCht . (Pl'oef en demonstratie. ) 
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Andere voorbeelden van kolloïdale oplossin gen met sch ut

kolloïd zjjn  O.-I .  inkt (koolstof l11et }�rabisch e g0l11 ) , a q u a

d a g en 0 i I d a g  (kolI. opl. v .  grafiet in ·water of oli e met 

tannine als schutkolloJ:c1 ) welke laatste twee als smeerJniddel 

zeer gerecol111nandeerd ,vorden. 

De c1ispersiemethoden voor de bereiding van solen zjjn veel 

llli nder a lgel11een, 0111dat 111en als regel b ij deze dispersie aan

ge,yezen is op 111ech anische verdeeling en slechts zelden che-

111ische of physische krachten te hulp kan ne111en. Een uit

zondering vor11lt het geval als m en een innig nlengsel of een 

verbinding van tvvee stoffen ] l eeft, waarvan de eene in een 

oplosmidclel nlolekul air kan oplossen en de andere onoplosbaar 

is. Zoo ontstaat bjjv. een kolloïclale oplossing van lood als men 

een legeering van lood en natriu111 in water brengt. I-Iet natri

um lost d an onder vvaterstofontwikkeling op tot natriunl

hydroxyd en lood bl1j ft als kolloïdale oplossing terug (oplos

sing is  niet bestendig) . ( Proef. ) 

De lnech anischB vercleelin gswjj ze, die men voor de dispersie 

toepast, is 111alen en wrjjven, waarbjj de aanwezigheid van stof-

1:en, die bet weel' samenballen van de verkregen d eeltj es ver

hi nd eren , goecle diensten bewjjzen. P I a u s o  n heeft voor dit 

cloel machines geconstrueerd, die h jj "kolloïdmühle " noe111t 

en waarbjj cle te verdeelen stof of tusschen twee evenwjjdige 

platen in het di spersieJ11iddel fjjn gewreven àf in een cili nder

vormige ruinlte snel rond gewenteld en tegen slaglij sten fjjn 

geslagen wordt. Behalve allerlei broze en dus gem.akkeljjk ver

poederbare stoffen zegt P 1 a u s o  n met zjjn l110len ook grafiet, 

hout en cellu lose tot kolloïdale :fjjnhei d  te kunn en verdeelen. 

De eerste voo r cle berei ding van aquadag en o ilclag, de tweede 

tot een grond stof, zeer gesch ikt tot het persen van knoopen en 

and ETe voorw e 1'l Jc n . Ook oE e W O l'Clt  l angs 111ech an ischen weg 

gemakkebj k  ve rkle j ncl tot een zeer fjj ne emulsie, jndien slechts 

Gl anwez i g  j s  een " e r l l ulgator ", zoo als zeep, arabische gom, ei-
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vvit, gelati ne, saponine, suHonzuren nlet groote koolstofrest enz. 

De ·werking ,ra n deze emulgatoren berust w aarschij nlijk hierop, 

d at z\j de grensvlakspann ing olie-"\vater verlagen en daardoor 

de schei ding der oliedruppels vergemakkelijken en de ver

eeniging be moeilijken. Een dergelijke elllulgator is bij onze 

spijsvel't ering de gal, die de vetbolletj es zoo fijn verdeelt, dat 

z ij clen cl a rlll\v and p asseeren en in de bloedbaan opgenOlllen 

kunnen 'Norden. Ook kan nlen O1n vet of olie beter vel'teerbaar 

te nlaken, dit van te voren tot een fijne emulsie verdeelen. Een 

dergehjke eillulsie is Scotch emulsie, tel'wijl a ls natuurlijke 
\ 

emulsies lnelk en eigeel genoemd kunnen worden. Soms spuit 

nlen de melk nog in een dunnen stl'aal tegen een harde plaat onl 

de vetballetj es kleiner, en d aardoor betel' verteerba ar te n13ken 

("homogen iseeren " van de lllelk ) .  In en1.\:ele gevallen, zooals 

b ij de zuivel'iJ lg  van spijsolie nlet loog of van a ardolie lllet 

zwavelzuur gaat de vorming van een ennllsie zóó genlakkehjk, 

dat men groote llloeite heeft om de emul geeri ng te voork01nen. 

Emulsievol'lning en deëmulgeel'ing VOl'lnt dan ook in de olie 

en vetindustrie een onderwerp van ernstige studie,  "\vaaraan in 

de laatste j aren zeer veel tjj d  en aandacht is besteed . 

IIl. HET BEZINKINGSEVENWICHT EN DE OPTISCHE 

EIGENSCHAPPEN VAN KOLLOlDEN. 

De kolloïdale oplossing beschouwend als een zeel' fijne sus

pensie nlogen "\vij verwachten , dat de deeltj es ten gevolge van 

de zwaartekracht langzaulerhand n aar beneden zullen zakken. 

Deze neiging wordt echter tegengewerkt door de B rownsch e 
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beweging, die er naar streeft de deeltj es gelijlnnatig door de 

geheele vloeistof te verdeelen. Beide factoren Salnen 111aken dat 

er ten slotte een evenwichtstoestand ontstaat, een bezinkings

evenwicht, \vaarbij - het aantal deeltj es per C.lVI.3 vlak b ij den 

bodem heel groot is en langzamerhand afneemt naarmate de af

stand van den bodeln grooter wordt. Om. de verdeeling der 

deeltj es in het bezinkingsevenwicht quantitatief te kunnen be

rekenen, 11lo eten wij bedenken, dat bij het kleiner worden der 

deeltj es de kolloïdale oplossing overgaat in een lnolekulaire, 

waarbij de Brovvnsche beweging wordt tot de 1110lekulaire 

wanntebeweging. Nu is een van de gevolgen van deze 11101e

kulaire beweging de diffusie, die, wanneer zij gehinderd wordt) 

aanleidi ng kan geven tot 0 s In 0 t i s c h e n d I' U k in een op

lossing en tot g a s  d l' U k in een gas. Deze beide drukkingen 

hebben de zeer lnerkwaardige en voor ons doel zeer belang

r ijke eigenschap, dat zjj onafhankelij k  zij n van de grootte der 

molekulen en alleen bepaald worden door het aantal per c.1VI. 3 

De oSITlOtische druk is even groot voor de lichte waterstofionen 

als voor de zware suiker11101ekulen, terwjjl  zjj bovendien bij 

dezelfde temp eratuur dezelfde waarde heeft als de gasdruk 

van een gas, wanneer per c.M. 3 oplossing evenveel opgeloste 

molekulen aanwezig zijn als er gaslnolekulen zijn per c.J\tJ.:.3  gas . 

Blij ft deze regelmatigheid bestaan - en er is geen enkele 

reden om het niet te verwachten - dan moet dus eenerzij ds 

de kolloj:dale oplossing een osmotischen druk hebben, die gelijk 

is aan die van een molekulaire oplossing en anderzij ds in een 

molekulaire op] ossing en in het gas een bezinkingsevenwicht 

ontstaan, dat gel- ijkwaardig is aan dat in een kolloïdale oplos

sing of :Eijne suspensie . Een dergelijk bezinkingsevenwicht ont

staa t ook wel degehj k in een gas ; vlak hij de aarde is de druk, 

dus ook h et aantal 11l01ekulen per c . l\1. 3 grooter dan eenige 10-

tallen meters hooger. Wij kunnen het als volgt berekenen. 

Denk een zuil gas ( lucht) van oneindig groote hoogte en 
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1 c .lVL 2 doorsnede.  lIi erin zij op de hoogte h, de druk p en op 
een iets grootere hoogte hl. '  d e  druk Pl ' lIet drukverscb i l  P-P1 
'wordt veroorza akt, doordat op i edere h oogte het ga s '\Tordt 

sam engedrukt door h et ge'Nicht van de geh eele da arboven aan

wezige gaskolOll1 en deze bij hl zooveel Jnü1der is dan bij h a ls 

het ge vvich t van het gaszuiltj e hl-h en doorsnede van 1 C.�1. 2 

bedl'aa gt . lIet volume van dit gaszuiltj e is h-h1 C.�1.3 .  Nu zegt 

de ,vet van A v 0 g a d I' 0 ,  dat het ge,vicht van 1 C.�1.3 gas = 

�, :iVr grall1, waarin p = de druk, T = absolute tem pera

tuur, 111 = 1110leknlairgewicht en R = gasconst ante. Dus P-P1 
= gewicht ( hl-h) C.M.3 gas = �riM ( h1-h) grmn, of 

P-.l� _ � ( hl-h) gram per C.�1. 2 
p - Rl' ' 

Bij deze afleiding h ebben 'wij stilz,vij gend aangenomen, dat 

de druk in het gaszn iltj e ( h1-h) overal = P was. Dit is  niet 

zoo ; aan de bovenkant van het gaszuiltj e is zij ill1111ers = P1 en 

w ij zouden dus met even veel recht in den noemer van het Ie lid 

van onze vergelijking PI a ls P kunnen schrijven . Als iJ en P1 
b ijna gelijk zij n maakt het ook heel ,veinig �erschil. Verschil

len zij echter m eer, dan wordt de uitdrukk in g fout en moeten 

w ij ,  zooals de differentiaalrekening leert, schrijven 

log � = RMT ( h l-hl gram pel' c . NP .  

Voor 1 6 °  C .  vinden wij hieruit, d at voor het geval P = 2, 
P i  

d.W.z. als de druk tot o p  de helft gedaald is, het hoogtever-

schil bedraagt 

1 7 0 000 h 1-h == -- - l\'I etel' }H 
Voor stikstof met 11101ekulair gewicht 28, wordt deze waarde 

= 6000 lVI. = 6 IC.lVL In onze atInos:Eeer is dus ook op onge

veer 6 IC�1. ho ogte de druk 112 abn., op 12 1C�1. 1;4 atIn . ,  op 

18 1C.1\1. lis atIn. ,  enz. Voor lichtere gassen is  dit verschil veel 
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grooter ; vandaar dat het gehalte van deze gassen in de hooge 

lagen der atnlos:Eeer naar verhouding veel grooter is dan vlak 

b ij de aarde. 

Inplaats van k nlogen wij ook schrij ven �, d.i .  de ver-
Pi 11 1 

houding van het aantal  gas1llolekulen per C.M.3 op de hoogte 

h en hl en inplaats van },i[ grmll, N11l grmll, waarin ?n = wer

kelijk  gewicht van 1 molekule en N = het aantal 11101ekulen, 

dat in 1 granll1l01ekule van een gas aanwezig is. Dit is een 

universeel getal, voor alle gassen hetzelfde en wordt het A v 0-

g a d I' 0 g e t a  1 genoemd. Ingevuld vvordt dan de forlllllle 

R11 n bl--h  == - 100' -
N m  tJ Tl l 

Vvaar de gasdruk gelijk is aan den osmotisch en druk in oplos

singen zal hij ook gelden voor deze laatste en onafbankebjk van 

de lllolekulegrootte, dus van de waarde van ?TL Alleen zal hier 

h et gewicht van een enkel deeltje venllinderd moeten worden 

lllet den opwaartschen druk, dien het in de omringende vloeistof 

ondervindt, eli .  1llet m� , waarin d = soort . gewicht van de vloei

stof en D = soort.gew. van het deeltj e, zoodat de betrekking 

wordt 

RT u 

d )  log Ui Nm ( 1 - TI 

Dit is een uiterst belangrijke betrekking, door P e r  l' i n 1 )  

voor het eerst afgeleid e n  door hem en zijne leerlingen aan 

fijne suspensies van Jllastix en guttegOl11 geverifieerd. rrerwij l  

nu echter in de atmosfeer voor n/n1 = 2, h1-h = 6 K,�L was, 

was zij in een suspensie van 1llastixbolletjes 111et een doorsnede 

van 1 p- slechts 6 p-. De metingen geschiedden dan ook onder 

het microscoop door instellen op verschillende hoogte J11et een 

micrometerschroef. De fornlule is daarOl1l zoo belangrjjk, 0111-

dat zij in staat stelt, door bepaling van � en h1-h aan een 
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suspensie van deeltj es 111et bekende 1n, d en D,  het Avogadro

getal N te berekenen. P e r  l' i n deed dit voor verschillende 

suspensies 111et zeer verschillende deeltj esgrootte én vond daar

voor vfaarden die varieerden van 6 ,5  tot 7,2  X 1023 •  Vergebjkt 

111en dit nlet de ,vaarden, die langs totaal andere ,vegen door 

verschillende physici bepaald zijn  en waarvan als Ineest waar

schijnlijke thans het getal 6 ,1  X 1023 wordt aangen01nen , dan 

llloet 111en zeggen, dat de overeenkomst l)1'achtig i s .  Zij bewijst 

op schitterende 'wij ze de continuïteit vall m olekulaire oplossin

gen, kolloïdale oplossingen en suspensies en overtuigde den 

111eest verstokten tegenst ander, als hoedani g ,V i 1 h. 0 s t  IV a I d  

zich eenige jaren te voren had geuit , van de realiteit der at0111en 

en molekulen. De dansende goud deelt jes in een goudsol zijn  

Iverkelijk te  beschouvven als groote 11101ekulen Blet een 11101e

kulair gelvicht van eenige 111illi oenen, die wij in het ultra

lllicroscoop lllet eigen oogen kunnen waarneJ118n. 

I(0111en \vij thans tot de k I e  u l' d e r k o l  1 0 ï d a l  e 

o p l o  s s i n  g e n. 

R a y 1 e i  g h 2 )  heeft afgeleid, dat bij het Tyndall-effect 

de intensiteit van het zij delings afgebogen licht evenredig is 

met de concentratie der kolloj:daal opgeloste stof en het volu111e 

van een enkel deeltj e, en omgekeerd evenredig ll1et de 4e J11acht 

van de golflengte van het li cht .  Bij gelijkblijvende concentratie 

zal dus het Tynd alleffect afnemen naarmate de deeltj es klei

ner I\Torden, terwij l  bij deeltjes zonder selectieve absorptie ( dus 

kleurloos of wit ) in het zij delings afgebogen licht de stralen 

met kleiner golflengte sterker vertegenvvoordigd zullen zijn dan 

die met gl'oote . lIet zijdelings afgebogen licht krij gt daardoor 

een blau\ve kleur terwij l het doorgelaten licht geel of rood is. 

D it is aan een kolloïdale z\�Taveloplossing (Na2 82 03 + 1-IG1) , 

rook of een ll1astixsol heel duidelijk te zien. ( Proef) . Ook in 

onze atmosfeer heen deze zjj delingsche afbuiging van het licht 

plaats, deels door stofdeeltj es, deels door de luchtl11olekulen. 
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D aaraan hebben wij te danken, dat onze henlel niet pikzwart is 

lllet schitterende sterren, maar blauw en dat de zon des avonds 

rood ondergaat. Trouwens ook andere blau\ve kleuren in de na

tuur zijn  van soortgelijken oorsprong als het hellleiblau\v. De 

Zwitsersche en Italiaan sche 111eren hebben hun kleur \vellicht 

voor een deel te danken aan de ei gen kleur van zuiver water 

( 8  p r i n  g ) , 11laar voor een ander, belangrijk deel aan het Tyn

dalleffect. Aanwezigheid van zeer fijn  gesuspendeerd calciu111-

carbonaat schijnt daarbij oorzaak te zijn, dat de kleur Illeer 

groen viTordt. Ook de blauwe en grij ze oogen danken hun kleur 

niet aan een pigll1ellt lllaar aan een fijne troebeling in het 

vocht vóór de iris, waarvan het Tyndalleffect tegen den pik

zwarten achtergrond sterk uitko11lt. Bij bruine en groene oogen 

is deze blauwe kleur door een geelbruin pigment in een boven

liggende laag bedekt . Ook bij de Australische boomkikvorsch 

vindt 111en deze cOlllbinatie van een blauwe onderlaag (struc

tuurkleur ) Illet bovenliggend geel bruin pigment. 

Verschillen de deeltj es weinig in brekingscoefficient van het 

omringende dispersiellliddel, dan kan het voorkoll1en, dat door 

verschil in dispersie de stralen 111et korte golflengte niet en 

die Illet lange golflengte wel gereflecteerd worden ( of Olllge

keerd) zoodat dan zeer fraaie kleureffecten verkregen kunnen 

worden, die Illen Chri stiansen 'sche opalescentiekleuren noe111t 

en die men o .a .  in een suspensie van fijn  glaspoeder in benzol 

en zwavelkoolstof kan waarnemen. (P I' 0 e f. ) Aan dit effect 

doet ook denken de fraai paars-blauw-geelgroene opalescentie 

van de keukenzoutsol in thionylchlOl'ide. (Dell10nstratie. ) 

Bij goud en zilver kan Inen, al naar de bereidingswijze, gele, 

roode, violette, blauwe o·r: groene solen krij gen. De eerste kleu

ren tre den gewoonlij k op bij de zeer fijne solen, de l atere 

bjj de grovere, zoodat m.en geneigd is aan te nem,'en, dat 

de kleur bepaald wordt door de grootte del' deeltj es. ( De

monstratie. ) Ofschoon dit ongetwijfeld een belangrjj ke factor 
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is, die In all e theoriën hierover dan o ok op den voorgrond 

treedt , is zij toch niet de eenige en alles b ehe ersch ende . 
l\11en m o et ook: de vorn1 en de afstand der pl 'Ïm aire deeltj es, 

die hij c oagul atie k nnnen gaan same nh angen tot gro epen en 

grootere secundaire deeltjes vormen, in aa111nerking nemen. Zoo 

kan een n1et gelatine vernlengde l'oode goudsol blalHv inchogen 

en n1et "" Têüer bevoch tigd ' C vvaardoor de gelatine zwelt en dus 

de afstand del' deeltj es grooter wordt ) weer rood wOl'den. 

D e  vorn1 der deeltj es kan in sOlnmige gevédlen eigena ardige 

optische verschij nselen in het leven roepen. D at is o . a .  h et 

geval 111et een oude sol van vanadiumpcntoxyd . Deze vertoont 

n.l. bij roeren of stroomen in één l'Ïehting de dubbele breking 

van een optisch één assig kristal 3 ) . TUsSC ] l cn gekruistè ni cols 

geeft zij daardoor opli cb ti ng van het veld . ( Proef. ) B :ij ultra

nücroscopisch onderzoek blijkt nu , dat de ultranlicronen be� 

staan uit lange naaldj es, die zich bij bewegen van de vloeistof 

parallel rangschikken i n  d e  l'ich till g v an den sb'oon1, w aard oor 

h et geheel niet meer isotroop is, maar ani sotroop \vordt. El' 

ontstaat, ,vat \V i e n e I' 1 ) geno ern d he eft, s t a a f j e s cl u b

b e l  b r e k  i n g. De langzame v Ol'ming en het in den loop van 

n1aanden en j aren a an groeien dezel' naaldj es, die ten slotte 

zelfs microscopisch zichtbaal' v/orden, wijst er op, dat de ultra

nlikronen in de va n adi um pentoxydsol van kr istallijnen aard 

zijn, 1nicrokristallen. Ook h et Röntgen-onderzoek van goud

solen en andere solen dool' D e b/y e cn S c h e T  l' e I' h eeft uit

gem aakt, dat de deeltj es hierin kristallij n  zijn.  5 )  

IV� D E  ELECTRISCHE EIGENSCHAPPEN E N  DE 

ST ABILI1'EIT DER SOLEN. 

Een v an de m.eest kenn1erkende en opva llende eigenschap 

pen van een groot aantal solen, 'zooals die van 111etalen, sul

fiden, oxyden enz. is deze , dat zij _ zeer gevoelig zij n  voor 
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electrolyten, zoodat toevoeging hiervan, ook in kleine hoeveel

heid, uitvlokking 0:[ coagulatie kan veroorzaken. De kolloïdaal 

opgeloste stof vereenigt zich tot vlokj es, die op den bodeIn 

zakken en een heldere oplossing daarboven laten. G- ewoonljjk 

is deze coagulatie niet-ornkeerbaar, d .W.Z. als men de boven

staande vloeistof vervangt door zuiver water, dan gaat het 

neerslag niet weer in oplossing. S c h u I z e G ) bepaalde in 1882 

voor eenige solen de uitvlokwaarde van verschillende electro

lyten, d .w.Z. de concentratie van electrolyt, die juist noodig 

is on1 volledige coagulatie te�veeg te brengen en vond dat 

deze bjj arseentrisultidesol bjj na geheel bepaald wordt door 

den aard v an h et kation (p ositief ion )  en weinig afhankelijk 

is van den aard van het anion ( negatief ion ) . Zjj is buiten

gewoon klein voor 3-waardige kationen, grooter voor 2-waar

dige en '.veer veel grooter voor 1-waardige. ( Hegel van 

S c  h u l  z e . )  

D eze concentraties zjj n  bjjv. in milligra111atomen per J� . 
0,09 AI013,  1 ,70 BaOlz en 98 1\':01, een verhouding van onge

veer 1 :  20 : 1000.  Ook b jj andere sulfide- en lnetaalsolen vindt 

111en dezen regel bevesti gd, al heeft dan ook het nader onder

zoek de scherpe grenzen tusschen de ionen van verschillende 

waardigheid doen vervallen en allerlei overgangsgevallen 

leer en k ennen 7 ) . Bjj jj zeroxydsol en bjj de solen van enkele 

ê1 ndeJ:e rnetaaloxyden · vindt .men juist het om.gekeerde, d.W.Z. 

groote gevoeligheid V001' den aard van het anion en onver

schilligb eid VO O1' het kation en o ok hier h ebben de beslissende 

ionen d es te gl'Ootel' invloed naarmate hun waardi gheid toe-

n.eemt . 

Vraagt men naar eene verklaring van deze verschjj nselen, 

d an i s  z ij te vinden in het electri sch gedrag der solen 8 ) . V uIt 

men een U-vOJ 'mig bui sj e halverwege m et een sol en brengt 

daal'bo ven aan weerskanten zuiver water ( o J zeer verdunde 

electl'ol y t )  waarin een eledrode dom.pelt en laat JTI en den strOOll1 
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doorga an, dan blijkt, dat de soldeeltjes In beweging worden 

gebnlCht ( kataphorese )  en wel bjj de arseensulfidesol in de 

richting del' anode, bjj de jj zeroxydsol in de richting del' 

kathode. D e  deeltj es in de eerste sol zij n  dus negatief, die 

del' t\veede sol positief geladen . Ook de deeltj es in een fij ne 

suspensie vel'toonen dit verschjj nsel van kata phorese en l11en 

maakt daarvan zelfs gebruj k 0111 kaolien en klei zuivel' en 111et 

weinig water er tussch en nit een suspensie af te scheiden. D it 

gaat veel vlugger dan h et laten bezinken. 

De electl'i sche lading van de deeltj es maakt de sol bestendig.  

D e  deeltj es stooten elkaar a:[ dool' hunne geljjknaIllige lading, 

zoodat zij bij hunne B rownsch e be'weging niet tegen elkaar 

aanbotsen en zich niet kunnen vereenigen. Voegt ll1en nu een 

electrolyt toe, dan bljj kt uit de vermindering del' kataphorese 

snelheid, dat de lading afneelnt en t en slotte zal deze zoo 

gering zij n, dat zjj geen belmmnering 111.eel' VOl'lnt voor een 

botsing en dat dus de deeltj es zi ch kunnen vereenigen tot 

gl'ootCl'C, di e ten slotte op den boeklll zi nken. De v e nni ndel'Ï n g 

in lading heeft plaats, doord at de tegengesteld geladen iOllen 

van de electrolyt zich 111et het soldeeltj e vereenigen . Vand a ar 

dat  V O OI' d e  coagulatie van nega tieve  solen de kationen, voor 

de coagulatie van positieve solen de anionen van oVCl'heel'

schenden invloed ZlJn.  

Tegenover de electrolytgevoelige solen staat een andel'e 

gl'oep, die dit niet of slechts zeer weini g  i s . 1Iiertoe behooren 

yel'schillende plant aardi ge en di erlij ke kol loïden, zoo<lls ei,v i t

stoffen, gelatine, gom, agar-agar, enz. lIet m erkwa ardige is nu , 

dat deze solen hun wel'king op die d el' eerste groep kunllen 
overdragen i n  dien ziJl � dat zij deze beschutten tegen u i tvl ok

ki ng. Vanda ar de naam s c h u t  k 0 I l o  ï d e 11 . Deze bescl nJt

tende w erk i n g  is zeel' speciJiek en ll1en kan h a a r  zelfs ge

bruiken ter ondel'�ch eiding v a n  de versch illend e sr.h ntkolloïden . 

Z s i g 111 0 11 d y !) ) heeft daa.rvoor ingevoerd het zgnc1. g 0 u cl-
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g e t a  1 ,  d.i .  het aantal lllilligrammen schutkolloïd , dat juist 

niet lneer voldoende is O1n de ollls1ag van rood llaar violet te 

verhinderen als bij 10 CClll goudsol 1 ccn1 10 %-Ïge keukenzout

oplossing gevoegd \vordt. Voor gelatine en ljjn1 is dit 0,005 à 

0)010, voor Arabische gOln 0 , 2 à 0,4, voor stij fsel 25 . 

Ter verklaring van de beschuttende werlöng 1110et men aan

nemen, dat de afzonderbjke goudc1eeltjes omhuld \i\Torden door 

een dun laagj e van het schutkolloïd. En hierdoor komen wij 

vanzelf tot een bveec1en factor, die voor de coagula t ie van be

lang is, n.l .  de neiging van twee deeltj es Oln zich tot één ge

heel te vereenigen of door adhaesie samen te plakken. Deze 

neiging wordt beheerscht door de 0 p p e r  v 1 a k t e- of g I' e n s

v 1 a k s  p a n  n i n g (' 11 van de betreffende stoffen 1 0 ) . Deze 

oppervlaktespanning streeft el' naar het oppervlak zoo klein 

l nogeljj k  te 111aken. Een vloeisto:Edeeltj e lleemt daarom den bol

vorm aan en twee kleine vloeistofdruppels zullen zich tot één 

enkele groote willen vereenigen. l\1en kan dit ook zoo uitdruk

ken, c1a t de totale oppervlakteënel'gie (= Opp81'V laktespanning 

X oppervlak ) zoo klein lnogeljjk tracht te worden. lIeeÏt 111en 

nu deeltj es van 2 stoffen ( 1  en 2) die in een vloeistof als 

öe stof zjjn ondergedompeld, dan zal, wanneer de deeltj es eerst 

geheel om spoeld worden door de vloeistof en elk aal' daarna 

a anraken over een o ppel'vlak van 0 cln2, de totale oppervlakte 
en ergie verm inderd zij n met het  be drag b. == 0"1 1 3 0+0"2 13 0-
GJ , 2  0 == (()1 ' 3 +0"2 � 3-O"J ,2) 0 ,  waarin Ij de oppervlaktespanning 

be teekent aan de gren s van 1 en 3 ,  resp. 2 en 3 of 1 en 2 .  Wa nneer 

dus Gl , :;  + G2 ,3 > 0"1 , '2 ) dan zal l;;,. positief zij n  en zullen de deel

tj es 1 e n  2 neigin g hebben zich te vereenigen en door ad hesie 

vast  te h ouden.  Is ech ter 0"1 ' 3  + O"Z ) 3 < Gl l 2 ' dan geschiedt  

] lCt 01 l1gekeel'de en zal  de vloeistof neigin g hebben om. zich 

tusseh en de deelt jes te dringen en deze van elkaar te scheiden. 

In het eerste geval treedt dus coagulatie, in  het tweede geval 
dispel'sie op. Nu wordt de oppel'vlaktespanning aan de grens 
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van een vloeistof sterk beinvloed en wel verlaa gd door het op

lossen van eiwit, gelatine, zeep en derg. ()1 , 3  en ()2'3 worden 

dus kleiner terviTij l  ()l J 2 gelijk blij ft en het gevolg is,  dat ()l J3 + 
() � ' 3  < () ;1.' 2  "wordt, d.vv .z .  de gedispergeerde toestand \vordt sta

biel. Deze stoffen werken daarom als schutkolloïd, terwijl  ook 

de emulgeerende \verking van zeep en andere elllulgatoren aan 

de verlaging van de oppervla ktespa nning 1110et worden toe

geschreven. Als voorbeeld voor dergel\ike werkingen kunnen 

wij verder O .I. inkt nemen, een sol van koolstof 111et wat Ara

bische gom of iets dergelijks als schutkolloïd. Deze sol is voor 

de projecti elantaarn volkomen homogeen en loopt onveranderd 

door filtreerpapier heen. Voegen wij iets zuur toe, dan heeft 

er vermeerdering plaats van de grensvlakspanning tegen \vater, 

de deeltj es vlokken duidelijk  salllen en bij filtratie blij ft de 

kool op het filter terug. Gieten vi Tij da arna echter weer wat 

verdunde natronloo g  over het filter, dan da alt weer de grens

vlakspanning, de deeltj es laten elkaar los en alle koolstof loopt 

als een hOlllogene sol door het papier heen. Ook de waschwer

king van zeep berust op de verla ging van de grensvlakspan

ning, waardoor de zeepoplossing zich indringt tusschen vuil

deeltj es en weefsel en deze twee van elkaar scheidt. 

I-Iebben ,vij ten slotte twee niet-mengbare vloeistoffen en één 

vast e st of in fijn poedervormigen toestand, zoodat de z\vaarte

krachtswerking klein v,Tordt ten opzichte van de oppervlakte

\"verkingen, dan kan er drieërlei gebeuren : a .  de yaste stof gaat 

geheel in vloeistof 1, b. de vaste stof gaat geheel in vloeistof 2 

of c. de vaste stof kOlllt in de grens van 1 en 2 en \vorelt ge

deeltelijk benat door en 1 en gedeeltelijk  dool' 2.  lVIen maakt 

van dit principe gebruik bij een 1110derne scheic1ingswij ze van 

zeer fijne ertslllengsels, die f l o t  t a t i o n  geno emd 'wordt en 

waarbij een gedeelte der ertsen door gasb olletj es aan de opper

v lakte van het water gebracht wordt en dool' een overloop a f
v loeit, terwijl  een ander deel in het water blij ft zweven en 

door een zijbuis weggaat. 
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v. DE GEL TOES T AND� 

D e  geltoestand is iets \vat ons uit het dagelijksch leven zeer 
. 

bekend is in den vornl van gelatinepudding, vruchtengelei, 

gOln, houtlij nl, caoutchou c, enz. I-Iet blijkt hieruit, dat de plant

a ardige en dierl�jke kollolden zeer gemakkelijk den gelvornl 

aanne111en i bij de 111eeste is daarvo or afko eling van een niet te 

verdunde oplossing voldoende. l\t[aar ook andere, anorgani sche 

stoffen kunnen dilnv ij ls in gelvornl wOlAen gebracht. Men 

kent deze b ij lö ezelzuur, ij zeroxyd , chroomoxyd, vanadiulTIoxyd, 

e .a .  E en karakteristieke e igenschap va n al deze gels is  dat zij 

ondanks een dikwij ls hoog vn:Ltergehalte steeds een zekeren graad 

van el asticiteit en vOrlnbestendigheid hebben. Een 1 % -ige gela

tinegel is bij 10°  reeds zoo vast, dat zij bij Olnkeeren niet uit 

een buisj e loopt . 

Olntrent de structuur van de gels best aan reeds zeer lang 

verschillende theorien. Volgens de oudste, die van N ä g e l  i 

( 1 860-1 880)  zij n  zij gevormd uit kleine, lnicroscopisch niet 

lneer zichtbare kristallen of kristalachtige d eeltj es, de m i  c e I

J. e n, die door adhaesiekra chten sam enha ngen en waartuf::)schen 

h et water door capillariteitswel'king wordt vastgehouden. Vol

gens B ü t s c h 1 i 1110et 111en h aar denken u i t  twee verschillen

de vloeistofph a sen bestaande, waarvan de eene in fij ne drup

pels a a nwezi g , die door de andere als de ]l o n ig door de was

cellen van een h o n i graat of als de lucht dOOl' de zeepvloeistof 

I n  zeepsch u inl \\Tordt 0111s10ten. I-Iet grove beeld volgens 

N ä g e l  i is dus een dicht e kristals usp ensie, vol gens B ü ts c h 1 i 

een diehte emulsie.  Ove1' bei de theoriën is veel ged iscuf::)sieerd en 

voor bei d e  z ijn  versch i llende al'g umenten te berde gebrach t.  I-Iet 

ultl'a- m. i c l'osco p j sch onderzoek heeft n :i eu v\f l i cht gebl'acht en 

alt han s voor enkele gels de SÜ' L lctu ur vlti zeker gem aakt. Dit is 

o . a. het ge val voor Vanadiumpentoxyd. Zooals bekend, bestaan 
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de ultramicronen hiervan, '\",anneer de sol eeni ge weken of 

nlaanden oud is, uit lange dunne naaldj es, die des te grooter 

worden, naarrnate de sol ouder wordt. Laat lnen nu zulk een 

sol, door voorzichtig indiffundeeren van jets leidingwater, lang

zaam coaguleeren, dan ziet lnen onder het ultranücroscoop, hoc 

hier en daar enkele van deze naaldjes zich gaan rjj en tot ver

takte bundels, die langzmnerhand door aanhechting van andere 

deeltjes aangroeien, totdat ten slotte alle losse Hl Brownsche 

beweging verkeerende deeltj es zijn  verchvenen en het geheel 

tot een vezelachtige groep van nün of nleer vertakte draden 

is gecoaguleerd. lIet geheel lnaakt zeer sterk den inchuk van 

een natten Yvattenprop . Ook b ij andere gels, zoo als van zeep en 

bariulllmalonaat heeft men dergelijke vezelachtige structuren 

waargenOlnen. De overeenkomst lnet cellnlosevezels blijkt ook 

uit de 11leer inwendige structuur van deze laatste. Evenals de 

evenwij dig gerangschikte vanadiumoxydd eeltj es vertoont ook 

de cellulosevezel dubbele breking en Ivel van een optisch 

éénassig positief kristal. vVOl'Clt nu de cellulose genitreerd, dan 

blij ft de dubbelbreking l Jestaan, maa l' wordt negatief, 0111 bi,i 
het denitreeren weer positief te vVOl'den. j-� III b l' o  n n 11 ) , die 

cleze verschijnselen uitvoerig bestudeerd h eeft, konlt op grond 

daarvan tot de conclusie, dat cellulose opgebouwd is uit even

wijdige staafj es en dat noch de vorn1 van deze staafj es, noch 

hunne rangschikkin g bij het n itreeren en denitreeren een merk

bare veranc1el'Ïng ondergaan. De dubbele breking van de cel

lulose is evenals die van het V 2 0r,-sol ü) hoofdzaak een gevolg 

van deze structum ', is staaJjesc111 bbelbl'eking n a ar ,V i e n e  l' '1 ) .  

Ook van kiezelzuul'gel i s  de struct uur onderzocht . Ultrami

croscopisch is h i el' Iveinig te zien, maa l' uit het verloop van de 
dampspanning bij het inclrogen kan lnen over de inwendige 

structuur conclusi es treld\:en. Bij het indrogen neemt toch eerst 

het volume regelm ati g a f, terwij l de dan1spanning daalt. De 

capillaire ruimten tusschen de ultl'mnicronen zij n  dan nog ge-
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h eel gevuld met "\Tater en worden kleiner, naarmate het water 

wordt onttrokken, totdat op een gegeven l11Ol11ent geen verdere 

inkriInping 111eer n10gelijk is en de capillaire ruimten gedeel

telijk nlet lucht gevuld worden . Uit de vermindering in dalllp

spanning hebben Z s i  g nl 0 n d y en A n d e r  s 0 n 12 ) de ge-

1niddelde dOOl·snede van deze capillairen berekend en deze be

rekening herhaald nadat het water in de capillairen verdrongen 

was door benzol of alcohol. De berekeningen voor deze drie 

stoffen klopten prachti g  en gaven als gemiddelde waarden van 

2 à 6 f4P- In het kiezelzuur gel nloeten wij dus ook een skelet 

van vaste deeltj es aanne111en, die naar het Höntgen onderzoek 

van S c h e r r e l' grootendeels kristallijn zijn. 

Zoo zien wij dat de oude nlicellairleer van N ä g e l  i in 111eer

dere gevallen bevestiging heeft gevonden door het 1noderne 

onderzoek. rre con cludeeren, dat 'zij voor alle gels geldigheid 

bezit, zou te vcr voeren, omdat het gedrag van andere gels , 

toch ook in 11lenig opzicht ai\v�jkt van dat van kiezelzuur. 

Zoo droogt een gelatinegel in zonder vormi ng van luchtruimten 

terwij l  het Röntgenogram geen aanwijzing bevat voor kristal

lijne ultramicronen. De structuur van deze gel is dus waarschjjn

lijk geheel anders en kOlnt wellicht meer overeen 1net de voor

stelling van B ü t s c h 1 i. 

De capillaire luchtruimten in geheel ingedroogd kiezelzuur 

geven h ieraan een groot oppervlak en daardoor het vern10gen 

gassen te absorbeeren. Ook de amorfe dierlijke en plantaardige 

kool, zooals N o r  i t, heeft deze eigenscb ap, en de laatste kool

soort werd d a arOJTI gedurende den oorlog algemeen gebruikt 

i n  de ga smaskers voor absorpti e  van giftgassen. Verd er kunnen 

de i n gedroogde kiezel gel en andere stoffen JJlet soortgelijke 

fij nporeuze structuur, zooals k i e  z e I  g u 11 r ( infusorien aarde ) 

ook andere vloeistoffen als water opzu igen en capillair vast

h ouden . 1v1en m a akt van deze ei genscb ap van d e  ki ezelzuur ge

bruik OJll van het vloeibare nitroglycerine een veel beter han-
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teerb are en BlÏnder gevaarljjke explosiestof, n.l .  dynm11iet, te 

Blaken , maal' ook andere vloeistoffen zoo als b room , teel', peru

balsu111; ichtyol , iodium \vorden op soortgebj ke \vij ze tot een 

vast praeparaat vel'vOl'md en voor medicinale doelei nden a a n

bevolen. 

Een karakteristieke eigensch ap van vele geheel of gedeelte

bjk ingedroogde gels is het Vel' ll1ogen 0111 water op te nel11en 

en te z 'IV e 1 1  e n. Soms is deze z\velling onbeperkt, zoo

d at ten slotte een kolloïdale oplossing ontstaat ( gom ) , meest al 

echter vvordt een grens , een z w e I l  i n g s 111 a x i ln u ln be

reikt, wa arb oven geen v el'Clere watcro})name geschiedt ( gela

tine bij lage temperatLnu ) . Ook vezelstoffen , zooals touw, h out 

enz. kunnen z\vcllen ( l J a arb ygrometer ) . De kra cht Wa al'l11ee 

het water op wordt gezogèn is dikwij ls zeel' groot , l Jlen heeft 

zwellingsdl'llkken van ilO atnl. en l11eer genlOten . De oude 

Egypt enaren lllOc.hten da n ook l'eeds v a n  dezen zwellingsdruk 

gebruik maken, om m et yochtig hout l 'otscn te lat cn :springen . 

O])gelo�te s l oJfen hebb cn dikwij l s  grooten invloed op den 

gTaad van zwelling 13 ) .  Zoo wordt h et zwellingsma .ximmn " an 

gelatine, a gar, fibrine cn binclweeJsel sterk verhoogd dool' toe

voeging va n ecn spoor ZUU 1' of alk ali , t e nvij l  neuÜ'ale zouten 

deels een gunstige deels e c 1 1. ongunsti ge wel'löng uitoefen en . 

Nlell kan ze daarb ij ra ngsch ikken Ül l'ec1\:8en, d e  zglld . 1-I 0 f

ln e i s  t e l' s e h  e ]'( ;eksen, waal'Ï ll ieder 'v oorgaand zout of ion 

sterker werk t  d a n  een volgend. Biologisch zij n  d eze yersch ij n

selen van buit engewoon groot e bct eekenis tel' vcrklaring' van de 

watenlitwisselill g tusSC ] l en de versch illellde -w eefsels en bloed

of lymfvat en. Soms tl"eec1t daarb ij een abnorma le vloeistof

u plla m e  dool' h ct w eefsel op ; cl i e  dool' de m ed ici 0 e cl u 111 ge

Jlue l lH,1 wonlt . Bell  typisc 11 vOOl'beeld h ierv a n  is de zwelling 

yall <Je l nücl, die 'vol gt op cen insectenbeet ut het st ekcn v a l l  

e c n  bl' C l lll1J lel eL Ll1 (JJ 'b jj \\"ol' dt nücrenzuul' in de huid ge-

1Jl'a,cht, c1j c ClcZC é.l bllurlllaie zwelling veroorzaakt. Ook in een 
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gelatineplaat kan lnen dergelijke kunstmatige insectensteken 

nlet \vat 11lÏerenzuur veroorzaken. Ook andere vormen van 

oedenl zooals gl aucoOJn worden door den Alnerikaanschen physio

loog 1\1 a l' t i n  11 . F i s  c. h e r, die hierover uitgebreide onder

zoekingen gedaan h eeft, verklaard door abnormale oph ooping 

V 8 11 boterzuur, melkzuur en andere de zwelling bevorderend e 

stoffen, die b ij onvoldoende stofwisseli ng ni et tij dig worden 

verwjj derd .  

rren slotte zjj gewezen op een mel'kwaardig versc.hij nsel, dat 

zich voor kan doen, \;vanneer tvvee stoffen, die Salnen een neer

slag geven , tegen elkaar in in een gel diffundeer
"
en . \iV an

neer 111en een vv arme gelatine oplossi ng lnet iets kaliumchro

lnaat, in een buisje  laat gelati neeren en d an daarboven een 

druppel van een zeer geconcentreerde zilvernitraatoplossing 

brengt, dan zal dit zilverzout n aar beneden diffundeel'en en 

waar het het chrolnaat ontmoet rood zilverchrOlnaat V01'n1en .  

Dit neerslag zet zi ch echter niet als een geljjdelij k  dikker wor

dende laag a:[ , maar in regelmatige banden. Doet men de proef 

op een gelatineplaat dan vormen zich O1n de druppel zilver

nitra at concentrisch e  ringen van het roode neerslag, die 

n aar den ontdekker L i e s e g a  n g s c h e r i n g e n  genoe111d 

worden 14) . Ook lTIet andere stoffen, als loodiodide, calciuIn

carbonaat heeft 111en dergelijke rythmische neerslagen verkre

gen .  De vorrning van deze banden en strepen door langza111e 

diffusie heeft helder i n zicht gegeven in het ontstaan van 

soortgelijke strepingen in de natuur, zooals b jj achaat en chal
c edoon zeer lnooi worden waargenOJTIen. Men heeft vroeger 

wel gedacht, dat deze gevormd waren door laagsgewij ze afzet

ti ng van ki ezelz"Cmr,  dat peI'iodiek door versch illende veront

reInI gIn gen gekleurd zou moeten zijn .  rrhans echter neen1t 

men aan, dat een ho lte oorspronkeljj k  gevuld was lTIet een nog 

voch b ge k i ezelzuurgel en dat hierin van af de rand langzaaln 

ijzerzouten gediffundeel'Cl zij n, die het rythlTIlsche neerslag 
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h ebben gevormd . }'vlet zilvenütraat op chromaatgelatine kon 

men dergeljjke achaatfiguren zeel' fraai inliteeren. 

rl'er verklaring van deze rJ;thmische neerslagen heeft n1e11 

verschillende theorieën gegeven, \vaarvan de 111eest pJ ausibel e 

deze is, dat zich eerst een kolloïdale oplossing van zilvel'ch l'o

maat vormt, die door de gel voor coagulatie \vorc1t behoed, 

lnaar die des te instabieler \vordt, naannate de concentratie 

van het Daal' binnen diffundeerende zilvernitraat ter ge-

gevenel' plaatse gl'ooter \vordt. Eindeljjk wordt daar de ujt

vlokwaarde van het zilvernitraat bereikt : het zilverchr01naat 

slaat neeT, sleept de sol uit den O1ntrek 111. ee en absorbeert een 

deel van het zilvernitraat. De rest hiervan diffundeert verder 

en doet op eenigen af�tand op dezelfde lnanier een tweeden 

ring ontstaan, enz. 
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Prof. dr. vVo �J. D E  I-IL-U-�S. 

BOUW VAN HET ATOOM. 

§ 1. In de volgende voordrachten, die ik hier in geschrifte 

in 't kort zal wedergeven, hoop ik een beeld te ontwerpen -

zeer onvolledig overigens -- van de geleidelijke ontwikkeling 

der denkbeelden over den bouw der atOlnen. Ik zal mjj zooveel 

mogelijk  bepalen tot datgene, wat het experÏlnent vast en on·, 

wederlegbaar als grondslagen aangenOlnen heeft en slechts 

hier en daar het gebied van het gedachte experÏlnent betre

den. Deze gedachtengang involveert, dat wij ons wat den ont

wikkelin gsgang der ideeÉ;n over het atoOln betreft, en waar

aan de namen R u t  h e r  f 0 I' d, B 0 h 1', K 0 s s  e 1, S 0 m

m e r  f e l  d, E p s t  e i 11, S i e g b a h n, e. a .  verbonden 

zijn, in hoofdzaak zullen beperken tot het aandeel dat R u t  h er

f 0 I' d in deze ontwikkeling gehad heeft. 

Als inleiding willen wij even in herinnering roepen het 

beeld, dat F a I' a d a y en M a x w e I l  zich gevormd hebben 

over het wezen van de electriciteit. In hun gedachtengang 

kan Inen spreken over de electriciteit als een fijne vloeisto�f: 

welke het heelal doordringt. In een niet-geleider, een dielectri

cum is deze vloeistof aan een evenwichtsstand gebonden. 

Door wrijving van een eboniet of glasstang met een 

kattevel of zjj den lap gelukt het op de stang een te veel of te 

weinig aan electriciteit te brengen en deze te "laden ". 

Deze ladingstoestand heeft in de Olnringende ruimte ten ge

volge ( daar deze vloeistof onsamendrukbaar wordt aangen.o

men) d at zjj uit een evenwichtstoestand ten opzichte van het 



1 3 2  

bindend Illedium verschoven wordt, el' ontstaat een dielectri

sche verplaatsing. Zoodra het teveel of te weinig van de ge

\\Teven staaf weggenomen 'wordt, springt in het dielectnun 

de ten opziciltG v an het lllediuln verschoven electrische vloei

stof in haar even\vichtstoestand terug. 

Nu laad ik dool' wrijving een eboniet staaf en bevveeg lnet 

de hand deze stang periodiek heen en weer. In een bepaald 

punt van de ruimte zal de electrisch e  vloeistof lnet dezelfde 

periode als de handbe\veging heeft, Oln zjj n  evenwichtsstand 

gaan SChoIllIllelen. In een verder gelegen punt zal hetzelfde 

gebeuren, eenigen tjj d  later en met kleiner slingerwij dte. Er 

plant zich van af de staaf een golfbe\veging voort in de OIll

liggende ruÏlnte. 

De snelheid, waarnlede zich deze golfbeweging uitbreidt, i s  

bekend en bedraagt 3 00 . 000 IC.lVL in de seconde, juist de snel 

heid van voortplanting van het licht. H e r  t z heeft van deze 

golven een uitgebreide experimenteele studie ge111aakt. 

Laten we liu de staaf sneller en sneller heen en weer gaan, 

dan zouden de golven korter en korter worden en we zouden 

ten slotte een indruk op onze gezichtzenuw ontvangen, we 

zouden de golfbe\veging als licht waarne111en. 

Er zij n vele pogingen gedaan 0111 korte, kunstmatige golven te 

111aken. 1'ot het gebied van het licht is 111e11 niet geko111en en het 

lijkt al zeel' onwaarschijnlijk, dat dit geschieden zal. 1\1en 

maakt bij het opweluten van kunstInatige electrische golven van 

geheel andere methodes gebruik dan de boven aangegevene ; 

we zullen deze methodes niet bespreken ; laat ik alleen ,Ter

melden, dat de draadlooze telegrafie en telefonie gebruik 

1naken van golven 'welke van een golflengte 12 K.:M. tot 100 

NI:. varieeren. In de laboratoria is  men er i n  geslaagd lllet be

hulp van audions golven tot 3 à 2 1\1 . golflengte, t oe te ver

wekken, tenvJ,jl weel' op andere wij ze als kunstmatig kortste 

golflengte, eene lengte van ongeveer 3 111.1VI. bereikt is .  



1 ;3 3  

(L a 111 p a ,  L e b  e d e  IV, R i g . h i, v 0 n B a y e 1', 

C h u n d ' u r  B o s e ) .  

Loopt men nu verder het spectru1n van de electrische golven 
langs, . dan volgt naar de korte golflengte toe vanaf de kunst
lnatige golven van 3 1l1.1VI. een onbekend gebied, totdat 111en 
b ij een golflengte van ongeveer 1/3 111.lVI:: het gebied del' na
tuurlijke electro111agn. golven binnentreedt, viTelke hier aan hun 
langste grens den nam11 van reststralen dragen. (R u b e n  s, 
Preuss. .Akad. d. "\Viss. ) .  Dit gebied der reststralen, wannte
stralen, ultra roode stralen strekt zich uit tot een golflengte . 
van 0 ,8 ft ( 1  f- = 0,001 Hl. lVI. ) .  Daarop 'volgt het zichtbare 
spectrum van 0,8 tot 0,4 ll ; vervolgens komt l11en tot het ultra-

violette spectrum, het S c h u 111 a n n spectrum tot 1230 A en 

het L y m a n-spectrum tot 510 A. Ten slotte k01nt 111en tot het 

gebied der Röntgenstralen, dat zich uitstrekt van 10 - ï tot 10 -9 

e.NL of van 10 tot 0 ,1  Angstrom. (1 Angstromeenheid = 

10-8 c JVL ) .  De Röntgenstralen 111 et zeer korte golflengten 
worden harde Röntgenstralen, die met lange golflengten zachte 
stralen genoemd. 

Tusschen het L y m a n-spectrum en het Röntgen-spectru111 
is het nu betrekkelijk onlangs gelukt aan R. A. M i 1 1  i k a n  
een belangrijk  gebied van stralen aan te toonen. ( Astrophys. 
Journal (12, p. 47, 1 920 ) . Even wil ik bij dit "M i 1 1  i k a n " 
spectru·m stilstaan. De lichtbron bij dit spectruI11 "vas een in
t er111ittecrende vonk van 0,1  tot 2 ln.lVI. lengte, welke in het 
luchtledige oversprong tusschen bollen van verschillende ele
menten ( C, Zn, Pe, Ag, Ni ) .  Een batterjj Leidsche flesschen 
door een inductor op hooge spanning geladen, gaf de noodige 
electriciteit bjj hooge spanning. In 't hooge vaCUU111 koelt de 
v onk bjj zonder weinig af en krijgt de ontlading een explosief 
karakter. I-Iet spectrum door M i 1 1  i k a n  op deze wjj ze ver

kregen, strekt zich uit van het L y m a n  gebied af, tot 200 
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Angstrolll eenheden. Nog kortere niet onderzochte stralen) 

viTerkelijke Röntgenstralen viTerden voortgebracht. Dit bleek 

ten duidelijkste doordat een scherm van platinabariumcy

anuur buiten het toestel in de lucht geplaatst, tot fluorescen

tie werd opgewekt. 

Door deze onderzoekingen is waarschijnlijk  het geheele spec

trum, dat het elelllellt koolstof kan geven, bekend. Nog kan op

ge111crkt "worden, dat deze vonken van lVI i 1 1  i k a n  waterstof 

schijnen te produceeren. Een vaststaand gegeven is dit echter 

nog niet. \Ve kunnen nu afstappen van dit . onderzoek van 

JVI i J. 1 i k a  D, dat niet in direct verband 111et ons onderwerp 

staat, en we kunnen uit al het bovenstaande onthouden, dat 

de natuur ons zeer uiteenloop ende electrOlnagnetische golven 

kan schenken vanaf warnlte en lichtgolven tot de hardste 

Röntgenstralen. 

§ 2. 'Vij 111erkten reeds op, dat wij ons deze golven ontstaan 

zouden kunnen denken uit een electrisch geladen lichaam: , dat 

nlet verschillende frequentie, trillingstij den, heen en ,veer be

wogen werd. En we raken zoo van zelve van de alge111een 

electrisehe theorie van F a I' a d a y-J\lI a x w e I l  tot de 

verfijning van deze theorie : de electronentheorie van 

IJ 0 I' e n t z. Bij deze electronentheorie wordt inderdaad aange

n01nen, dat in het, het ge\vone licht of Röntgenlicht uitstralende 

atoo111 electrisch geladen deeltj es 111et groote snelheid 0111 een 

evenvvichtsstand trillend de "stralers " zijn. 

Eeeds spoedig b ij het begin der ontwikkeling van de electro

nentheorie, vverd een verschijnsel ontdekt, dat nader licht ver

schafte omtrent aard en karakter der electrische stralers in de 

atomen. D it verschijnsel Vlas het Z e e 111 a n-effect. Een 1110no

chromatisch e lichtbron (keukenzoutvlal11 ) tusschen de polen van 

een krachti ge electro111agneet gezet, bleek niet meel' 1110nochro

matisch te blijven . In pla ats van één trillingsw ij ze, trad en drie 

tl'illin gsw ij zen op. Uit de theorie van het verschijnsel in verband 
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lnet het experinlel1t bleken in het Na-atoom negatief geladen 

trillers het Na-licht uit te zenden. Ook de verhouding van � 
m 

lading gedeeld door de lnassa van de trillende deeltj es, kon 

worden bepaald 1) . 

De in de atomen licht of Röntgenstralen uitzendende nega

tief geladen deeltj es worden electronen genoemd. 

Spoedig kWalnen lneerdere proeven en verschjjnselen welke 

op een zeer algemeen voorkOlnen van negatieve deeltj es 

duidden, aan het licht. lIet was bekend, dat in een nagenoeg 

luchtledig gemaakte buis lllet twee poolstukken, wanneer deze 

aangesloten werd aan een electriciteitsbron van hooge span

ning, b.v.  een electriseernlaehine, vanuit de negatieve pool of 

kathode zich een electrische stroOlll voorplantte als stralen van 

C r o o k e s of kathode-stralen. Uit experinlenten bleek, dat deze 

kathode-stralen evenzeer bestonden uit negatief geladen deel-

ij es, terwij l  de verhouding � evengroot was als in het vorige 
m 

gevaL 

Ook de radioactieve stoffen droegen mede bjj tot de ont

dekking van negatieve electriciteit van granulaire structuur. 

Radioactieve stoffen zenden in het algeIneen drie soorten 

stralen uit, a stralen : positieve granulaire stralen, waarbjj 

de verhoudinp ----=- een zeer klein getal is, � stralen : negatieve 
m 

granulaire stralen, waarbjj voor de verhouding van � de-
m 

zelfde waarde gevonden worden als in beide bovenstaande ge-

vallen. Bovendien ' worden nog y stralen uitgezonden, Rönt

genstralen van het hardste bekende soort. 

Bjj nog verscheiden andere bekende gevallen kan men de 

a anwezigheid van negatief geladen deeltjes aantoonen. 

1) In 't algemeen is het Zeem aneffect een zeer gecompliceerd ver

schijnsel. Voor hen, die zich voor het Zeemaneffect interosseel'en, kan 

ver w e z e n  worel en naar R e s e a r c  h e s  i n  m a g  II e t 0-0 p t i c  s. 
P. Z e e  m , l  11 . . Mn.em i U n. ll .  1 0 13 en h e t  o v erzi cht in Physica (re (t act ie 

Dr. A. D. F o k  k e r, Delft ) nos. 8, 9, 10, 3 1  Oet. H)2l. Dl". rr. v a n  

L 0 h u i z e ll. Het anomale Zeemaneffect. 
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409 treden uit een of andere . nlet�alplaat (met een goed 
gereinigd oppervlak) die belicht wordt met licht- of Röntgen
stralen negatief geladen electrische deeltjes uit. De snelheid 
van uittreding der deeltjes hangt alleen af van de frequentie 
der opvallende straling. yVanneer lllen derhalve harde Rönt
genstralen op een lnetalen plaat laat vallen, dan treden de 
negatieve deeltjes lllet veel grooter snelheid uit dan wanneer 
ultraviolet licht opvalt. (Denlonstratie lnet zinkplaat en kwarts
booglamp ) .  

Hoe en vvaarOln deze negatieve deeltjes aan een snelheid 
komen welke in verband staat nlet de frequentie van de op
vallende straling en hoe het mogelijk is een dergelijke energie 
puntsgewijs uit deze straling te putten, is een groote llloeiljjk
heid in de tegenwoordige physica. IIoe dit zjj ,  bepaalt men 

weer de verhouding van � van deze negatieve deeltjes, dan 
m 

blijkt ook nu weer deze verhouding nlet die der vorige ge-
vallen overeen te stemmen. 

§ 3. Ten slotte blijkt derhalve, dat de electriciteit als een 
granulair iets in ponderabele lichamen voor den dag komt en 
dat deze electriciteit voor zooverre z ij als negatief geladen 
deeltj es te voorschijn  kOlnt, steeds dezelfde verhouding van 

� heeft. De vraag lnag gesteld worden of wellicht niet slechts 
m 

de verhouding � constant, maar ook de waarde van de lading 
m 

I en derhalve de "\vaarde van nl (nlassa) van een negatief 
deeltje steeds hetzelfde is. Deze vraag lnoet bevestigend be
antwoord worden. Electronen, kathode deeltjes, � stralen zjjn 
identiek. lVI i 1 1  i k a n  1 ) heeft in zeer fraaie onderzoekingen 
de lading e van een geladen negatief deeltje bepaald en uit 

de op andere wijze bekende verhouding van -=- , de Dl van een 
m 

deeltj e berekend. 

1 ) Een n<1..rc1ig overzicht geeft het boekje T h  e E l  e c t r o n, R. A. 
� i I )  i k a u� 



vVe zullen! even stilstaan bjj het onderzoek van M i 1 1  i k a n 

en aan de hand van een schetsmatige teekening dit onderzoek 

toelichten. 
In fig. 1 bevindt zich bij A een sproeier ·welke op dezelfde 

beginselen berust als een kappersspuit. D eze sproeiinrichting 
kan door D in de op de teekening aangegeven ruimte een fjj ne 
nevel blazen van ( gewoonljjk)  zeer kleine oliec1l'uppels, 11let een 
straal van eenige microns. In deze ruÏlnte bevindt zich de con
densator 1\�, 1\1 waarvan de platen goed' vlak bewerkt zijn en die 
natl\vkeurig horizontaal geplaatst zjjn .  Door het openen 

en vervolgens sluiten van een klepje 111idden in de boven

ste condensatorplaat , kan 111en een aantal oliedruppeltj es 

tusschen de condensatorplaten brengen. De geheele ruÏlnte 

waarin de sproei uitmondt en waarin de condensator geplaatst 

ü::: , . bevindt zich in een groot waterbad G. Dit dient on1 de ten1-

e 

na a r  de p o  m p  

Fig. 1 .  
peratuul' van het geheel zoo constant lnogeljjk  te  houden en 
derhalve te maken dat een igen tjj d  na dat de ruimte door D 

m.et oliedruppeltjes gevuld is, de lucht ongestoord stil staat 

zonder dat convectiestroomen optreden. Bjj g, g vi ndt lllell 

luchtdicht afsluitende ven stertj es . Door het eene kan een Rönt

genbundel gestuurd worden, door het andere een sterke licht-
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bundel, van een booglamp afkomstig, behoorbjk gekoeld. Richt 
men 111idden tusschen de condensatorplaten een 100clljjn op 
het vlak van het papier, dan denke 111en zich in deze richting 
nog een ldjkglas in den wand van den watermantel en een 
kijker welke scherp gesteld is op het nlÏdden van de ruimte 
tusschen de condensatorplaten. vVe noenlen dezen kijker ( niet 
in de figuur te zien) I{. ,Ve lllerken voorts op een manometer 
,velke in staat stelt den druk van de afgesloten luchtlnassa te 
kennen, benevens een batterij B, \velke lllogelijk 111aakt de 
bovenste condensatorplaat op verschillende spanning te bren
gen. De onderste plaat is naar de aarde afgeleid. J\1idden in 
de bovenste condensatorplaat bevindt zich een opening welke 
111en naa� vvillekeur kan openen en sluiten. Zoo is het mogebjk 
door deze opening enkele oliedruppeltjes te laten vallen welke, 
vv anneer zij verlicht zijn door de boogla111P, door den bjker K. 

als lichte sterretjes op donkeren achtergrond tc zien zijn. De 
gang van het eXperi111ent is nu de volgende. 

Een nauwe bundel Röntgenstralen wordt tusschen de con
densatorplaten heengezonden. Gelijk hierboven werd opge
merkt, treden uit een door Röntgenstralen belicht llletalen 
oppervlak electronen uit. Deze eigenschap, elcctronen los te 
maken uit een 111etalen plaat ,  geldt evenzeer voor de lucht
llloleculen op het traject van den Röntgenbundel aaInvezig. Uit 
verschillende 11101eculen worden electronen lllet een flinke 
snelheid (afhankelijk van de frequentie van het Röntgenlicht ) 
uitgeworpen. Deze snelle electronen zijn in staat OVC1" een 
kleinen afstand op hun traj ect de lucht te "ioniseeren " , d.w. z. 
bij botsingen van de electronen lllet luchtlnoleculell wordell uit 
deze electronen uitgeworpen ; de uitgevvorpen electronen 
kunnen door andere 1110leculen opgevangen worden. Zoo ont
f::taan op het traj ect ·van het snelle electron een aantal posi
tief en negatief geioniseerd e luchtmoleculen. De ionisatie door 
een bundel Röntgenstralen is derhalve in eerste instantie te 
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danken aan een aantal direct uitgeworpen snelle "photo " 

electronen vvell\:e elk op hun beurt veel llleer luchtionen l11aken. 
Staan nu de condensatorplaten onder spanning, dan zullen. · 

de gevormde positieve en negatieve ionen onmiddelljjk naar 
deze platen vliegen en word en de Röntgenstralen onderschept, 
dan is in een onderdeel van een seconde het geheele conden
satorveld ionen vrij .  Toch is het zeel' goed lllogeljjk, dat een 
oliedruppeltje bij p een of l11eer positieve of negatieve ionen op 
hun weg naar de condensatorplaten gevangen heeft. Deze ionen 
plakken vast in het druppeltje en dit is geladen geworden. 

Het gelukt nu de spanning 'van de condensatorplaten juist 

zoo af te l11ikken, dat het druppeltj e niet verder valt maar 

zweeft. 1-Iet gewicht van het druppeltje is dan gelijk aan de 

kracht door het electrisch veld op de lading van den druppel 

uitgeoefend. D aar het nu mogelijk  is uit de constante val

snelheid van een bolvorrp.ig oliedruppeltje ( terwjj l het veld 

van den consendatol' niet aanslaat ) op een bekende - niet 

nader te beschrjjven wjjze - de straal van het oliebolletje te 

bepalen, is, daar het soorteL gewicht der olie bekend is, even

zeer het gewicht van het druppeltje bekend. Uit dit gewicht 

laat zich, daar de spanning, die noodig is 0111 het druppeltje 

in evenwicht te houden even zeer bekend is, berekenen hoe 

groot de lading telkenmale op het oliedeeltje was. 

Deze proeven zjj n later door JVI i 1 1  i k a n  met zeer groote 

nauwkeurigheid herhaald. Ook anderen hebben zich met der

geHjke onderzoekingen bezig gehouden, waarbjj niet alleen van 

olie, maar van kwikzllver en andere stoffen druppeltj es 

gesproeid -werden. B jj kwikzjlver heeft lnen door de Röntgen

stralen c1 ireet op het kwikzi lver te richten, wel eens, door de 
u itgeworpen electronen van het kwikzilver oppervlak , de deel

tjes op d i recte wjjze positief geladen. 
§ 4. vVat i s  het resultaat geweest van alle deze onderzoekingen l? 
Dat de negatieve electricitei t  gekorreld voorkomt ; dat iedere 
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korrel steeds dezelfde lading draagt, en dat derhalve in ver

hand 11let de reeds vroeger steeds constant gevonden waarde van 

2. ,  ook de lllassa van een negatieve korrel electriciteit steeds 
m 
d ezelfde 1110 est zijn. Deze lllassa van de negatieve grond-

korrel bedraagt 1/18 5 0  van de 111assa van een ·waterstofatoom . 

. ,Ve zagen Ül het b egin onzer inleiding, dat een ato0111 vele 

soorten stralen in staat is uit te zenden. De electronentheorie 

stelt zich voor, dat deze stralen ontstaan door de trillingen 

van electronen 0111 een evenwichtsst and ; deze electronen, die 

steeds dezelfde korrels negatieve electriciteit zij n, 1110eten der

halve aan dezen evenwichtsstand meer of lllii1der stij f gebonden 

zij n. 1 )  Of 0111 een analogie op te stellen, dezelfde sna ar kan 

Inen een hoogen of Jninder hoogen t oon laten geven door haar 

strakker of n1Ïnder strak te spannen. 

§ 5. Na deze inleiding is de weg voorbereid, die leidt tot de 

constructie van atoonnllodellen. Aan een dergelijk ato0111111odel 

stellen "\ve den eisch, dat het vele electronen bij de geconl

pliceerde atomen moet kunnen bevatten en dat deze electronen 

in 't alge111een ongelijk sterk aan een evenwichtsstaI1d gebonden 

zullen kunnen zijn.  

D e  eerste pogingen 0111 atoommodellen te vornlen voerden tot 

statische puntvormige constructies. Evenwel gelukt het niet 

dergelijke constructies stabiel te 111aken. Nelllen we b .v.  een 

h eel eenvoudig voorbeeld : 

+ e - 2e + e ]�aat in B hvee electron en geplaatst zijn en in A en 

A B C C iec1el' één positieve eenheid,  daar het ato0111 als 

geheel neutraal 1110et zijn. De 111Ïnste verplaatsing van B ilaar 

rechts of link s doet het flunt B op C of A stort en, althans 

indien de ",vet van C 0 u l o  IU b, ( aantrekking of afstooting 0111-

1 ) nIen houd t zich tegenwoordig niet meer a a n  d e z e  voorstelling. 

\Vij zullen ons er evenwel van blij ven b edienen, ·wegens het gemakke 

lijke 0n t och ,nuuschijnlijk ten  deele jui ste  beeld, dat wij op deze wijze 

van de verschijnselen verkrij gen. 



gékeerd evenredig lnet het kwadraat van den afstand ) geldt 

binnen het at 0 0111, en dit wordt algmneen aangenomen. I-Ioe l11eJl 

ook een statisch puntvor11lig 1110del tracht te construeeren, 

steeds blijkt een dergelijk m,odel labiel te zijn. Iets anders wordt 

het, wanneer men de attractie en afstooting volgens een andere 

wet dan die van C 0 u l o  111 b gaat verzinnen . 1\1en kan 11let 

behulp van bijzonde're krac,htwetten steeds wel een statisch 

puntvornlig 1110del in evenwicht krij gen. 1\1aar dergelijke '"vetten 

ad hoc gemaakt , vinden weinig aanhangers, en l11en kan dan 

ook wel zeggen, dat deze statische 1110dellen verlaten zijn. 

Toe h is ook nog wel een statisch lnodel in evenvvicht denkbaar 

en een dergelijk  11lodel is reeds door 'IV. T h 0 111 S 0 n 1 ) aange

geven en door J. J. T h 0 111 S 0 n 2 )  tot op groote hoogte ont

wikkeld . 1\1en denke zich ( fig.2 ) in A één electron, in B 

a - - - - - 0 - - - - - C 
" A / " / ' '- ..... d ..- / / 

--... _ - - -

----- - .... M-- - --

• B 

evenzoo en de dubbele positieve 

lading die noodzakelijk is 0111 het 

atoOl11 neutraal te maken over het 

volu111e van een bol verdeeld. De 

werking van de positieve lading 

In het segment a-b-c op A wordt 

te niet gedaan door de werking 

van de positieve lading in het ge

geteekende segment a-d-c. De posi-

tieve lading in het overbljjvende 
Fig. 2. deel van' den bol tracht A naar het 

middelpunt 1\1 te drijven. Bij eeriige overlegging zal het duideljj lr 

zjjn, dat, hoe dichter A bjj ]\Ir kOJ11t, des te kleiner die kracht 

zal zjjn.  Door eenzelfde tegengestelde kracht wordt B naar M 
gedreven . De twee negatieve puntladingen stooten evenwel 

2 
volgens d e  wet van C 0 u l o  m b elkaar af met een kracht _e _ 

SZ 

1) Lord .K e l v i n . Al'ch . NéeJ'l. Liv l'e j ubil aire J. J. B o s s c h a. 
2) J. J. T h  0 m 's 0 1 1 )  Phi l .  Mag. VII p. 237) '1904. 
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waarin a den onderling en afstand voorstelt. Men ziet gemak
kelijk in, dat nu wel een evenwichtsstand der beide electronen 
111Dgelijk is. En wat van 2 electronen hier bereikt wordt, is 
evenzeer voor meerdere electronen lnogelijk. 

Dit lnodel van J. J. T h o  111 S 0 n heeft zeker belangrjjke 
diensten bewezen. Toch is het geheel verdrongen door een 
ander atoomll10del en wel door dat van R u t  h e r  f 0 I' d� 
B 0 h r. 1 )  

\Vat i s  hiervan d e  reden 7 ,Ve lnoeten 0111 duidelijk te maken 
\,"aarOln het atoonllnodel van J. J. T h 0 111 S 0 11 verlaten is 
eenigszins dieper teruggaan en vvel tot de verstrooiïng van 
nöntgenstralen door de materie. 

Bij een der voordrachten was een slappe lnetalen band aan 
een uiteinde in horizontalen zin vastgeklen1d. Een dergelijke 
band heeft in beweging gebracht een eigen trilling. Laat ll1en 
nu uit een erboven geplaatste fles eh lnet regehnatige tusschen
poozen een druppel water telkens op den band vallen, dan 
geraakt deze in trilling en wel met de regehna tigheid, lnet 
de periode waanuede de druppel optikt. 

Een dergelijke trilling welke van buiten af veroorzaakt wordt 
en welke de periode der uitwendige oorzaak heeft, noelllt 11len 
een gedwongen trilling. De staaf zal haar grootste uitwijkingen 
krjjgen als de gedwongen en de eigen trilling dezelfde periode 
hebben. Evenwel zal steeds de staaf lneetrillen met een uit
wendige periodische kracht ; hoe 1neer de periode der uitwen
dige kracht verschilt van de uitwendige periode, des te kleiner 
zullen de uitwjjh::ingen van de staaf uit haar evenwichtsstand zij n. 
Denkt men nu aan het eene bewegende uiteinde van den slappen 
band een verticaal staafj e, dat een wateroppervlak aanraakt, 
dan zullen tengevolge van de regehnatige bewegingen der staaf 
golven over het watervlak wegloopen. De invallende energie 
van de telkens regelll1atig opvallende waterdruppels wordt 

1) R u t  h e r  f 0 r d. Phil. Mag. p. 669 ( 1911 ) ,  p. 488 ( 1914) . 
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ten eleele verstrooid in golven die over het wateroppervlak 

wegloopen. 

Iets dergelijks grjjpt plaats wanneer een bundel Röntgen

stralen op gebonden electronen valt. De electronen trillen in 

gedwongen trilling lllede l11et de frequentie der opvallende 

�traling, terwjj l  een deel der stralen verstrooid vvordt. 1\1en 

kan b ewijzen, dat als de Röntgengolfbe"weging zeer snel trilt 

ten opzichte van den eigen trillingstjj d der electronen, de graad 

van stijfheid der binding niet 1neer ter zake doet. Elk electron 

hetzij wat lneer hetzij wat lllÏnder stij f  gebonden, verstrooit 

evenveel van den invallenden Röntgenbundel. I-Ioeveel door 

ieder electron verstrooid wordt, laat zich uit de electrOlnagne

tische lichttheorie berekenen. 

I-lierdoor hebben wjj een hulplniddel om te berekenen, hoe

veel electronen Ü1 een atoom aanwezig zjj n. IInmers laat 111en 

loodrecht op een plaatj e van bekend llletaal en bekende af-

1netingen een bundel Röntgenstralen vallen, dan kan men 111eten 

hoeveel Röntgenlicht van den oorspronkelijken bundel ver 

strooid wordt. Laat één electron een hoeveelheid h verstrooien ; 

het aantal atomen waarin de electronen verborgen zitten zjj n 

( een bekend getal bjj de proef ) , dan is de totale verstrooide 

hoeveelheid Röntgenlicht h n x, waarin x het te berekenen 

aantal electronen in één atoOln is. 

De metingen hebben een. verrassende uitkOlllst opgeleverd. 

I-Iet aantal electronen in een atooll1 bleek ongeveer voorgesteld 

te kunnen worden door de helft van het atoOlllgewicht. 

§ 6. We hebben hiermede een nieuwe voorwaarde gekregen 

welke door ons atoOllllnodel vervuld moet worden ; doch lnen 

zjj wel bedacht, dat deze voorwaarde nog geen hindernis op

leverde voor het atoOlnmodel van J. J. T h  0 In s 0 n. Een wer

keljjk bezwaar deed zich voor bjj een ander soort verstrooiïngs

proeven, en wel bjj verstrooiïngsproeven van een (X stralen 

bundel loodrecht op een metalen plaatj e geschoten. We bren-
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gen even 111 herinnering, dat een alfa straal een dubbel posi
tief geladen Ileliunlatoom is, dat met groote snelheid door 
radioactieve stoffen wordt uitgeslingerd. Vl e houden ons 
voorts nog even aan het 'lnodel van J. J. T h 0 lUS 0 n. Daar 
hjj dit nlodel ieder atoom een bol positieve electriciteit voor
fltelt en in het metalen plaatje de atomen aan elkaar grenzen, 
kunnen we zonder groote fout het luetalen plaatj e homogeen 
nIet positieve electriciteit gevuld denken, terwijl de negatieve 
gespikkeld als electronen het plaatj e vult. Valt nu een alfa
straal loodrecht op het plaatj e, dan is er geen reden waarOlU -
voor zooverre de positieve electriciteit betreft - de alfastraal 
nj et ook loodrecht aan den achterkant zou uitk01uen. Zoodra 
evenwel het alfa deeltj e bjj het traverseeren van het plaatje 
in de buurt van een negatief electron komt ; zal een aantrek
king plaats grijpen ; wellicht zal dit herhaaldelijk gebeuren 
en het alfa deeltje zal om die reden onder een hoek kleiner 
dan 90° uit den achtervvand uittreden. Een loodrecht invallend 
bundeltj e alfastralen zal bij uittreding ietwat verstrooid zijn, 
parallel invallend zal het niet meer parallel uittreden ; de waar
schijnlijkheidsrekening stelt in staat uit te rekenen hoe gl'oot 
de verstrooiïng zal ' zijn. 

Welke waren de uitkomsten ? 
1e. Dat het aantal verstrooiende electronen in overeenstem

ming met het onderzoek door luiddel van Röntgenstralen on
geveer de helft van het ato01ugewicht bedl'oeg. 

2e. Dat SOmJI1Ïge alfa deeltj es over zulke groote hoeken ver
strooid werden als zeker niet vereenigbaar was luet 'het 1110del 
van J. J. T h  0 111 s 0 n. G e i  g e l' en :rVI a l' s d e n  vonden dat 
ongeveer 1 op 10,000 alfa deeltjes op een dun blad goud ge
schoten, over lueer dan 90° afgebogen \verden. Zulke sterke 
ai"buigingen waren slechts lnogelijk indien het alfa deeltje nu 
en dan in een sterk geconcentreerd electrisch veld geraakte. 
Bovendien moest aangen0111en worden, dat deze sterke �lectri-
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sche velden vast zaten aan vrij groote massa 's., derhalve niet 

op zij geduwd werden door de voortsnellende alfadeeltj es. 

Fig. 3 lnoge het gezegde ophelderen. De doorsnede van een 

plaatj e waar alfadeeltj es door vliegen, is sterk vergroot getee

kendo In het nlOdel van J. J. T h 0 ]11 S 0 n zou de ruÏlnte van 

het plaatj e gelijklnatig met positieve electriciteit gevuld te 

denken zijn. Reden voor afwijkingen van alfastralen z ijn  

alleen te vinden in  attracties door electronen waarvan er enkele 

bij a, b, c en d geteekend zijn. Botsingen als in A waren in een 

dergeljjk stelsel niet lnogelijk. 

I 

. A  
e a  

· c  

Fig. 3 .  
§ 7 .  Deze proeven van G e i  g e r en M a I' s d e n  1 )  zijn de 

oorzaak geweest, dat R u t  h e r :E 0 I' d een nieuw atoOlnmodel 

ontworpen heeft. 

In het nieuwe mndel is de massa van het atoom in een 

kleine kern in het midden opgehoopt, de electronen ten getale 

van ongeveer de helft van het atoomgewicht bevinden zich 

er om heen. De kern bevat zoovele positieve ladingen als zich 

negatieve electronen buiten haar bevinden. Om nu te verh oe

den, dat de electronen zich lnet de kern vereenigen, lnoet<?ll de 

electronen zich in beweging bevinden, zij besch rjjven ban en , 

als planeten rond de kern. Deze banen zjj n voorgesch reven en 

1) G e i  g e r anel M a r  s cl e n. Proc . Roy. Soc. LXXXI, p. 495, 1909.  

10 
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bepaald. B 0 h l' heeft de voorwaarden ervan vastgesteld ; van
daar dat dit nieuwe model den naam draagt van dyna11lisch 
lnodel van R u t  h e rf 0 r d-B 0 h r. 

De theorie van de verstrooiïng der alfadeeltj es is nader ge
geven door IVI a r s  d e n. Zij stelt in staat over de grootte van de 
kernen der atomen iets te weten te kOlnen, hoe kleiner de ker
nen hoe lninder kans dat een alfadeeltje tegen een kern botst 
en sterk afgebogen of zelfs teruggeworpen zal \vorden. 

Berekeningen hebben geleerd, dat deze kernen van de orde 
van grootte zijn van 10 -12 c .lVr. Bedenkt 111en nu, dat een ge
lniddeld atoo111 van eene grootte orde is van 10 .8 e.M . ,  dan is 
het duidebjk, dat een atoOln een slechts weinig gevuld systeenl 
is : 1/10000 wordt door de kern ingenOlllen, daarOlnheen zvverven 
de electronen. L e n a l' d had deze oplllerking reeds vroeger 
gemaakt ; uit proeven waarbij hij kathodestralen door dun 
alulllinÏlul1 folie heenschoot in de buitenlucht (Lenardstralen, 
del1l0nstra tie ) besloot hij reeds tot een zeer poreuse structuur 
der materie. 

,Ve willen nog volledigheidshalve verlllelden, dat ve1'
strooiïngsproeven behalve 11let Röntgenstralen 1 ) en alfastralen 
ook gedaan zijn 111et betastralen door C r  0 w t h  e I' 2 ) .  De uit
k011lSten bevestigden de boven verkregen resultaten. 

Deze verschillende verstrooiïngsproeven leerden nog iets 
anders. vVe wezen er boven reeds op, dat uit de verstrooiïng 
van Röntgenstralen in plaatjes van verschillende stoffen ge
bleken was, dat het aantal verstrooiende electronen in een 
atoonl voorgesteld \verd door een getal ongeveer de helft van 
het atoOlngev,richt. Of 0111 nauwkeuriger te zijn, leerden de 
verschillende verstrooiïngsproeven, dat wij te maken hadden 
b ij waterstof lnet één, bij I-Ieliu111 111et tV\Tee, bij Lithium 11lCt 
drie, bij Bel'ylliu1l1 nlet vier, enz. verstrooiende electronen. 

1 )  B a  l' k 1 a. Phil. Mag. XXI, p .  648 (1911 ) .  

2) C r  0 w t h e r . Proe. Roy. Soc.  LXXXIV, p .  226 (1910) . 
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I-Iet bleek, dat men de elementen in de tabel van M e n  d e-

1 e j e f f naar de opklünmende atoOlngewichten voorloopend kon 

nUnlmel'en telkens 1net één opklinl1nend, van waterstof 1 tot 

Uraan 92 .  Dit getal, . dat derhalve het aantal rondzwevende 

electronen aangeeft en tevens het aantal positieve ladingen 

van de kern, noemt 1nen rang- of ordegetal. ,lil aarOln orde· 

getal ? Reeds lVlr. v a n  d e n  B r o e  k 1 ) die het eerste dit ge

t?-l in de tabel van 1\1 e n d  e 1 e j ë f :f invoerde, wees er op, dat 

in de groep der radioactieve-elementen door deze ordening en 

de invoering van dit rangnummer periodieke chenlische eigen

schappen beter tot hun recht kwmnen. 

§ 8. JYIen weet, dat de tabel van lVI e n d  e 1 e j e f f een van de 

best geslaagde pogingen is om de chelnische eigenschappen als 

periodieke functie van het atoomgewicht voor te stellen. I-Iet 

ranggetal blijkt tot ordening nog beter geschikt te zijn dan het 

atoonlgewicht. Kleine onregelmatigheden in de tabel waar de 

chemische volgorde en het atoomgewicht niet parallel liepen, 

werden door het ordegetal weggenomen. Zoo bjjv. Co atoOlngew. 

58 ,97 ordegetal 27, Ni atoomgew. 58,68 ordegetal 28, Fe, atoOln

gew. 127,5 ordeget. 52, Joe1 .  atoOlngew. 126,92 ordeget. 53.  

We hebben nu uit wat wjj tot dusverre uit de experimenten 

afgeleid hebben ons een ruw beeld gevormd van het 1l10del 

van R u t  h e r  f 0 r d-B 0 h r ;  alleen omtrent de banen 

waarin de electronen loopen hebben w ij niets gezegd. Wij zou

den hiermede het te uitgebreide gebied van de theorie der quanta 

moeten betreden en wjj kunnen, in verband 1net het vooropgezet 

doel ons aan het experiment te houden, hier niet op ingaan. 

Opgenlerkt dient te worden, dat het atoummodel van 

R u t  h e r  f 0 r d-B 0 h r niet alleen het gebied der emissie 

van Röntgenstralen en lichtspectra beheerscht, evenzeer zjjn 

tallooze feiten uit de ionisatie der gassen en het chemisme der 

atomen ons duideljjker geworden. 

1 )  V a  11 rJ e n  B l' 0 e k.  Phys. -Zeitschl'. XIV, )) . 32 ( 10 13 ) .  
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Over het chemis111e en voornarllelijk over het beeld, dat 

IC 0 s s e 1 hiervan ont\�Torpen heeft, zullen vvij een enkel 'ï .... roord 

zeggen ; schoon te verwa chten is, dat ,veldra het door I{ 0 s s e 1 
geformuleerde door B 0 h I' 1 )  verscherpt en verdi ept zal worden, 

zoo l110ge toch even het 11l0del van IC 0 s s e 1 aangeroerd ,vorden, 

dat door z _�n eenvoud en door het instructieve als prototype 

zonder twij fel zijn waarde behouden zal. 

,Ve gaan terug tot de tabel van IVf e n d  e 1 e j e f f . 

,Ve onderscheiden in de tabel 6 periodes en 8 groepen ,vaar

Lij nog gevoegd lnoet ,vorden de groep 0 :  de zoogenaarnd edele 

gassen, I--IelÎlll11, Neon, Argon, IC1'Ypton, Xenon en En1anatie. 

Deze gassen zijn  chemisch inactief. 

Gaan wij de voornaaulste valentie 's der elenlenten in de op

eenvolgende groepen na, dan vinden ,vij het volgende ; 

Groep I :  éénwaardigheid. 

Groep 11 : tweevvaardigheid. 

Groep 111 : driewaardigheid. 

Groep IV : vierwaardigheid. 

Groep V :  vij fwaardigheid in verbindingen 111et zuurstof ; 

driewaal'c1igheid in verbindingen 111et waterstof.  

Groep VI : zeswaardigheid ten opzichte van zuurstof 

tweewaardigheid ten opzichte van waterstof. 

Groep VrI : ten hoogste zevenwaardigheid voor zuurstof ; 

éénwaardigheid voor waterstof. 

Nu is op te n1er1\:en dat de chemische hoofdvalenties sa111e11-

--vallen lllet de electrovalenties, het ICalium, dat zich lllet chloor 

tot reCl verbindt en als eenwaardig chenlÏsch alkalillletaal 

voorkOlllt, splitst zich als electrolyt in l{ en Cl waarin het 

kaliumion eenwaal'dig positief is. rrelkenmale als een elel11ent als 

electrolyt voor kan k01118n, blijkt zijn _ ion hetzelfde aantal 

1) Djt  is inderdaad gesch ied in Zeitschr. f. Physik 1922. Hert 1 12 .  
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ladingen te dragen als het aantal zijner chemische valenties. 

Wat nu het chelnisch gedrag der elenlenten betreft : de nei

ging om een verbinding lnet zuurstof aan te gaan neemt af 

van links naar rechts van Iá naar Fl toe ; terwij l het volgende 

Neon chen1Ïsch geheel onverschillig is, springt b ij regelmatig 

toenemend atoOlngewicht van Neon op Natriunl plotseling de 

eigenschap der elelnenten om zich met zuurstof te binden weer 

naar voren. Telkens · b ij het eindigen van een periode her

haalt zich dit verschijnsel. "Vat de neiging betreft der elemen

ten om zich met waterstof te binden, daannede loopt het juist 

onlgekeerd. Deze neiging neen1t toe van Li tot }1-'1 nlet dezelfde 

periodieke veranderingen. 

In de tabel (blz. 151 ) zijn  links van den naam der elementen 

de ordegetallen gezet, er onder de atoomgewichten. De periodes 

worden onderscheiden in kleine : I,  11, VI en groote 111, IV, V. 

In het luidden vindt. nlen de groep der zeldzame aarden, nog 

Iveinig bestudeerd, veelal niet zuiver bekend en apmt staande in 

hunne eigensch a ppen. lVIen merke voorts op in groep VIII drie 

t riades van onderling zeer ver'Nante elem.enten. 

vVe]J{e is nu de aard der bindingsneiging, der valentie ? 

I:\'eeds in den aanvang van de ontwikkeling der valentieleer 

heeft men het oog geslagen op de analogie tusschen chemische 

va lentie en electrovalen tie, men concludeerde dat de chelnische 

valentieskrachten van electrischen oorsprong nlOesten zijn. 

Tegen deze onderstelling lieten zich verschillende bezwaren 

ontwikkelen. lVlen kan de verbindingen der elementen onder

seh ei den i n h eteropolai re verbindingen, waarbij de bindende 

p arbj en een sterk tegengesteld polai r karakter hebben, NaCl, 

R F ,  enz. en homoöpo] aire  verbindingen, waarbjj de bindende 

partij en gel�jkwaardig zij n, een atoomwaterstof met een atoolll

waterstof verbinden zich tot een molecuul. Tusschen deze 

uitersten in heeft men overgangen zooals de koolstofchemie er 

vele levert. Een bezwaar tegen de electrische aantrekking der 
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samenstellende deelen eener . che1ni sche binding leverden 

nu de homoöpolaire verbindingen, Ïlll1llers volkomen gelijk

waardige deelhebbers 1110esten hetzelfde teeken van electrische 

lading hebben en zouden elkaar afstooten in plaats van chemisch 

te binden. 

Onder den inc1ruk van deze en dergelijke bezwaren liet men 

de electrische natuur der chemische valenties varen ; 11len be

schouwde de overeenstenllning der electrovalentie en der che

mische valentie als een nevenzaak. Over de natuur der 

chemische krachten liet m.en zich niet uit en dacht zich, dat 

een één-, twee- of driewaardi ge chemische val entie evenzeer 

als een, tvvee, drie andere eenwaardige atonlen ook als electrolyt 

wel een, twee of drie ladingen zou kunnen binden. 

De nieu\ve theorieën hebben evelnvel de electrische natuur der 

chelllÏsche valenties \veer op den voorgrond gestelcl. I-Iet lllodel 

van R u t  h e  I' f 0 I' d-B 0 h r heeft ook hier een groote ver

heldering en een grooter inzicht gebracht. 

lIet gelukt op bevredi gende wij ze hOll1oöpolaire verbindingen 

te verkrij gen. Sinds het atoOl11 structuur verkregen heeft en 

tot een dynalllÏsch systeelll geworden is, ViTaal' de electronen 

betrekkelijk ver van de kern zweven, kan n1ell b .v .  het \vater

stof-lllolecuul tot een sYlllll1etrisch gebouw lllaken. ,Ve zullen 

hier niet verder op ingaan. ,Vat de heteropolai're verbindingen 

betreft, Olll als voorbeeld \veer eens I{ Cl te nenlen, kan lllen 

zich voorstellen, dat als een neutraal K atoOlll een neutraal 

C] atoom nadert, het eenw aardige kaliu1ll één electron afgeeft, 

Cl één electron opneelllt, het. een\vaardige positieve kaliull1 ion 

verhindt zich lllet het negatief eenwaardi ge ch loori on tot ](Cl. 
§ 9. Om nu een inzicht te verkrij gen in de periodiciteit der 

ch enlÏsche eigenschappen, neIllen we een constructie uit 

IC 0 S s e l I ) over. 

1 )  Een narcl i g  hoekj e j s :  \V. K 0 s s e I Valenzkräfte und n.öntgen
spektreIl. S p  r i n  g e l', Berlin 1921, alw aar verdere litteratuur te 
vinden is. 
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In de figuur 4 is op de verticale as het getal der electronell 

in de atomen der elementen afgezet )  op de horizontale as de 

elenlenten naar hun opklinlmend ordegetal. In den normalen 

toestand indien een atoom niet geïoniseerd is, wordt derhalve 
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het verloop van het electronengetal in een atoOln (= ordegetal) 
ten opzichte van het ordegetal voorgesteld door een lijn, welke 
onder een hoek van 45° nlet de assen van uit den oorsprong 
getrokken kan \vorden. Deze normale toestand is in de figuur 
voor ieder elelnent 111et een kringetje aangeduid. I-Iet chemisch 
een,vaardige Iàthiul11 kan gelllakkelijk één electron verliezen, 
Berylhll11 twee, Boriunl drie, I{oolstof kan electropositief en 
negatief voorko:men, kan viel' electronen winnen of ver
lj ezen, Stikstof kan vjj f- en drie'waardig voorkOlnen, electro 
positief en negatief, Zuurstof kan twee electronen opnelnen, 
}l'luoriuln één. In het algellleCne verloop is het zoo gesteld, dat 
de elel11enten vvelke Oln de edele gassen I-Ieliuln, Neon, Argon, 
Krypton, enz. aan 'vyeerskanten gegroepeerd staan, zoovele 
electronen k.unnen verliezen en winnen, dat het overblijvende 
getal, dat der edele gassen die te nlidden staan, gelijk kOlnt, 
nl. a. w. alvorens zich te binden trachten de atomen der ele
Inenten tot een gelijkenis te k0111en 11let de stabiele atoOln
vormen der chelnische inactieve ele111enten. 

:1\1en ziet in de figuur duidelijk voor den dag kOlnen de rol 
der inactieve elelnenten als periodiciteitspunten, waaromlleen 
de activiteit der anderen scherp en tegengesteld gegroepeer'] 
staat. 

lVIen kan nog door een andere teekening het verloop der 
chemische eigenschappen verduidelijken. In fig. 5 is de eerste 
periode en het begin van de t,yeede periode van de tabel van 
JVl e n d  e 1 e j e f f voorgesteld. I-Iet BeryllÏlllll draagt een elec
tron meel' dan het Li, de kernlading is derhalve ook met een 
positieve ladi ng vernleerderd, evenzoo gaat het 111et Boriulll 
uit B erylliul11, koolstof uit Boriunl, enz. Binnen in het 1110del 
van het LithÏllln staat een ring 111et twee electronen, de kern 
is niet geteekend, vanaf Boriunl zijn  ook de twee electronen 
op den binnensten ring niet 111eer geteekend, daal' de figuur 
te klein wordt. Deze binnenste lOrInatie is gelijk aan die van 
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het inactieve gas Helium. Een elec

tron erbij op een ring ver naar buiten 

geeft het alkali metaal Li . lIet 

Lithium kan dit eene electron ge

makkelijk  verliezen en wordt het 

eenwaardig p ositieve Lithiuln ion. 

Evenzoo kan het Beryllium gemak

kelijk twee electronen verliezen. Ten 

slotte zal het Fluorium er naar 

streven nog een electron op te nemen 

en een volledigen ring van acht elec

tronen om de kern te maken. Het in

actieve gas Neon ontstaat en deze 

periode is af. D e  volgende begint met 

weer een nieuwen ring te vormen met 

één electron ver buiten en het spel der 

eers1e periode herhaalt zich. In de 

figuur ziet men voorgesteld hoe 

onder de van Lithium naar Neon 

wassende kernlading de electronen-

o 
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ring kleiner wordt en zich nauwer aansluit onder invloed van 
de toenenlende aantrekking die van de positief geladen kern 
uitgaat. B ij het Neon heeft zich een klein zeer gesloten systeem 
gevorInd, dat naar buiten nalHvelijks electrische krachten zal 
kunnen uitoefenen en ondervinden en dan ook chemisch zeer 
inactief zal zijn. 

Er nlag vvel op gevvezen worden, dat uit den aard deze 
modellen van IC 0 s s e I niet anders lnoeten opgevat worden dan 
als eene eerste poging het chemislne der eleluenten duidelijker 
te maken. Over het atooln als bewegend systeenl vvordt niet 
gesproken ; weinig \vaarschijnlljk is het, dat deze ringen in een 
plat vlak zich zouden vorlnen. 

§ 10. Na de uiteenzetting van IC 0 s s  e I gevolgd te hebben, 
knnnen wij nog een en ander over de physica van de kern van 
het atoonl bespreken. Bn het ligt voor de hand, onze aandacht 
te vestigen op de groep der radioactieve elementen. 

De radioactieve elenlenten behooren tot de z\vaarste in de 
tabel van lVI e n d  e I e j e f f. Zij verkeeren in een toestand van 
tranSfOrIllatie. Uit de kern van de atOlnen, (welke tevoren is 
niet te bepalen ) vi Torc1en C( deeltjes ( dubbelpositief geladen 
I-Ieliulll atomen = r-Ielium kernen) en (3 deeltjes ( electronen) 
m.et groote snelheid geslingerd. Is  uit een radioactieve kern 
een a of (3 deeltje geslingerd, dan verandert de kern van nlassa, 
lading en radioactieve eigenschappen. lIet elelnent is in een 
ander element overgegaan ; hiermede is niet gezegd, dat b.V. 

een verandering van kerneigenschappen een verandering van 
chelllische eigenschappen Inec1ebrengt. De chemische eigen
schappen zetelen aan den rand van het atoOln, evenals de op
tische, elastische en dergelijke "oppervlakkige " eigenschappen. 
�Ja, het kan zelfs zeel' goed voorkOlnen, dat twee elenlenten wat 
atoolllnunliller en derhalve hun chemische eigenschappen betreft, 
op dezelfde plaats in de tabel van 1\1 e n d  e 1 e j e f f thuis 
behooren, terwjjl  hun massa verschillend is en hun radioactieve 
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eigenschappen evenzeer. Dergelijke elementen noemt 111en iso

topen. S 0 d d y  lnaakte het eerst op deze isotopen opmerk

ZaaIll. Het bleek helll hjj een syste111atisch onderzoek voor de 

C0111l11ercieele bereiding van Illesothoriul11, hetwelk radimll be

"va tte, Olllnogelijk  deze tvvee stoffen, beide Illet een ato0l11nUlll

Iller 88,  te scheiden. 

SaIllenvattend kunnen wij zeggen, dat isotopen stoffen zjjn 

lllet dezelfde kernlading l11aar verschillende kernstructuur. De 

. kei'nlading bepaalt het chelnisch en physisch gedrag der stof, 

de kernstructuur de Inassa en de radioactieve eigenschappen. 

In den loop der onderzoekingen is gebleken, dat de kern

eigenschappen Illet de gewone hulpl11iddelen der laboratoria 

niet aan te tasten zijn. Noch de temperatuur van vloeibare 

waterstof noch witgloeihitte verhaasten of vertragen de radio

actieve processen. Deze zijn spontaan en worden beheerscht 

. door wetten wier oorsprong en aard wjj niet kennen. 

§ 11 .  I-lieronder zij geplaatst een saIllenstellende lijst der 

bekende radioactieve reeksen. 

Ura n ium Radium reek s . 

E l e m e n t 
Atoom- I ltoom getal S tralen 
g e wi c h t  I 

Uran ium I 238 , 1 8  9 2 a 

Uran i um X 1 234 90 � 
Uran i u m  X� 23 .. 1 9 1  � 
Urani u m  11 2 3 4  9 2  a 

U ranium Y 2 3 0  9 0  � 
( vertal\:ki ngsproduct)  

Ioni um . 2 3 0  9 0  a 

Radi u m  2 2 6  8 8  a 

Ra E m a n atie .. 2 2 �  86  a 

Radium A 2 1 8  8 4  a 
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E l e m e n t  
Atoom- I Atoom getal I Stralen 
gewicht  

Radium B 2 1 4  82 � 
Radium 0 2 1 4  83  a � 
Radium D 2 1 0 82  fJ 
H adium E 2 1 0  83  fJ 
Radium F 2 1 0 8 4  cc 

(Polon ium)  

Radium G 2 0 6  8 2  
(Uranium 

loo d ,  e indprod uct) 

Thori u m  reeks.  

E l e m e n t  
Atoom-

Atoomgetal I Stralen 
gewieh t 

Thorium 232 , 1 90  cc 

:Mesothorium 1 2 2 1:)  8 8  (j 
:M esothorium 2 . 2 2 8  89  (1 
Radiothorium 228 DO cc 

Thorium X 2 2 4  8 8  cc 

Th . E m anatie 2 20 8 6 a 

Thorium A 2 1 6  8 4  cc 

Thorium B 2 1 2  8 2  (1 
Thorium 0 2 1 2  8 3  a 

Thorium D 2 0 8  8 1  fJ 
Thorium E 208  82  

(Thor ium lood 
e ind  prod uet 



1 5 7 

Ac ti n i um reek s .  

E l e m e n t  
A toom- I I 
gewicht 

\ cl. toomgetal \ S tralen 

I I I Pro toacb n ium 2 3 0 I 9 1  cc 

Actinium . I 2 2 6  8 9  f; 
Radioactinium 2 2 6  I 9 0  cc 

.. A .. ctin ium X . 2 2 2  i 8 8  u 

Act.  Em anati e 2 1 8  8 6  ex. 

A cti nium A 2 1 4  8 4  a 

Actin ium B 2 1 0 8 2  � 
·Actinium C 2 1 0  8 3  u 

Acti n i u m  D 2 0 6  8 1  � 
Acti n iu m E . 2 0 6  8 2  

( Eindproduct 
A cti n i u m  l ood) 

B epalen wij onze aandacht tot de eerste der tabellen over 

de Uranium Radium reeks, dan moet nlen zich voorstellen, dat 

uit een groo t  aantal atomen Uraniu ln I wel eens enkele i n  

U raan, van deze weer enkele in d e  volgende producten zullen 

kunnen vervallen. 'vV 811\:e atomen zullen verva llen is niet te  

voren aan te  geven en wanneer het verval geschied is ,  is ook 

niet te zeggen waarOln jui st deze atom.en vervallen zijn. rroch 

kan men, vvanneer men met zeer vele atomen te doen heeft ,  

wetten b ij \vij zc van statistiek opstellen ; men kan aangeven in 

hoeveel j aar b.V.  de helft der atomen van een gl'anl Uraniunl 
I in volgende producten overgegaan zullen z ij n . Onl het boven

staande Dlet een beeld op te helderen, ku nnen wij opmerken, 

dat men niet zal kunnen (1<1ngeven \vie onder 10 ,000 lnenschen 

binnen een j aar tij ds zullen sterven ; toch zij n  de levens ver

zekeringstarieven gegrondvest op het feit, dat van 10:000 
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nlenschen binnen een jaar tijds zóó en zóóveel zullen gestorven 
zijn. 

In de 3e kolO1n zijn de soorten stralen aangegeven, die het 
ato0111 verlaten. Bij elk alfadeeltje, dat de kern verlaat, wordt 
het atoo111gewicht 4 geringer, terwijl  de kernlading 111et twee 
positieve eenheden verminderd wordt. Vliegt daarentegen een 
beta deeltj e uit de kern, dan wordt de massa van het atoom 
niet noemenswaard geringer ( lnassa 1 electron = 1/18 5 0  van 
het waterstofato01n) , tervYJjl de positieve lading door het ver
laten van één negatieve eenheid, 111et één verhoogd wordt. 

Op deze wij ze is het lnogelijk, elernenten 111et geljjke kern
lading te verkrijgen, derhalve lnet geljjke chemische en in 't 
aJge111een geljjke physische eigenschappen, terwjj l  de lnassa 's . 
der at0111en ongelijk vvorden. 

§ 12 .  vVij kunnen de volgende lijst van isotopen der ( radio
actieve ) elelnenten opstellen. 
Ato om
g e tal .  
81 Telhuiuln ( 204 ) , Thoriulll D ( 208 ) ,  Actiniu111 D ( 206 ) . 
82 I.Jood ( 207 ) , Uraniu111lood ( 206 ) , Thoriulnlood ( 208 ) , Ra-

diU111 D ( 210 ) ,  Thoriu111 B ( 212 ) , Radiull1 B ( 214) , Acti
l1iU111 B (210 ) . 

83  Bismuth ( 208 ) ,  Radium E (210 ) ,  Actiniu111 C ( 2 10 ) ,  
'rhoriu111 C ( 212 ) , Hadiull1 C ( 214) . 

84 Polonium ( 210 ) , Thorium A ( 216 ) , Radium A (218 ) , 
Actiniu111 A ( 214 ) . 

86 Ha E111anatie (222 ) , 1lhoriu111 E 111anatie ( 220 ) ,  Actiniu111 
Ernanatie (218 ) .  

8 8  Radiu111 ( 226 ) , ThOl'ium X ( 224) , }\l[esothoriu111 ( 228 ) , 
Actiniu111 X ( 222 ) . 

90 1'horiu111 ( 232) , Rac1iothorium ( 228 ) , Ioniull1 ( 230 ) , Ul'a
niU111 Xl ( 234) , lh'(1nium Y ( 234) , Radioactinium ( 226 ) . 

91 lhaniull1 X2 ( 234) , Protoactiniu111 ( 230 ) .  
92 UraniUll1 I (238 ) , UraniU111 11 ( 234) . 
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Van bijzonder belang zijn  de uitkon1sten voor zooverre zij 

op lood betrekking hebben. lIet lood ontstaat als eindproduct 

d er verschillende reeksen, als · Ul'aniunllood, ThorÏlllnlood en 

Actiniulnlood, nIet de resp . atoomgewichten 206, 208 en 206. 

I-Iet gewone lood heeft een atoomgewicht 207. �Iier heeft men 

te doen met stoffen voldoende aanwezig om atoomgewichts

bepalingen lnede te verrichten. S 0 d d y, R i  c h a r
· 
d s en 

I-I ö n i  g s c h In i d t hebben nu als laagste ·\ivaarde voor uraan

lood gevonden 206,08 en als hoogste waarde voor thoriumlood 

207,77 . . De afwjjkingen van de volgens de theorie verwachte 

waarden 206 en 208 zijn niet groot en zouden hun oorsprong 

kunnen vinden in kleine bijn1engselen van gewoon lood. 

§ 13. Zooals voor de hand ligt heeft men, nadat de isotopie 

l)ij de radioactieve elenlenten ontdekt was, ook bij de gewone 

elementen naar isotopen gezocht. lIet is inderdaad gelukt aan 

�J. J. T h o m S 0 n 1 )  lnet behulp van een lnethode die door 

A s t  0 n 1) zeer volkOJnen gemaakt is en die wij niet zullen be

spreken, vele isotopen te vinden. I-lieronder zijn de voornamnsten 

in een lij st samengesteld. 

LIJSrr VAN ELE:iYIENTEN EN ISOT OPEN. 

Atoom- Atoom- Minimum Massa der isotol)en in 
Elemen 1 

getal gewicht 
getal d el' volgorde van hun 
isotopen voorkomen 

H I 1 1 ,008 1 1 1 , 008  

Ilo 1 2 4 ,00  I 1 4 

Li 3 6 , 9 4  2 7 .  6 
Be 4 9 , 1  1 8 
B 5 I 1 0 )9  2 1 I .  1 0  

1 )  Z;ie voor d e  metho des en uitkomsten : Rays o f  posi tive elec tricity 

S i r  J.  J.  ']1 h o m  S 0 n (L 0 TI. g m a n s, G l' 0 Ü n 1 9 1 3 ) . l s o  t o p  e s F. W. 
A s t  0 u, Arnolél Loucl ou 1922.  
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Atoom- Atoom- Minimum .NI assa del' j sotopen in 
Element 

getal gewicht 
getal der volgorde van bun 
isotopen voork omen 

C 6 1 2 , 0 0  1 1 2  

N 7 1 4,0 1 1 1 4  

0 8 1 6 ,00 1 1 6  

11 9 1 9 , 0 0  1 1 9  

Ne 1 0  2 0 ,2 0  2 2 0 .  2 2 .  (2 1 ) 

Na 1 1  2 3 ,00 1 2 3  

Mg 1 2  2 4 , 3 2  3 2 4 .  2 5 .  2 6  

Si 1 4  2 8 , 3  2 2 8 .  2 9 . (30)  

P 1 5  3 1 , 0 4  1 3 1  

S 1 6  3 2 , 0 6  1 3 2  

Ol 1 7  B 5 , 4 6  2 3 5 .  3 7 . ( 3 8 )  

A 1 8  3 8 ,8 8  2 4 0 .  3 6  

K 1 9  3 9 , 1 0  2 3 9 .  4 1  

Ni 2 8  5 8 , G 8  2 58 .  6 0  

As 3 3  7 4 , 9 6  1 7 5  

BI' 35 7 9 , 9 2  2 7 9 .  8 1  

Cr 36 8 2 i 9 2  6 8 4 .  8 6 .  8 2 .  8 3 .  7 8 .  80 

Rb 3 7  8 5 , 4 5  2 8 5 .  8 7  

1 5 3  1 2 6 , 9 2  1 1 2 7  

K 5 4  1 3 0,2 5 ( 7 )  1 2 9 . 1 3 2 . 1 3 1 .  1 34 .  1 3 6 .  
( 1 2 8 .  1 3 0 )  

Cs 5 5  1 32 , 8 1 1 1 3 3 

lIg 8 0  2 0 0 , 6  (6)  ( 1 9 7 -200) 202.  2 04 
I 

De onzekere en twijfelachtige waardén zijn tusschen h aakj es 
geplaatst. 

Uit hetgeen we in het voorgaande gezien hebben, blijkt, dat 
bjj de radioactieve elementen bij gelijke chelnische en nagenoeg 
gelijke physische eigenschappen, de kern een andere structuur 
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kan hebben en wij beschouwen de l'adioactieve eigenschappen 
zoowel als gevolg als oorzaak 'van de verschillende kernstructuur. 
In de tweede plaats is ons gebleken uit de onderzoekingen van 
A s t  0 n, dat ook bij de "gewone " elelllenten tegelijk voorkOlnt 
gelijkheid van uiterlijke eigenschappen bij een ongelijke kern 
fîtructuur. 1-Ioe hierb ij deze verschillende kernstructuur ont
staan is, blij ft in het duister. 

§ 14. vVe kunnen nu tot de nieuwste onderzoekingen van 
R u t  h e r  f 0 I' d overgaan en nagaan hoe ten slotte het gelukt 
is ook de pit van het ato01n nlet krachtige hulplniddelen uit 
het laboratorium aan te grij pen, zij het dan ook, dat ,vat men 
gewoonlijk  als krachtige nliddelen beschouwt, uiterste hitte en 
koude, hier onwerkzaanl zijn. 

I-Iet middel dat R u t  h e r  f 0 I' d l ) aangewend heeft is een 
bombardement lllet alfastralen. (DelllOnstratie en telling der 
alfadeeltjes afzonderhjk rnet behulp van de triodes der draad
looze telegrafie en een luidsprekende telefoon) . 

\Ve moeten eenige eigenschappen der alfadeeltj es naar voren 
halen. Bekend is ons reeds, dat zij met groote snelheid (tot 
30 .000 K.lVI. per seconde ) uit de kern der radioactieve stoffen 
geslingerd worden. B ijzonder snelle alfadeeltjes levert het Ra C 

en deze zijn dan ook door R u t  h e r  f 0 I' d gebruikt. 

lVlen kan de energie waarmee de alfadeeltj es uitgeschoten 
worden beoordeclen o.a. aan hun schootsverte. Onder schoots
verte verstaat men dan het traject waarover de deeltjes nog 
in staat zijn de lucht op hun schootsbaan te ioniseeren ; de 
groote snelheid waarlllede zjj door en langs de atoOlnsystelnen 
vli egen rnaakt, dat op hun rechtlijnig traject electronen van 
de atonlcn afger ukt worden, deze electronen worden door 
atomen vlak in hun buurt gevangen en zoo laat ieder alfa-

1) R u t  h e r  f 0 l' cl Phi.l. Mag., p. 53 7, p. 562, p. S7J., p. 581 ( 1910) . 
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deeltje een rechtlijnig spoor van positieve en negatieve ionen 
na. I-Iet spreekt van zelf, dat het alfadeeltj e b ij deze beweginr 
energie inboet en ten slotte niet meer in staat is tot ionisatie ; 
daarll1ede is het einde van zijn "schootsverte " bereikt. 

Nog op een andere eigenschap vestigen ·wij de aandacht. 
Neemt n1en" een carton bedekt lllet zinksulfide kristallen, dan 
�al 111en tellrens ,vanneer een alfadeeltj e het scherl11 treft, 1net 
behulp van een loupe in het duister een oogenblik een scin
tilleerend puntj e op de trefplaats ,vaarnell1en. 

Deze eigenschap , een scherll1 van ZnS tot scintilleeren te 
urengen, houdt buiten de sehootsverte op. De schootsverte van 
een alfadeeltj e van Ra C is in lucht van ge,yonen druk (760 
111JVL ) ongeveer 7 c.1\1. Stelt lllen derhalve een preparaat Ra 
C iets verder dan 7 c.1\1. van een scintilleer end scherll1, zoo zal 
het scintilleer en juist niet llleer waargenOl11en worden. De 
schootsverte is behalve van de aanvangssnelheid en massa ook 
nog afhankelijk van den ladingstoestand van het afgeschoten 
deeltj e. Dit is duidelijk, een neutraal heliumatoo111 zal b ij gelijke 
aanvangssnelheid verder voortv liegen dan een alfadeeltj e ; 
Ïl11mers b ij een b.v. positief geladen atooll1 poogt het atooll1 111et 
111eer succes de electronen af te trekken van de atOl11en die het 
passeert dan dit bij een ongeladen atoOl11 het geval zal zijn. On
geladen atomen die elkaar passeeren, zullen op korter en afstand 
aan elkaar voorbij 1110eten gaan, willen zij van elkaar be1ner
ken, dat zij uit positieve en negatieve deelen zijn opgebou'Nd 
en daardoor invloed op elkaar kunnen hebben. B 0 h l' en 
D a r w i 11 hebben de theorie van de absorpsie en schootsverte 
der voortgeschoten geladen a tomen Ol1t,vikkeld. D a r w i n  
heeft, naar aanleiding van experimenten van 1\1 a r s  d e 11 ,  

waarover vvij dadelijk spreken zullen, de schootsverte van 
waterst.ofionen loopend in waterstofgas berekend en vergeleken 
met de schootsverte van lX deeltj es in waterstof. De f0r111ule, 

welke in dit geval geldt, luidt ; � == m El , waarin I{ de schoots-
R M e2 
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verte, e de lading en m de massa voorstelt van een waterstof

ion, dat lnet dezelfde beginsnelheid loopt als een alfadeeltje 

-v-an een schootsverte R, 111assa lVI en lading E (= 2 pos. eenh . ) 

Wij hebben zoo even gesproken over de schootsverte van een 

waterstofatoOln ; de vraag lnoge gesteld of lnen bjj water

stofgas ook dergelijke zeer snel bewegende ato111en kan hebben 

als de natuur ze schenkt in de alfadeeltj es der radioactieve 

stoffen. 'Velnu, de natuur levert geen snelle waterstofdeeltj es ; 

doch men kan ze n1aken. }VI a rs d e n  ging van de volgende 

] 'edeneering uit : wanneer 111en in "waterstofgas een radioactief 

praeparaat zet dat alfadeeltj es uitzendt, dan lnoet het nu en 

dan voorkomen, dat een dergeljjk deeltj-e centraal botst tegen 

een kern van een waterstofatoom. lIet waterstofatoOln is 4 

rnaal zoo licht als het heliulnatoom, bij deze botsing moet der

halve volgens de botsingswetten het waterstofatoOln in het ver

lengde van de baan van het alfadeeltj e met een veel grootere 

snelheid voortgeslingerd worden dan het alfadeeltj e zelve 

bezat. 

Deze waterstofstralen zjj n inderdaad door lVI a l'S de n waar

genOlnen, hun schootsverte klopt D1et de theoretisch berekende. 

§ 1 5 .  Hieronder volgt een tabel over de botsing van alfa

deeltj es J11et verschillende _soorten atomen. De maxi mu m snelheid 

en en ergie van het atoo111 na de botsing zjj n  b erekend als fracties 

van die van de invallende aHadeeljes. De schootsvel'te is be

rekend onder aannCJning d at deze evenredig j s  Jnet de l nacht 

2 ,9  van de snelheid en dat het atoom de eenhejd van l ad i n g  

draagt. 
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�erho�f i�J v a n  I Verh o u d i n g  van I Ver h o u d i n g  v a n  

l�e�n:t o
l�� �;�n d e  e n e rg i e  t o t d e  S C l.l O o t s verte 

]bt ots
l
e n d

] t
� a l fa d e el tj e alfa d e e l tj e  a a ( e e J e  

. 
I 

t o t  d I e  van h e t  h e t  ertegen a an 

I d I e  van h e t  in va l l e n d  

------�--�--.-----�---- =-----

vVater stof . 

I-Ielium 

Li thi u m  

Beryl l i u m . 

B o or 

I{o olt3tof 

Stikstof. 

Zuurstof 

Fluor 

Neon 

Natrium 

Magn esi um 

Aluminium 

IJzer 

Zil ver 

G oud 

J 
4 

7 

9 

1 1  
1 2  
1 4  

1 6  

1 9  

2 0  

2 3  

2 4  

2 7  

5 6  

1 0 8 

1 9 7 

1 , 6 

1 ,0 0  

0 , 7 2 7  

0 , 6 1 5  

0 , 5 3 3  

0 , 5 0 0  

0 , 4 4 4  

0 ) 4 0 0 

0 , 3 4 8  

0 , 3 3 3  

0 , 2 9 6  

0 , 2 8 6  

0 , 2 6 8  

0 , 1 3 3 

0 ' 0 7 1  

0 , 0 4 0  

0 , 6 4  

1 ,00 

0 , 9 2 5  

0 , 8 5  

0 , 7 8  

0 , 7 5  

0 , 6 9  

0 , 6 Ll  

0 , 5 7  

0 , 5 5  

0 , 5 0  

0 , 4 9  

0, 4 5  

0 , 2 5  

0 , 1 3 6  

0 , 0 7 9 

3 , 9 1 

4 , 0 0  

2 , 7 8  

2 ,2 0  

1 , 7 7  

1 , 6 1  

1 , 3 3  

1 , 1 2 

0 , 8 9  

0 , 8 2  

0 , G 7  

0 , 6 4  

0 , 5 3  

0 , 1 9  

0 , 0 5  

° 1° 1 7  

Vestigt men de aandacht op het I-Ie atoom, dan zal dit b jj 

botsing nlet een alfadeeltj e geljjke snelheid krij gen daal' de 

lnassa dezelfde is ; derh alve is evenzeer de kinetische energie 

dezelfde. Daar het alfa deeltj e een dubbele lading draagt en ,ve 

het 1-Ie at oom als eellJnaal geladen aangenomen hebben, is de 

schootsverte volgens bovenstaande formule bjj de botsing maxi

maal v iermaal vergroot. Uit de tabel blij kt, dat lllenig atoom 

( mits het ten hoogste één lading draagt) bij centrale botsing 

grooter schootsverte verkrjj gt dan het ertegen botsend alfa

deeltj e. 0111 deze zaken te bestudeeren, tevens 0111 anOlllalieën 

op te h81<1eren, die zi ch bij de proeven van M a r  s cl e n over 
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waterstofstralen hadden voorgedaan, ontyvierp R u t  h e r f 0 r d 
het apparaat afgebeeld in figuur G .  Schematisch ontdaan van 
b ij zond erheden, wordt het apparaat b ijzonder eenvoudig : een 
geelkoperen buis A, A, waarin de lucht of een ander gas door 
uitpOlnpen door de verticaal geteekende buis op verschillend en 
druk gebracht kan ·�Norden. Een slede B B welke verschoven 
kan worden (hoe doet er niet toe ) , "\vaarop het radioactieve 
praeparaat bij D bevestigd is. In S staat een zinksulfide scherln, 
dat met behulp van een lnicroscoop bekeken kan worden. 
lIeeft ll1en in D een praeparaat dat alfadeeltjes van 7 c.M. in 
lucht onder gewone omstandigheden uitzendt, dan zullen zoo
dra de afstand D--3 grooter dan 7 c.1\1. is, in het duister geen 
scintillaties meer Jl1et de microscoop kunnen waargenOlnen 
worden. 

A A 

D 

B B 
A A 

Fig .  ü. 

Vult men het apparaat Dlet waterstof, dan zullen, zood ra de 
afstand D-S grooter is dan de schootsverte van alfadeeltjes 
in waterstof toch nog de waterstofstralen als voortzetting 
hunne aanwezigheid door scintillati es kenbaar maken . Op deze 
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'", ij zc kon R u t  h C l'  t O l' d 1 )  hct bestaan van zuurstof cn 

andcrc stralcn ontdckken en bestudeeren. 

Iets zeel' b jjzonders deed zich voor, toen hij het apparaat 

IllCt stikstof gev-uld had. Duideljjk traden op stralen van 

groote schootsverte. Nader onderzoek lccrde heIn hier nIet 

\vaterstofstralen te doen te hebb en en derhalve moest uit de 

kern van het stikstofato01n \vaterstof voor den dag k01nen. Het 

ato0111gewicht van stikstof is 14, R u t  h c r f 0 I' d stelt zich nu 

voor dat de kcrn bestaat uit 3 heliuInat01nen benevens 2 
waterstofat01nen als "outriders " .  Bjj de voortzetting van het 

onderzoek Inet andere elementen bleck, dat verschcidene e1e

Incnten lllCt ecn atoomgewicht gelijk aan of kleincr dan 31 
in staat waren ondcr invloed van ccn alfastralen b01nbarde

m.cnt vlat erstofstralen aJ tc gevcn. J\1erkwaardigenvijzc deden 

dit alleen de clenlelltcll w aarvan het atoolllgewicht kan voor

gesteld -vvorden dool' de formule 4n + a. Bovenstaande eigen-

schap werd aangetoond voor : 

atoomgc\vicht 4n + a 

2 X 4 + 3  B oor 

Stikstof 

]'luor 

Natrium 

Alunliniunl 

Phosphorus 

11 
14 . . . . . . . . .  3 X 4 + 2 
19 . . . . . . . . .  4 X 4 + 3 
23 
27 

5 X 4 + 3 

6 X 4 + 3  
31 . . . . . . . . . 7 X 4 + 3 

ICoolstof ato01ngew . 12 kOlllt op de lijst niet voor. En 

H u t  h e r  f 0 I' d handhaaft ook bij dit later onderzoek dat de 

Boriumkern zou bestaan uit 2 IIe kcrnen + 2 \vatcrstof kernen 

en zoo evenzeer bjj de andere stoffen . 11 u t h e r f 0 I' d Illeent 

uit het feit, dat de ontstaa,nde waterstofstralen van de \�erschil

lende eleInenten niet steeds dezelfde snelheid hebben, den na

druk er op te lllocten leggen, dat dit zeer goed lllogelijk is, in

dien de "viTaterstofkernen aan den rand van de kern draaien ; 

1) R u t  h e r  f 0 l' d and e h  a d  w i e  k p. 809 (1921) . 
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Ïln1ners dan kan de botsing met het alfadeeltj e plaats grijpen, 
b ij een tegemoetkOlllende en bij een achterhaald wordende 
waterstofkern. De botsingswetten geven dan ongeljjke snel
heden voor de ui tgeworpen waterstofstralen. 

N 
• 
A B 

Fig. 7 .  

§ 16. Zeer bjjzonder is het gedrag van aluminiu1ll. Niet alleen 
komen vrjj veel watersto-Istralen uit het aluminium, ook kan de 
energie dezer stralen grooter zjjn dan de energie der opval
lende alfadeeltj es ; er komt hier energie uit de kern vrjj . Een 
verdere belangwekkende bijzonderheid is, dat b jj aluminium 
de waterstofstralen niet alleen uittreden ongeveer in het ver
lengde van de invallende alfastralen, neen, zij treden nagenoeg 
geljjlnnatig naar alle zjjden, derhalve ook terugloop end uit. 
H u t h e r  f 0 I' d geeft een mogebjke verklaring aan. De figuur 
7 m aakt z jjne  bedoelingen duidelijk ; al naarmate de wjjze waar
op de stoot "wordt toegebracht, zal de waterstofkern, die 11lin 
of 111eer ron d de alu"miniumkern loopt, of in de richting of tegen
gesteld aan deze richting uitgeslingerd worden, min of 111eer 
als een meteoor een baan beschrjjvend. 

Op nog eene b jjzonderheid kunnen wjj de aandacht vestigen. 
B jj deze proeven begint het atoom of ordegetal zjjn beteekenis 
te verliezen . Op het gebied der lichtuitzending, Röntgenstralen , 
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chelllisme van het atoom, vervulde het ordegetal een uitenllate 

gewichtige rol, daar' het het aantal positieve ladingen van de 

kern aangaf en dus een maat was van de kracht waarmede 

de kleine als puntvormige lading te beschouwen kern de elec

tronen satellieten banen van het atoomsysteem beheerschte. 

I-lier echter, waar wij l118t botsingen van alfadeeljtes 111et de 

kern zelve te doen hebben, kan het ordegetal die groote rol 

niet llleer spelen. De kern 111ag hier niet als een zeer klei ll 

iets beschouwd worden, het zal er 111eel� op aan k01nen hoe de 
structuur van de kern is, om te ,veten wat bjj een botsing ge

beuren zal. En men ziet dan ook een geheel anderen 111aatstaf 

optreden, het getal 4n + a schjjnt een rol te spelen. Bij de 

verdere ontwikkeling van dezen nieuwsten tak van physica, bij 

de kernphysica van het ato01ll zullen nog wel vele en verras

sende feiten aan het licht treden. 

Hopen wij deze ontwikkeling te mogen gadeslaan ! 




